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Förord 

Kvinnors företagande har varit på den politiska agendan under ett antal år. Men vad har 
det givit? Den frågan började diskuteras mellan representanter för Regionförbundet 
Östsam och Länsstyrelsen i Östergötland i samband med ett Helix-arrangemang1 i slutet 
av år 2009. Frågan vidarebefordrades till Kerstin Wennberg på Tillväxtverket, f.d. Nutek, 
som alltsedan starten haft främjandet av kvinnors företagande som ett av sina 
ansvarsområden. Också hon ville gärna veta. Tillsammans beslutades att de fyra orga-
nisationerna skulle initiera den studie som här avrapporteras. Som redan framgått var 
några personer drivande redan från starten. Det var Joakim Kärnborg verksam vid Öst-
sam och Bernt Dahlbäck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Från Länsstyrelsen har senare 
hjälp i form av både sakupplysningar och diskussioner också kommit från Madeleine 
Sjöberg Söderstedt. Joakim Kärnborg har också följt arbetet och bidragit med både 
material och synpunkter under hela processen. Den hjälp vi därigenom fått från Sjöberg 
Söderstedt och Kärnborg har varit mycket värdefull. Också andra personer verksamma 
vid andra organisationer har hjälpt till på olika sätt både muntligt och med skriftlig 
information. Vilka de är framgår av framställningen. Vi riktar här ett kollektivt tack till 
dem alla. 

De allra viktigaste personerna för att fullgöra arbetet har dock varit Bernt Dahlbäck och 
Kerstin Wennberg. De har genom sitt långvariga engagemang för, och arbete med, 
främjandeverksamheten för kvinnors företagande unika insikter och erfarenheter som de 
generöst delat med sig av för att göra kartläggningen korrekt. Inte desto mindre kan 
felaktigheter kvarstå vilket, i så fall, inte kan lastas dem utan oss som skrivit rapporten.  

Linköping i juni 2011 

Elisabeth Sundin och Gunilla Rapp 

                                                            
 

1 Helix är ett av Vinnovas VINN Excellence Centre.  
Helix område är Managing Mobility for Learning, Health and Innovation. 
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1 Uppdraget och rapportens disposition 

Kvinnors företagande har varit på den politiska agendan under ett antal år. Hur många 
beror på vilka krav som ställs på att klassificeras som att vara på den politiska agendan. 
Det är värt att redan här nämna att det är intresset som är nytt. Inte kvinnor som 
företagare. De har funnits mycket, mycket längre och faktiskt i en relativt större om-
fattning än under de senaste decennierna (Sundin & Holmquist 1989). Uppmärksamheten 
är inte någon typisk svensk företeelse utan den förekommer över hela EU-området – 
kanske över hela världen. Men varför är det så? Vad är det som motiverar att just kvinnor 
uppmärksammas som företagare och att deras företagande bör ökas? Vems fel är det att 
kvinnors företagande är så lågt? Är det kvinnornas? Är det männens? Är det bankernas 
eller myndigheternas? Och vad har de satsningar som gjorts för att främja kvinnors 
företagande lett till – för kvinnor som är företagare, för kvinnor som önskar bli 
företagare, för kvinnor på arbetsmarknaden, för män i motsvarande situationer och, inte 
minst, för det stödsystem och det politiska system som initierat och hanterar stödet till 
kvinnor som företagare? De nämnda frågorna motiverade den undersökning som ligger 
till grund för föreliggande rapport som avser de satsningar som gjorts i Östergötland 
under cirka 15 år fram till och med år 2008.  

Det övergripande syftet med tidigare insatser i Östergötland har, liksom annorstädes, varit 
att bidra till ett ökat antal och en ökad andel företag ägda, ledda eller på annat sätt drivna 
av kvinnor. Detta förväntas avspegla sig i nyföretagarstatistik, andel kvinnor på 
entreprenörskapsprogram m.m. Huruvida så verkligen blivit fallet, och om utfallet kan 
tillskrivas satsningar för att främja kvinnors företagande, syftar den här redovisade studien 
till att belysa. I rapporten redovisas en kartläggning och analys av projekt och satsningar 
med syfte att främja kvinnors företagande gjorda i Östergötland under perioden 1994–
2008 för att: 

1. Öka kunskapen kring volym och inriktning på genomförda satsningar 
2. Analysera satsningarnas resultat ur två perspektiv:  

o policypåverkan på nyckelaktörer i regionen samt 
o faktiska avtryck på statistisk nivå 

Som kommer att framgå gav kartläggningen upphov också till andra baser för analys och 
diskussion, exempelvis vilka politikområden som åberopas och vilken syn på kvinnors 
behov och kompetens som framkommer.  
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Att de resultat som visas och de resonemang som förs hämtas just från Östergötland har 
flera orsaker. En enkel, men avgörande, är att representanter för de i sammanhanget 
centrala organisationerna på regional nivå – Länsstyrelsen och Regionförbundet Östsam – 
är mycket intresserade av frågan och angelägna om att få svar på de frågor som ställts upp 
för projektet. Initiativ till studien togs av dessa aktörer tillsammans med ansvariga på 
Tillväxtverket (f.d. Nutek), den myndighet som har det nationella ansvaret för satsningar 
på kvinnors företagande. Det starka intresset för projektet har varit absolut nödvändigt 
för att kunna skaffa erforderligt material, vilket kommenteras mera under metodavsnittet 
nedan.  

De resultat som redovisas måste för att förstås och bedömas sättas in i en större kontext. 
De satsningar som görs har sin motsvarighet i andra län och i andra länder – även om det 
finns regionala tillämpningar och kanske till och med innovationer. Kontextualisering 
behöver också göras i andra avseenden såsom näringsliv och arbetsmarknad i 
Östergötland och kvinnors företagande i stort. Det empiriska arbetet visade sig vara 
förenat med oväntat stora svårigheter av skäl som redovisas i metodkapitlet. Också detta 
är av betydelse för att rätt förstå svaren på de frågor som studien syftar till att besvara. 

1.1 Disposition 

I kapitel 2 återfinns några uppgifter om Östergötland och om kvinnor som företagare. 

I kapitel 3 sätts främjandeinsatser för kvinnors företagande in i politiska sammanhang 
framförallt till näringspolitik, särskilt till små och medelstora företag, och till re-
gionalpolitik. Resurscentraverksamheten är en viktig del av regionalpolitiken och ges 
därför särskilt utrymme under den rubriken. Delar av arbetsmarknadspolitiken rör också 
företagande. Särskilt på senare år har företagande för kvinnor presenterats som en strategi 
för ökad jämställdhet, vilket också kommenteras. Kapitlet avslutas med slutsatsen att 
”kvinnor som företagare” är en politiskt prioriterad grupp och främjandeinsatser 
därigenom som ett viktigt område för politik.  

Kapitel 4 är ett metodkapitel där det beskrivs hur kartläggningen av främjandeinsatserna 
för kvinnors företagande genomförts och vilka överväganden som gjorts i några för 
beskrivning och analys viktiga avseenden. Metoden avgör vilka resultat vi fått fram och 
hur tolkningarna görs.  
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I kapitel 5 presenteras de satsningar som gjorts för att stödja kvinnors företagande i 
Östergötland åren 1994–2008. De beskrivs avseende mål, medel, huvudmän, politik-
områden och kostnader.  

Kapitel 6 är det avslutande och summerande kapitlet. Där diskuteras vad satsningarna gett i 
de dimensioner de syftat till men också deras oväntade konsekvenser. Deras storlek 
problematiseras också genom en jämförelse med andra stöd och deras fördelning på 
kvinnor och män. Allra sist besvaras de frågor som utgör kartläggningens syfte. 
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2 Östergötland och kvinnors företagande 

2.1 Kvinnors företagande i Sverige och världen 

Kvinnors företagande är lägre än mäns företagande i hela världen (GEM 2008). Kvin-
nornas andel av det totala företagandet är förvånansvärt lika världen över. I Sverige är 
cirka var fjärde företagare kvinna medan kvinnornas andel av nyföretagandet är något 
högre. År 2008 var kvinnors andel av nyföretagandet 32 procent. Kvinnor driver, i ge-
nomsnitt, mindre företag än män och driver dem oftare än män på deltid. Mäns företag är 
oftare än kvinnors aktiebolag (Holmquist & Wennberg 2010).  

Företagandet är vid varje tid och varje plats en del av försörjningsstrukturen och av 
arbetsmarknaden. Eftersom den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad 
medför det att företagandet också är det. Faktum är att företagandet är än mer segregerat 
än arbetsmarknaden i stort, vilket delvis avspeglas i tabellen nedan. Skillnaderna blir än 
tydligare om de olika delgrupperna bryts ned. Som exempel kan nämnas att den 
förhållandevis jämna siffran inom varuhandel döljer stora skillnader mellan kvinnor och 
män avseende vilka varor som säljs i deras respektive butiker.  

Tabell 1 - Nystartade företag i Sverige 2007 efter branschgrupp  
och ledningens könssammansättning, procent 

Branschgrupp Man & Kvinna Män Kvinnor 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 69 28 

Tillverkning och dylikt 6 66 28 

Byggverksamhet 3 94 3 

Varuhandel, reparationer  
samt restaurang och hotell 

10 57 33 

Transport och kommunikation 6 84 10 

Finansiell verksamhet och företagstjänster 7 66 27 

Fastighetstjänster 10 78 12 

Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra 
samhällsnyttiga och personliga tjänster 

5 39 56 

Källa: ITPS 

De allra flesta företag har en lokal marknad. Detta gäller dock särskilt kvinnors företag. 
De som drivs av män är oftare nationella och internationella. Kvinnor önskar dock, i lika 
stor utsträckning som män, att deras företag ska växa – och båda könen ser bristen på 
egen tid som den största orsaken till att de intentionerna inte kan realiseras (Nutek 2006).  
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I den internationella litteraturen, till exempel i GEM-studierna, skiljer man ut det 
företagande som startas av tvång, kanske till och med för att få mat på bordet. Det kallas 
för ”necessity entrepreneurship” – nödvändighetsdrivet företagande eller bröd-
företagande. En kontrast till detta är ”opportunity entrepreneurship” – det möjlighets-
drivna företagandet. Relationen mellan dessa båda varierar självklart mellan olika delar av 
världen och över tiden – och också mellan könen. Det är vanligare med nödvän-
dighetsdrivet företagande bland kvinnor än bland män. I dagens Sverige kan det kanske 
vara något drastiskt att använda dessa begrepp eftersom det sällan är fråga om nöd i 
ordets historiska och globala betydelse. Push- och pull-skäl kan tyckas vara mera adekvata. 
Med push-skäl menas att den nuvarande situationen är så dålig att man vill komma ifrån 
den och söker en lösning. Det kan vara fråga om att man vantrivs med arbetsuppgifterna 
eller med chefen. Med pull-skäl menas att individen tycker att arbete i eget företag verkar 
lockande. Att skilja mellan de olika varianterna är i praktiken inte lätt – bland annat därför 
att människor ändrar sig över tiden och omtolkar sina egna motiv och villkor. Sättet att 
tänka och gruppera kan ändock vara illustrativt då vi söker förstå företagares drivkrafter, 
företagandets betingelser och främjandeinsatsernas utformning.  

Företagande är politiskt prioriterat i dagens Sverige. Många nya företag är ett mål på 
nationell, regional och lokal nivå. Beslutsfattare försöker stimulera individer att bli egna 
företagare. För att lyckas med det måste man dock veta vad det är som får människor att 
ta steget till att starta eget. Enligt officiell statistik anger nystartarna år 2006 följande skäl.  

 

Tabell 2 -  Nya företag i Sverige år 2006 samt motiv för start  
angivna av kvinnor respektive män, procent  

Motiv Kvinnor Män 

Arbeta självständigt 29 30 

Förverkliga idéer 35 25 

Arbetslöshet och risk för arbetslöshet 11 10 

Marknadens behov 8 11 

Möjligheter att tjäna pengar 4 8 

Övrigt 13 16 

Totalt i procent 100 100 

Källa: Nuteks hemsida samt uppgifter från ITPS 
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De två första skälen kan betecknas som klassiskt entreprenöriella. De återfinns i teoretiska 
framställningar om entreprenörskap och återkommer i undersökning efter undersökning. 
De kan betecknas som möjlighetsdrivna skäl enligt de definitioner som återgavs före 
tabellen ovan. Det tredje skälet, arbetslöshet och risk för arbetslöshet, tyder på att 
företagandet ses som en nödvändighet.2 De ekonomiska motivens blygsamma roll avviker 
från vad som anges i den allmänna debatten om företagare och företagandets betingelser. 
Siffrorna för ”marknadens behov” redovisas, eftersom det visar på motiv som inte har 
med företagarens egna önskemål att göra utan med andras behov. De skälen återkommer 
nedan uttryckta i termer av omsorg.  

Presenterade på ovanstående sätt är motiven till att starta eget påfallande lika mellan 
kvinnor och män. Bakom de samlade rubrikerna döljer sig dock betydande olikheter. 
Varför vill individer arbeta självständigt? Vilka är de idéer de vill förverkliga? Varför blir 
en individ arbetslös och vilken är situationen under arbetslösheten? Vilka marknadsbehov 
är det som uppmärksammas? Den första av de nämnda frågorna, det vill säga motiven till 
att arbeta självständigt sammanhänger med livet i sin helhet, med både ekonomiska och 
andra dimensioner. Ekonomiska förhållanden kan vara förekomst av andra inkomster och 
inställningen hos en eventuell arbetsgivare till att de anställda driver ett företagande på 
deltid eller startar eget. Situationen i arbetslivet kan vara bra eller mindre tillfredsställande. 
Det sistnämnda kan exempelvis vara en underordnad position som individen genom ett 
eget företagande vill komma ifrån.  

Men livet är inte bara arbete. Krav från barn, partner eller gamla föräldrar kan också vara 
utlösande för beslut att starta eget – eller för att lägga ned ett företag. I dessa avseenden 
lever svenska kvinnor och män även idag delvis i skilda världar. Det återspeglas i att 
kvinnor och män delvis anger olika skäl till sin önskan om självständighet i arbetslivet. 
Familjehänsyn är en stark drivkraft både för kvinnors företagande och för deras sätt att 
driva företagen på. Till inte ringa del kan de betecknas som icke-ekonomiska skäl. I den 
studie som Carin Holmquist och Elisabeth Sundin genomförde nu för ganska många år 
sedan, på 1980-talet, visade både kvinnor och män starkare pull-skäl än push-skäl – det 
vill säga det var vanligare att dras till företagande som något positivt än att välja det för att 
det var mindre dåligt än andra alternativ. Relationen mellan pull- och push-skäl var dock 
mycket olika – för männen dominerade de positiva skälen kraftigare (Sundin & Holmquist 
1989). Resultaten tycks stå sig över tiden.  

                                                            
 

2 Det fjärde skälet, marknadsbehovet, och det femte, möjligheten att tjäna pengar, finns inte med  
bland de uppgifter som per automatik publiceras av Nutek och ITPS, eftersom andelarna är så låga. 
Uppgifterna har därför hämtats direkt från ITPS. 
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Vilka idéer blivande företagare och företagare har styrs av deras erfarenheter. Er-
farenheter kan vinnas i alla delar av livet – både i arbete, i familj och på fritid. Eftersom 
kvinnor och män till dels finns på olika delar av arbetsmarknaden får de olika idéer i 
arbetet som kan omsättas i företagsidéer. Detsamma gäller hobbies och familjelivet. Vilka 
behov som uppmärksammas, och som uttrycks som marknadens behov, kan också tänkas 
vara delvis olika för kvinnor och män beroende på deras olika erfarenheter. Behov och 
nödvändighet kan även ha andra innebörder än det livsnödvändiga att få maten på bordet 
eller att inte bli överkörd. Malin Gawell (2006) redovisar i sin avhandling, som handlar om 
den svenska Attacrörelsens framväxt, hur initiativtagarna använde en behovsterminologi 
för att förklara sitt engagemang och sitt agerande. Som det ser ut i världen ansåg de det 
vara absolut nödvändigt att göra något! Det var ett nödvändighetsdrivet agerande, ett 
entreprenörskap. Attac-argumenten kan beskrivas som omsorg om världen. 
Omsorgsmotiv också av annat slag är inte svåra att finna bland nyförtagare. Det kan vara 
omsorg om ”svaga” kunder, om familjen eller om den egna hemorten. (Sundin 2009; 
Holmquist & Wennberg 2010). 

Så här långt handlar kapitlet om hur kvinnor och män är och vad de själva anger för 
motiv till sitt företagande och sitt arbete. Men företagandets betingelser skapas inte bara 
av företagarna själva utan också av andra (Sundin 2010). Företagande och företagare har 
övertygande visats ha en manlig könsstämpel (Ahl 2002; Sundin 2002; Berglund 2007). 
Ett uttryck för det är att då vi talar om kvinnor som är företagare måste vi använda båda 
orden medan män som är företagare täcks av begreppet företagare. Könsstämpeln har, i 
stort som i smått, en rad konsekvenser av betydelse särskilt för kvinnor som är företagare. 
De bryter genom sitt verksamhetsval mot den etablerade könsordningen medan män som 
blir och är företagare får sin könsidentitet stärkt genom valet.  

Kunskaperna om specifika särdrag i kvinnors företagande och om kvinnors ställning i 
samhället får konsekvenser också för hur vi ska se på ”kvinnors företagande” som 
politiskt område. Temat återkommer alltså senare. 

2.2 Kvinnors företagande i Östergötland 

Företagandet uppvisar inte bara internationella variationer utan det finns också regionala 
och inomregionala variationer, vilket är just vad som konstituerar näringslivets rumsliga 
uttrycksformer. Både mäns och kvinnors företagande skapar och skapas av dessa 
strukturer – så också i Östergötland.  
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Östergötland är ett län vars befolkning har en positiv självbild. ”Östgöte, Gud ske lov” är 
ett skämtsamt uttryck för den hållningen. ”Hårda fakta” om att verkligheten inte 
överensstämmer med självbilden har svårt att vinna gehör, vilket konstateras i 
Regionförbundet Östsams kommentarer till rapporten Östergötlands ekonomiska utveckling 
1990–2007 (Tapper 2010: 18). Östsams företrädare skriver där att ”På goda grunder vågar 
vi påstå att bilden i regionen av näringslivets innovationsförmåga, utveckling och 
konkurrenskraft inte har haft stöd i den faktiska utvecklingen”. I rapporten görs en 
jämförelse mellan Östergötland och ett antal så kallade FA-regioner (funktionella 
arbetsmarknader) som inledningsvis bedömdes vara likartade. Jämförelsen visar att 
Östergötland genomgående utvecklats sämre än övriga vad gäller sysselsättning och 
tillväxt. Sysselsättningsminskningen har varit större, den industri som krympt har krympt 
särskilt mycket i Östergötland, jämförelsevis få verksamheter finns i tillväxtbranscher, 
även sysselsättningen inom det offentliga har minskat. Huvudförklaringen ligger, skriver 
författaren, i svag tillväxt i företagen snarare än i en ogynnsam branschstruktur. 

 

Karta över Östergötland 
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Tabell 3 Kommunfolkmängd efter kön 1 november 2009 

Kod Kommun Totalt  Kvinnor Män   

0509 Ödeshög 5 326   2 686 2 640   

0512 Ydre 3 685   1 760 1 925   

0513 Kinda 9 822   4 870 4 952   

0560 Boxholm 5 240   2 566 2 674   

0561 Åtvidaberg 11 511   5 716 5 795   

0562 Finspång 20 719   10 236 10 483   

0563 Valdemarsvik 7 802   3 902 3 900   

0580 Linköping 144 500   71 393 73 107   

0581 Norrköping 129 099   65 048 64 051   

0582 Söderköping 14 036   6 987 7 049   

0583 Motala 41 899   20 935 20 964   

0584 Vadstena 7 423   3 789 3 634   

0586 Mjölby 25 746   12 878 12 868   

   Totalt 426 808   212 766 214 042   

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken, Statistikdatabasen 

 

Östergötlands 13 kommuner är av varierande storlek – från det lilla Ydre med knappt 
4000 invånare till Linköping och Norrköping med vardera mer än 125 000 invånare och 
ambitionen att utgöra navet i den ”Fjärde Storstadsregionen”. Näringslivets sam-
mansättning är också det varierande. Några av kommunerna har ett stort inslag av in-
dustriell verksamhet, exempelvis Finspång, och andra är präglade av jord- och skogsbruk 
såsom de små kommunerna i söder. 

Företagandet, det vill säga andelen företagare bland yrkesverksamma, är lägre i 
Östergötland än i landet i stort vilket, naturligtvis, hänger samman med näringslivs-
strukturen. Det är lägre för både män och kvinnor – men särskilt för kvinnor. Variatio-
nerna är dock, liksom i andra delar av landet, betydande. Det är, grovt uttryckt, de små 
kommunerna som har höga företagarandelar bland både kvinnor och män.  

Diskrepansen mellan kvinnors företagande i Östergötland och i landet i stort har 
åberopats som skäl för särskilda insatser för att öka kvinnors företagande vid upprepade 
tillfällen. Så konstateras exempelvis att ”i statistik från 1992 låg Östergötland 
2 procentenheter under genomsnittet i landet vad gäller andelen kvinnor bland ny-
etablerade företagare” (Kvinnors företagande i Östergötland). Detta konstaterande ledde 
till riktade aktiviteter, vilket vi återkommer till nedan, som gav resultat – dock bara 
tillfälligt. Inriktning och omfattning av kvinnors företagande i Östergötland tycks följ-
aktligen stabilt.  
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Kvinnors företagande i Östergötland har utretts och ”beforskats” flera gånger, både av 
berörda myndigheter och lokala intressenter, genom nationella myndigheter och på 
initiativ av forskare. I anslutning till Nuteks uppdrag ”Att främja kvinnors företagande” 
gjordes år 1993 förberedande studier i tre län. Östergötland var ett av dem. En 
uppföljning gjordes tio år senare i en särskild studie av Östergötland. Författaren av den 
rapporten, Arja Tyrkkö (2005), vinnlade sig om att både göra en jämförelse mellan de två 
tidpunkterna och sätta in de skillnader som kunde konstateras i den allmänna och 
ekonomiska utvecklingen. Med utgångspunkt från resultaten av den tidigare studien 
koncentrerades de empiriska studierna till tre grupper – företagare verksamma på 
landsbygden, familjeföretagare och företagare inom verksamheter som hade en bakgrund i 
den offentliga sektorn. Valet av den andra gruppen är en påminnelse om att 
familjeföretagandet, trots sitt stora antal och sin höga andel, spelar en liten roll både i 
politiken och i stödens utformning.  

Kvinnorna i Östergötland hade, som förväntat, samma skäl som landets övriga kvinnor 
som är företagare till att starta eget. Det var för att ”förverkliga idéer” och ”arbeta 
självständigt” som dominerande. Att yrkesvalen medför företagande var också ett ofta 
anfört skäl – det kan exempelvis gälla damfrisörskor, vilket är den största fö-
retagargruppen. Omsorg, framförallt om familj men också om orten, var också frekvent 
angivna skäl. I 1992 års utredning sammanfattades sageskvinnornas uppgifter om hinder 
och möjligheter. Vissa av hindren hade minskat till år 2005, det gällde bristande 
självförtroende och otillräcklig utbildning medan andra såsom huvudansvar för hem och 
barn och tidsbrist tycks kvarstå. Det sistnämnda är, liksom annorstädes, det skäl som 
oftast nämns som hinder för expansion bland alla småföretagare. I 1992 års undersökning 
efterlystes fler kvinnor som rådgivare och nätverk för kvinnor som var företagare. Båda 
dessa ”efterlysningar” hade åtgärdats till år 2005, något som vi återkommer till då 
insatserna för att främja kvinnors företagande presenteras. 

I båda de nämnda undersökningarna talas om förändringar hos stora aktörer som både 
hinder och möjligheter för små företag. Som ett exempel kan nämnas att omvandlingen, i 
realiteten koncentrationen, i livsmedelsdetaljhandeln försvårar för små företag att få bli 
leverantörer. Den offentliga sektorns omvandling är en annan ”stororganisations-
omvandling” som Tyrkkös intervjuade personer ser som en potentiell möjlighet för små 
företag. Tyrkkö diskuterar i sin framställning könskontrakt på kommunnivå (jfr Forsberg 
2001) och konstaterar att det inte tycks finnas något samband mellan dessa och 
företagandet, en diskussion som kan ses som en variant på företagandets samband med 
jämställdhet.  
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3 Politikområden  
– relevanta för kvinnors företagande 

Som nämndes inledningsvis har det politiska intresset för kvinnors företagande varit stort 
under de senaste decennierna. Det intresset, liksom de åtgärder och insatser som följer på 
intresset, utgör ett viktigt sammanhang för de insatser som görs i Östergötland. I det här 
kapitlet ska vi beskriva några av de politikområden som explicit berör kvinnors 
företagande.  

En rad politikområden har betydelse för kvinnors företagande. Ibland är dessa betydelser 
indirekta och ibland också oönskade eller oväntade. De olika politikområdena hänger inte 
heller samman på ett enkelt sätt. Valet av politikområden för presentationen kan 
ifrågasättas. Framförallt kan hävdas att många flera är av betydelse för kvinnors 
företagande på skilda sätt. Barnomsorg, eller kanske snarare brist på barnomsorg, 
presenteras exempelvis inte sällan i utländska studier som en förklaring både till kvinnors 
tveksamhet till att starta eget och till misslyckanden i företagandet (Rouse & Kitching 
2006). En helt motsatt ståndpunkt intar de som menar att en offentlig barnomsorg tar 
bort stora marknader för kvinnor som företagare inom en sektor som de behärskar.  

I arbetet med rapporten har vi låtit avgränsningarna styras av den uttalade intentionen att 
påverka kvinnors företagande. Uttalade intentioner bygger alltid på föreställningar om 
”sakernas tillstånd” det vill säga främjandeinsatser för kvinnors företagande bygger på en 
problemformulering där företagande kan ses som en lösning, eller i varje fall ett bidrag till 
lösningen (Bacchi 1999). Utfallet av insatserna beror på hur de tas om hand i de system 
genom vilka de implementeras samt hur de tas emot av de individer och organisationer till 
vilka de riktas. Den delen, som här illustreras av aktörer i Östergötland återfinns 
framförallt i kapitel 5.  

I kapitel 2 beskrevs kvinnors företagande i Sverige idag ur flera olika aspekter. Kvinnors 
företagande är lägre än mäns och också inriktat mot andra sektorer än mäns och bedrivs 
delvis med olika incitament och på andra villkor än vad mäns företagande gör. Om man 
uppfattar detta som problem så söks, som framgått, förklaringar på individnivå hos 
kvinnorna själva eller på strukturnivå, det vill säga i det omgivande samhället. Om man 
vill ändra på kvinnorna, så avgörs strategin och medlen av:  
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1. om de inte törs  
2. om de inte vill eller  
3. om de inte kan. 

Det förstnämnda kräver uppmuntran, det andra attitydförändring och det tredje kun-
skapshöjning. Alla dessa förändringar kan kräva att existerande stödsystem ändrar sin 
praktik. Om analysen visar, eller inställningen är, att det inte är fel på kvinnorna utan på 
systemet så är problemet av strukturell natur och insatserna bör i första hand inriktas på 
att ändra systemet. De till buds stående metoderna är snarlika de som gäller för 
individnivå. Det kan först behövas upplysning om att problemet är strukturellt, det vill 
säga insatser för att ändra felaktiga attityder och bristande kunskaper – samt – att söka 
ändra strukturen som sådan, vilket kan kräva både politiska beslut och ändrade organi-
satoriska praktiker. En strukturell ansats kan också medföra krav på ökade kunskaper och 
insikter hos kvinnor så att de förstår att manövrera adekvat i systemet såsom det ser ut. 
Det är naturligtvis också möjligt att se brister hos både individer och strukturer.  

Främjandeinsatser för kvinnors företagande rör flera politikområden. Företagande 
handlar, definitionsmässigt, om näringspolitiken. I Sverige har, som vi snart kommer att 
se, regionalpolitiken spelat en stor roll för kvinnors företagande. Den kommer därför 
närmast efter avsnittet om näringspolitiken. Av beskrivningen i kapitel 2 framgick att 
företagande kan ses som ett arbetsmarknadsbeteende, vilket innebär att också det 
politikområdet är av relevans. Jämställdhetspolitiken är ett fjärde politikområde som bör 
diskuteras i anslutning till kvinnors företagande. 

… men inte alltid i Östergötland 

Innan vi kommer in på beskrivningarna ska påtalas att allt som står i kapitlet inte är av 
konkret betydelse för aktörerna i Östergötland eftersom alla främjandeinsatser inte har 
kunnat användas där. Det kan bero på att Östergötland inte tillhör de regionalt avgrän-
sade stödområdena, inte har tillräckligt hög arbetslöshet och så vidare. Att vi ändock valt 
att göra en bredare beskrivning i den här inledande delen beror på att de relaterade 
främjandesatsningarna utgör en del av tidsandan och på att de regionala aktörerna är väl 
förtrogna med alla typer av insatser. Projektledarna i länet har till exempel deltagit i de 
konferenser Nutek organiserat för dem som arbetar med att främja kvinnors företagande. 
Östgötarna har också fått löpande information från Nutek om böcker och rapporter inom 
området. Insatser och strategier sprids (jfr Lundström & Stevenson 2002).  
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Eftersom Östergötland tidigt valt att fokusera på att främja kvinnors företagande blir de 
utvärderingar som gjorts av det programmet relevanta för denna rapport även om de 
avser projekt och insatser som genomförts i andra delar av landet.  

Aktörerna i Östergötland är inga passiva mottagare av nationella initiativ och insatser. De 
använder och omvandlar både pengar och modeller för att skapa anpassningar till 
regionala och lokala förhållanden. Det blir tydligt då vi kommer till kapitel 5 som 
beskriver insatserna i länet och som lyfts fram i kapitel 6 där vi analyserar insatserna 
utifrån kartläggningens syfte att beskriva effekter både på kvinnor som företagare och 
potentiella företagare och på regionala nyckelaktörer. 

3.1 Näringspolitik 

I en kartläggning av främjandeinsatser till kvinnors företagande är det rimligt att börja 
med näringspolitiken. I pengar räknat kommer det dock i detta fall större summor från 
regionalpolitiskt motiverade insatser. Nutek var, då de här beskrivna insatserna initierades, 
den nationella myndigheten inom både regional- och näringspolitiken. Det första 
regionalpolitiska uppdraget att initiera och samordna kommunala affärsrådgivare (se 3.1.2) 
i vissa områden gavs till myndigheten samtidigt som det näringspolitiska uppdraget att 
främja kvinnors företagande. Vi börjar här med det sistnämnda satt i sitt näringspolitiska 
sammanhang.  

Stödsystemet till företagande och näringsliv i sin nuvarande form inleddes på 1960-talet. 
Det var då helt inriktat på industriell verksamhet. En förmodligen oförutsedd konsekvens 
av det var att de sektorer och branscher inom vilka kvinnor bedrev företag exkluderades. 
Så småningom utökades stöden till att inkludera industristödjande tjänster samt, först 
inom vissa regioner, turism, vilket medförde att stöd inom det ordinarie systemet kunde 
komma också kvinnor och deras verksamheter till del. Näringspolitiken har länge legat 
nära regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken.  

Som regel har de små och medelstora företagen inte specialbehandlats utan setts som en 
del av den stora näringspolitiken – eller arbetsmarknadspolitiken. En separat politik mot 
små företag lanserades för första gången på 1970-talet exempelvis i proposition 
1977/78:40. Det särskilda småföretagsstödet var också till en början inriktat på industri 
och service till industri. Det medförde att andelen företag med kvinnor i ägande och 
ledning som berördes också av dessa insatser var liten.  
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Det tog nästan 15 år innan dessa skevheter som missgynnade stora delar av kvinnors 
företagande explicit utmanades inom näringspolitikens ram genom de program för ”Att 
främja kvinnors företagande” som inrättades år 1993. Ansvaret förlades till Nutek.  

3.1.1 Att främja kvinnors företagande  

Regeringsuppdragen till Nutek, år 1993, att arbeta med ”Att främja kvinnors företagande” 
föregicks av ett utredningsarbete inför den borgerliga regeringens arbete med underlag för 
en regionalpolitisk proposition. Det ena uppdraget kom till Nutek från 
Arbetsmarknadsdepartementet, som då ansvarade för regionalpolitiken, trots att det 
rubricerades som en näringslivsinsats. Det inriktades särskilt på kvinnors företagande i det 
regionalpolitiska stödområdet. Bakom uppdragen låg insikten om att kvinnors fö-
retagande spelade en stor roll för den lokala näringslivsutvecklingen men att det bedrevs 
under betingelser som inte passade in i existerande strukturer. En av följderna blev att 
kvinnor och deras företag missgynnades i stödsystemen och utestängdes från etablerade 
arenor. 

De som fick ansvaret för satsningen på Nutek inledde arbetet med att skaffa erforderliga 
kunskaper. De var vid den tidpunkten spridda. Som särskilt viktigt att arbeta med 
utpekades:  

 En analys av hinder och möjligheter för kvinnors företagande  

 Regionala skillnader i kvinnors företagande  

 En granskning av stödsystemets utformning ur ett genusperspektiv  

 Ansvar för affärsrådgivare för kvinnor  

Lantbrukets kvinnor och deltidsföretagande kopplat därtill nämndes också i de första 
”främja-skrivningarna”, liksom de kvinnor som övergick från offentlig verksamhet till att 
arbeta i eget företag.  

Uppdraget att initiera affärsrådgivning för kvinnor kom att bli mycket uppmärksammat. 
Affärsrådgivare tillsattes med hjälp av Nutek till en början i drygt 60 kommuner, alla inom 
det ordinarie regionala stödområdet, det vill säga det var kopplat till det regionalpolitiska 
ansvarsområdet. I uppdraget, enligt punkterna ovan, återfinns inte bara teman som riktas 
till kvinnor som företagare och potentiella företagare utan också teman som har 
strukturkritiska dimensioner.  



 

 
15 

 

År 1997 utökades affärsrådgivarverksamheten också till de delar av södra Sverige som 
tillhörde EU:s Strukturfondsområde 2 (områden med industriell tillbakagång) och 5b 
(landsbygdsutveckling). I den omgången ingick Valdemarsviks kommun som enda 
kommun i Östergötland.  

För perioden 2002–2004 preciserades syftet för Nuteks uppdrag till att ”Främja kvinnors 
företagande genom att på olika sätt nå och främja kvinnliga företagare/ presumtiva 
företagare.” Detta skulle ske genom en utveckling av rådgivningsarbetet, information, 
kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och utbildning. I skrivningarna kring beslutet 
betonades vissa ställningstaganden såsom att det gäller att främja, inte stimulera, att 
integrera med etablerade rådgivningsaktörer och beakta sambandet med den generella 
jämställdhetspolitiken. Arbetet bedrevs dels för kvinnor som företagare och dels genom 
informations- och kunskapsutveckling främst hos dem som arbetade med kvinnors 
företagande men också hos andra beslutsfattare, vilket innebär en strukturkritisk ansats.  

För perioden 2007–2009 fick området ”Främja kvinnors företagande” betydligt större 
medel än tidigare. De uttalade syftena var att därigenom bidra till att öka sysselsättning 
och ekonomisk tillväxt i Sverige genom att flera kvinnor startar eller förvärvar och 
utvecklar livskraftiga företag. Formuleringarna accentuerar det näringspolitiska innehållet i 
programmet. I texten kvantifieras målen. Programmet delas in i fyra delprogram för: 

 Information, rådgivning och affärsutveckling (häri ingår utbildning av affärs-
rådgivare, medfinansiering och spridning av beprövade modeller) 

 Insatser inom nationella program – ägarskifte, entreprenörskap och mentorskap 

 Utveckling av finansieringsmöjligheter – innovationsfinansiering, affärsänglar (det 
förstnämnda genom ALMI) 

 Attityder och förebilder  

”Främja”-anslaget hos Nutek uppgick länge till cirka 5 miljoner per år. En radikal för-
ändring skedde år 2007 då 100 miljoner beviljades främjandeinsatser för kvinnors fö-
retagande. Hälften av summan distribuerades direkt ut till länsstyrelserna. Tio miljoner till 
forskning lämnades till Vinnova att besluta över och ytterligare en summa tillföll ALMI 
främst avseende innovationer. Det innebär att de av Nutek/Tillväxtverkverket hanterade 
främjandeinsatserna femdubblades – från 5 till 25 miljoner. Även de 50 miljoner som 
distribuerades via länsstyrelserna gick till främjandeinsatser för kvinnors företagande. 
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Länsstyrelserna var aktiva framförallt inom det första av de fyra ovan nämnda del-
programmen. Att utse Ambassadörer för kvinnors företagande blev ytterligare en spek-
takulär ”främjandeinsats”. 

Under de senaste åren har lanserats program för att främja kvinnors företagande med 
stark koppling till den offentliga sektorns omvandling och särskilt då till de av kvinnor 
dominerade områdena vård och omsorg (Regeringsbeslut S2007/11029/HS, Nutek 2008). 
Delar av dessa satsningar administrerades inte av Nutek. På grund av arbetsmarknadens 
könssegregering förväntas företagandet inom dessa sektorer domineras av kvinnor som 
företagare. Dessa satsningar faller dock utanför den tidsperiod som kartläggningen 
omfattar. Detsamma gäller det Ambassadörsprojekt som omfattar kvinnor som är 
företagare som genom sin verksamhet är förebilder för andra kvinnor 

3.2 Regionalpolitik och Resurscentra för kvinnor 

Inom och genom Resurscentra för kvinnor har bedrivits verksamhet som syftat till att 
främja kvinnors företagande med betydligt större medel än genom ”främjandeinsatserna” 
inom den näringslivspolitiska domänen. Resurscentraverksamheten hör hemma inom 
regionalpolitiken. Den svenska regionalpolitiken har en lång historia men i sin moderna 
utformning kan den spåras cirka 50 år tillbaka i tiden då ”Aktiv lokaliseringspolitik” 
lanserades i SOU 1963:62. Regionalpolitiken berör och inkluderar många andra 
politikområden såsom jordbrukspolitik, transportpolitik och försvarspolitik. Liksom 
näringspolitiken har regionalpolitiken ursprungligen bedrivits utan köns- eller ge-
nusperspektiv. 

I början på 1990-talet bildades ett frivilligt nätverk, Kvinnokraft, för att synliggöra kvinnors 
villkor och insatser och för att få en förändring av den sneda könsfördelningen av 
länsstyrelsernas regionalpolitiska medel som nästan helt (97 procent) gick till män och 
deras verksamheter. I Kvinnokrafts programförklaring lyftes särskilt ”glesbygds-, 
landsbygds- och skärgårdskvinnornas verklighet” och deras försörjningsmöjligheter fram. 
I programmet krävdes flera kvinnliga handläggare som förväntades ha förståelse för 
kvinnors villkor. Kvinnokraft bedrevs inom landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva” 
som i sin tur drevs av ”landsbygdens kvinnor” så som det uttrycks i Att driva ett resurscentra 
framgångsrikt – Handbok för resurscentra (2008: 47).1   

Kvinnokraft knöts år 1992 till Glesbygdsverket och Arbetsmarknadsdepartementet och 
var då ett treårigt projekt. Kvinnokraft ville påverka främst regionalpolitikens utformning, 



 

 
17 

 

det vill säga man hade strukturpåverkande ambitioner både avseende politik och 
näringsliv, och den strategi man valde var att etablera resurscentra för kvinnor. Det målet 
uppnåddes genom den regionalpolitiska propositionen 1993/94:140 Bygder och regioner i 
utveckling där det uttalades att ett könsperspektiv måste inkluderas i regionalpolitiken. Det 
förslogs också i propositionen att länsstyrelserna skulle ges i uppdrag att bilda Regionala 
ResursCentra för kvinnor (RRC), vilket blev riksdagens beslut år 1994. Särskilda medel 
skulle avsättas till dem. Nutek och Glesbygdsverket fick i uppdrag att bilda ett Nationellt 
ResursCentra (NRC), vilket utformades som ett femårigt projekt. På den lokala nivån 
fanns, och hade funnits, lokala aktiviteter som kan betecknas som lokala resurscentra. De 
hade mycket olika inriktning och var varierande i antal och storlek. I den nämnda 
rapporten uppges antalet variera mellan 90–160 som engagerande 10 000 kvinnor (och 
några män). Från och med år 1997 fördelade Nutek även projektpengar till regionala och 
lokala resurscentra. Detta var och är ett uppdrag inom regionalpolitiken.  

De lokala och regionala initiativ som bidrog till skapandet av resurscentra har på olika sätt 
överlevt, ibland i form av lokala resurscentra för kvinnor. Det har stundtals medfört en 
ihopglidning, som skett främst lokalt mellan de två olika program riktade till kvinnor som 
Nutek/Tillväxtverket ansvarat för. Formerna för resurscentra föreslogs i slutet av 1990-
talet ändras i linje med den etablerade mainstreamingstrategin inom jämställdhetspolitiken 
(mainstreaming-begreppet och strategin berörs i avsnittet om Jämställdhetspolitiken 
nedan). Det ledde till både en nedläggning och en nysatsning. Nedläggningen innebar att 
NRC integrerades i Nuteks ordinarie verksamhet och nysatsningen att det etablerades 
Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor. Det sistnämnda är, som 
namnet säger, ett förbund utan finansiella resurser och kan ses framförallt som en 
opinionsbildande organisation. Initiativet till Riksförbundet togs från lokal och regional 
nivå eftersom det där upplevdes ett fortsatt behov av att uppmärksamma 
kvinnoperspektiven i den regionala utvecklingen. ”NRC:s främsta uppgift var alltså att 
stödja och samordna verksamheten vid landets resurscentra”. En rad utbildningar togs 
fram. Syftena formulerades som att kvinnor skulle garanteras sin del av samhällets 
resurser men också ge sin kompetens till samhället. Genusperspektivens nödvändighet för 
beskrivning och analys nämns i strategiformuleringarna (Persson odaterad). Från denna 
tid finns alltså två organisatoriska konstruktioner på nationell nivå med beteckningen 
”resurscentra” – dels Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor, 
NRC, dels ett nationellt program för finansiering av resurscentra för kvinnor 
administrerat av Nutek. Vid Nutek fanns också andra nationella program såsom 
produktutvecklingsprogram och klusterprogram.  
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I Proposition 2001/02:4, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, föreslogs att särskilda 
medel skulle avsättas både för att finansiera en viss basverksamhet vid de lokala och 
regionala resurscentra för kvinnor och för att, liksom tidigare, finansiera projekt. Det 
påpekades också att resurscentra ska vara aktiva i arbetet med de Regionala 
tillväxtprogram (RTP) som introducerades år 2002. Detsamma gäller arbetet med de 
Regionala utvecklingsprogrammen (RUP). De regionala tillväxtprogrammen tillkom för 
att lösa problem med sektorisering inom regionalpolitiken och betecknas som ”operativa 
delprogram inom de mer strategiska regionala utvecklingsprogrammen”. De är alltså 
samordningsverktyg utan egna finansiella resurser. RTP ska vara ständigt pågående 
arbetsprocesser för länens tillväxt.2 Resurscentras roll i RTP-arbetet har varit varierande.  

Nätverk och nätverkande har alltsedan starten av resurscentra varit en etablerad form och 
det lokala perspektivet betonat. Resurscentra (RC) utvecklades alltså som en del av 
regionalpolitiken men motiverades också ur ett jämställdhetsperspektiv. Företagande var 
från början inte explicit en del vare sig av målen eller av medlen men blev i de lokala 
nätverken ofta en del, exempelvis som en arena för soloföretagare.  

NRC liksom de regionala och lokala satsningarna har alltsedan starten haft ett mångtydigt 
uppdrag och delvis därför alltsedan starten varit omdiskuterade och föremål för en hel rad 
utvärderingar och omvärderingar på både nationell och regional nivå.3 Den senaste i raden 
är den som gjordes av Verket för Tillväxtanalys år 20094 för den nationella nivån och av 
Ledningskonsulterna år 2007–2008 för den regionala.  

3.3 Arbetsmarknadspolitik 

Det tydligaste stödet till företagare och företag med arbetsmarknadsanknytning är starta 
eget stödet/bidraget. Starta eget stödet har funnits i snart 30 år. Det introducerades i 
mitten av 1980-talet, den 1 juli 1984, först på försök. Konstruktionen hämtades till dels 
från utländska förebilder. Det hade funnits tidigare i en rad länder, något som är vanligt 
för företagsstöd. De sprids mellan olika länder (Lundström & Stevenson 2002; Falkenhall, 
Johansson & Olofsson A 2003:003 ITPS, 10–12). Det som skiljer starta eget stödet från 
andra stöd till företagare och företag är att det riktar sig till arbetslösa som inte kan få en 
anställning men har förutsättningar för att starta eget. Det var när det introducerades en 
innovation – dittills hade arbetslösa som registrerat en egen rörelse mist sitt 
arbetslöshetsunderstöd.  
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Den sökande till starta eget stöd ska beskriva sin affärsidé och lämna in beskrivningen till 
Arbetsförmedlingen, som i sin tur anlitar en konsult, som gör en bedömning, tar ställning 
och lägger ett förslag. Den normala stödtiden är sex (6) månader – det vill säga tanken är 
att ge nyföretagaren en försörjning under ett inledningsskede som inte sällan utmärks av 
en rad kostnader men inga intäkter. Bland kriterierna för bedömning och eventuellt stöd 
är; tillfredsställande lönsamhet, varaktig sysselsättning samt att konkurrensen inte ska 
snedvridas. Bedömningarna grundar sig både på individens egenskaper och erfarenheter 
och på den marknad som företaget ska etableras inom.  

Stödformen, det vill säga starta-eget-stöden, permanentades i juli 1987. Fram till år 1993 
användes den relativt restriktivt – ”andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle i första 
hand prövas” skriver Riksdagens revisorer i sitt underlag för diskussion. Efter hand 
ändrade beslutsfattarna sin inställning till att ”sökande med hållbara affärsidéer endast i 
undantagsfall skulle få avslag” och att ”näringsverksamhet som är lokaliserad till glesbygd 
skulle genomgå en mindre restriktiv prövning” (s. 10). De ändrade principerna ledde till 
en kraftig ökning av stödet. Antalet starta eget stöd var år 2006 flera än det sammanlagda 
antalet av alla andra statliga finansiella stöd. Den andel av nyföretagarna som startat med 
hjälp av starta eget stödet varierar över tid och rum. Av ITPS utvärdering i början på 
2000-talet framgår att 16 procent av de nya företagen det året startade med hjälp av stöd 
(Falkenhall m.fl. A 2003:003). Spännvidden var stor – från 4 procent av de nya i 
Stockholm till 45 procent i Jämtland.  

Intentionerna bakom starta eget stödet är flera – både sysselsättningspolitiska och 
näringspolitiska. Genom stödet ska arbetslösheten minskas och sysselsättningen ökas. 
Förhoppningarna är och var att företag som skapas genom starta eget stödet ska bli 
livskraftiga och expansiva. Det ligger i sakens natur att stödets utnyttjande har varierat 
med konjunkturerna. Ju sämre tider desto fler starta eget stöd både genom att flera då 
söker och genom att beslutsfattarna är mer benägna att bevilja stöd när det är särskilt 
svårt att få en anställning. Stödet är nationellt men det finns i praktiken rumsliga olikheter 
både mellan och inom regioner och kommuner. Kvinnor och långtidsarbetslösa pekas ut 
som särskilt prioriterade grupper för starta eget stöd. Kvinnor kan få starta eget stöd 
under en längre tid än män, motiverat av att kvinnor anses behöva en ”längre 
startsträcka” än män.  
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3.4 Jämställdhetspolitik 

Jämställdhet som politikområde har en cirka 30-årig historia. År 1980 antogs den första 
jämställdhetslagen. Den inriktades helt mot arbetslivet. År 1992 kom nästa jäm-
ställdhetslag. Den reviderades och skärptes år 1994. Från och med det året är jäm-
ställdhetsstatistiken en del av den officiella statistiken. I slutet av 1990-talet lanserades 
begreppet jämställdhetsintegrering, svenskans begrepp för mainstreaming. Jämställd-
hetsintegrering är en strategi för att uppnå jämställdhet. Mainstreaming ändrar alltså inte 
de uppställda målen för politiken utan motiveras av att jämställdhet om det separeras 
riskerar att ses som sidoordnat och mindre viktigt. Genom att integreras får jämställdhet 
påverka alla politiska områden eftersom det berör alla områden (Gender mainstreaming in 
Sweden. A Gender Equality Perspective in all Policy Areas, 1999; Jämställdhetsintegrering, 2010).   

Jämställdhetspolitiken har inriktats på arbetslivet och arbetstagare men inte på företagare. 
Ett ökat företagande bland kvinnor presenteras dock ibland som ett uttryck för 
jämställdhet och tvärtom – jämställdhet ger ett ökat företagande för kvinnor. Relationen 
mellan jämställdhet och företagandet kan dock inte frikopplas från de villkor på vilka 
företagandet bedrivs – det framkom under rubriken 2.1 ovan om kvinnors företagande 
där både det nödvändighetsdrivna och det möjlighetsdrivna företagandet belystes. Det 
förstnämnda kan vara ett uttryck för bristande jämställdhet och det sistnämnda för 
praktiserad jämställdhet.  

Som framgick ovan så finns ett starkt samband mellan jämställdhetspolitiken och 
regionalpolitiken så som den utformats kring resurscentraverksamheten. I de tidiga 
skrivningarna kring resurscentra framhålls att resurscentra behövs för att få ”ett jämställt 
samhälle” och ”att kvinnor utvecklar och driver kvinnoprojekt med kvinnor är en 
medveten strategi”. ”De patriarkala strukturerna ska brytas” är en annan formulering som 
används.  

Företagande nämns ibland i jämställdhetssammanhang utan att för den skull vara särskilt 
betonat. Det har dock ändrats markant under senare år, från år 2006, då jäm-
ställdhetspolitiken fått en explicit anknytning till kvinnors företagande. Det är uttalat 
bland framträdande politiker, särskilt näringsminister Maud Olofsson (se exempelvis skrift 
från Länsstyrelsen i Södermanland K 2010 – Främja kvinnors företagande), och bygger på 
resonemang som ibland ligger nära arbetsmarknadsområdets intresse för kvinnors 
försörjning och ibland mera anknyter till makt och inflytande.  
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Utifrån ett jämställdhetsresonemang har ibland särskilda program riktade till kvinnor 
ifrågasatts då de innebär en separeringsstrategi i strid med jämställdhetsintegrering som 
metod. Avsteg från den senare har motiverats med att verkligheten inte är redo för 
mainstreaming. Ett uttryck för det synsättet är utnämnandet av så kallade ambassadörer 
för kvinnors företagande. År 2008 utsågs de första både för att synliggöra kvinnliga 
företagare och för att ge andra kvinnor förebilder att identifiera sig med.   

3.5 Utvärderingar och slutsatser  

I tidigare avsnitt har beskrivits att en rad politikområden har betydelse för kvinnors fö-
retagande. Satsningarna har något olika tyngdpunkt. Resurscentrasatsningarna uttrycks 
ofta i allmänna kvinnostödjande, men även strukturpåverkande, termer medan det för 
affärsrådgivarna istället betonas de näringspolitiska dimensionerna av de kvinnliga 
företagarnas verksamhet. Under senare år har kvinnors företagande fått en så stor politisk 
uppmärksamhet att det fått karaktär av ett eget politikområde – framförallt på den 
nationella nivån manifesterat genom Nuteks, numera Tillväxtverkets, verksamhet. 

De satsningar som med EU-medel och nationellt gjorts för att främja kvinnors fö-
retagande har dokumenterats och utvärderats vid ett flertal tillfällen. Resurscentrapro-
grammet är också utvärderat många gånger, vilket bland annat framgår av not- och 
referensförteckningen. De många utvärderingarna har behövts eller krävts för att särskilda 
insatser för kvinnor ofta tycks ifrågasättas. Erfarenheter och slutsatser från tidigare 
utvärderingar relateras i anslutning till presentationen av kartläggningen i kapitel 5. Redan 
här ska dock några av de studier som gjorts presenteras då de väl anknyter till föreliggande 
kartläggning trots att de avser främjandeinsatser som inte förekom i Östergötland, i vart 
fall inte formellt.  

Utvärderingar har betonat olika aspekter såsom projekt som organiseringsform 
(Affärsrådgivare för kvinnor – Slutrapport från projektets utvecklingsförlopp i södra Sverige, Nutek 
R 2001:1) eller relaterat till övriga politikområden och rollen i den regionala utvecklingen 
(Att främja näringslivsutveckling. En framtidsinriktad utvärdering av affärsrådgivning för kvinnor, 
Nutek R 2001:3). I den sistnämnda finns en rad reflektioner som har relevans också för 
föreliggande rapport. Där betonas att projektverksamheten, som det i hög grad är fråga 
om, engagerar aktörer med olika bevekelsegrunder för deltagande och ojämn insats både 
avseende tid och pengar. 
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I rapporten Att främja kvinnors företagande – Utvärdering för perioden 2002–2004 (Nutek 
R 2005:23) diskuteras betydelsen av programmen. Där konstateras att involverade 
personer betonar den positiva betydelsen av satsningarna. Det är dock komplicerat och 
svårt att mäta effekter. Men det är ändå rimligt att anta att programmets satsning har varit 
ett viktigt bidrag i arbetet med att öka antalet kvinnor som startar och driver företag. 
Utvärderarens bild är att programmet främjat och möjliggjort ett kvalitativt starkare 
företagande bland kvinnor lokalt och regionalt. Programmen har bidragit till ändrade 
attityderna hos beslutsfattare. De påverkade i vissa fall den kommunala praktiken genom 
att ”öppna ögonen” för nya grupper av företag och företagare, och de förbättrade de 
lokala företagsklimaten genom att skapa nya arenor (Nutek R 2001:1).  

Sammanfattningsvis så kan kvinnors företagande numera ses som ett viktigt politiskt område 
som kanske är på väg mot att bli ett eget politikområde, eller åtminstone ett permanent 
delområde. Motiveringarna till att se det så sammanfattas i en Nutek-rapport, skriven av 
Carin Holmquist (2009 :36), med att ”våra befintliga system och rådande kultur kring 
företagande systematiskt gör att kvinnor är mindre delaktiga i företagandet och att det 
därför behövs korrigerande åtgärder”. På sikt ska det leda till att ”befintliga system och 
rådande kultur korrigeras så att de blir jämställda och könsneutrala”. De positiva effekter 
som förväntas gäller både samhällsnivå, företags- och organisationsnivå samt individnivå.  

Ovan har kvinnors företagande satts in i en större men ändå påfallande svensk kontext. 
Konstruktionen av politik och företagsstöd är dock internationell. Just då det gäller 
kvinnors företagande har de svenska insatserna, exempelvis affärsrådgivarna för kvinnor, 
snarare varit givande än tagande. Sverige tog genom Nutek initiativ till WES, European 
Network to Promote Women’s Entrepreneurship, vilket har haft betydelse både 
internationellt och nationellt. Ett av de allra första, kanske rentav det allra första, 
transnationella projektet, GROW-projektet, drevs i Östergötland. GROW-projektet och 
dess framväxt i länet presenteras mera under avsnitt 5.1 sid 29.  
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4 Metod 

Att göra denna kartläggning, som är projektets första syfte, var svårare att genomföra än 
förväntat. Delvis hänger svårigheterna samman med att en rad avgränsningar inte är 
självklara och att därför en rad val, som vart och ett kan ifrågasättas, måste göras. Det 
gäller: 

 Avgränsningar i tid av de satsningar som ska ingå 

 De geografiska avgränsningarna, det vill säga i klartext – Varför just Östergötland? 

 Vilka krav ska ställas för att en satsning ska räknas som en satsning på kvinnors 
företagande? Ska satsningen vända sig enbart till kvinnor? Ska den avse etablerade 
företag eller också personer med vaga tankar på företagande. I den frågan ingår 
också om distinktion ska göras mellan företagare och företag. 

 Hur ska satsningarna sökas? Den frågan har lösts praktiskt genom att några 
organisationer med ansvar för området tagits som utgångspunkt i kartläggningen. 
Vilka och varför presenteras under rubriken nedan.  

Då alla ovanstående beslut fattats återstår att avgöra hur kartläggningen ska göras i re-
spektive fall. Den aspekten återkommer under redovisningens gång men behandlas också 
separat under avsnitt 4.4 sid 27. 

4.1 Avgränsning i tid och rum 

Avgränsningen i tid har gjorts till åren 1993/94–2008 och i rum till Östergötland. Här 
motiveras dessa val.  

Kvinnors, relativt mäns, låga företagande i Östergötland har sin motsvarighet också 
annorstädes, vilket innebär att problemet (om det nu är ett problem) inte kan avgränsas 
rumsligt till ett län. Att avgränsa studien på detta sätt har dock klara fördelar. För det 
första har det generella alltid sin lokala särprägel. Det kan i de fall som det är fråga om 
nationella eller internationella satsningar ses som exempel på implementering eller 
”översättning” som det numera ofta betecknas (Czarniawska & Sevón 1996). Ambitionen 
att urskilja sådan policypåverkan kräver en rumslig avgränsning för att bli möjlig att 
genomföra.  

Men allt kommer inte uppifrån. Som kommer att visas tas en rad initiativ också på 
regional och lokal nivå. En kartläggning av de satsningar som görs och gjorts på kvinnors 
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företagande måste inkludera också sådana och inte enbart kartlägga satsningar som 
hanteras från den nationella eller europeiska nivån. För att kunna inkludera också lokala 
och regionala initiativ måste också avgränsning göras i tid och rum för att bli hanterbart. 

Valet av Östergötland för att belysa dessa generellt viktiga frågor motiveras av flera 
forskningsekonomiska skäl:  

 Östergötland är ett ”lagom” stort län, det vill säga antalet kommuner är mindre än 
i många andra län. 

 Det har inte tillhört de mest ekonomiskt utsatta områdena och därför inte kommit 
i åtnjutande av stora regionalpolitiskt motiverade stöd. Det gör det lättare att 
urskilja kvinnospecifika satsningar och också avgränsning i tiden.5 

 På eget initiativ har man på den regionala nivån arbetat med att främja kvinnors 
företagande på ett medvetet och samordnat sätt. 

 Det fanns ett uttalat intresse hos de regionala nyckelaktörerna att genomföra 
kartläggningen och analysen. 

 Det fanns ett tidigt etablerat samarbete mellan den regionala nivån och den 
nationella nyckelaktören, det vill säga Nutek (numera Tillväxtverket). 

Beslutet att avsluta kartläggningen före år 2009 har enbart praktiska orsaker. Något av det 
som händer därefter kommer dock att kommenteras. Starttiden, år 1993/94, ter sig 
naturlig, dels för att den sammanfaller med de första uppdragen till Nutek att främja 
kvinnors företagande, dels för att det året konstituerades en grupp på den regionala nivån, 
som beskrivs på sidan 29, avsnitt 5.1. 

4.2 Avgränsning av ”främjandesatsningar 
på kvinnors företagande” 

Kartläggningen planerades omfatta de satsningar som har ”kvinnors företagande” i sin 
rubrik eller sin ingress. Under arbetets gång har dock de nyckelaktörer och intervju-
personer som varit behjälpliga aktualiserat också andra projekt och program eftersom de 
bedömts vara av relevans. Vid genomgången av olika politikområden av betydelse för 
kvinnors företagande framgår att det finns satsningar för kvinnor, för företagande och 
faktiskt också för kvinnor som företagare som inte presenteras under den rubriken. 
Kartläggningen ska dock inriktas på satsningar som görs under rubriken ”kvinnor som 
företagare”. Trots det beslutet är kartläggningen ”oren” och flera av besluten att inkludera 
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eller exkludera kan diskuteras. Ställningstagandet framgår i sina sammanhang men några 
ska nämnas redan här.  

Resurscentra för kvinnor finns i hela landet och bedriver verksamhet som riktar sig till 
flera grupper av kvinnor, varav företagare och potentiella företagare är två bland flera. I 
Östergötland har den inriktningen kommit att bli dominerande varför Resurscentra tagits 
med i kartläggningen och också i diskussionen kring ”kostnader och intäkter”. Vi 
återkommer till detta i kapitel 6, särskilt avsnitt 6.6, där vi diskuterar det eventuellt 
specifika med Östergötland och möjligheterna till generaliseringar.   

Kvinnostämpeln är inte alltid entydig i projekt som drivs för ”kvinnors företagande”. 
Flera satsningar som uttalat riktar sig till kvinnor är också öppna för män. 
Mentorsprojekten arbetar ibland medvetet med män som mentorer. Betydelserna i 
ekonomiska termer diskuteras i de avslutande avsnitten. Där diskuteras också att generella 
satsningar på företagande är öppna för och inkluderar även kvinnor.  

4.3 Kartläggningens organisatoriska utgångspunkter 

Arbetet med att kartlägga de satsningar som gjorts för att främja kvinnors företagande har 
utgått från de offentliga regionala nyckelaktörerna inom området, det vill säga från 
Länsstyrelsen i Östergötland och Regionförbundet Östsam. Genom dem kanaliseras 
offentliga medel – både nationella och internationella – bland annat avseende främjande 
av entreprenörskap och regional utveckling inom länet. Länsstyrelsen har också tagit en 
aktiv roll mot den europeiska nivån och de olika program och målområden som lanseras 
och omsätts till insatser för program och projekt i länet. Länsstyrelsen är därmed 
huvudman både för nationella och internationella projekt. Sedan några år tillbaka fyller 
länsstyrelsen också en rekvisitionsfunktion avseende de medel som avser resurscentra.  

Regionförbundet Östsam har de tretton kommunerna i Östergötland samt Landstinget 
som medlemmar. Östsam är ett regionalt samverkansorgan, som har kommit att överta 
vissa statliga uppgifter från Länsstyrelsen. Näringslivsutveckling är en viktig del av 
Östsams uppgifter där bland annat stöd till ALMI-administrerade projekt samt stöd till 
Ung företagsamhet ingår. Dessa båda organisationer – Länsstyrelsen och Östsam – 
bedömdes på grund av sina centrala roller i den regionala delen av det nationella systemet 
vara lämpliga att utgå från vid kartläggningen.  
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De är dock inte de enda organisationer som engagerat sig i frågan. I en rapport från 
Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet publicerad år 20026 systematiseras då aktuella 
aktörer och deras insatser för att främja kvinnors företagande. I rapporten görs en 
indelning i organisationer som har direkt kontakt med företagare och potentiella fö-
retagare, de som framförallt är aktiva som policyskapande och så en stor grupp av or-
ganisationer som arbetar både direkt och policyskapande. I det här sammanhanget kan de 
alla vara av intresse. De som räknas upp är: 

 

Direkta 

Företagarcentrum i ett antal kommuner 
NyföretagarCentrum likaledes i ett antal kommuner 
ALMI Företagspartner AB 
LRF-kvinnor 
Internationella Företagarföreningen (IFS) 
Universitetsholding (EGO) 
Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE) 
EFS-rådet Mål 3 
Tillskottet (samverkansgrupp mellan Länsarbetsnämnden (LAN), Länsstyrelsen och 
ALMI) 

Policyskapande  

Svenskt Näringsliv 
Företagarnas Riksorganisation 
Landstinget 
Kommunerna 

Arbetar på båda sätten  

Östsvenska Handelskammaren 
ÖstGöta Resurscentrum (ÖGR) 
Qvinnovation 
Länsstyrelsen genom Regionalekonomiska enheten  
och enheten för landsbygdsutveckling  
Länsarbetsnämnden 

 

Tre av de organisationer som år 2002 klassificerades som att de har direkt kontakt med 
företagare och potentiella företagare har kontaktats och representanter för dem inter-
vjuats. De tre är ALMI, NyföretagarCentrum och Handelskammaren. Syftet med att 
kontakta dessa tre var dels att utröna om de drivit projekt som inte fanns med i det 
material som tillhandahållits av Länsstyrelsen och Östsam, dels att få deras synpunkter på 
projekt och företagsfrämjande verksamhet för kvinnor. Dessa organisationskontakter 
styrkte att Länstyrelsen/Östsam-metoden var adekvat och i det närmaste heltäckande. De 
få tillägg som framkom kommenteras nedan. EGO och CIE, båda med Linköpings 
universitet som huvudman, fanns med bland de direkt arbetande organisationerna år 
2002. De visade sig vid kontroll endast ha gjort enstaka insatser som explicit avser att 
främja kvinnor som företagare. LRF-kvinnorna har inte specialstuderats inom ramen för 
föreliggande undersökning men lokaliserats via en kartläggning av satsningar som gjorts 
av Enheten för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen. En separat studie av den enheten 
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motiverades av en önskan att kontrollera om insatser för kvinnor som företagare ”doldes” 
i allmänna insatser som inte explicit hade rubriken ”kvinnor”. Resultatet av det återfinns i 
sidan 71, avsnitt 6.1. 

Kommunerna anges i 2002 års kartläggning enbart som policyskapande. I realiteten är de 
dock verksamma både i eget namn och genom inomorganisatoriska konstellationer, 
såsom i sammanhanget aktiva näringslivskontor. Den lokala nivån representeras i 
föreliggande kartläggning av kommunerna Norrköping och Motala. Men också andra 
kommuner förekommer som aktiva parter genom att vara med i projekt och satsningar 
som genomförs med någon av de övriga organisationerna som huvudman. Det är därför 
troligt att några projekt som direkt riktar sig till kvinnor som företagare i Östergötland 
saknas i kartläggningen. Förmodligen är de som saknas förhållandevis små. Hade de varit 
stora skulle vi hört talas om dem eftersom de olika aktörerna har god kännedom om 
varandras aktiviteter. Det är fördelen med en förhållandevis liten region.  

Sammanfattningsvis så är det en av de direkt arbetande organisationerna, IFS, som inte ingår 
i kartläggningen. Uppgifter om dem har dock inhämtats indirekt via frågor till övriga 
aktörer. Uppgifter om EFS-rådets insatser har erhålligt via de lokaliserade projekten. 
Tillskottet (se kapitel 5 och kapitel 6) samt Länsarbetsnämnden som har presenterats i 
samband med avsnittet om Arbetsmarknadspolitiken i kapitel 3 och kommer åter att 
beröras i kapitel 6. Den återstående ”direkta” organisationen Qvinnovation ges ett stort 
utrymma i nästa kapitel.  

4.4 Konkreta metoder och material 

Kartläggningen av satsningarna på kvinnors företagande har alltså tagit sin start hos 
Länsstyrelsen i Östergötland och Regionförbundet Östsam. Framförallt hos den först-
nämnda fanns bevarat material av olika slag om främjandeinsatser. Som kommer att 
framgå i samband med projektbeskrivningarna är det skriftligt material såsom besluts-
protokoll, ansökningar och utvärderingar. Annat skriftligt material har producerats på och 
för den nationella nivån dels av det slag som finns regionalt dels i form av utredningar ur 
skilda perspektiv och av skilda utförare. Antalet utvärderingar är betydande och av mycket 
olika slag – både interna och externa.  

Ett antal intervjuer och samtal har genomförts med verksamma vid de valda orga-
nisationerna – Länsstyrelsen, Östsam, Handelskammaren, NyföretagarCentrum i Lin-
köping och ALMI Östergötland. I den första och den sista har gjorts intervjuer med flera 
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personer. Främjandeinsatser i Motala och Norrköpings kommun har kartlagts både med 
hjälp av intervjuer och skriftligt material. En anställd vid enheten för Lands-
bygdsutveckling vid länsstyrelsen i Östergötland har varit behjälplig både med material 
och muntliga uppgifter. Gunilla Thurfjell, den företagare som varit med alltsedan starten 
då kvinnors företagande introducerades i länet och som var den drivande personen 
bakom Qvinnovations idé och konstruktion, har intervjuats. Den intervjun och hennes 
insatser visar på individers betydelse för organisationers strategier. Samma slutsats kan 
dras angående arbetet i stora organisationer som Länsstyrelsen och ALMI. Kvinnors 
företagande är ett område där femokraters insatser är av avgörande betydelse (Hagberg, 
Nyberg & Sundin 1995).  

I det material som ursprungligen ställdes till vårt förfogande av Regionförbundet Östsam 
och Länsstyrelsen fanns över 20 projekt som bedömdes som relevanta. Flera av dessa 
bestod av en rad mindre projekt. Enbart det materialet gav, uppskattningsvis, mer än 100 
projekt av det slag som undersökningen syftar till att omfatta. Tillsammans med ytterligare 
uppgifter från ALMI, NyföretagarCentrum och de satsningar på kvinnors företagande 
som gjorts på kommunal nivå på initiativ av berörda kommuner blev antalet projekt än 
större. Vårt konkreta arbete med att bringa ordning i denna mycket stora projektflora 
visar dock att antalet projekt i realiteten understiger antalet projekt på papperet. Det är 
alltså en motsägelsefull bild som framkommer. En orsak till att antalet projekt i realiteten 
tycks vara mindre än ”på papperet” är att det som ibland redovisas som självständiga 
projekt bör ses som delar av större. En annan är att samma projekt förekommer hos flera 
huvudmän inte sällan för att samfinansiering är ett villkor, vilket återkommer i samband 
med att vi behandlar vilka organisationer som, på något sätt, är aktiva i anslutning till 
projekten. Projekttitlarna är inte alltid helt identiska vilket leder till risk för dubbelräkning. 
En tredje att projekt byter namn över tid, byter finansiär över tid, fusioneras eller splittras 
upp. Inte några av dessa förhållanden är unika vare sig för Östergötland eller för kvinnors 
företagande eller för projektverksamhet särskilt inte för sådan som drivs med offentliga 
medel och organisationer som tillhör den offentliga sektorn såsom kommuner, eller delar 
av kommuner (Andersson 2010).   
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5 Satsningar för att främja kvinnors 
företagande åren 1994–2008 i Östergötland 

I det här kapitlet presenteras kartläggningen av satsningar på kvinnors företagande i 
Östergötland åren 1994–2008. Det kan ses som en regional tillämpning av den nationella 
politik som beskrevs i kapitel 3 ovan – men inte enbart och inte enkelt. Östergötland är 
inget undantag vad gäller intresset för och stödet till kvinnor som företagare. Under delar 
av 1990-talet och under hela 2000-talet har olika insatser genomförts i Östergötland, 
liksom annorstädes, med syfte att främja kvinnors företagande på olika sätt. Ofta har 
insatserna varit del i ett nationellt program eller uppdrag. Flera större insatser har 
dessutom erhållit finansiering från EU i olika former och har ibland dessutom genomförts 
i storregional tappning eller som transnationellt projekt, vilket framgår av genomgången 
nedan. Men det finns också initiativ och aktioner som kommer från nyckelaktörer i länet. 
Flera av dem kan hänföras till den ”Referensgrupp för kvinnors företagande” som 
bildades redan år 1994. Kapitlet inleds med ett avsnitt om hur arbetet med att stödja 
kvinnors företagande började i länet. Därefter presenteras främjandeinsatserna genom de 
projekt och program som bedrivits. 

5.1 Introduktionen av främjandeinsatser 
för kvinnors företagande i Östergötland  
– Referensgrupp för kvinnors företagande 

Motivet till att inrätta Referensgrupp för kvinnors företagande var siffror som visade att i 
Östergötland var en osedvanligt låg andel kvinnor företagare. Referensgruppen kom att 
spela en stor roll både som initierare och samordnare av intresse och resurser för att 
uppmärksamma och främja kvinnors företagande. Referensgruppen bestod av lokalt och 
regionalt kända personer som representerade nyckelorganisationer i näringsliv och 
förvaltning – ALMI, Länsarbetsnämnden, Linköpings universitet, Östsvenska 
Handelskammaren, företagaren Gunilla Thurfjell, Öhrling, Coopers & Lybrands Ltd, 
kommunala näringslivsenheter, Östgötska kommuner, FöretagsCentrum i några 
kommuner, NyföretagarCentrum i några andra samt Länsstyrelsen i Östergötland. Det var 
alltså en blandning av privata och offentliga organisationer och flera av hybridkaraktär. 
Beteckningen referensgrupp markerar att gruppen inte var någon formell organisation, 
inte ens ett projekt. De individuella deltagarna var alla engagerade i frågan och hade sina 
moderorganisationer bakom sig.  
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Då referensgruppen varit konstituerad några år sammanfattade den sina intentioner i ett 
”Förslag till aktiva stödåtgärder för att stimulera kvinnors företagande – och därmed bidra 
till att företag som drivs av kvinnor blir fler och växer”. Den lilla skriften färdigställdes 
inför arbetet med Tillväxtavtalet. I skriften räknas upp vad som dittills gjorts, särskilt 
framhölls GROW-projektet (sid 40). Kvinnor efterfrågar, skriver gruppen – råd, 
utbildning, nätverk men också finansieringshjälp. Gruppen förordar för de kommande 
åren – mentorskap, företagarutbildningar, internationalisering samt stimulering av 
nyföretagande. Kostnader för insatserna uppskattas till drygt en (1) miljon kronor. I 
texten framhålls att genusperspektiv måste genomsyra allt arbete med kvinnors 
företagande. Ett exempel på tillkortakommanden är att gängse syn på tillväxt negligerar 
kvinnors verksamheter och synsätt – vilket faktiskt negativt påverkar hela den svenska 
ekonomin. Det är angeläget att finansiärerna, står det i rapporten, ”förstår att kvinnor har 
ett annat förhållningssätt till tillväxt än män (som har ett mer resultatinriktat och 
kortsiktigt synsätt). Motsvarande problem existerar vid rådgivning och riktade projekt”. 
Tre ledord – flexibilitet, individanpassning och tillgänglighet – anges som lämpliga för 
arbetet med kvinnors företagande. Som exempel på nödvändig flexibilitet nämns just att 
vid finansieringsbeslut ta hänsyn till kvinnors ”annorlunda förhållningssätt”. 
Tillgängligheten illustreras med nödvändigheten av att se lokala förhållanden och när det 
gäller individanpassningen att vara omsorgsfull exempelvis vid konstruktionen av nätverk 
eller adept/mentorsrelationer.  

Det nämnda förslaget utvecklades och presenterades i en PM i oktober 2000 där 
referensgruppen gav en lägesbild av arbetet, ”Att främja kvinnors företagande – program 
för speciella insatser i Östergötland 2001–2002. Arbetsprogram kopplat till tillväxtavtalet. 
Östergötlands referensgrupp för kvinnors företagande 2000-10-30.” Två huvudstrategier 
angavs: ”att se till att det ordinarie utbudet utformas så att det möter såväl kvinnliga som 
manliga företagares behov” samt arbeta för ”speciella projekt som riktar sig till kvinnliga 
företagare inom områden där deras behov inte till fullo tillgodoses av ordinarie tjänster”. 
Det är alltså samma synsätt och insikter som i det tidigare dokumentet. Separering ses 
ibland som nödvändigt som en följd av att mainstreaming skulle leda till att kvinnor 
missgynnades. Pågående projekt räknades upp och hänfördes till insatsområde 
”Entreprenörskap och nyföretagande” respektive insatsområde 2, ”Utveckling av 
befintliga företag” inom det regionala tillväxtavtalet.  
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5.2 Främjandeinsatser för kvinnors företagande 
i Östergötland åren 1994–2008 

Vi är nu framme vid redovisningen av ”kartläggning och analys av projekt och satsningar i 
Östergötland 1994–2008 med syfte att bidra till kvinnors företagande”. Både volym och 
inriktning på genomförda satsningar har kartlagts liksom utfallen i form av policypåverkan 
och faktiska avtryck på statistisk nivå. Inledningsvis pläderades för att kvinnor som 
företagare måste ses i sitt historiska, sociala och regionala sammanhang. Det har vi 
”bäddat för” på de föregående sidorna och kommer att återkomma till i det avslutande 
kapitlet. I det här ska presentationen av kartläggningen göras på ett sätt som anknyter till 
tidigare erfarenheter och möjliggör komparationer, analys och bedömning både av 
policypåverkan och av kvinnors företagande.  

Finansieringen av de projekt som presenteras nedan kommer huvudsakligen från de 
politikområden och satsningar som beskrevs i kapitel 3. I samband med att projekten 
beskrivs nämns vilka satsningar som stått för finansieringen. 

Några främjandeinsatser som vi exkluderat vill vi kommentera. Det första anknyter till det 
stöd till småföretag som initierades budgetåret 1994/95. Pengarna kom via 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder – särskilda åtgärder för regional utveckling. Verk-
samheten bedrevs i Östergötland under namnet Tillskottet och beskrivs som ett sam-
verkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och ALMI för att nå enskilda 
små företag med stöd. Genom Tillskottet försökte man samordna de stödformer som 
fanns för både etablerade och nya företag och som var spridda mellan de olika or-
ganisationerna. Det gällde, efter en tid, bland annat konkret landsbygdsstöd, småföre-
tagsstöd, ALMI-lån och starta eget bidrag.7 Den bärande tanken var att ge företagen ”en 
dörr in” för företagsstöd i Östergötland.8 

Det särskilda småföretagsstödet var enligt förordningen, i enlighet med vad som framgår 
under 3.1 ovan, inriktat på industri och industriservice, vilket medförde att andelen 
företag med kvinnor i ägande och ledning var litet. Det beslutades därför att starta en 
uppsökande verksamhet för att särskilt informera företagande kvinnor om 
stödmöjligheterna.9 En person anlitades av Länsstyrelsen för att genomföra uppsökande 
verksamhet i syfte att finna kvinnoägda och kvinnodrivna företag som uppfyllde 
stödkraven. Kartläggningen resulterade i kontakter med 26 företag. Elva (11) av dem 
formulerade intresseanmälningar eller ansökningar. Då kartläggningen gjordes år 1995 
hade 220 företag beviljats stöd, varav 7 procent till kvinnor. Kvinnornas andel av de 
utbetalda summorna var ännu lägre. De fick 5 procent av det totala beloppet och 2 pro-
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cent av de så kallade expansionscheckarna. Kvinnorna fick betydligt lägre summor – i 
genomsnitt 74 000 kronor medan männen fick 135 000. Tillskottet återkommer inte i den 
avslutande sammanställningen beroende på att det inte explicit avsåg stöd till kvinnors 
företagande, vilket var kriteriet för att ingå i kartläggningen. Av samma anledning ingår 
inte starta eget stödet som presenterades i avsnitt 3.3. Stödet fanns också i Östergötland 
men avsåg inte specifikt kvinnor. 

Verksamheten för att främja kvinnors företagande i Östergötland presenteras på flera sätt 
i följande avsnitt: 

5.2.1 En kortfattad kronologisk presentation av projekt med syfte att främja kvinnors företagande. 

5.2.2 En längre presentation görs utifrån de metoder som använts i projekten. Indelningen görs i mentorsprojekt, 
nätverksprojekt och övriga projekt. Som kommer att framgå användes ibland flera metoder i ett och samma 
projekt. Projektens finansiering kommenteras liksom utvärderingar som gjorts.  

5.2.3 Därefter diskuteras vilka organisationer som deltar, och på vilket sätt.  
En särskild uppdelning görs i de två ”spåren” – resurscentra kontra näringslivsutveckling samt huruvida 
initiativtagarna och de drivande är lokala, regionala, nationella eller internationella. Detta avsnitt avslutas 
med ett avsnitt om vilka ekonomiska resurser som de engagerade organisationerna anslår till 
främjandeinsatser för kvinnors företagande. 

5.2.4 Främjandeinsatsernas storlek 

5.2.5 Hur målgruppen avgränsas är nästa tema. Aktuella målgrupper är kvinnor som är företagare, potentiella 
företagare, stödsystemet, beslutsfattare och allmänheten. 

5.2.6 Handlar om vilka politikområden som respektive projekt berör 

 

5.2.1 Kronologi 

Som start för de östgötska främjandeinsatserna har vi satt den Referensgrupp för kvin-
nors företagande som presenterades ovan. En kronologisk presentation är inte så entydig 
som den kanske i förstone verkar. Som kommer att framgå så har projekten ibland 
karaktär av ryska dockor, det vill säga ett projekt ingår i ett annat projekt som är en del av 
ytterligare ett projekt eller som har kopplingar till flera andra projekt. Två projekt i 
tabellen, Trappsteg Två och Jämn Tillväxt kan organisatoriskt hänföras till resurscen-
traverksamheten. Medel av den senare karaktären kan också ingå i finansieringen av andra 
projekt. Det är bidragande orsak till att resurscentra markerats genom en kolumn som 
sträcker sig över hela perioden. Mer om detta finns under rubriken Östgöta 
Resurscentrum på sid 37. En särskild komplikation utgör också den ideella föreningen 
Qvinnovation, vilket framgår nedan. Det är inte korrekt att se Qvinnovation som ett 
projekt, som det betecknas i tabellhuvudet, utan snarare som en paraplyorganisering. Vi 
har dock valt att markera Qvinnovation i tabellen.  
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Starttidpunkten och sluttidpunkten för projekten kan också vara svåra att fastställa. Reell 
start överensstämmer inte alltid med tiden för beslut om start. Medelstilldelningen kan 
också vara förskjuten i tiden. Projekt kan börja innan medel beviljats men också fortsätta 
efter det att pengarna tagit slut och projekt upphör ibland utan beslut. Trots dessa 
komplikationer har kronologin ett illustrativt egenvärde. 

Tidsperiod Projektnamn Huvudinriktning   

1995–1999  
2000–2004  

Utveckling i kvadrat och kubik Mentorsprojekt Ö 

S 

T 

G 

Ö 

T 

A 

 

R 

E 

S 

U 

R 

S 

C 

E 

N 

T 

R 

U 

M 

K 

O 

M 

M 

U 

N 

A 

L 

A 

 

S 

A 

T 

S 

N 

I 

N 

G 

A 

R 

1997–1999 GROW-projektet (A Guidance to 
Raise Opportunities for Women – 
inom Leonardo da Vinciprogrammet) 

Utbildning 

Multiprojekt 

1998–1999 WIN Women International Utbildning, information 

1999–2004 FÖR-UT 1 & 2 Utbildning 

2002–2007 Qvinnovation (delar av) särskilt 
Tillväxt genom SYNERGI samt  
Se om ditt ledarskap 

Multiprojekt  

2002–2003 DISA Coachning 

2003–2005 Trappsteg Två (ÖGR) Nätverk 

2005–2006 CORE Inkubatorkandidater 

2005–2007 Entree Utbildning av stödsystemet, 
mentorsprojekt 

2006–2007 Jämn Tillväxt (ÖGR) Nätverk, mentorsprojekt 

2007– UTCED Multiprojekt, affärsutveckling, ut-bildning, 
nätverk, coachning m.m. 

 

Som kommer att framgå hänger de olika projekten samman på flera sätt. Ett  
uppenbart är att samma organisationer återkommer som huvudmän eller deltagare. Ett 
annat är att samma personer återkommer som drivande aktörer ibland i samma, ibland i 
olika, organisationer. Projekten hänger också samman genom att det förekommer ett 
reellt lärande som tas tillvara och utvecklas över tid.  

Projektformen är som framgår frekvent använd, något som sägs utmärka de senaste 
decenniernas organisatoriska verklighet. Frågan om projekt används särskilt ofta för 
kvinnor och för kvinnors företagande kan inte besvaras här – men den ställs ändå. Projekt 
har en rad karaktäristika. Ett är att de är tidsbegränsade, ett annat att de används för att 
hantera uppgifter som inte ryms inom ordinarie organisation. Lena Andersson (2010) har i 
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sin avhandling diskuterat att projekt kan fylla olika roller – de kan användas för att 
intensifiera ett arbete eller för att föra bort en fråga från agendan.  

De projekt som vi här möter är påfallande ofta skapade av flera huvudmän i syfte att lösa 
ett gemensamt problem – eller i syfte att tillsammans kunna ”dra pengar” till länet. Hur 
resonemangen förs i dessa avseenden är viktigt för att avgöra både arbetssätt och utfall. 
Ibland sammanhänger konstellationerna med krav på medfinansiering och engagemang. 

Vad gäller inriktning och metod har de projekt som genomförts indelats i tre olika 
grupper – mentorsprojekt, nätverksprojekt och övriga projekt. Den sistnämnda gruppen 
är mycket sammansatt. Projekten presenteras nedan i dessa kategorier för att utvecklingen 
i formuleringar och problembeskrivningar ska framgå tydligt.  

5.2.2 Metoder för främjandeinsatser för kvinnors företagande 
 

Mentorsprojekt 
 
 

Att främja kvinnors företagande genom mentorsrelationer har varit en använd metod i 
Östergötland alltsedan starten för främjandeverksamhet. Det byggdes tidigt upp en 
mentorsbank som kunde användas i olika organisatoriska sammanhang. De stora pro-
jekten var de nedanstående, det vill säga Utveckling i kvadrat och kubik samt Tillväxt 
genom SYNERGI. Inslag av mentorsrelationer fanns dock också i några av de andra. 

Utveckling i kvadrat och kubik 1995–1999; 2000–200410 

Utveckling i kvadrat är det första exemplet på mentorsprogram som ingår i kartläggningen. 
Det bedrevs åren 1995–1999. Stöd av en mentor erbjöds nyetablerade kvinnliga 
företagare. De skulle ha varit verksamma i minst sex (6) månader och högst två (2) år. 
Projektet startade som en direkt följd av kartläggningen som visade att kvinnornas andel 
bland de östgötska företagen var lägre än i landet i sin helhet. Projektet syftade därför till 
att ”stärka de kvinnor som startar företag i Östergötland och öka möjligheterna för deras 
företag att överleva”. Om företagen överlever och tillväxer kan det inspirera andra till att 
steget och starta eget. Det är alltså en långsiktig strategi som skisseras.  

Projektet betecknas som ett Länsstyrelseprojekt, som det togs initiativ till i samarbete med 
Östergötlands regionala referensgrupp för kvinnors företagande. Det praktiska arbetet 
bedrevs av NyföretagarCentrum (NFC) eller Företagarcentrum (FC) i respektive 
kommun, det vill säga den privata och den offentliga sektorn i samverkan. 
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I sin utvärdering anknyter Länsstyrelsen (Rapport 2004:7) till Nuteks motiveringar och 
synsätt både på kvinnor som företagare och på mentorsprojekt. Där utskrivs att målet är 
fler kvinnor som företagare och medlet är, exempelvis, mentorsprogram. Förutsättningar 
måste skapas för alla (utvärderarens kursivering, s. 4) att utöva entreprenörskap. För att 
komma dit krävs särskilda insatser för ”grupper av människor eller former av företagande 
som är missgynnade”. Dit hör kvinnor.  

I anslutning till projektet anfördes att kvinnor stöter på andra hinder än män och att det 
finns en okunskap om detta och de förutsättningar under vilka kvinnor bedriver sina 
företag. Det sistnämnda innebär exempelvis att kvinnor företrädesvis finns i branscher 
som inte är politiskt prioriterade. Deras professionella nätverk är därmed ofta inte 
adekvata. Samma bedömning gäller deras informella nätverk. Dessa brister kan en väl vald 
mentor bidra till att avhjälpa. Mentorn blir ett viktigt ”bollplank” för nödvändiga 
diskussioner om hur företaget ska utvecklas och en länk in i de lokala och regionala 
nätverken. Adepten fick träffa sin mentor i totalt 20 timmar fördelat på två timmar per 
gång under en sex (6) månaders period. 

Adept/mentorsrelationen kan medföra en ökad kunskap och medvetenhet också hos 
mentorn. Därmed sprids det i det lokala och regionala näringslivet. Mentorerna fick 
genomgå en utbildning i mentorskap och fick även en mindre ersättning för sitt arbete.  

Några år efter starten ändrades projektet något, framförallt för att höja intresset bland 
kvinnor som var företagare. Det hade uppstått svårigheter att fylla programmen med 
deltagare trots att de kvinnor som deltog tyckte att de verkligen blivit stärkta i sitt 
företagande och att nätverk utvecklats. En orsak till ointresse var de ”åldersgränser” som 
ställdes upp för deltagande företag och deras ägare. Företagen skulle alltså enligt reglerna 
vara mellan sex månader och två år. Många kvinnor ville ha en mentor alldeles i början – 
efter sex månader var det så att säga för sent – eller då de hållit på en längre tid när 
företagen var äldre än två år. Därför kompletterades projektet så att kvinnor som varit 
företagare en längre tid också fick bli adepter. Det fick beteckningen Utveckling i kubik och 
vände sig till kvinnor som varit företagare i mer än tre år. 

Programmet bedrevs i omgångar genom att nya adept/mentorsrelationer skapades. Totalt 
var det cirka 50 kvinnor som var adepter. Projekttiden förlängdes successivt ända till år 
2005 då det överfördes i Qvinnovations regi (se sid 44). 
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Tillväxt genom Synergi11 2004–2005 (ett Qvinnovationprojekt) 

Tillväxt genom Synergi är namnet på det mentorsprojekt som ingick i den ansökan till 
Nuteks resurscentraprogram som skickades våren 2004 från Qvinnovation, som då var en 
ideell förening under bildande. ESF bidrog också med medel. Ambitionen var att samla all 
mentorsverksamhet i länet för att ge möjlighet till maximala adept/mentorsrelationer. 
Tillväxt genom Synergi presenterades som en direkt fortsättning på mentorsprogrammen 
Utveckling i kvadrat och kubik. Synergin uppstår just genom kombinationer med andra 
program, såsom det för ledare i små företag – Se om ditt företag. I ansökan hävdas att 
företag som ingår i nätverk har ”överlag högre omsättning än de som inte ingår i nätverk”. 
Vidare argumenteras för skapandet av samordnande organisering eftersom 
synkronisering, särskilt i kombination med långsiktighet, underlättar för företagen både att 
urskilja varandra och att orientera sig bland stödjande aktörer.  

Adept/mentorsrelationen ökar kompetensen hos kvinnor som är företagare, hos 
mentorerna och hos andra, menar de som driver projektet. I projektbeskrivningen an-
vänds uttrycket ”företagande som anställningsform”. Även genom att hänvisa till de stora 
förändringar som de kvinnodominerande välfärdssektorerna genomgår, anknyts till 
kvinnors arbetsmarknad som ett argument för pågående och planerade projekt. 
Projektens uppläggning syftade också till att faktiskt förändra de strukturer som för-
svårade för kvinnor som är företagare. Jämställdhet var därför både ett mål och ett medel. 
Kvalitativ jämställdhet eftersträvades genomgående och gavs beteckningen ”Integrerad 
jämställdhet”. 

För att markera utvecklingsaspekten i projekten fick adepterna betala en avgift och 
mentorerna fick ersättning. Det var inga ”stora pengar” menar den person som drev 
projekten men det bidrog till att hålla nere kostnaderna för det allmänna. Det var billiga 
och bra projekt, säger hon.  

Mentorsprojekt bedrevs åren närmast efter Tillväxt genom Synergi, fram till år 2007, inom 
ramen för Entree och Jämn Tillväxt. De särskilda mentorsprojekten i länet samordnades 
därefter under ALMI:s och NyföretagarCentrums nationella program och 
huvudmannaskap. Mer om detta nedan i samband med att Qvinnovations verksamhet, 
och avveckling, presenteras. 
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Nätverk 
 
 

Nätverk är den andra av de metoder för främjandeinsatser som är mycket använda. 
Nätverk är ibland projektens huvudmetod ibland en metod bland flera. Det sistnämnda 
illustrerat av att nätverk nämndes i samband med de tidigare presentationerna som utgick 
från mentors/adeptrelationer som metod. Resurscentra beskrivs ibland som nätverk. Det 
inleder därför nedanstående beskrivning. Därutöver separerar vi under denna rubrik två 
större projekt, Trappsteg Två och Jämn Tillväxt trots att de hade sin finansiella bas i 
resurscentramedlen.  

Östgöta Resurscentrum – dess nätverk och lokala verksamhet 

Nätverk som uttalad strategi för att främja kvinnors företagande är i Östergötland 
framförallt förknippat med resurscentraverksamheten. År 2006 innebär en brytpunkt för 
hur denna verksamhet bedrivs och finansieras. Från det året gjordes ett försök till 
samordning av lokala och regionala insatser enligt vad som beskrivs under rubriken Jämn 
Tillväxt. Efter det har Resurscentrapengar som från Nutek kommit till Östergötland i hög 
utsträckning hanterats av det regionala centrat som fysiskt och innehållsligt lokaliserats till 
Länsstyrelsen vilket berörs nedan. Nästan alla satsningar i Östergötland för att främja 
kvinnors företagande är delfinansierade ur Nuteks resurscentraprogram – det gäller både 
före och efter år 2006.  

Östgöta Resurscentra (ÖGR) bildades i Östergötland år 1997 genom ett beslut fattat i 
regionen. Dess uppdrag delades in i två delar: ett som rörde företagande och ett som 
rörde kvinnor i behov av stöd av olika orsaker såsom att vara bosatta på en ort med svag 
arbetsmarknad. Medel användes alltså både till att stödja och stimulera nätverk för 
kvinnor, nätverk för kvinnor som var eller ville bli företagare och till att bygga upp lokala 
resurscentra.  

Sedan starten år 1997 har ÖGR stött cirka 100 nätverk för kvinnor. Nätverken har 
mycket olika inriktning och räckvidd i både tid och rum. En huvudsaklig målgrupp har 
varit kvinnor som är eller vill bli företagare – men det är inte sällsynt att nätverken be-
driver en blandad verksamhet. Det är vad gäller företagandet som resurscentra har varit 
mest synliga och framgångsrika medan de delar som avser strukturella förändringar – 
exempelvis att verkligen låta kvinnor påverka det regionala tillväxtarbetet – har svårare att 
få gehör i Östergötland liksom i övriga Sverige (Nutek 2007, 2008; Ramböll Management 
2009).  
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De företagare som är aktiva i de lokala nätverken tycks ha förhållandevis små företag som 
inte alltid drivs på heltid. Gemensamt för nätverken var också, under 1990-talet och 2000-
talets första år, att stöden de fick var förhållandevis små, 5 000–25 000 kronor var det 
vanligaste intervallet. Det medförde att mycket av det arbete som utfördes och utförs 
inom resurscentra är ideellt.  

De projekt som beskrivs nedan, Trappsteg Två och Jämn Tillväxt, var försök att 
samordna insatser i förhoppningen om att enighet ger styrka. Alla har dock inte låtit sig 
samordnas. Ett exempel på det är Baltiskt-Ryskt-Svenskt Resurscentrum, med säte i 
Norrköping, som bildades år 1998. Det har varit starkt inriktat på affärsförbindelser och 
företagande för kvinnor. Organisationen inordnades inte i de regionala samord-
ningsprojekten utan gjorde egna ansökningar till Nutek. Alltsedan år 2002 och under hela 
undersökningsperioden har medel erhållits den vägen. Beloppen det handlar om är 
mindre än 100 000 kronor per år.  

Trappsteg Två 2003–2005 

Trappsteg Två var ett samlingsnamn på arbetet med nätverk i regi av ÖGR åren 2003–2005 
och riktades till aktiva eller potentiella kvinnliga företagare. Trappsteg Två var, enligt 
ansvariga på Länsstyrelsen, ett sätt att finansiera en tillfällig förstärkning av verksamheten. 
Nätverk lyfts i texterna kring Trappsteg Två fram både som ett mål och ett medel – ett 
mål därför att nätverk innebär samarbete, som är till stor fördel på marknaden och ett 
medel för att diskutera fram och skräddarsy utbildningar – också mycket korta sådana. En 
projektledare hade som en av sina uppgifter att öka intresset för nätverk, att hjälpa till att 
konstruera nya nätverk och att åstadkomma samarbete mellan kommuners företrädare 
och nätverken. 

Aktiviteterna i Trappsteg Två bestod av följande delar: 

 Information ”Nyfiken på nätverk”. Mer än 200 personer deltog. 40 procent var 
egna förtagare. Nästan inte någon av de 200 var medlem i något nätverk när de 
kom – men var femte var det efter informationen.  

 Utbildning om hur projekt söks och om hur projektarbete går till. 35 personer 
genomgick de här dagskorta utbildningarna. 

 Behovsspecifik utbildning för enskilda nätverk. Många, mer än 50 procent, av 
deltagarna i dessa nätverk var företagare. Det som efterfrågades var exempelvis 
träning i retorik eller upplysningar om skattelagstiftningen.  
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 Utbildning för specifika målgrupper förmedlade vid ett seminarium eller under en 
heldags undervisning om exempelvis friskvård eller organisering.  

Därutöver har insatser riktats till kommunföreträdare ansvariga för relevanta verksam-
heter.12  

Jämn Tillväxt 2006–2007 

År 2005 beslutades i regionen att lokala resurscentra och Östgöta Resurscentrum skulle gå 
samman och göra en gemensam ansökan till Nuteks resurscentramedel. Det gjorde man 
under beteckningen Jämn Tillväxt. Därmed infördes ett nytt sätt att distribuera 
nätverksstödet till lokala resurscentra. De nationella medlen söktes av Östgöta 
Resurscentrum och Länsstyrelsen och därifrån fördelades de vidare ut i länet efter an-
sökningar till Jämn Tillväxt. Regionförbundet Östsam och kommunerna bidrog också till 
finansieringen. I beslutsgruppen för Jämn Tillväxt ingick också representanter för 
Länsarbetsnämnden. Projektet utformades och bedrevs med anknytning till det regionala 
tillväxtprogrammet, RTP. Verksamheten inom Jämn Tillväxt fördes vidare inom 
UTCED:s organisatoriska ram.  

I en beskrivande utvärdering av Jämn Tillväxt (Ledningskonsulternas13 sammanfattning) 
återfinns en modell som visar sambanden mellan samhälleliga nivåer och Jämn Tillväxts 
position i modellen. Målen med projektet var alltså att – ”etablera resurscentra som en 
kunskapsresurs och integrera det i etablerade system av resurscentra i det övergripande 
strategiarbetet som görs på kommunal och regional nivå, och därigenom skapa ett 
enhetligt system för tillväxt och utveckling som genomgående synliggör jämställdhets-
problematiken. Målet är också att ta fram framgångsrika metoder och modeller och att de 
ska integreras i det ordinarie arbetet för tillväxt och sysselsättning.”  

I praktiken innebar arbetet inom Jämn Tillväxt att ansvariga sökte medel för projekt och 
satsningar med ”utvecklingspotential”. De som har fått stöd är: 

 Resurscentrat Qvick i Ringdansen, Norrköping (återkommer i samband med 
presentation av kommunens egna insatser) 

 Resurscentrum för kvinnors företagande i Kinda 

 Idea Resurs, Motala (återkommer i samband med presentation av kommunens 
egna insatser) 

 Ryska Turistvärdar i Östergötland 

 Valdemarsviks RC, Framtid Valdemarsvik 
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 Hälsodrivet företagande (gemensamt av Finspångs, Linköpings, Motala och 
Norrköpings kommuner samt Näringslivsutveckling i Linköping AB). 

 Delprojekt i Finspång. 

Utvärderarna påpekade att Jämn Tillväxt hade en utpräglad separeringsstrategi vad gäller 
hur insatser för att öka kvinnors företagande ska utformas. I sammanfattning betonas att 
”Resurscentra kan, som vi ser det, bli en viktig aktör som ’ligger i framkant’ och utvecklar 
nya och bättre metoder och arbetssätt som andra kan ta till sig i sina reguljära insatser. En 
sådan modell utgår från att det både krävs riktade insatser för utveckling och att 
systemnivån integrerar de metoder som fungerar bättre än de traditionella.” 
(Ledningskonsulterna 2008:28). I Jämn Tillväxt utgås alltså från att lokala resurscentra är 
små och inte själva kan se till att kvinnors företagande utvecklas till en central del av 
tillväxtarbetet.  

I samband med konstituerandet av samverkansprojektet UTCED, som presenterades 
nedan, övergick aktiviteter och finansiering inom Jämn Tillväxt till den verksamheten och 
kontexten från och med år 2008.  

 

Övriga projekt – exempelvis utbildning. 
 

Under rubriken ”Övriga projekt” har samlats de projekt som inte är renodlade nätverk 
eller mentorsprojekt. Trots att dessa typer tas bort blir gruppen ganska blandad. 

GROW-projektet 1997–199914  

GROW – Guidance to Raise Opportunities for Women var ett konkret resultat av arbetet inom 
den Referensgrupp som nämnts tidigare, det vill säga med representanter för Jobs & 
Society (NyföretagarCentrum), Östsvenska Handelskammaren, Länsarbetsnämnden, 
Öhrling, Coopers & Lybrands Ltd, och en enskild företagare (Gunilla Thurfjell). 
Länsstyrelsen var så kallad kontraktor och hade också flera representanter med i arbetet. 
Projektet var en del av ett transnationellt EU-projekt delfinansierat av Leonardo Da Vinci 
programmet, ett program inriktat mot livslångt lärande. Med var också Halland i Sverige 
samt Wales och regioner i Belgien, Italien och Spanien. Att Östergötland var ett av de 
svenska län som ingick i arbetet hade sin grund i Referensgruppen kring kvinnors 
företagande som redan fanns etablerad och det nätverksarbete som redan inletts vid 
Länsstyrelsen.  
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I projektbeskrivningen pläderas för den dubbla strategin att stimulera företagarandan och 
jämställdheten med näringslivsutvecklande argument. Flera kvinnor på den europeiska 
arbetsmarknaden och flera kvinnor som företagare krävs för att skapa tillväxt och göra 
Europa konkurrenskraftigt, skrivs i texterna om GROW. Genom projektet skulle man 
finna metoder och så kallad ”best practice” om hur arbetet bör bedrivas och hur en 
adekvat infrastruktur skulle skapas. Infrastrukturen kan bestå både av nya aktörer och 
förbättrade relationer och samarbeten mellan gamla och mellan gamla och nya. Även 
samverkan mellan kvinnor som är företagare, gärna i form av nätverk, förväntades 
GROW-projektet ge upphov till. Syftet just för GROW i Östergötland formulerades som 
att finna best practice samt att stödja kvinnors företagande så att det ökade från 28 till 32 
procent år 2002. Diskussionerna och åtgärderna knöts i länet till den då antagna nationella 
strategin för jämställdhet och dess regionala tillämpning.  

GROW var inriktat på företagande genom:  

 En kurs till 20 kvinnor som drev utvecklingsbara företag  

 Website och nätverk för att göra kvinnor på landsbygden synliga  

 Satsning på att genomföra Kvinnor Kan-mässan i Östergötland 

 Internationell koppling både för företagare och stödsystem genom att 20 kvinnor 
som var företagare fick vara med i ett tvåårsprogram för utbildning och råd-
givning.  

För framtiden målades upp planer på omfattande mentorprogram, lokala affärsrådgivare 
och nätverk – det kan beskrivas som en strategi för att arbeta fram en regional och lokal 
infrastruktur. Den inriktning på infrastruktur som är en del av GROW-projektet avser 
framförallt insikten och åsikten hos småföretagarnas, och särskilt kvinnliga 
småföretagares, ”vänner”. En medvetandehöjning hos den gruppen skulle möjliggöra en 
mainstreaming av stöden, vilket var det uttalade målet.  

WIN – Women International Business 1998–199915 

WIN-projektet beskrivs som ett Handelskammarprojekt. Också det var ett så kallat EU-
projekt som Östsvenska Handelskammaren drev tillsammans med Handelskammaren i 
Mälardalen. Finansieringen kom förutom från deltagarna från respektive länsstyrelser och 
landsting, Östvenska Handelskammaren, ExportCentrum, EU-programmet Adapt inriktat 
på små och medelstora företag samt från Tillskottet i Östergötland. I projektet ingick 
utbildning inom export och import, grundläggande IT, individuell rådgivning och 
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coachning och nätverksbildande. De 43 deltagande företagen, varav 24 från Östergötland, 
bildade själva flera nätverk.  

De företag projektet vände sig till skulle vara etablerade, uttalat intresserade av att 
internationalisera sin verksamhet och att ingå i nätverk, ha uppnått exportmognad samt 
vara beredda att avsätta tid för kompetensutveckling både individuellt och i grupp.  

Coacher var fyra personer, tre män och en kvinna (Thurfjell). Den sistnämnda och en av 
männen var konsulter och övriga två representerade Exportrådet och Svep Exportstrategi. 
Deltagarna deltog i en rad seminarier såsom om affärsjuridik och nätverksbyggande. 

Den konsult som utvärderade projektet menade att visserligen var projektets betydelse 
svår att mäta men det tycktes som om WIN-företagen själva skulle haft svårt att hitta 
vägar till internationalisering. 

Avgränsningen till kvinnor motiverades av att kvinnor behöver uppmuntras så ”att de ska 
ta för sig och inte vara så försiktiga”. Genom WIN har flera av företagen börjat ”dansa 
med de stora elefanterna, de vågar stå upp och visa att de har en bärande idé”.  

FÖR-UT 1 & 2, 1999–200416 

FÖR-UT 1 & 2 var en direkt fortsättning på GROW-projektet som nämndes ovan, och 
därmed indirekt emanerande från den tidigare omtalade Referensgruppens arbete. 
Huvudman var Länsstyrelsen och en anställd där var projektansvarig. Erforderliga medel 
kom från Länsstyrelsen, Nuteks resurscentraprogram, Växtkraft Mål 3b, Växtkraft Mål 4 
och från Linköpings universitet.  

Genom GROW-projektet hade huvudmännen och Referensgruppen erfarit att det var 
brist på företagarutbildning för kvinnliga företagare som genomfördes med genus-
perspektiv och på ett flexibelt och företagsnära sätt som passar företagsledare i små fö-
retag (ordvalen är de som används inom projektet). Till en första omgång av FÖR-UT 1 
valdes 20 kvinnor som drev ”stabil verksamhet på heltid” och som var intresserade av att 
utveckla sina företag. Lika många fick vara med en andra gång.  

Projektet hade dock också andra mål och bevekelsegrunder än företagsutveckling, vilket 
framgår av de fastställda syftena och angivna metoderna: 
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 Erbjuda företagarutbildning utifrån småföretagarnas villkor för ökad kompetens i 
eget bolag och affärsutbyte mellan företagare. 

 Kombinera handledning kring vars och ens affärsplan i mindre grupper med se-
minarier för alla deltagare tillsammans och egen hemsida för kommunikation 
mellan deltagare och projektledning. 

 Hämta resurspersoner till 50 procent från vardera universitetet och näringslivet, 
tillika 50 procent vardera av kvinnor och män. 

 Erbjuda kvinnliga företagare att vara pilotgrupp för en utbildning som på sikt ingår 
i Linköpings universitets ordinarie utbud ämnat för småföretag drivna av såväl 
kvinnor som män. 

Bakom den första satsen ”småföretagares villkor” återfinns insikten om att ”kvinnor 
behöver flexibla utbildningar för att kunna kombinera familj och arbete”. Flexibiliteten 
försökte man i FÖR-UT-upplägget åstadkomma genom att genomföra delar av arbetet via 
hemsida, chatt och datorkommunikation, vilket möjliggjorde kontakt när deltagarna så 
önskade. Initiativtagarna till projektet ansåg också att målgruppen hade ”liten erfarenhet 
av studier och i vissa fall rädsla för traditionellt lärande”, vilket motiverade 
metodkombinationen. De 20 deltagarna fick dels, vid 10 tillfällen, lyssna till traditionella 
föredrag och undervisningspass men de ingick också i en basgrupp bestående av fem 
företagare och en handledare. Undervisningen och föredragen handlade om behovet och 
genomförandet av omvärldsanalyser, marknadsföring, personlig livsstil m.m. – en 
blandning av företagsspecifika och mera allmänna ämnen. Det mest företagsspecifika var 
utarbetandet av en affärsplan för det egna företaget. Två av basgruppshandledarna var 
från universitet och två av dem var konsulter.  

Inställningen till arbetssätten och kombinationen av insatser utvärderades flera gånger – 
allt i syfte att utveckla en pedagogisk metod, som hade inslag av internetpedagogik, som 
senare skulle kunna införlivas i Linköpings universitets ordinarie verksamhet. FÖR-UT-
projektet var, enligt beskrivningen, ett pionjärprojekt för teknik, att användas på detta sätt 
också för Linköpings universitet. Tekniken skulle senare, självklart, kunna tillämpas för 
både kvinnor och män påpekas i projektplanen, men ”vi har valt att i första hand utveckla 
en modell för kvinnor”. Teknikutvecklingen avseende kommunikation och undervisning 
har varit så snabb att det kan vara lätt att glömma bort vilket tekniskt pionjärprojekt 
FÖR-UT var, betonar Thurfjell i intervjun som gjordes med henne. Någon av kvinnorna 
som ingick i projektet hade då det började inte tillgång vare sig till dator eller bredband. 
Hemsidor var ingalunda en del av varje företags marknadsföring. Det var något som alla 
byggde upp genom projektet. ”Vi hade chattimmar. Vi satt på kvällarna när de hade lagt 
sina barn. Så satt vi och chattade. Det känns som hedenhös.”  
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Qvinnovation 2002–200717 

Också Qvinnovation har sin bakgrund i den flera gånger omtalade Referensgruppen. Då 
den avvecklades år 2001 konstituerades Qvinnovation. Qvinnovation fungerade som en 
arena för många aktörer. I ansökan till Nuteks resurscentraprogram i mars 2004 beskrivs 
Qvinnovation som ett nätverk som blivit en ideell förening. Den formen innebär att 
föreningen ägs av sina medlemmar. Medlemmarna var både institutionella och enskilda. 
Länsstyrelsen var medlem liksom flera kommuner, Svenskt Näringsliv, ÖstGöta 
Resurscentrum, Linköpings universitet men också ett 40-tal enskilda företag. Alla centrala 
aktörer inom främja-kvinno-företagandeområdet, utom ALMI, var medlemmar i 
Qvinnovation. 

Det övergripande syftet med Qvinnovation formuleras som att arbete genom 
”Synkroniserade och långsiktiga insatser som främjar tillväxt och jämställdhet bland länets 
småföretag, kvinnor och män, från alla branscher, i såväl landsbygd som stad samt 
företagare med invandrarbakgrund”. I programförklaringen fastställs en rad mål, varav 
några var kvantitativa och därför förhållandevis lätt mätbara. Att få antalet och andelen 
kvinnor som är företagare att växa betonas i alla skrifter från Qvinnovation. Målet är att 
kvinnors företagande ska tjäna som tillväxtmotor i länet. Qvinnovation sökte och fick 
också en plats i arbetet med det regionala tillväxtprogrammet, RTP. Det var alltså stora 
och vida ambitioner knutna till Qvinnovation, som också som organisation och begrepp 
etablerades och blev mycket synligt i länet.  

I Qvinnovation skulle tidigare insatser i pågående mentorsprogram och företagsfrämjande 
insatser för kvinnor knytas samman. De motiv som anfördes var att Qvinnovation 
involverade många av de aktörer som arbetade med kvinnors företagande i allmänhet och 
med mentorsprogram för kvinnor som är företagare i synnerhet. Verksamhetens främsta 
syfte uttrycks som ”tillväxt bland småföretagande kvinnor” som nått framgång genom:  

 Mentorskap (Utveckling i kvadrat och Utveckling i kubik) 

 Företagarutbildning (FÖR-UT 1 & 2) 

 Transnationellt samarbete inom GROW 

Qvinnovation hade också andra arbetsformer såsom evenemanget Kvinnliga Former som 
var en mycket utåtriktad verksamhet som anordnades i några butiksgallerior i Norrköping 
en lördag i april år 2004. IT som affärsstöd var också namnet på en kursverksamhet som 
projektet bedrev.  
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Qvinnovation har liksom flera av de övriga kvinnoföretagarsatsningarna utvärderats ett 
flertal gånger. Den ledande aktören Gunilla Thurfjell kommenterade verksamheten i en 
utvärdering som gjordes för åren 2004–2005. Hon betonade där att både kvinnor och 
män måste vara med om det ska bli jämställdhet. I en senare utvärdering, som avser 
perioden maj 2005 till juni 2007, diskuterades kön och genusproblematiken i anslutning 
till arbete med kvinnors företagande. Det hävdas att i Qvinnovation beaktas genus ”på ett 
naturligt sätt”. Också begrepp som könsmaktsordning förekommer i texterna. För 
kvinnor handlar det om att ”våga mer, att få ökat självförtroende i företagarrollen” samt 
att ”hitta den egna strukturen och balansen mellan företagande och privatliv”. 

I skrifter från Qvinnovation anförs att mansdominansen i arbets- och näringsliv medför 
en risk för att kompetens går förlorad. Det är alltså ett näringslivsutvecklingsproblem som 
program för ökad jämställdhet söker bemästra. Företagandets manliga norm leder till 
skillnader i villkor, vilket innebär att kvinnor inte ges samma möjlighet till ekonomisk 
makt och inflytande som företagandet ger. Det är ett jämställdhetsproblem som blir ett 
samhällsekonomiskt problem. Det är alltså en fråga om makt. Det krävs följaktligen 
särskilda satsningar för kvinnor både av historiska och strukturella skäl. I Qvinnovation-
sammanhang hänvisas till Nuteks formulering om ”missgynnade” grupper. 

Inom Qvinnovation öppnades utbildningar och andra sammanhang upp också för män. 
Att bjuda in även män var inte okontroversiellt. Öppnandet hade, menar Thurfjell, flera 
orsaker. En orsak var att många företag drivs som familjeföretag och att båda makarna 
ville ha möjlighet att delta i Qvinnovations arrangemang om än inte vid samma tillfällen. 
En annan orsak var betydelsen av könsblandade grupper både för att visa på skillnader 
och likheter. Män behöver också de erforderliga kunskaperna. Dessutom ger blandningen 
legitimitet – åt alla. Det ger också adekvata insikter i den önskvärda balansen mellan 
arbetsliv och familjeliv. Alla konstellationer utom man/man var tillåtna i Qvinnovations 
adept/mentorskonstellationer. Uttrycket ”Vi säkerställer fokus på kvinnors företagande 
genom att ha kvinnor i majoritet bland adepterna och mentorerna och till minst 50 
procent i företagsledarprogrammen” visar på en syn som problematiserar kön snarare än 
genus. 

Se om ditt ledarskap 2004–2005 (Qvinnovation) 

Projektet Se om ditt ledarskap, som vände sig till företag med 4–25 anställda, räknas i 
framställningarna om aktiviteter kring kvinnors företagande i Östergötland till Tillväxt 
genom SYNERGI, vilket i sin tur gått upp i Qvinnovation. Den här delen av Qvinnovation 
var förhållandevis handfast och enkel. Den engagerade 12 deltagare lika många kvinnor 
som män. Liksom i tidigare projekt växlade man mellan arrangemang i storgrupp och 
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handledarledda träffar. Centrala ekonomiska ämnen togs upp liksom konfliktlösning och 
genusperspektiv. Avslutningsvis skulle alla deltagarna formulera en ledarskapsidé. 
Näringslivsutveckling var det enda angivna målet. 

DISA 2002–200318  

DISA-projektet omtalas i den regionala retoriken som ett ALMI-projekt eftersom det var 
ALMI Östergötland som var huvudman. Det var inte första gången ALMI hade program 
som explicit avsåg kvinnor. DISA hade bland annat en föregångare i ett coachingprogram 
som särskilt riktat sig till kvinnor i ledande ställning.  

Beslutet att starta DISA-programmet togs på grund av insikter framvuxna ur den 
ordinarie verksamheten. Man hade noterat att det i familjedrivna företag som regel var 
mannen som deltog i ALMI:s aktiviteter trots att också hustrun spelade en aktiv roll i 
företaget. Man tyckte sig också se att kvinnor som startat och ägde företag som väl 
uppfyllde de fastställda kriterierna för ALMI:s målgrupper sällan sökte sig till ALMI:s 
aktiviteter. Man startade därför projekt med individuell coachning som enbart vände sig 
till kvinnliga företagare. Det första projektet finansierades av ALMI:s moderbolag (med 
särskilda pengar för att främja kvinnors företagande). Det andra, som ingår i 
kartläggningen, finansierades via Nuteks entreprenörskapsprogram, ÖstGöta Resurs-
centrum (detta också från Nutek), Svenska ESF-rådet och ALMI.   

Att långsiktigt utveckla kvinnors företag var ett syfte med DISA men ett annat att 
utveckla ALMI:s egen verksamhet så att det passade också andra kundgrupper än de 
gängse. Det sistnämnda motiverades av att ALMI fick en förändrad policy avseende vilka 
företag man kunde arbeta med. Kraven på icke-lokal marknad mildrades exempelvis. 
Syftena med DISA var alltså att påverka strukturer – inte bara att främja kvinnors 
företagande.  

Föreställningar fanns bland initiativtagarna till projektet att coachning borde vara en 
lämplig metod men att den gängse borde modifieras med användande av dialogpedagogik 
för att passa kvinnor. De ALMI-anställda som engagerade sig i DISA-projektet hade både 
genusintresse och genuskompetens. Jämställdhetsdirektören vid Länsstyrelsen deltog 
aktivt i utformningen av programmet. Det visade sig inte alldeles enkelt att rekrytera 
deltagare. Särskilt ifrågasatte några av dem att DISA var reserverat för kvinnliga 
företagare. 
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I projektet deltog 15 kvinnliga företagare, (del)ägare av företag med tillväxtpotential. De 
var spridda över en rad branscher, flera i så kallade manliga branscher och var också i 
övrigt olika i storlek, företagsform och lokalisering. Heterogeniteten i dessa avseenden var 
både ett problem och en styrka. Företagen betalade 2500 kronor för att få delta. För de 
pengarna fick de träffa en coach en gång per månad och delta i sex halvdagsseminarier 
med ”matnyttiga” teman. Uppskattningsvis fick varje företag 100 timmars kvalificerad 
rådgivning.  

Projektet bedömdes som lyckat av alla involverade. Kvinnorna som var med i projektet 
uppskattade både den använda metoden och den arena för erfarenhetsutbyte som 
projektträffarna innebar. Den utvecklade metoden för rådgivning och coachning anses så 
lyckad att ALMI utvecklat och använder den för alla sina konsulter och all sin verksamhet. 
Det påverkade också utformningen av Entree-projektet som presenteras nedan. Genom 
tillskapandet av UTCED-projektet och Företagspartner ÖST har metoden också spritts 
runt om i hela Mellansverige. Också UTCED-projektet presenteras nedan. 

CORE-Östergötland 2005–200619  

CORE var ett projekt inriktat mot kvinnor som företagare som genomfördes i Öster-
götland men utan de offentliga aktörer som dominerar de övriga projekten. CORE fi-
nansierades av Nuteks entreprenörskapsprogram men med medel avsatta just för att 
främja-kvinnors-företagande, Vinnova och ESF-rådet. CORE drevs av två konsulter som 
projektledare.  

CORE löpte under åren 2005–2006 i Östergötland och hade en föregångare i Stockholm. 
CORE vände sig till akademiskt utbildade kvinnor som hade en affärsidé. Tanken var att 
deras företag skulle vara av ett sådant slag att det kunde passa in i inkubatorn i Linköping 
(Mjärdevi Business Incubator) eller i Norrköping (Pro Nova Science Park). Modellen var i 
det avseendet hämtad från Stockholm och Handelshögskolans inkubator. Konsulten 
Gunilla Thurfjell, som nämndes i samband med att starten för främjandeinsatser i 
Östergötland beskrevs, minns hur hon blev kontaktad av representanter för 
Innovationsbrons regionala kontor – Innovationsbron var projektägare – och av 
ansvariga vid inkubatorerna på Campus Norrköping och Campus Linköping, och ombedd 
att vara behjälplig med att hitta deltagare till CORE-projektet.   

CORE-Östergötland följdes av 11 kvinnor, vilka bedömdes ha utvecklingsbara idéer, som 
dock var relativt disparata. Ingen av dem visade sig uppfylla de kriterier som ställdes av 
inkubatorerna men projektet bedömdes ändå av organisatörerna själva som lyckat, bland 
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annat därför att en hög andel av deltagarna startade eget i nära anslutning till projektet. En 
slutsats av projektet var att det bör finnas flera typer av inkubatorer, inte bara sådana som 
är inriktade på teknikföretag. Andra sagespersoner framhåller CORE-projektet som 
särdeles misslyckat, eftersom utformningen – kravet på att passa in i en inkubator – 
omöjliggjorde att ett stort antal kvinnor kunde rekryteras.  

Entree 2005–200720 

De projekt som hittills presenterats har de personer som intervjuats för kartläggningen 
ibland haft svårt att erinra sig. Det gäller dock inte Equal-projektet Entree (Efficient 
Entrepreneurship Equality Systems). Equal var finansierat av ESF, Europeiska socialfonden 
och användes för att stödja ”innovativa och gränsöverskridande projekt”. Equal stod för 
50 procent av finansieringen och Nuteks främjandeanslag för ett par miljoner. 
Länsstyrelsen bidrog med medel från sina regionala utvecklingsmedel. Östsam var också 
delfinansiär liksom Linköpings universitet med en mindre summa. Entree lever ännu kvar 
i det regionala medvetandet och även, det är det bestämda intryck som förmedlas, i 
organisatoriska praktiker något som återkommer senare.  

Entree var ett regionalt projekt med transnationella anknytningar som pågick åren 2005–
2007. I Östergötland ingick tio (10) organisationer, alla utom Företagarna och 
NyföretagarCentrum var offentliga. (Qvinnovation var en av dessa organisationer). 
Projektets huvudsyfte var att förändra den existerande rådgivnings- och finansierings-
strukturen för blivande och verksamma småföretagare för att komma ifrån den bias i 
existerande system som man blivit övertygad om fanns. Förändring var ett nyckelord för 
Entree-projektet. Den insikten hade bland annat styrkts av erfarenheterna av DISA-
projektet. 

De tio organisationer som konstituerade Entree-projektet var sådana som hade fö-
retagsstödjande och företagsstimulerande uppgifter. Förutom en följeforskningsrapport21 
publicerades inom projektet en rapport som en upplysning till andra: Entree – en modell för 
förändring handlar om ”förändringsarbete med ett genusperspektiv. Ökad kunskap om 
genus har skapat förutsättningar att möta kunder med en öppen attityd”. Ambitionerna 
var alltså att få till stånd bestående förändringar, som bland annat skulle kunna medföra 
en öppenhet för branscher som dittills exkluderats. Framgångar kan visas exempelvis 
genom det arbete som numera bedrivs inom projektet PIMM (Produktinnovationer i 
medicinsk miljö).22 
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Entree-projektet var i sammanhanget stort och sammansatt. Den del som direkt riktade 
sig till rådgivare och finansiärer huvudsakligen verksamma i partnerorganisationerna 
bestod av en utbildning som var genusrelaterad men som också hade inslag av 
kommunikation och marknadsföring. I ansökan skisseras ett fastänkande från initiering till 
avslutning via implementering och genomförande. Den första delen bestod av:  

 Ögonöppnarutbildning som administrerades från länsstyrelsen. Man använde sig av 
både nationellt etablerade föreläsare och seminarieformen under ledning av 
processledare. 140 personer från mer än 30 arbetsplatser runt om länet genomgick 
den. Syftet var att lägga en grund av gemensamma kunskaper och terminologi som 
en förutsättning för fortsatt och långsiktigt arbete. 

 Spetskompetensutbildning genomfördes med ett antal personer som skulle fungera 
som förändringsagenter på de olika arbetsplatserna. 14 personer genomgick den, 
varav 10 var kvinnor.  

 Ämnesspecifik utbildning exempelvis i kommunikation och kundmöten genomfördes 
också. För den hade ALMI-medarbetare ansvaret. 10 personer genomgick 
utbildningen, varav 8 var kvinnor.  

 ALMI-ansvar låg också på utarbetandet av mätsystem för om och hur man närmade 
sig de uppställda målen. 

 Implementeringsfrågorna sammanfattades i några partnerskapsmöten, som handhades 
av Länsstyrelsen.  

Den stora rådgivarutbildningen dominerade Entree. ”Målet är att EU:s mest jämställda 
rådgivare för företagare finns i Östergötland” står det på den hemsida där projektet 
presenteras. Det fanns också andra delar som inleddes eller införlivades i Entree-pro-
jektet. De som nämns i projektets egen historieskrivning är:  

 Företagande i vården – Vårdprojekt via Vårdförbundet, som alltså var en av de 
ingående organisationerna 

 EGEN från idé till handling genomfört av Universitetsholding, också det ingående i 
Entreepartnerskapet 

 Mentorsprogram (i och med det avvecklades Qvinnovations mentorsprogram.)  

 Ledarutvecklingsprogram i anslutning till ALMI:s ledarprogram. 

Det första av dessa, Vårdförbundets projekt, var en intervjustudie av några förbunds-
medlemmars inställning till, och erfarenhet av, att starta eget inom sitt yrkesområde. 
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Universitetsholdings projekt genomfördes i två omgångar med sammanlagt drygt 40 
adepter och något färre mentorer. Knappt hälften av de sistnämnda var kvinnor liksom 90 
procent av de förstnämnda. Mentorsprogrammet, för både män och kvinnor, fortsatte 
från år 2006 i regi av ALMI och NyföretagarCentrum. 

Ledarutvecklingsprogrammet bedrevs under titeln Entree Lift. Totalt genomgick 
9 kvinnor och 13 män programmet. Det var ett ”deltagarnära” projekt som pågick i tio 
månader. 

UTCED 2007– 23 

Inom ramen för EU:s programperiod 2007–2013, och med medel både från Nuteks 
(senare Tillväxtverket) ”främja-kvinnors-företagande-pengar” och resurscentraprogram, 
bedriver de fem länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland 
ett större samverkansprojekt – UTCED – vars akronym är skapad av länsbokstäverna. 
Syftet är att genom samarbetet uppnå synergier i arbetet med att främja kvinnors 
företagande. De nya projekt som lanserades inom UTCED omfattade ofta en tre-
årsperiod. De hann bara påbörjas inom den tidsram som här är aktuell.  

I UTCED har finansiering från EU:s regionala fond, Nutek/Tillväxtverket och regionala 
medel samordnats. I den nya modell för främjandearbetet och för utvärderingen som 
tagits fram delas arbetet in i faser – från främja företagande i stort, vilket betecknas som 
Mobilisering (RC-delen), till tillväxt via start och utveckling/stabilisering, vilket betecknas 
som Affärsutveckling. I beslutsformuleringarna talas om innovationsutvecklingsaktiviteter 
vid sidan av affärsutvecklingsaktiviteter men det gemensamma är alltså kvinnors 
företagande.  

För åren 2007–2009, vilket alltså var första upphandlingen, upphandlades elva olika 
aktiviteter från lika många utförare för Östergötlands del – Det är ”genusmedveten 
coachning” för 20 deltagare från ett företag, seminarier för drygt 20 deltagare i af-
färsutveckling genomförda av ett annat. Ett tredje ska genom seminarier och nätverk 
stärka företagarandan hos 16 deltagare och det fjärde ska, genom en upplevelsebaserad 
inlärningsprocess åstadkomma ett coachande förhållningssätt för 25 personer. Övriga 
insatser avser ”teori, coachning (2 tillfällen), meditation och yoga med passion och lust” 
för 17 deltagare, uppmuntran genom förebilder (30 deltagare), caféseminarier för 
inspiration och kunskap (20 deltagare), kunskaper och råd inför LOV-införandet (Lagen 
om valfrihet) för 15 personer samt inspirationskvällar på relevanta teman för 20 personer 
i Linköping och lika många i Norrköping.  
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ALMI, Östsvenska Handelskammaren och NyföretagarCentrum i Linköping beviljades 
medel för insatser som påbörjats år 2007 och också för år 2008. Det förstnämnda, 
ALMI:s, gällde innovationer och det sistnämnda, NyföretagarCentrums, riktades 
framförallt till unga kvinnor.  

Ett av de projekt som beviljats en större organisation, det som drivs i Handelskammarens 
regi, presenteras nedan. Det benämns Rustad för tillväxt 2008–200924 och riktas till ”företag 
som vill växa”. Ett 20-tal företag fick möjlighet att ingå i projektet som hade ”Fokus på 
företagets affär och skapande av en plattform för erfarenhetsutbyte i tillväxtfrågor”. En 
man med mycket lång erfarenhet från ledande befattningar i svenskt näringsliv ledde stora 
delar av arbetet.  

Målgruppen var kvinnligt ledda tillväxtföretag från skilda branscher. Arbetssättet var 
seminarier och att skapa en coachande nätverksgrupp. Nätverken tänks leda till 
möjligheter att växa snabbt. Man arbetade med styrelsearbete, utveckling av verksam-
hetsstyrning, ledarskap, varumärkesskapande med mera. 

Den specifika satsningen på kvinnor motiveras med hjälp av ett citat från Maud Olofsson. 
De kvinnor som ingår i nätverket föredrar i princip könsblandade nätverk men uppskattar 
det nätverk de deltagit i och den öppenhet som funnits. Det sistnämnda förklaras både 
genom att deltagarna är verksamma i olika branscher, och på att de är kvinnor. Den 
konsult som lett arbetet ser kvinnoavgränsningen som ointressant. Det är, säger han, 
”självständiga företagare som är vana att hantera alla slags situationer”, ”Kanske har de 
haft roligare sinsemellan för att de är kvinnor allihop”, tillägger han. En av deltagarna 
uttalar dock att ”män tar mera plats”. Därför är det bra med kvinnligt enkönade grupper. 

Det samlade intrycket av det i sammanhanget stora UTCED-projektet är att var och en av 
de olika upphandlade delarna är förhållandevis små. Rustad för tillväxt omsatte 230 000 
kronor. Konstaterandet ska inte ses som en kritik av programmet utan som en respons på 
de förslag till insatser som inkommit, vilket också tycks vara vad företagen vill ha. 
Projektens inriktning och teman gör att antalet deltagare i många program inte kan vara 
stort. Merparten av de huvudmän som tilldelats uppdrag genom UTCED-satsningen är, i 
enlighet med de politiska intentionerna, konsulter. De företag som driver dem är ofta 
hemmahörande utanför länet. De stora regionalt baserade organisationerna som beviljas 
projektmedel (ALMI, Östsvenska Handelskammaren och NyföretagarCentrum i 
Linköping) driver sitt arbete i stort sett som tidigare och med kunskapshöjande inslag 
såsom om införandet av LOV. Dessa förskjutningar av utförare och inriktningar 
kommenteras vidare i det avslutande kapitlet.  
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Kommunala exempel 
 
 

Insatser för att främja kvinnors företagande finansieras och drivs inte bara på EU-nivå, 
nationell nivå eller regional nivå. Även på den lokala nivån, ute i enskilda kommuner, tas 
initiativ och görs insatser. För att få en heltäckande bild bör alltså även den nivån 
inkluderas. Här har vi valt två kommuner, Norrköping och Motala, för att representera 
lokala satsningar. Som framgått tidigare har många aktiviteter inom de presenterade 
projektens och organisationernas ram genomförts också i dessa två kommuner. Båda 
kommunerna har varit aktiva för att synliggöra och stödja kvinnors företagande. I båda 
kommunerna har en eldsjäl varit av stor betydelse för att driva frågan framåt. Men i andra 
avseenden uppvisar kommunerna olika mönster och strategier. Delvis är de beroende av 
att kommunerna är olika stora men också andra lokala förhållanden avgör.  

I Norrköpings kommun25 har området kvinnors företagande varit knutet till 
Näringslivskontoret. I det näringslivsprogram som utformades i början av 2000-talet 
utpekades fyra områden som särskilt relevanta ur kvinnoföretagarsynvinkel och som en 
fråga om näringslivsdynamik. I ett styrdokument framfördes prioritering av miljö-, genus-, 
etnicitets- och hälsoperspektiv. Det sistnämnda starkt kvinnodominerade området 
kartlades för att ge en empiriskt grundad bas för politiska beslut och fortsatt arbete. 

Kommunens största kostnad består av näringslivsstrategens halva lön (uppskattningsvis) 
samt därutöver knappt 200 000 kronor per år. Satsningarnas omsättning har varit betydligt 
större, vilket möjliggjorts av externa medel. För flera av sina satsningar har kommunen 
sökt extra medel från Länsstyrelsen, Nutek eller EU, både ”Bryssel-pengar” där 
kommunen ingått i transnationella projekt med anknytning till kvinnors företagande, och 
ESF. De aktiviteter som genomförts gäller exempelvis kartläggning av kvinnor som är 
företagare, konferenser på det temat, lokalt resurscentrum Quick och lokaler för Quick, 
PIMM, nätverk för soloföretagare med mera.  

De näringslivsutvecklande ambitionerna är klara och liktydiga med kommunens 
utveckling. Jämställdhetsfrågan spelar en mindre roll än integrationsfrågan som anknyts 
till kvinnors företagande och arbetet med att öka det. 

I Motala är arbetet med att stödja kvinnors företagande sedan några år tillbaka knutet till 
Idea resurs.26 Idea Resurs är ett lokalt resurscentrum som är ”en separat del av 
NyföretagarCentrum i Motala och finansieras av bl.a. Europeiska regionala utveck-
lingsfonden och bedrivs inom ramen för projektet UTCED/Mobilisering, som i sin tur 
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finansieras av bl.a. Tillväxtverket (RC) och Länsstyrelsen Östergötland, Motala kommun 
och lokala näringslivsorganisationer” (citat från broschyr om Idea Resurs). Idea Resurs 
kan beskrivas som en arena för samverkan och mobilisering och som en intermediär som 
överbryggar både organisatoriska och geografiska gränser. Konstruktionen är i stort ett 
resultat av nyckelaktören Ingela Lindefelts arbete och kontakter, som skapats genom ett 
arbetsliv både som näringslivschef, chef för Arbetsförmedlingen och styrelsemedlem i 
NyföretagarCentrum. Lindefelt tog initiativ till Idea Resurs och är ansvarig för både 
verksamheten och dess finansiering. För ett väl fungerande lokalt resurscentra är den 
lokala förankringen A och O, menar Lindefelt, och det gäller aktörer från alla områden. 
Men utblick är också viktigt ”Motala kan inte leva sitt eget liv utan vi är ju en del av något 
större”.  

Då Lindefelt var näringslivschef noterade hon avsaknaden av kvinnor som företagare 
både i den etablerade bilden av kommunen och i den lokala näringslivspolitiken. Hon 
började försöka ändra på det genom att arrangera några nätverk med hjälp av nät-
verkspengar från Länsstyrelsen. Ett arbetssätt som grundas på deltagarnas egna önskemål 
har utvecklats och tillämpats. Numera finns en lokal utvecklingsplan för kvinnors 
företagande och Idea Resurs har goda kontakter med kommunens ledande politiker och 
tjänstemän. Kommunen bidrar också aktivt till Ideas ekonomi men Idea är inte en del av 
kommunen.  

Genom sin breda ansats har Idea Resurscentra haft inslag av lokal arbetsmarknadspolitik. 
Genom att söka urskilja framtidssektorer, såsom hälsosektorn och upplevelseindustrin, 
och stimulera företagande inom dem finns förhoppningen om att förnya det lokala 
näringslivet. Det främsta politikområdet är lokal näringslivsutvecklingspolitik men det har, 
periodvis, haft inslag av arbetsmarknadspolitik. Jämställdhetspolitiken är mindre uttalad 
men den ledande aktören har empiriskt grundade och utvecklade ståndpunkter. Hon 
menar att dagsläget nödvändiggör könsspecifika satsningar men att behovet av Idea 
Resurs förhoppningsvis inte ska finnas för alltid. Det finns alltså strukturförändrande 
ambitioner. 

De aktiviteter och erfarenheter som redovisats från Norrköping och Motala har sina 
motsvarigheter också i länets andra kommuner, bland annat inom ramen för lokala 
resurscentra.  
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5.2.3 Deltagande organisationer  
– stabilitet och förändring samt finansiering och krav 

Vilka organisationer som är delaktiga i främjandeinsatser för kvinnors företagande har 
beskrivits och diskuterats ur skilda infallsvinklar tidigare. Det återstår dock att ta upp 
ytterligare aspekter av relevans för att bedöma resultatet av kartläggningen och sats-
ningarnas betydelse.  

Organisationerna kan diskuteras utifrån vilken nivå de arbetar på – internationell, 
nationell, regional eller lokal. Nära anknutet därtill är vad som är organisationens primära 
uppdrag och ansvarsområde samt vilken roll de spelar i de främjandeinsatser och projekt 
som genomförts.  

Internationell nivå – EU-medel 

Först skall den internationella nivåns betydelse för insatser i regionen beröras. De för-
ändringar som sker på EU-nivå får direkta konsekvenser för de regionala och lokala 
aktörerna, det ändrar möjlighetsrummet för dem. Vid genomgången av projekten har 
olika EU-program nämnts som delfinansiärer. Det har varit medel från Europeiska re-
gionala fonden och från sociala fonden, ESF. Medlen har hänförts till olika satsningar 
såsom Leonardo Da Vinci, Adapt, Equal, Mål 2b, Mål 3 och Mål 4. Programmen har olika 
inriktning och därmed olika krav. De sistnämnda avser inte bara inriktningen utan också 
finansieringsbilden. EU-medel kräver ibland transnationella samarbeten och alltid 
medfinansiering på nationell eller regional och lokal nivå. Medlen fås genom ansökan och 
inte sällan i hård konkurrens. Sådana projekt återfinns i beskrivningen ovan på både 
regional och lokal nivå. GROW är ett sådant, liksom projekt med Norrköpings kommun 
som svensk part. Programmen har olika syften och tyngdpunkter och därmed krav på vad 
som ska göras och hur. De utvärderingar som görs av programmen behandlar explicit 
måluppfyllelserna.  

De relevanta organisationer från den internationella nivån som återfinns i de kartlagda 
projektens beskrivningar tar som regel inga initiativ till projekt och deras genomförande. 
De är ändock styrande genom sina regelsystem och krav. De pengar de anslår till 
projektens genomförande är viktiga inte bara som finansiering utan också genom att de 
ger legitimitet och synlighet.  

Kontakterna med EU-nivån tas oftast inledningsvis via någon av de regionala eller lokala 
aktörerna. Att GROW-projektet så tidigt kunde realiseras var tack vare två strategiskt 
placerade och energiskt arbetande personer, en i Östergötland och en i Halland, som både 
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visste hur man sökte projekt och var lämpliga partners stod att finna. De lokala aktörerna 
kan här exemplifieras av den flera gånger nämnda företagaren Gunilla Thurfjell som, 
bosatt i Kinda, organiserade lokala intressenter till att söka EU-medel och därmed ”gå 
förbi” den regionala nivån. Samma strategi finns också bland tjänstemän i de kommuner 
som vi specialstuderat. 

Endast en mindre del av för Sverige relevanta EU-medel styrs operativt från EU-
kommissionen i Bryssel. Merparten är decentraliserade till nationella organ såsom 
Socialfonden under Svenska ESF-rådet. För Östergötlands del är det framförallt den 
sistnämnda det vill säga ESF, Europeiska socialfonden i Sverige, vars uppdrag är att bidra 
till tillväxt och sysselsättning som haft betydelse. Också medel från den regionala fonden 
(ERUF) har dock kommit projekt i Östergötland till godo.  

Nationell nivå (Nutek) 

Förändringar på den nationella nivån påverkar direkt de regionala och lokala besluts-
fattarna. Då Nutek år 1993 fick uppdraget ”Att främja kvinnors företagande” och år 1994 
att genomföra resurscentraprogrammet fick de regionala aktörerna samtalspartners på den 
nationella nivån. De pengar som kan erhållas den vägen ger förutom resurser också 
legitimitet och kunskaper. Då myndigheternas ansvar ändras, förändras kontaktpunkterna 
för regionala och lokala beslutsfattare och aktörer. Som framgått ovan ansvarar Nutek för 
två olika program – Främja kvinnors företagande och Resurscentra för kvinnor.  

Främjandemedel av det förstnämnda slaget kan sökas av olika typer av organisationer, 
vilket framgår av beskrivningarna av de enskilda projekten. Syftena ska vara 
näringslivsutvecklande. Resurscentramedel från den nationella nivån tilldelas regionala 
och lokala resurscentra efter ansökningar och är förbehållna satsningar för kvinnor och 
syftena också strukturförändrande.  

Som framgått av projektgenomgången förekommer också andra nationella aktörer och 
myndigheter framförallt som finansiärer. Vinnova, med sitt ansvar för den svenska 
innovationspolitiken, bidrog med finansieringen till CORE-projektet och Nuteks all-
männa entreprenörsprogram har varit delfinansiär till andra.  

De nationella aktörerna är som regel inte aktiva mot den regionala och lokala nivån utan 
responderar på propåer och formulerar krav och villkor. Också dessa satsningar 
utvärderas regelbundet avseende måluppfyllelsernas olika dimensioner, vilket påverkar 
både anslagsgivarna och anslagsmottagarna.  
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Regional nivå 

Länsstyrelserna är statsmaktens förlängda arm på den regionala nivån. Anslaget för re-
gional utveckling har funnits under många år och fördelas ut till länsstyrelserna. Anslaget 
har varierat i storlek mellan länen. Medlen har kunnat användas till vissa före-
tagsfrämjande insatser och till projekt. Projektdelen har haft betydelse bland annat som 
medfinansiering till nationella och EU-anslag. Av denna karaktär är exempelvis regionala 
resurscentra, i detta fall Östgöta Resurscentrum. Pengar till Östgöta Resurscentrum söktes 
till en början från Nutek av jämställdhetsdirektören placerad på Länsstyrelsen och senare 
av planeringsdirektören på Regionalekonomiska enheten. Resurscentrapengar fick och får 
bara användas för kvinnor och av resurscentra. Som framgår av referensförteckningen 
och fotnötter har resurscentra utvärderats osedvanligt mycket. 

Länsstyrelserna disponerar också andra ”bundna” eller ”fria” medel. Som exempel på det 
förstnämnda kan nämnas de medel för landsbygdsutveckling som undersökts i 
kartläggningen och exempel på det sistnämnda är medel för regional utveckling. Dessa 
medel får användas till projekt. Sådana har länsstyrelsen i Östergötland regelbundet 
använt för att främja kvinnors företagande, ibland till Östgöta Resurscentrum, ibland för 
att åstadkomma erforderliga medfinansiering. Sådana krav ställdes ofta både från EU och 
från nationella resurscentramedel. ”Vi sökte vad vi orkade med i medfinansiering” säger 
en av de ansvariga på Länsstyrelsen i en intervju. Genomsnittligt uppskattar ansvariga 
tjänstemän att 20 procent av de regionala medlen använts till projekt för kvinnors 
företagande.   

Lokal nivå 

På den lokala nivån görs främjandesatsningar med offentliga medel dels av kommunerna 
själva dels av lokala resurscentra som erhållit medel från regional nivå, nationell nivå eller 
internationell nivå. Förekomsten och omfattningen av de förstnämnda har uppskattats 
genom en undersökning av två av Östgötakommunerna, Motala och Norrköping. De 
andra medlen som faller ut på den lokala nivån har berörts ”på sin väg ner och ut”.  

Som nämnts i samband med att projekten presenterades är samfinansieringar vanligt 
förekommande bland annat eftersom medfinansiering ibland är ett krav. Det medför att 
de olika typerna av pengar som nämnts ovan inte sällan möts i de enskilda projekten.   
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Rörlighet bland organisationerna 

En jämförelse mellan de organisationer som var representerade i Referensgruppen för 
kvinnors företagande år 1994 och som finns i kartläggningen av aktörer inom området 
främjandet av kvinnors företagande år 2002 visar både att nya organisationer tillkommit 
och andra fallit bort. Ny var år 2002 Qvinnovation – en ideell förening med en 
framträdande position i det regionala främjandearbetet vid den tiden. I Referensgruppen 
år 1994 fanns Öhrling, Coopers & Lybrands Ltd och en privat företagare. De nämns inte i 
uppräkningen av de företagsfrämjande aktörerna år 2002 trots att de fortfarande är 
verksamma i länet och aktiva inom området. På företagsnivå, såsom hos Öhrlings, finns 
ett fortsatt intresse med särskilda nätverk för kvinnliga klienter. Detsamma gäller 
exempelvis bankerna. Den enskilda företagaren, Gunilla Thurfjell, som var med bland de 
tidiga initiativtagarna fortsatte att spela en aktiv roll i de projekt som lanserades. 
Skillnaden mellan de båda åren illustrerar att arbetet med kvinnors företagande görs i ett 
rörligt organisatoriskt landskap. Organisationer skapas, omvandlas och försvinner. 
Skillnaden visar också att frågan om hur kvinnors företagande ska främjas lyfts in i det 
offentligt etablerade systemet också i Östergötland under de mellanliggande åren, 1994–
2002. Till den inomorganisatoriska rörligheten på Länsstyrelsen kan också nämnas 
samverkan mellan jämställdhetsdirektören och ansvariga för främjandeinsatser inom eller 
utom resurscentrakontexten. Jämställdhetsdirektörens tjänster efterfrågades och användes 
också i andra främjandesammanhang såsom inom projektet Entree och DISA.  

Rörligheten i det organisatoriska landskapet har fortsatt också efter år 2002. De offentliga 
organisationerna på den regionala nivån har under den här studerade perioden genomgått 
förändringar. Länsarbetsnämnderna har försvunnit och Regionförbudet Östsam har 
övertagit vissa uppgifter och medel från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Östergötland har 
alltsedan främjandeverksamhetens start varit en aktiv och samlande aktör. Nästan alla 
satsningar i Östergötland för att främja kvinnors företagande är delfinansierade ur Nuteks 
resurscentraprogram. Länsstyrelsen i Östergötland har haft starkt inflytande på detta. 
Övervägandena har förmodligen styrts av tillväxtavtalens och tillväxtprogrammens 
inriktning som medfört att kvinnors företagande tolkats som mera angelägna än en 
bredare satsning för jämställdhet som resurscentraprogrammet haft. Därmed lämnas 
också de strukturpåverkande ambitionerna som finns i resurscentraformuleringarna 
därhän. Vi återkommer till detta i det sista kapitlet. 

Då 2002 års rapport sammanställdes var Qvinnovation och Östgöta Resurscentrum 
(ÖGR) lokaliserade till Länsstyrelsen. Den ideella föreningen Qvinnovation tillhör de 
organisationer som inte längre finns kvar. Qvinnovation var en organisatorisk östgötsk 
innovation. Det var en förening med både offentliga och privata medlemmar som 
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nämndes ovan. Administrationen sköttes av en tjänsteman vid Länsstyrelsen och post-
adressen var Länsstyrelsen. En privat företagare var eldsjäl och ”ansikte utåt”. Verk-
samheten bedrevs med medel från medlemmarna och medel som söktes från externa, 
främst offentliga, anslagsgivare. Verksamheten var, som skrivet, spektakulär och upp-
märksammad i det regionala systemet och den regionala offentligheten, vilket gjorde att 
den inkräktade på det ansvar som ålåg de organisationer som hade som uppgift att vara 
aktiva i främjandefrågor. Det bidrog till att Qvinnovation inte blev en bestående 
konstruktion.  

Inslaget av privata aktörer i den offentligdominerade främjandeverksamheten har varierat 
över tiden. Den Referensgrupp för kvinnors företagande, som ses som startpunkten för 
alla främjandeinsatser i Östergötland, hade både små privata företag och lokala enheter av 
nationella företag med i arbetet. De privata aktörerna satsade inte några ”kontanter” på 
främjandeinsatser för kvinnors företagare men bidrog genom att låta anställda använda 
arbetstid för att initiera främjandeinsatser. Ansvaret togs sedan över av det offentliga även 
om målet var att främja det privata företagandet. Konsulter, det vill säga privata företag, 
har använts i den främjande verksamheten under hela perioden både för 
utbildningsinsatser och som utvärderare. I samband med introducerandet av UTCED-
programmet har det privata inslaget av utförare ökat markant. De företag som fått 
uppdragen att genomföra sina föreslagna främjandeinsatser har ofta inte sin ordinarie 
verksamhet i länet. De organisationer, däremot, som blir utförare genomför det genom 
sina regionala enheter. En jämförelse mellan den senaste perioden och de tidigare kan 
sammanfattas som en tendens vad gäller utförande som går från offentligt till privat och 
från regionalt till nationellt. 

Främjandeaktörerna har hittills, med undantag av konsulten Gunilla Thurfjell, diskuterats 
som organisationer. I några av organisationerna är dock vissa individer mycket drivande. 
Det gäller exempelvis Länsstyrelsens ledande tjänsteman för näringslivsfrågor som över 
åren stått för både strategier och kontinuitet. 

Förändringar tas om hand inte bara i det regionala systemet utan också på den lokala 
nivån. Det finns ingen automatik i vad som händer. Det tydliggörs exempelvis genom 
Motala kommun, en av de kommuner som i kartläggningen får representera den lokala 
nivån. I Motala görs innovativa organisatoriska lösningar som överskrider, på andra 
platser och nivåer, strikta gränser mellan det offentliga och det privata. 
Gränsöverskridandet finns också inom Länsstyrelsens rumsliga sfär illustrerat genom 
föreningen Qvinnovation som hade postadress Länsstyrelsen. 
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Sammanfattningsvis så har de regionala utvecklingsmedel över vilka Länsstyrelsen har 
beslutanderätt fungerat som en kontinuerlig bas. Nuteks resurscentramedel har också 
under hela perioden kommit till Östergötland medan övriga typer av medel, det vill säga 
Nuteks ”främjandemedel”, övriga myndigheters satsningar, EU-medel, samt lokala 
insatser varit ojämna och projektspecifika.  

5.2.4 Främjandeinsatsernas storlek 

Storleken på de främjandesatsningar som gjorts med offentliga medel är centrala uppgifter 
för kartläggningen men svåra att avgöra, vilket är ett genomgående tema i texten. För 
vissa projekt finns ansökningar med beslut, budget och därpå följande redovisning. I de 
fall som flera organisationer är finansiärer finns, ibland, olika sätt att räkna insatser och 
kostnader. Som exempel kan nämnas ”in kind”-begreppet som avser av egen personal 
nedlagd tid och därmed (indirekta) kostnader. I andra fall finns inte alls personalkostnader 
vid berörda enheter och myndigheter beräknade – men de kan ändå finnas och vara 
relevanta. Det gäller exempelvis kommunala tjänstemän som arbetar med kvinnors 
företagande eller som kontaktpersoner till resurscentra, eller tjänstemän vid Länsstyrelsen 
och Östsam som handlägger dessa ärenden som en integrerad del av sitt arbete. Den tid, 
och därmed kostnad, som de företagande kvinnorna satsar genom att delta finns sällan 
med i kostnadsberäkningarna. Denna tid kan ibland redovisas som ”in kind”.  

Först görs en genomgång av kostnaderna projekt för projekt. Som framgått måste siff-
rorna tolkas med försiktighet.  

Kostnaderna för Utveckling i kvadrat består dels av utskiljbara anslag på sammanlagt 
870 000 kronor dels av arbetsinsatser vid Länsstyrelsen, NyföretagarCentrum och 
Företagscentra. 600 000 av dessa är Länsstyrelsens hela anslag från år 1995 och framåt. 
Projektet förlängdes flera gånger och omvandlades till Utveckling i kubik genom att nya 
grupper av företagare införlivades i programmet. Ytterligare en förändring skedde genom 
att mentorsprogrammen en tid drevs i regi av Qvinnovation. Kostnaderna för Qvinnovation 
och Tillväxt genom SYNERGI uppges uppgå till 1 250 000 kronor men däri ingår också 
Utveckling i kvadrat och kubik för den nämnda tiden. Finansiering skedde genom direkta 
anslag inte bara från Länsstyrelsen i Östergötland utan också från Nuteks 
resurscentraprogram och ESF-rådet och Växtkraft Mål 3.  
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GROW-projektet i Östergötland var del av ett större EU-projekt som genomfördes både i 
andra delar av Sverige och utomlands. Arbetet för att få det till Östergötland gjordes både 
i offentliga och privata organisationer. De egna insatserna kombinerades med EU-medel, i 
detta fall Leonardo da Vinci-medel med inriktning på lärande.   

För WIN-projektet som drevs i Handelskammarens regi finns inga ekonomiska uppgifter 
bevarade men finansiärerna är kända, vilket framgått ovan. Till FÖR-UT-projekten 1 & 2 
utbetalades från Länsstyrelsen drygt 800 000 kronor genom anslag från Nuteks 
resurscentraprogram, Växtkraft Mål 3 och deltagaravgifter. De sistnämnda kan inte 
betecknas som främjandeinsatser och har därför reducerat de summor som anges i 
tabellen nedan. 

Qvinnovations komplicerade konstruktion försvårar bestämmandet av hur stora 
främjandeinsatser som gjorts. Projektet, eller kanske snarare arenan, eller korrekt före-
ningen arbetade med dels medlemsavgifter och dels deltagaravgifter. Det senare både som 
princip och av ekonomiska skäl. De medlemsavgifter som betalas av offentliga 
medlemmar kan ses som främjandeinsatser. Därutöver tillkommer offentliga medel, från 
den europeiska, svenska, regionala och lokala nivån för avgränsade projekt men även som 
mera allmänt stöd. De lokala och regionala medlen är ibland europeiska pengar som gör 
”en sväng” via lokala eller regionala sökar- och förvaltarorganisationer. Vilken siffra som 
än anges i kolumnen nedan kan därför utsättas för kritik ur andra utgångspunkter än de 
som valts. Den summa som anges har diskuterats fram med nyckelpersoner på 
Länsstyrelsen i Östergötland. Den avser framförallt administrativa kostnader för att driva 
Qvinnovation. Projektmedlen återfinns under andra rubriker vilket framgår av tabellen. 

DISA-projektet bedrevs med ALMI som huvudman och med finansiering från flera andra 
såsom Nutek via Östgöta Resurscentrum. DISA-projektet hade en föregångare inom 
ALMI, som bedrevs med offentliga medel på cirka 950 000 kronor. DISA-projektet hade 
en budget på ungefär lika mycket, det vill säga sammanlagt 2 miljoner kronor. Flera av 
Länsstyrelsens tjänstemän, exempelvis jämställdhetsdirektören, var engagerade i DISA-
programmet. 

Trappsteg Två hade en total budget på 1 200 000 kronor med en finansiering både från 
lokal (kommuner), regional (Länsstyrelsen), nationell (Nutek) och europeisk nivå 
(Växtkraft Mål 3).  
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En likartad blandning, förutom Mål 3, fanns också avseende Jämn Tillväxt, från år 2006 
fram till övergången till UTCED, där dock inslag av deltagaravgifter också fanns. Som 
synes är budgeten för Jämn Tillväxt väsentligt större än tidigare, förklarad av en 
jämförelsevis stor insats från Nutek. I viss mån är det ett resultat av förändrade 
bokförings- och distribueringsprinciper. Som nämndes fungerade Jämn Tillväxt som den 
regionala mellanstationen för alla resurscentramedel, som kom från den nationella nivån, 
det vill säga Nutek, och som skulle ut både till regionala och lokala resurscentra. Inga 
ansökningar skulle längre gå från lokala resurscentra till den nationella nivån.  

Resurscentra, både regionala och lokala, kan driva projekt för att främja kvinnors 
företagande. De har dock också andra målgrupper och arbetsuppgifter. Det är därför inte 
befogat att se hela resurscentras budget som medel för att främja kvinnors företagande. 
Resurscentra har också stötts lokalt, av sina kommuner, och de lokala under de tidiga åren 
också från de nationella och europeiska nivåerna. Den summa som anges i tabellen består 
dels av löner och administration hos Östgöta Resurscentrum dels av adekvata 
nätverksstöd.  

CORE-projektet var initierat av ett konsultföretag. Till östgötadelen beviljades från Nuteks 
Entreprenörskapsprogram och Vinnova över 5 miljoner kronor men mindre än hälften 
användes.  

Entree-projektet är det enskilt största projekt som bedrivits inom Östergötland. Liksom flera 
av de övriga kombinerades medel från EU-baserade källor med nationella och regionala 
medel.  

För hela UTCED, fem län, och för den första treårsperioden 2007–2010 är anslaget 47 
miljoner kronor. Beloppet fördelas mellan Nuteks program ”Främja kvinnors 
företagande”, Nuteks Resurscentraanslag, strukturfondsmedel och medel från berörda 
regionala och lokala organisationer, främst länsstyrelser. För de två första åren 2007–2008 
som omfattas av kartläggningen uppskattas Östergötlands affärsutvecklingsdel till nästan 
2 800 000 kronor. Mobiliserings/nätverksdelen, Resurscentradelen, är något större, vilket 
innebär att det totala beloppet blir det nedanstående. I det ingår det tidigare presenterade 
Handelskammarprojektet Rustad för tillväxt som fick 230 000 för 2008 och 360 000 kronor 
för år 2009.  
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Tabell 4 - Främjandeinsatsernas storlek 1994–2008 

Projekt Summa 

Utveckling i kvadrat och kubik 870 000 

GROW 675 000 

Qvinnovation 485 000 

 Tillväxt genom SYNERGI 1250 000 

 För Ut 1 & 2 725 000 

DISA 2 000 000 

Resurscentra 11 500 000 

     varav Nätverksstöd   1 200 000  

 Administration 2 600 000  

 Trappsteg 2 1 200 000  

 Jämn Tillväxt 6 500 000  

CORE   2 530 000 

Entree 14 500 000 

UTCED 7 760 000 

Totalt cirka 42 000 000 

 

Summeras tabellen fås en summa som uppgår till cirka 42 miljoner kronor. Det kan tyckas 
mycket. Ändå är det säkert en underskattning, vilket uppgifterna från Motala kommun 
och Norrköpings kommun indikerar. Mindre anslag från Nuteks ”främjandepengar” som 
använts i länet syns inte i tabellen. Vidare saknas uppgift om kostnaderna för WIN, vilka 
dock antas vara i nivå med CORE:s. Den totala summan som använts till 
främjandeinsatser för kvinnors företagande i Östergötland åren 1994–2008 torde alltså 
vara än högre vad gäller både inflöde av medel och vad som anslagits lokalt. Summan 50 
miljoner förefaller realistisk. I summorna ingår inte alltid kostnaderna för den arbetstid 
som tjänstemän i olika organisationer lagt ned på arbetet.  

Fördelat på de 15 år som kartläggningen omfattar framstår summorna inte som så stora. 
Det blir drygt 3 miljoner per år. I senare avsnitt ska vi sätta den summan i relation till 
satsningar på företagandet i stort – det vill säga satsningar som inte har epitetet ”kvinnors 
företagande”.  

5.2.5 Målgruppen samt synen på kvinnor som företagare 

Kvinnor som är företagare är sinsemellan mycket olika. Främjandeinsatser kan därför 
behöva utformas på många olika sätt, vilket också gjorts. I det här avsnittet koncentrerar 
vi oss på den aspekten genom att urskilja om det är kvinnor som är företagare som 
insatserna riktas till eller om det är till andra och om dessa andra är andra kvinnor, det 
infrastrukturella systemet, politiker och andra beslutsfattare eller den så kallade all-
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mänheten. Målgruppsbestämningar är beslutsfattarnas tolkningar av vad, eller vilka, som 
är det problem som satsningarna söker åtgärda (jfr Bacchi 1999). Uppgifterna har givits 
tidigare men sammanfattas här.  

Innan sammanställningen presenteras och diskuteras är det motiverat att erinra om att de 
projekt som presenteras omfattar 15 år. Under den tiden har ”tidsandan” genomgått 
förändringar både vad gäller kvinnor, företagande och kvinnor som företagare. Både de 
som utformar regelsystem, ”call” för ansökningar, ger råd och driver företag omfattas av 
denna tidsanda. De som söker medel för att driva projekt anpassar, självklart, sina 
formuleringar efter de krav som de beslutande har, eller förväntas ha. Det kan alltså vara 
så att ”nyckelbegreppen” inte är de sökandes egna utan en adekvat anpassning för att få 
pengar. Då EU i olika former etableras på främja-kvinnors-företagande-arenan blir kraven 
på jämställdhetsaspekter explicita. Också samfinansieringskraven kan bli starkare. 
Sammantaget görs jämförelser över tiden, alltid med dagens position som den norm mot 
vilken bedömningen görs. Det är därför motiverat att också erinra om att dagens 
självklarheter ibland är ett resultat av gårdagens strider. 

Projekten på nästa sida har valts att ingå i kartläggningen för att de alla explicit arbetar 
med främjandeinsatser för kvinnors företagande. Den problembild som motiverar pro-
jekten är varierande. Här skall först behandlas hur den valda inriktningen presenteras.  
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Tabell 5 - Målgrupper för projekten 

Projekt Företag/Företagare Potentiella  
företagare 

Stöd- och 
Rådgivnings-
systemet 

Beslutsfattare  
Allmänhet 

Problembild 

Utveckling i kvadrat 
och kubik samt 
Tillväxt genom  
SYNERGI 

Nya, 6 mån. – 2 år 
Senare äldre än 3 år 

 Ja, samt 
andra 
företagare 

Ja, t.ex.  
mentorerna 

Kvinnor saknar  
adekvata kontakter och medel 
för rådgivning 

GROW Utvecklings-inriktade 
företag 

Ja, t.ex.  
Kvinnor Kan och 
landsbygdsföretag 

Best practice Ja  Blandad 

WIN Företagare 
intresserade av 
internationalisering 

   Kunskapsbrister hos kvinnor 

FÖR-UT 1 & 2 Etablerade företagare  Universitet  Utbildningar inte anpassade 
till kvinnors villkor 

Qvinnovation Ja  Ja Ja Ja Blandat och brett 

DISA Etablerade företag  
i alla branscher 

 Ja  Rådgivningssystemet  
har inte adekvata kunskaper 

Nätverk:  

Trappsteg Två 

Ja Ja   Kvinnor behöver nätverk 

Jämn Tillväxt Ja Ja   Kvinnor behöver nätverk 

Resurscentra Ja Ja Ja Ja Kvinnor behöver nätverk men 
också synliggöras  
och stärkas.  

CORE Ja - potentiella Högutbildade kvinnor   Kvinnor utestängda  
från inkubatorer 

Entree Etablerade inom bl.a. 
vård.  
Sådana som vill ha 
mentorer 

Inom vård och  
vid universitet 

Ja  Blandad men både avseende 
kvinnor och stödsystem 

UTCED Ja Ja   Blandad dvs. alla de ovan 
nämnda förekommer 
exempelvis behov av 
utveckling i Rustad för tillväxt 

 

Det första mentorsprogrammet Utveckling i kvadrat och dess efterföljare Utveckling i kubik 
byggde på föreställningen, eller insikten, att kvinnor som var nya som företagare saknade 
nödvändiga affärskontakter. Detta gällde även dem som funnits i ledande ställning eller 
var högutbildade, förutsatt att de var verksamma i kvinnodominerade sektorer. Genom 
kontakter med mentorer skulle kvinnorna bli hjälpta och mentorerna upplysta och 
därmed kunna sprida sina nyvunna insikter i sina etablerade nätverk. Samma resonemang 
förs kring mentorsprogrammet inom Tillväxt genom SYNERGI som bedrevs i 
Qvinnovations regi några år senare.  



 

 
65 

 

Problembilden vad avser kvinnors branschval stämmer väl med vad vi vet om det. Den 
aspekten underkändes dock av vissa aktörer inom de NyföretagarCentra och 
Företagarcentra, som skulle vara aktiva. Några ansåg inte att projekt borde inriktas med 
kön som utgångspunkt. Företagande var, enligt dem, könlöst.   

Det transnationella GROW-projektet är ett projekt med flera olika mål och aktiviteter. Den 
del som direkt riktar sig till kvinnor som är företagare har som krav att företagen ska vara 
utvecklingsbara för att få ingå i satsningar. Detsamma gäller för övrigt Tillskottet som 
ställde relativt stora krav på dem som skulle ingå. Trots ett aktivt sökarbete var det ett 
fåtal, cirka 20, företag som uppfyllde de uppställda kriterierna. WIN-projektet som är ett 
delvis internationellt finansierat projekt inriktades på företag med uttalade ambitioner att 
växa även om de var mycket små. Det förutsattes alltså, i dessa projekt, att kvinnor har 
viljan men inte förmågan bland annat för att kvinnor beskrivs som mera försiktiga än män 
och i behov av stöd för att ge sig in i affärer med andra stora organisationer. 

Den del av GROW-projektet som avsåg Kvinnor Kan-mässans företagsdel hade som 
främsta syfte att synliggöra kvinnors företag. Potentiella företagare och allmänheten var 
mottagare av budskapet att Kvinnor Kan driva företag.  

De brister som kvinnor har, enligt problemformuleringarna som görs i GROW och WIN 
kan, kanske, åtgärdas genom utbildning och handledning. Att det är viktigt att 
utbildningen ges på kvinnornas egna villkor betonas i skrivningarna kring FÖR-UT 1 & 2. 
De villkor som åsyftas är kvinnors familjeansvar och ”liten erfarenhet av studier”. Det 
behövs alltså en särskild modell för kvinnor. FÖR-UT-projektet inriktas också mot en del 
av infrastrukturen – universiteten eller mera precist Linköpings universitet, som behöver 
ändra sina undervisningsformer.  

Qvinnovation hade breda målgrupper, vilket också manifesteras i verksamhet och retorik. 
Särskilt betonat är kvinnor som företagare och som potentiella företagare. Män som på 
något sätt har kontakt med dessa kvinnor, privat eller i tjänsten, har också behov av 
kunskaps- och medvetandehöjning. I Qvinnovation tydliggörs genusdimensioner genom 
påtalandet av företagandets manliga könsstämpel och diskussioner om 
könsmaktsordningens mekanismer som missgynnar kvinnor i arbetslivet. Genomgående 
betonas en separeringsstrategi som ett nödvändigt steg mot ett jämställt ”mainstreamat” 
samhälle. 

Projektet DISA drevs också med samma bakomliggande analys av företagandets 
könsstämpel som bärs upp av det etablerade infrastrukturella systemet. Individer i de 



 

 
66 

 

ingående organisationerna bör upplysas om ”sakernas tillstånd” och utbildas i hur de ska 
förändras och utvecklas. De företag som var direkt involverade i DISA var företag med 
tillväxtpotential verksamma i alla branscher. Flera av de kvinnor som ingick tog direkt 
avstånd från den separeringsstrategi som, på ett eller annat sätt, ligger bakom alla projekt 
som bygger på kön. En viss ambivalens i den frågan fanns också inom UTCED-projektet 
”Rustad för tillväxt” och de ledare för tillväxtinriktade företag som deltog i det. De kunde 
dock enas om att en enkönad grupp skapar en avslappnad atmosfär. 

Betydelsen av att påverka stödsystemet som fanns inom DISA-projektet utvecklades i 
Entree-projektet. I texterna talas om ”förändringsarbete med genusperspektiv”, vilket 
medförde att de stora kraven på förändringar riktades till stödsystemet snarare än till 
kvinnor som var, eller ville bli företagare. Det innebar också att de delprojekt som direkt 
riktade sig till företagare eller potentiella företagare inom vårdsektorn och bland 
universitetsanställda inte förutsatte att kvinnorna måste förändra sig utan att det var 
infrastrukturens ”fel” eftersom den utformats enligt den dominerande genusordningen.  

Under UTCED-rubriken ryms en rad olika projekt som riktar sig både till potentiella och i 
gång varande företag liksom av både nätverks- och främjandeinsatskaraktär. Uppläggen 
utgör en blandning av uppfattningar som att kvinnor är i behov av särskilda kunskaper 
och föredrar vissa pedagogiska metoder till att kvinnor behöver förebilder och allmänt 
välbefinnande. Det är alltså ibland fråga om ”må bra”-upplägg som också finns i delar av 
nätverksverksamheten. Nätverksprojekten är många och av olika slag och riktar sig till 
kvinnor utifrån olika egenskaper och kriterier såsom bransch eller bostadsort.  

Sammanfattningsvis och kortfattat så utgick de tidiga mentorsprojekten från att kvinnor som är 
företagare har det besvärligare än män som är företagare, eftersom de är ”fel” på något 
sätt. De är i ”fel” branscher”, har ”fel” nätverk eller ”fel” erfarenheter. Genom en mentor 
kan dessa brister avhjälpas. I de projekt som också syftar till att påverka infrastrukturen 
fanns en deklarerad medvetenhet om företagandet i genussystemet och därmed om de 
skilda betingelserna för kvinnor och män som företagare. Det sistnämnda är också en del i 
mentorsprojekten men därutöver dras inte alltid strukturella slutsatser. De projekt som 
förmedlar rådgivning och andra former av stöd kan också ha denna bristutgångspunkt men den 
kombineras oftast med en övertygelse om att kvinnorna själva vill utveckla sina företag. 
Deltagarna väljs också ut efter det kriteriet.  

Nätverksprojekten är av olika slag. Vissa hade vaga uppdrag och vaga avgränsningar där 
innehållet till dels fick utformas av medlemmarna själva. Andra nätverk var mera riktade. 
Insikterna och åsikterna om genusordningar och könsmaktsystem kan därmed vara 
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varierande mellan och i nätverken. I en nyligen genomförd utvärdering av 
resurscentraverksamheten i landet konstateras att många lyckats väl med att stödja och 
synliggöra kvinnors företagande men inte med ambitionen att ändra existerande infra-
struktur. Ett rejält inflytande över arbetet med regionala tillväxt- och utvecklingspro-
grammen (RTP och RUP) hade kunnat vara en del av ett strukturpåverkande uppdrag. 
Det omdömet kan överföras också på den östgötska lokala och regionala resursverk-
samheten. 

5.2.6 Politikområden 

Diskussionen om hur kvinnor som företagare berörts av och berör olika politikområden 
avslutades med påståendet att kvinnor som företagare numera har drag av ett eget 
politikområde. Det har dock starka beröringsgrunder med andra politiska fält.  

Tabell 6 - Politikområden som rör kvinnors företagande 

 Perspektiv 

Projekt Arbetsmarknad Jämställdhet Näring Regionalt 

Utveckling i kvadrat och kubik  Ja Ja (Ja) 

Utveckling genom SYNERGI Ja Ja Ja Ja 

GROW  Ja Ja  

WIN  Ja Ja  

FÖR-UT 1 & 2  Ja Ja (Ja) 

Qvinnovation (Ja) Ja Ja Ja 

DISA  Ja Ja  

CORE  Ja Ja  

Entree  Ja Ja Ja 

UTCED (Ja) (Ja) Ja (Ja) 

     

Resurscentra inklusive  
Trappsteg Två, Jämn Tillväxt 

Ja Ja Ja Ja 

 

Mentorsprogrammet Utveckling i kvadrat motiverades både med näringspolitiska och 
jämställdhetspolitiska argument. Mentorsrelationerna ska, enligt intentionerna, resultera i 
att adepternas företag växer och att andra därmed inspireras till att starta eget. Som en 
extra bonus kommer också en utvecklad mentorskompetens att uppstå och flera och 
bättre nätverk konstitueras. Jämställdhetspolitik var aktuellt genom insikten att kvinnor 
stöter på andra hinder än män och har färre och mindre adekvata professionella nätverk 
än män. Regionalpolitiska argument användes inte explicit men i presentationen 
betonades att kvinnor verksamma i alla delar av länet ska vara med, vilket därmed är en 
rumslig aspekt inbyggd i konstruktionen. Samma typ av resonemang kring projektets 
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relevans för många politikområden finns i det därpå följande Utveckling genom SYNERGI. 
De politikområden som berörs är explicit näringspolitiken och regionalpolitiken vars 
samband med, och rentav beroende av, jämställdhetspolitiken betonas. 
Arbetsmarknadspolitiken kommenteras också, vilket inte är så vanligt i dessa 
projektsammanhang.  

GROW-projektet var uttalat kopplat till jämställdhetspolitiken, vilket framgår av namnet, 
Guidance to Raise Opportunities for Women och de ingående delarna. Ökad jämställdhet är, helt 
enkelt, en bra affär eftersom flera kvinnor som företagare ger flera företag och mera 
tillväxt. Jämställdhet är, enligt det synsättet, liktydigt med näringslivsutveckling. De två 
politikområdena smälter samman. Mainstreaming var målet och innebär i detta 
sammanhang att kvinnors företagande och affärsidéer ska få en adekvat och professionell 
bedömning på samma sätt som mäns företagande och affärsidéer. För att nå dit krävs 
både medvetandehöjning och mera kunskaper om affärsområden – det vill säga en 
förändring av infrastrukturen. På vägen fram till detta mål måste insatser för kvinnors 
företagande separeras. WIN-projektet var av samma karaktär det har ett klart 
näringslivsfrämjande syfte – men kan också betecknas som drivet av jämställd-
hetsambitioner. 

FÖR-UT 1 & 2 hade vad gäller sambandet mellan näringspolitik och jämställdhetspolitik 
samma resonemangskedja som de nyss nämnda. Den regionala dimensionen fanns med 
genom att hälften av deltagarna skulle, enligt planerna, komma från länets perifera delar 
enligt målklassificeringsterminologin. De här projekten skiljer sig från övriga genom att ett 
uttalat syfte är att påverka utbildningarna vid Linköpings universitet.  

Texterna om Qvinnovation är som framgått ovan starkt näringslivsutvecklingsinriktade. 
Jämställdhet sågs, liksom i de tidigare nämnda, som ett medel för att nå ökad tillväxt och 
också som ett mål för att frigöra kvinnors potential. Aktiviteternas spridning beaktade den 
regionala dimensionen. Qvinnovation hade också delar som inte riktades till kvinnor som 
företagare utan exempelvis till kvinnor som var ledare. Därför har ett ”ja” inom parentes 
satts i rutan för arbetsmarknadspolitik. Betonandet av kvinnor i olika sektorer styrker 
jämställdhetsinriktningen. 

Det politikområde som berördes av argumentationen för DISA-projektets inriktning var i 
första hand näringspolitiken som dock förutsatte en genomtänkt jämställdhetsanalys, 
vilket medför att jämställdhetspolitiken också är central. Samma konstellation men med 
andra mindre utvecklade argument användes i CORE-projektet.  
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Sammantaget så var Entree-projektet sammansatt men huvudsakligen inriktad på 
rådgivarsystemet. Kostnaderna på 14,5 miljoner kan alltså ses som ett direkt utveck-
lingsstöd för rådgivningssystemet, men motiverat av brister relativt kvinnor och deras 
affärsidéer. Näringslivsutveckling var därför en stor del av projektet och detsamma kan 
sägas om regional utveckling eftersom man genomgående eftersträvar spridning inom 
länet. Pengar kom delvis från Equal, EU:s sociala fond, vilket krävde en bred ansats. På 
den organisatoriska nivån sågs en implementering av Entree-programmet som en klar 
verksamhetsförändring och förbättring till kundnytta och därmed för en bättre 
marknadsposition.  

Inslaget av jämställdhetspolitik och synen på kvinnospecifika satsningar var till synes klara 
inom Entree-projektet – även om det slutliga syftet var näringslivsutveckling. Genom att 
ändra kunskaper och insikter hos rådgivarna skapas förutsättningar att gå från separering 
av kvinnors företagande till en genuin jämställdhetsintegrering enligt den av EU fastställda 
definitionen. I projektet utgicks från en genderiserad verklighet i alla organisationer men 
också från föreställningen att den är möjlig att ändra genom medvetna metoder, såsom 
den så kallade 4-R-metoden. De 4 R-n avser representation, resurser, realia och realisera 
(Jämställ.nu). Jämställdhet är alltså ett sätt att nå organisatoriska och samhälleliga mål. 
Den medvetenhet om genusordningen i organisationer och samhälle som finns i det stora 
Entree-sammanhanget är inte närvarande i alla delprojekten – ett uttryck för att vägen är 
lång att gå innan jämställdhet är en självklarhet. 

I de många delprojekten i UTCED inklusive Rustad för tillväxt som är de senaste av de 
projekt som finns med i vår kartläggning är jämställdhetsinslagen, eller i varje fall 
jämställdhetsanalyserna inte så tydligt uttryckta som i Entree. I UTCED:s femläns-
samverkan för kvinnor nämns både företagande och arbetsliv även om det framförallt är 
näringslivsutvecklingen som betonas. Detsamma gäller Rustad för tillväxt – när-
ingspolitiken är det centrala medan jämställdhetsanknytningen anförs som självklar, 
eftersom programmet inriktas mot kvinnor som företagare.  

Nätverksprojekten Trappsteg Två och Jämn Tillväxt och framförallt de som drevs som 
lokala resurscentra hade bevekelsegrunder som berör alla tabellens politikområden – 
arbetsmarknadspolitik, jämställdhetspolitik, näringspolitik och regionalpolitik. Det 
förstnämnda genom att sysselsättningsaspekterna, särskilt sedda i en rumslig kontext, 
betonades och att enskilda projekt också inkluderade öppet arbetslösa eller under-
sysselsatta och att företagande presenterades även som en sysselsättningsstrategi. Re-
gionala dimensioner var ofta basen för projektutformningen, som företrädesvis kopplades 
samman med jämställdhet och näringslivsutveckling.  
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Sammanfattningsvis så inkluderar kvinnors företagande som område inom politiken olika 
politikområden. Tydligast är inslagen av näringspolitik och jämställdhet som ett medel att 
nå näringslivsutveckling – i detta fall via kvinnors företagande. Kvinnors företagande kan 
också som politisk lösning kopplas till arbetsmarknadspolitiken i kombination med 
jämställdhet och till regionalpolitiken, också det i kombination med jämställdhetspolitiska 
överväganden och argument. Huvudintrycket är att näringslivsutveckling respektive 
regional utveckling är de överordnade målen som, uttryckt i termer av främjandeinsatser, 
realiserades genom ”Att främja kvinnors företagande” respektive av 
Resurscentraverksamheten.  De senare har runtom i landet fått ett växande inslag av 
insatser för kvinnors företagande – något som praktiserats i Östergötland alltsedan 
starten. Periodvis ses också företagande som ett sätt att minska arbetslösheten. Jäm-
ställdhetspolitikens roll i främjandesammanhang är inte entydig medan den i Resurs-
centrasammanhang är explicit. I ”Att främja kvinnors företagande” är den möjligtvis 
implicit eftersom det är företagsutveckling som är det centrala. 

 



 

 
71 

 

6 Diskussion kring satsningarnas 
omfattning, inriktning, relativa och 
absoluta betydelse  

Föregående kapitel avslutades med att de främjandeinsatser som explicit gjorts för 
kvinnors företagande i Östergötland under en femtonårsperiod fram till och med år 2008 
summerades i ”kronor och ören”. Summeringen utgör en viktig del av det första syftet 
med studien som var att öka kunskapen kring volym och inriktning på genomförda 
satsningar. Det andra syftet var att analysera satsningarnas resultat ur två perspektiv – 
policypåverkan på nyckelaktörer i regionen och faktiska avtryck på statistisk nivå. 
Genomgången i föregående kapitel har framförallt rört det första syftet men också utgjort 
ett underlag för det andra. I det här kapitlet fortsätter inledningsvis en diskussion av 
främjandeinsatsernas volym genom att de kostnader som presenterades i föregående 
kapitel relateras till kostnaderna för andra företagsfrämjande insatser. Därefter granskas 
inriktningen på satsningarna ur några olika avseenden, vilket bildar underlag för en 
bedömning av policypåverkan. Förändringar över tid är särskilt intressanta. Tidsaspekten 
lyfts fram i den näst sista delen som tar fasta på syftena. Avslutningsvis diskuteras om, 
och i så fall hur, Östergötland är särpräglat och vad som kan generaliseras till andra 
regioner.  

6.1 En jämförelse med andra satsningar 

Ovan, tabell 6, sammanfattades de offentliga satsningar som explicit riktats mot och till 
kvinnors företagande under perioden 1994–2008 i Östergötland. Frågan som ska 
diskuteras i det här avsnittet är om det är mycket eller litet pengar. För att avgöra om det 
är litet eller mycket bör jämförelser göras med andra satsningar och med hur mycket som 
satsas på mäns företagande. Sådana jämförelser har antytts tidigare i texten i samband 
med att Starta eget stödet och Tillskottet presenterades (och avfördes från vidare behandling). 
Av dem tycktes det, i första fallet, som om det som tillkom kvinnor inte motsvarade deras 
andel av de arbetslösa eller arbetskraften och i det andra att kvinnors företagande fick låga 
andelar. De extra insatser som gjordes för att korrigera det fick begränsad effekt. 
Ytterligare resultat av samma slag redovisas i det uppdrag som Nutek fick i samband med 
att programmet Främja kvinnors företagande inledde en ny period omfattande åren 2007–
2009. I Regeringens uppdrag ingick att belysa utfall av statliga insatser för 
kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv.27 De som granskades var ALMI och 
Innovationsbron bland de statliga bolagen och Länsstyrelsen, Nutek och VINNOVA 
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bland myndigheter. Utredaren klagar över svårigheter att få uppgifter om könsfördelning, 
vilket är en tröst för denna rapports författare. Kraven på vad som ska rubriceras som 
”kvinnors företagande” är varierande och ibland till och med missvisande sägs i rapporten 
(s. 6). Fördelningen av mottagare av stöd och låntagare återges i tabellen nedan. 
Observera dock att tabellen visar företagsstöd i hela landet ett enskilt år medan 
kartläggningen, som vi skrivit om tidigare, avser projektstöd, under femton år i ett län. 
Tabellen ger en bild av hur hela stödsystemet ser ut och fördelas samt hur mycket pengar 
det är fråga om. 

Tabell 7 - Könsfördelning av statliga finansiella företagsstöd beviljade år 2006.  

 Antal och andel krediter, stödbelopp i miljoner kronor och andel, fördelade efter mottagares kön 

 Totalt Kvinna Man/kvinna Man 

Stödtyp 
Antal 

kredit 

Totalt  

Mkr 

% Antal 

krediter 

% Mkr % 

mkr 

Antal 

kredit 

% Mkr % 

mkr 

Antal 

kredit 

% Mkr % 

mkr 

Mikrolån 479 22  222 46 10 46 25 5 1 6 232 48 11 49 

Företagslån 791 125  253 32 37 30 89 11 15 12 449 57 73 58 

Innovationslån 305 51  42 14 4 8 25 8 5 9 238 78 42 83 

Tillväxtlån 1418 960  119 8 47 5 222 16 157 16 1077 76 756 79 

ALMI totalt:                

   Antal krediter 2993  100 636 12,1   361 21,2   1996 66,7   

   Mkr  1158 100   98 8,4   178 15,3   882 76,2 

Finansiering av 

produktutveckling 

och FoU 

               

Nutek (PU) 277 57  47 17 7 13     230 83 50 87 

VINNOVA 233 212  19 8 19 9     214 92 193 91 

Innovationsbron 86 21  13 15 4 17     73 85 17 83 

Regionala 

företagsstöd 

               

Reg. invest.stöd 133 396  9 7 32 8     124 93 364 92 

Reg.bidr. till 

företagsutveckl. 

1874 257  412 22 33 13     1462 78 224 87 

Stöd till kommersiell 

service 

406 34  126 31 13 38     280 69 21 62 

Sysselsättn.bidrag 18 38  0 0 0 0     18 100 38 100 

Reg. Såddfinans 273 39  30 11 3 7     243 8 36 93 

Transportbidrag 1328 495  93 7 30 6     1235 93 465 94 

Övr. finans. Stöd                

AMV Stöd till start 

av näringsverks. 

8984 842  3863 43 354 42     5121 57 488 58 

Totalt inkl. ALMI                

   Antal krediter 16605  100 5248 31,6   361 2,2   10996 66,2   

   Mkr  3549 100   593 16,7   178 5,0   2778 78,3 

Källa: Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv. R 2007:34. Nutek, s.19 och bilaga 1. 
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Av tabellen framgår att kvinnor får små andelar av de icke könsbestämda stöden.28 Det är 
en varierande grad av dominans av män – förhållandevis liten då det gäller Mikrolånen 
och störst bland Innovationslånen. Utredningen visar också att kvinnors andel av totalt 
beviljat belopp är lägre än deras andel av antalet stöd. Orsakerna till detta ”sakernas 
tillstånd” är enligt utredarna flera. Det kan ligga hos förordningarna som är mycket 
styrande och ibland mycket detaljerade och som kan få till följd att prioriteringar leder 
bort från av kvinnor dominerade branscher och idéer. Utredaren refererar andra som 
menar att det uppstår organisatoriska dilemman om man vill prioritera kvinnor när 
grunduppdragen betonar tillväxt- och konkurrensperspektiv. Det resonemanget 
utvecklades också av verksamma vid ALMI Östergötland. I utredningen relateras 
misstanken att bedömningar av affärsidéer i de undersökta organisationerna missgynnar 
kvinnor. De organisationerna är, liksom alla andra, genderiserade strukturer.  

En komparativ ansats från ett annat perspektiv har gjorts genom att information om 
siffror och erfarenheter har inhämtats från ”Projektstöd för utveckling av landsbygden”, 
som hanteras av Länsstyrelsen i Östergötland.29 De ämnesområden det är fråga om har 
inte sällan karaktären av kompletterande verksamhet till etablerade landsbygdsföretag, och 
vissa av dem har också kvinnliga könsstämplar. Som exempel kan nämnas ”hästar” och 
”turism”. I de fall som pengarna går till enskilda eller samverkansföretag så är nästan 
hälften av mottagarna kvinnor och de får 40 procent av pengarna. Då det gäller 
konferenser och kurser är kvinnorna flera än männen. De summor som går till enskilda 
och samverkansföretag är dock betydligt mindre än de summor som går till 
organisationer, främst då till LRF och Hushållningssällskapet.30 Det relativt positiva 
utfallet av landsbygdsstöd för kvinnorna ter sig därmed mindre klart. Kontrollen visar 
dock att kvinnors företagande kan få betydande andelar också av icke-könsbestämda 
satsningar – särskilt om de görs inom kvinnostämplade områden.  

Sammantaget blir slutsatsen av genomförda komparationer att de projektsatsningar som 
gjorts på kvinnors företagande är betydligt mindre är de satsningar som gjorts på mäns 
företagande under den aktuella tidsperioden och att projekten och programmen som 
riktar sig till kvinnors företagande är förhållandevis små.  

6.2 Inte bara kvinnor som företagare 

Att fastställa inriktningen på främjandeinsatser för kvinnors företagande var en del av 
syftet med kartläggningen. De projekt som ingår i kartläggningen valdes för att de hade ett 
explicit främjandesyfte för kvinnors företagande. Av genomgången har framgått att 
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rubriken ”satsning på kvinnors företagande” rymmer många varianter och föreställningar 
och att det kvinnospecifika ibland är en av flera prioriteringar. Några av 
främjandesatsningarna är i det avseendet tydligare än andra. Utbildningssatsningen på 
kvinnors företagande i projektet FÖR-UT 1 & 2 användes till exempel för att utveckla 
och testa nya IT-baserade pedagogiska metoder för Linköpings universitet. Den ambi-
tionen hade vare sig med kvinnor eller med jämställdhet att göra.  

Organisationsinterna syften fanns också explicit uttalade för DISA-projektet och den där 
använda coachingmetoden. Genom DISA uppmärksammandes brister i det ordinarie 
stöd- och rådgivningssystemet, vilket började åtgärdas i det stora Entree-programmet. Att 
bokföra den satsningen under rubriken stöd till kvinnors företagande är därför inte 
självklart.  

Mentorsprogrammen har också, i den mån som män engageras som mentorer, denna dubbla 
karaktär. De är till nytta för adepterna – men också för mentorerna. Det är också dags att 
påminna om att flera av programmen som rubriceras som riktade till kvinnor också har 
inslag av män bland deltagarna. Ibland är könsblandningen en uttalad pedagogisk och 
jämställdhetsrelaterad idé – ibland är den en följd av att de som sökt pengar för projekten 
anpassat terminologin till utlysningstexterna. 

Många av nätverksstöden kan också användas som illustration till att rubriken ”stöd till 
kvinnors företagande” inte alltid är helt rättvisande. Många nätverk hade deltagare av olika 
slag där företagandet och företagarambitionerna var en del.   

Att kvinnors företagande inte sällan bara är en av de företeelser som främjande-
satsningarna arbetar för är inte ägnat att förvåna. De som arbetar med främjandesats-
ningar ser ofta samband mellan olika grupper av företagare, mellan mål på lång och kort 
sikt och behov av olika slag. De pengar som finns att söka mobiliserar därför intressenter 
av olika slag. Vissa främjandeinsatser har också som krav att flera parter ska ställas sig 
bakom projektet. De som väljer att ingå i projekten behöver därför inte ha något mera 
gemensamt än just önskan att få dem. ”Så illa” är det dock sällan i de projekt som 
presenteras. De aktörer, organisationer och personer, som agerar år efter år har ett 
genuint intresse för frågan men ser den ibland ur ett något annat perspektiv än 
anslagsgivarna.  
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6.3 Synen på kvinnor och på företagare och  
på politikområdet kvinnor som företagare 

I kapitel 3 presenterades vilka olika politikområden som aktualiserats i samband med att 
kvinnors företagande diskuterats. Det är både arbetsmarknadspolitik, näringspolitik, 
regionalpolitik och jämställdhetspolitik. De olika projekten har kommenterats i poli-
tikavseenden vid presentationen. Vi sammanfattade i avsnitt 3.5 de mycket olika anta-
ganden och förhållningssätt om kvinnor och om företagande som förekommer i både 
debatt och politik. De stora skiljelinjerna är mellan individ och struktur – Är det kvin-
nornas eller strukturernas ”fel” att kvinnors företagande är förhållandevis lågt och an-
norlunda (i jämförelse med mäns)? 

Vilken bild av kvinnor som är företagare är det som avspeglas i de olika satsningarnas 
utformning? Eller är det inte en bild utan flera och varierande över tid och plats? Svaret 
på dessa frågor anknyter till vilka policyområden som de olika satsningarna anknyter till. 
Vissa av satsningarna är, som framgick i genomgången ovan, explicita i sin argumentation 
varför det behövs särskilda satsningar och projekt på kvinnors företagande. Utbildning 
och utbildning med särskild kvinnoanpassad pedagogik lanseras inte sällan med 
hänvisning både till kvinnors bristande kunskaper och till kvinnors behov av att känna sig 
säkra innan de gör något nytt. Mentorsprogram för kvinnor motiveras också med 
kvinnors bristande kontakter av för företagande viktigt slag. Kvinnor har alltså brister 
men de kan avhjälpas med adekvata insatser.  

Stöd till nätverk är en mycket använd form av stöd för kvinnors företagande i 
Östergötland och intressant i detta sammanhang då vi diskuterar stödens syn på kvinnor 
och företagande. Nätverk är den helt dominerande metoden för den verksamhet som 
initieras och stöds genom det Regionala Resurscentrat. De summor som anslås till de lokala 
nätverken är ibland påfallande små och ska tjäna som en start på hjälp till självhjälp. 
Kvinnors handlingspotential kan realiseras genom nätverk. För flera nätverk är det kön 
som är den gemensamma egenskapen – inte företagande. Den ansatsen bygger på 
föreställningar om gemensamma kvinnliga erfarenheter som tillräcklig grund för 
professionell utveckling. Sådana resonemangskedjor torde vara begränsade just till 
kvinnor. Tanken att någon ansvarig organisation skulle erbjuda manliga nätverk så små 
summor som vissa av nätverken får förefaller osannolik – eller att nätverk, som blandade 
arbetslösa män, invandrade män och män med affärsidéer, skulle presenteras som en 
metod för att öka mäns företagande. De summor som når de lokala nätverken och lokala 
resurscentra är inte tillräckliga för att driva verksamheten. Det krävs mera kapital, både 
mänskligt och ekonomiskt. Genom exemplen från Norrköping och Motala vet vi att 
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kommunerna anslår egna medel till kvinnors företagande – oftast genom att låta 
kommunala tjänstemän arbeta med frågorna inom tjänsten men också genom att stå för 
vissa kostnader. Att åstadkomma dessa kompletteringar och göra dem verkningsfulla 
kräver insatser av femokrater (Sundin 1997). Inslaget av frivilligt och oavlönat arbete 
torde också vara betydande. Det är gott om eldsjälar som arbetar med kvinnors 
företagande på både lokal och regional nivå. 

Projektutformningar för att förändra och förbättra kvinnor är inte allenarådande. Det 
finns också sådana som utgår från att det är infrastrukturen och stödsystemet som måste 
utvecklas och ändras. Det bör erinras om att en strukturpåverkande intention fanns 
bakom inrättandet av resurscentra. I utvärderingarna av resurscentra påtalar forskarna att 
det varit mycket svårt att påverka infrastrukturen, exempelvis den som hanterar 
företagande. Bland de projekt som genomförts i Östergötland är det dock två, DISA och 
Entree, som inte var entydiga resurscentraprojekt där det betonades att krav bör ställas på 
att ”företagsfrämjarsystemet” ändras. De två nämnda projekten, som inte ingår i de nyss 
nämnda utvärderingarna, har faktiskt haft en märkbar påverkan på främjarsystemet även 
om genomslaget inte är totalt och inte kan tänkas vara för evigt i en genderiserad värld. 
Att insikten leder till förändrade arbetssätt som också är till fördel för män som är 
företagare får ses som en ”bonus” och ett stöd för mainstreamingtanken.  

Återstår så att kommentera hur området stöd till kvinnors företagande förändrats under 
den här behandlade tidsperioden. Det tydligaste är den stora ökningen av antalet 
satsningar, av involverade organisationer och av de summor det är fråga om. Detta är en 
nationell och internationell företeelse – inte något som är begränsat till Östergötland. De 
regionala aktörerna har inte bara följt de nationella och internationella trenderna utan 
också utvecklat de egna arbetssätten och strategierna utifrån egna erfarenheter och egna 
satsningar. Det möjliggörs genom att de ledande aktörerna i de dominerande 
organisationerna har god kännedom om varandra och ibland långvariga erfarenheter av 
samarbete. Vid upprepade tillfällen har de dominerande regionala aktörerna samlat sig 
både över sektors- och organisationsgränser för att främja kvinnors företagande. Man har 
också utvecklat en gemensam syn där insikten om att en separering av vissa 
främjandeinsatser för kvinnors företagande tycks nödvändig på vägen mot main-
streamingmålet. 

En annan tydlig tendens av förändringar under de femton åren som kartläggningen 
omfattar är att företagande har blivit ett markant inslag i regionalpolitiken, arbets-
marknadspolitiken och jämställdhetspolitiken på nationell nivå. De regionala dimen-
sionerna återfinns tydligt i resurscentraverksamheten, så också den östgötska. Till en 
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början hade resurscentra företagande som ett av flera fokusområden. Över tiden har re-
surscentras verksamhet koncentrerats till att främja kvinnors företagande. Företagande 
har kommit att bli liktydigt också med sysselsättning och arbetsmarknad något som inte 
ses som entydigt positivt av dem som arbetar med företagande. Företagande presenteras 
numera också som en del av jämställdhetspolitiken. Detta perspektiv blir inte oemotsagt 
vare sig i Östergötland eller annorstädes. Denna innovativa blandning av politikområden 
motiverar frågan om kvinnors företagande kan ses som ett eget politikområde. Den 
innovativa blandningen kan också beskrivas som att företagande blivit ”ein Mädschen für 
Alles” som används för att undvika genomgripande strukturella förändringar och dölja 
intressekonflikter. Genom att lyfta fram företagande för kvinnor som lämpligt att arbeta 
med kan en terminologi och projekt som i grunden utmanar undvikas, eftersom 
uppnåendet av ett jämställt samhälle kräver stora strukturella förändringar stödda av 
genomgripande attitydförändringar. De olika tolkningarna, det vill säga att se fokus på 
kvinnors företagande som något positivt eller som något negativt för att undvika verkliga 
förändringar, illustrerar Baccis (1999) iakttagelser att formuleringar både av politiska 
frågor och politiska svar rymmer en rad föreställningar.  

6.4 Har projekten uppfyllt sina företagsfrämjande 
och policypåverkande syften? 

6.4.1 Tid och mått 

Då vi diskuterade och planerade den studie som här avrapporteras förväntade vi oss att 
det gjorts många satsningar på kvinnors företagande och att det lagts ned mycket pengar 
på att öka kvinnors företagande. Nu, när arbetet är avslutat, är intrycket att det bara är 
den första delen av våra förväntningar som infriats – det vill säga det är många satsningar 
men inte så mycket pengar. Påståendet att satsningarna inte är så stora grundar sig på 
jämförelsen med andra satsningar och att de som explicit givits kvinnostämpel också haft 
andra syften. Med dessa insikter i åtanke diskuteras kartläggningens och analysens mål – 
att avgöra om satsningarna givit avtryck på den statistiska nivån samt avgöra om de haft 
policypåverkan vad gäller stödsystemet som på något sätt kommer i kontakt med kvinnors 
företagande. Genom denna precisering begränsar vi oss alltså till just kvinnors 
företagande och bortser från vad som ligger bakom intentionerna att öka kvinnors 
företagande. De intentionerna kan, som behandlats upprepade gånger tidigare, vara av 
mycket olika slag. 
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Vad satsningarna gett i form av antalet nya företag och företagare respektive nya insikter 
och attityder är vanskligt att uppskatta, kanske ännu vanskligare än då det gäller 
kostnaderna. Problematiken åskådliggörs i figuren nedan: 

 
Resultat På kort sikt På lång sikt 

Kvantitativa    

Kvalitativa    

 

Vad som är lång respektive kort sikt är dock inte självklart. Det är inte heller självklart att 
det som är positivt på kort sikt är det på lång. Ett minimikrav på ”lång” är att resultaten, 
på något sätt, ska kvarstå efter projekttidens slut. Med det sättet att resonera blir ”kort” 
vad som sker under projekttiden.  

Både attitydförändringar och företagsstarter är resultat av ibland mycket långdragna 
förändringsprocesser. Det kortsiktiga och kvantitativa, det vill säga den övre vänstra 
rutan, är inte bara vilka företag som startats utan också vilka personer som deltagit i 
projekten och vilka organisationer de hör hemma i. De olika satsningarnas karaktär avgör 
det antal personer och företag som kan beröras. På lång sikt kan resultaten av 
satsningarna påverka många fler än de som ingår i projekten. De kunskaper, insikter och 
relationer som uppstår i projekten kan spridas och ge både nya attityder och nya företag. 

6.4.2 Antal kvinnor som berörts av insatserna  

De olika satsningarnas karaktär avgör hur många och vilka personer, företag och andra 
organisationer som berörs. Mentorsprojekt berör primärt de som ingår i adept/mentors-
relationerna. Intäkter framkommer förhoppningsvis både på individnivå, på 
organisationsnivå och i hela länet. Tidigare studier visar att relationen inte bara gagnar 
adepten utan också mentorn. Det är inte bara de kvinnliga företagare som är projektens 
målgrupp, som har nytta av relationen utan också andra företagare. Genom de här 
presenterade projekten lyckades nyckelaktörerna i Östergötland bygga upp en 
mentorsbank, vilket kan komma många fler än de som ingår i projekten till del.  

De projekt som arbetade med coacher, utbildningar och annat stöd innefattar ofta 
förhållandevis få kvinnor vilket ligger i projektens karaktär. Det är i FÖR-UT 1 & 2 fråga 
om ett 50-tal, i Trappsteg Två om 200 kvinnor, i DISA om 20 och så vidare. Kriterierna 
för att få ingå i projekten har ofta varit uttalade ambitioner vad gäller tillväxt och 
utveckling. De är, med den terminologi som användes vid presentationen av kvinnor som 
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företagare, möjlighetsdrivna företag. Många av de företag som deltagit har utvecklats 
mycket väl och företagarna är synliga på den regionala arenan. Synligheten bidrar till att 
företagen och företagarna kan verka som förebilder för andra. Framgången kan till del 
tillskrivas främjandesatsningarna.  

Vissa av projekten har också direkt betydelse för verksamma kvinnor som är företagare 
genom att de engageras som konsulter som genomför utbildningar, utredningar eller 
annat. Särskilt den senaste UTCED-omgången stödjer intrycket att främjandet av 
kvinnors företagande blivit ett kompetensområde som inte bara finns hos offentligt 
anställda aktörer utan också hos företag på marknaden.  

Nätverksprojekten, men också vissa delar av de andra projekten, rör flera individer och 
företag än mentorsprojekten. I resurscentranätverken ingår ibland kvinnor som inte har 
starka drivkrafter att bli sina egna utan som snarare ser alternativet som nöd-
vändighetsdrivet. I den mån det resulterar i företagande kan det bli framgångsrikt och 
lyckosamt, det tyder tidigare studier på. Betydelsen av nätverken är dock svåra att 
kvantifiera. Vissa av dem har klara rumsliga avgränsningar och ambitioner och företa-
gardimensionen kan vara relevant enbart på mycket lång sikt.  

Nätverken berörde inte sällan också personer, både kvinnor och män, som inte var eller 
ville bli företagare. Att påverka dem kan ändå ses som en positiv effekt av främ-
jandesatsningarna. Kvinnor Kan-mässan och Kvinnliga Former var i det avseendet ex-
ceptionella, eftersom de vände sig till och nådde många människor. Andra projekt eller 
delprojekt inriktades explicit mot stödsystemet, det vill säga den näringslivsfrämjande 
infrastrukturen. Betydelsen av satsningarna bedöms i dessa avseenden vara betydande 
redan på kort sikt och kan på lång sikt få mycket stora effekter genom att de arbetssätt 
som utvecklats inom projektens ram har kommit att användas i andra sammanhang. De 
har också fungerat som ”ögon-öppnare” och perspektivvidgande vad gäller företag och 
företagande.  

6.4.3 Genomslag på statistisk nivå? 

Ett av syftena med föreliggande studie var att avgöra om främjandeinsatserna fått ge-
nomslag på statistisk nivå. Svaret på den frågan tycks entydigt vara att det har de inte 
gjort. Kvinnors andel av nyföretagandet i Östergötland var år 2008 lägre än i övriga län 
ingående i UTCED och lägre än i landet i sin helhet. Den låga andel kvinnor som 
företagare bland företagen i Östergötland, som utlöste aktiviteter i regi av den Refe-
rensgrupp som nämndes inledningsvis, har alltså inte ökat. Det innebär dock inte, menar 
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vi, att satsningarna kan anses vara misslyckade och verkningslösa. Det måste beaktas att 
liknande satsningar gjorts också i andra län och att, som synes ovan, än större satsningar 
gjorts på mäns företagande. Att de procentsatser för kvinnors företagande som uttrycks 
relativt mäns företagande inte förändrats kan alltså inte tas som intäkt för att de projekt 
som genomförts varit misslyckade. Det kan vara så att utan satsningarna hade 
procentsatsen varit ännu lägre. Det kan också vara så att långsiktiga positiva konsekvenser 
visar sig längre fram. Och det kan tolkas som att de som arbetat med att främja kvinnors 
företagande lyckats mycket väl med att upprätthålla ”kvinnoandelen” trots att de fått så 
liten del av de totala främjandeinsatserna. 

6.4.4 Påverkan på attityder  

Ett andra syfte med studien var att avgöra policypåverkan på nyckelaktörer i länet. 
Därvidlag har kartläggningen kunnat visa på förändringar. Det tycks ha skett en för-
ändring hos de verksamma centrala organisationerna i Östergötland i denna riktning. Vi 
ska här exemplifiera med några av dem – Östsam och ALMI – som vi inledningsvis 
betecknade som nyckelaktörer. Inom ALMI Östergötland har fastslagits att främjan-
deinsatser för kvinnors företagande kräver insikter om de samhälleliga och organisatoriska 
genusordningarna och kunskaper om hur de påverkar organisationens praktik. Insikterna 
har nåtts via genomförda projekt syftande till att främja kvinnors företagande och de 
diskussioner och analyser som förts i de sammanhangen. Några personer med gedigna 
kunskaper i hur genusordningarna fungerar har fått med sig ledningarna och utbildningar 
har genomförts. I Östsams, det regionala samverkansorganets, senaste treårsplaner är 
mainstreamingstrategin konsekvent genomförd, vilket yttrar sig i att ”kvinnor” nämns i 
konstellationen ”kvinnor och män”. Endast i diskussionen om behovet av 
infrastruktursatsningar nämns att kvinnor och ungdomar är missgynnade då det gäller 
tillgång till egen bil. Denna insikt fanns också i tidigare handlingsprogram. I den som är 
daterad oktober 2003 (s. 34) konstateras att det under projekttiden behövs ”särskilda 
åtgärder inom alla åtgärdsområden riktade mot kvinnor, ungdomar och invandrare då det 
finns en outnyttjad potential i dessa grupper”. Det innebär att stöd ska riktas särskilt till 
kvinnors företagande genom insatser till rådgivning i startskedet, mentorskap under de 
första åren, kompetensutveckling, insatser för att lyfta fram förebilder samt nätverksstöd. 
Å andra sidan betonas mainstreamingstrategin redan där genom att arbetet med särskilda 
insatser för att stimulera nyföretagandet bland de nämnda grupperna måste beakta 
”möjligheterna att tillgodose deras särskilda behov inom ramen för ordinarie verksamhet 
till stöd för nyföretagande”. Utan gedigna kunskaper och insikter leder en sådan strategi 
förmodligen till att främjandeinsatser för kvinnors företagande får en låg prioritet – 
särskilt om de ska konkurrera om medlen med insatser för ungdomar och invandrare. 
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Under den tid som studien omfattar har kvinnors företagande blivit så etablerat att det 
blivit en bransch för ett antal konsulter. Några av konsulterna har etablerats inom det 
specifika området, kvinnors företagande, medan andra ”expanderat” från ledarskap och 
management med genusperspektiv och andra från entreprenörsområdet. Det syns 
exempelvis genom de projekt som beviljats medel genom UTCED. Inte alla av de sist-
nämnda har kunnande inom genusrelationsområdet utan tycks företräda ”bristsynsättet” 
på kvinnor som företagare. Till kvinnors kunskapsbrister och relationsbrister har, enligt 
dessa sätt att argumentera för främjandeprojekt, lagts attitydbrister. 

Det är en genomgående uppfattning hos dem som arbetar med företagsstödjande insatser 
att kvinnor fortfarande är missgynnade av regelsystem och att företagande fortfarande har 
en manlig könsstämpel. Det finns alltså fortfarande behov av separeringsinsatser. 
Därvidlag är dock åsikterna delade, vilket framkommer på flera sätt. Det finns, naturligtvis 
inom stöd- och rådgivningssystemet personer som aldrig ansett att kön är av relevans i 
sammanhanget och att de system som finns är adekvata och väl fungerande. Men det 
finns också de som tycker att ”det gått för långt” i både tal och praktik med kvinnors 
företagande. Dessa individer motiverar sina ståndpunkter med att de inte sällan mött ett 
motstånd hos kvinnor som är företagare att separeras och omtalas som en problematisk 
grupp. Det har ovan återgivits exempelvis i samband med att rekryteringen till DISA-
projektet presenterades.  

6.4.5 Sammanfattningsvis  

Sammanfattningsvis är vår positiva slutsats att projekten sammantaget bidragit till att delar 
av den infrastruktur som omger företagande blivit medvetna om att de strukturella 
villkoren är genderiserade och inte bara om kvinnors brister. Det är en viktig början som 
kan ligga till grund både för fortsatt arbete på den regionala arenan och för initiativ utåt 
och uppåt. Insikterna är dock inte en gång för alla vunna – de måste underhållas och 
modifieras i takt med alla samhälleliga förändringar. Vår negativa slutsats är att 
”bristsynsättet” på kvinnor som företagare och potentiella företagare ingalunda är 
försvunnet och att kvinnor som företagare tycks användas som en lösning på problem 
med många olika ursprung. 

Diskussionen om huruvida främjandeinsatserna i Östergötland uppfyllt sina mål avseende 
företagande och policypåverkan sammanfattas i nedanstående figur.  
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Resultat  På kort sikt På lång sikt 

Kvantitativa 
Positivt: nöjda deltagare 

Oklart vad gäller nya företag  
och företags utveckling  

Positivt: Mentorsbank  

Negativt: Målen har inte uppnåtts 
avseende kvinnors absoluta och relativa 
företagande.  

Kvalitativa 
Positivt: nöjda deltagare 

Oklart om företagen är relativt stärkta 

Positivt: Påverkan på policy och  
på dominerande organisationers 
arbetssätt 

Oklart avseende företagen och disparata 
problembilder 

 

6.5 Östergötland – det unika och det generella 

I avsnitt 4.1 presenterades skälen till att välja Östergötland för en studie som syftade till 
att avgöra effekterna av främjandeinsatser för kvinnors företagande. Ambitionen var alltså 
att kunna dra slutsatser långt över länsgränsen. Här, avslutningsvis vill vi dock reflektera 
över vad som var specifikt östgötskt. 

Som framgått av de inledande kapitlen som syftade till att sätta in åtgärderna i 
Östergötland i en ”främjandekontext” har insatserna i länet sin motsvarighet på den 
nationella nivån. Som regel kommer erforderliga medel från den nationella nivån eller från 
EU. För att de ska komma krävs dock ett aktivt arbete från representanter i länet. Tidigt 
samlade man sig i länet för att arbeta med att främja kvinnors företagande och för att 
skaffa medel till främjandeinsatser. Länsstyrelsen tog på sig en samordnande roll och har 
gjort så alltsedan dess. Den Referensgrupp som konstituerades innehöll representanter för 
nyckelaktörer i länet både från offentlig och privat sektor, det vill säga det var en bred 
samling av aktörer. Genom dessa konstruktioner kunde man bli en part i transnationella 
samarbeten mycket tidigt och fick därigenom goda kontakter också på den nationella 
nivån, vilket inte är alldeles enkelt för områden utanför stödområdena. Detta försprång 
har man haft nytta av också framöver.  

Detta samlande arbetssätt och Länsstyrelsens betydelse framkommer också genom den 
ovanliga organisationen Qvinnovation. Organisationen personifieras i den regionala 
historieskrivningen av en eldsjäl, en kvinna, med ett stort kontaktnät som inkluderar också 
män och manliga maktbaser. Också Qvinnovation fick en bas på Länsstyrelsen, vilket 
möjliggjorde att de framgångsrika arbetssätt som utvecklades kunde slussas över till andra 
organisationer då Qvinnovation lades ned. Beredvilligheten att låta lärdomar spridas både 
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mellan och inom organisationer har utmärkt främjandearbetet i länet under hela den här 
studerade tiden.  

Den breda ansatsen med många ingående organisationer och personer gav underlag för 
mentorsrelationer och en beredskap för främjandefrågor. Det innebar också en öppenhet 
för genusdimensionerna hos tillräckligt många centrala beslutsfattare. Som exempel kan 
nämnas ALMI Östergötland och Länsstyrelsen. Organisatoriskt högt placerade 
beslutsfattare tog öppet ställning för betydelsen av kunskaper om den samhälleliga och 
organisatoriska genusordningen och använde den expertis som fanns för att sprida 
kunskaper och erforderliga arbetssätt. 

Medel från den nationella och internationella nivån ”tas om hand” i regionen, vilket också 
kan beskrivas som att länsaktörerna ”översätter” (Czarniawska & Sevón 1996) 
främjandemedel och regelsystemen som följer med dem. I Östergötland valde man att 
koncentrera resurscentramedlen på företagsfrämjande insatser.  

Nästan alla satsningar i Östergötland för att främja kvinnors företagande är delfi-
nansierade ur Nuteks/Tillväxtverkets resurscentraprogram. Länsstyrelsen har haft ett 
starkt inflytande på detta. Man har valt att använda medel som fanns att söka till att i 
huvudsak främja kvinnors företagande istället för den bredare inriktning för jämställdhet 
som resurscentraprogrammen haft. Samma inriktning har det senare blivit också 
annorstädes. Den östgötska prioriteringen var dock ovanligt tidig. De motiveringar till 
koncentrationen som anförs är att de regionala aktörerna utgick från de lokala och re-
gionala behoven och inte från de nationella systemens logik. De torde också kunna 
förklaras av att satsningar på företagande legitimerar satsningar på kvinnor utan att 
provocera såsom jämställdhetssatsningar kan göra. Oberoende av bevekelsegrunder 
utvecklades en organisatorisk kreativitet som också återfinns på den lokala nivån. 

I punktform kan det östgötska arbetssättet sammanfattas som: 

 Bred och tidig samling kring främjande av kvinnors företagande  

 Tydligt grepp från Länsstyrelsen som gav uthållighet 

 Kontinuitet både på person- och organisationsnivån 

 Innovativa lokala och regionala organisatoriska lösningar 

 Genomslag av genusdimensioner i främjandearbetet 

 Legitimitet för främjandearbetet av kvinnors företagande genom inkludering i det 
regionala tillväxtarbetet 
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Vi vill alltså hävda att det östgötska främjandearbetet kan betecknas som framgångsrikt 
trots att de kvantitativa målen för kvinnors företagande, vare sig absolut eller relativt, 
uppnåtts. Det skulle kanske kunna hävdas att det varit mycket framgångsrikt, eftersom de 
relativa andelarna inte sjunkit anmärkningsvärt vare sig i jämförelse med mäns andelar 
eller med kvinnors andelar i andra delar av landet trots att främjandeinsatserna varit 
jämförelsevis små. De kvalitativa förändringar som uppnåtts är så viktiga att de enskilt 
motiverar den positiva slutsatsen. Därmed är dock inte allt, en gång för alla, gott och väl. 
Insikterna måste ständigt förnyas och spridas och arbetssätten modifieras i takt med alla 
förändringar som når det regionala och lokala arbets- och näringslivet.  

Det framgångsrika arbetssättet som bygger på regional samling och kunskapsspridning 
kan genom de centrala propåer som nu prioriterar privata utförare och allmän konkurrens 
komma att hotas. Det stora inslaget av nationella projektägare som beviljats uppdrag inom 
UTCED kan ses som tecken på att uppdrag nu flyttas ut från de organisationer som spelat 
en nyckelroll i den regionala kunskapsuppbyggnaden och att lokala utförare inte förmår 
hävda sig på den marknad som skapas. Det kan bli oförutsedda och oönskade 
konsekvenser av en förändring som på papperet ter sig mycket positiv för kvinnors 
företagande. 

De framgångrika sätten att arbeta i Östergötland som vi beskrivit och sammanfattat är 
både generella och specifika. Det specifika gäller exempelvis de personer som varit särskilt 
viktiga och den regionala näringslivsstrukturen. Det generella gäller betydelsen av 
långsiktighet och förankring i centrala organisationers ledning. Det känner vi igen från 
andra platser och andra politikområden (se exempelvis Cockburn 1991).   
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8 Fotnoter 

Här listas dokumentets samtliga fotnoter. 

 
                                                            
 

1 Resurscentra har utvärderats upprepade gånger. För vidare referenser hänvisas till rapporten  
Att driva ett resurscentrum framgångsrikt. Handbok för Resurscentra (2008) samt till dem  
som nämns i samband med presentationen av resurscentra i Östergötland. 
2 Samverkan för tillväxt. Regionala tillväxtprogrammen 2007. Nutek 2008. 
3 Se exempelvis Lägesrapport för utvärderingsetapp 1 – Jämn Tillväxt i Östergötland.  
Ledningskonsulterna i Stockholm AB (2006). 

Jämn Tillväxt – Slutrapport, utvecklade metoder, minnesanteckningar. Länsstyrelsen i Östergötland 
(2007). Dnr 303-13184-2005. Skrivet av Soledad Aguilar-Oddershede. 2008-01-10. 

PM – Preliminära iakttagelser och tentativa slutsatser 2007-10-30. Ledningskonsulterna (2007). 
Utvärderingsetapp 2. Bengt Wittbom. 

Lägesrapport för utvärderingsetapp 2 – Jämn Tillväxt i Östergötland. Ledningskonsulterna (2007).  
2007-12-20. 

Jämnare tillväxt i Östergötland? Process och slututvärdering av projektet Jämn Tillväxt. 
Ledningskonsulterna (2008). 16.5 2008. Bengt Wittbom. 
4 Resurscentra för kvinnor. En utvärdering av projektverksamheten 2002–2008. Rapport 2009:02.  
Verket för Tillväxtanalys (2009). 
5 Vid följeforskningen till KOM-programmet, som var den då största satsningen på jämställdhet i  
svenskt arbetsliv, konstaterades att verksamma i östgötska organisationer hade i jämförelse med  
verksamma i norra Sverige liten kapacitet och kompetens att utnyttja stödmöjligheter. Det fanns,  
helt enkelt, inte upparbetade rutiner på samma sätt som i norr. (Hagberg, Nyberg & Sundin 1995). 
6 Kvinnors företagande i Östergötland. Befintlig officiell statistik om kvinnors företagande samt  
kartläggning av företagsfrämjande aktörer och deras syn på kvinnors företagande.  
Regionalekonomiska enheten. (Länsstyrelsen i Östergötland 2002)  
7 Information till detta avsnitt har lämnats av Bernt Dahlbäck den 24 maj 2010. 
8 Nutek R 2000:2. Lagarbete med statens resurser regionalt lönsamt för alla parter. En utvärdering  
av utvecklingsstöd till företag och nystartare i ny form i Östergötland. 
9 Eva Bergsten (1995) , anställd vid Länsstyrelsen, genomförde en kartläggning i syfte att finna  
kvinnoägda och kvinnodrivna företag som uppfyllde stödkraven. 
10 Utveckling 2 – ett adept/mentorprojekt för kvinnors företagande i Östergötland. Beslut 1995-09-09.  
Dnr 103-936/95. Länsstyrelsen i Östergötland 

Utveckling i kvadrat – mentorprogram för nyföretagande kvinnor.  
Tjänsteanteckning 2004-09-02. Dnr 103-3907-2001. Länsstyrelsen i Östergötland. 
Regionalekonomiska enheten. 

Utveckling i kvadrat – mentorprogram för nyföretagande kvinnor.  
Beslut 2003-12-12. Dnr 103-3907-2001. Länsstyrelsen i Östergötland. Regionalekonomiska enheten 

Utvärdering av mentorskapsprogram – Utveckling i kvadrat. Rapport 2004:7. Dnr 107-3907-01. 
Regionalekonomiska enheten. Länsstyrelsen Östergötland. 
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Utveckling i kvadrat – mentorprogram för nyföretagande kvinnor. Slutrapport.  
Ericsson, Andreas (2000); 2005-12-22. Dnr 103-3907-01. Utvärdering av projektet Utveckling i 
kvadrat. Länsstyrelsen Östergötland. Regionalekonomiska enheten. Augusti.  
11 Detta avsnitt bygger på Tillväxt genom SYNERGI.  
Beslut 2004-09-02. Länsstyrelsen Östergötland. Regionalekonomiska enheten.  

Tillväxt genom SYNERGI.  
Beslut 2005-12-22. Länsstyrelsen Östergötland. Regionalekonomiska enheten.  

Tillväxt genom SYNERGI. En regional utvecklingsstrategi för kvinnor som små företagare.  
(Gunilla Thurfjell, Qvinnovation 2004a). Ansökan till Nutek 2004-03-04.  

Slutrapport som bekräftelse och avstamp för Qvinnovations arbete. Projekt KIT (kvinnliga företagare  
i tillväxt). (Gunilla Thurfjell 2004b). 

Tillväxt genom SYNERGI. En regional utvecklingsstrategi för kvinnor som småföretagare. 
Slutrapport. Avseende projekt genomförda under perioden  
2004-06-01–2005-09-30. Gunilla Thurfjell (2004). Projektledare Qvinnovation. 

Lasse Svensson (2005). Slutrapport ”Se om Ditt Ledarskap” Ett delprojekt inom ramen för Tillväxt  
genom SYNERGI. Maj 2005. 
12 Utvärderingar av aktiviteterna inom Trappsteg Två. Rapport 2005:15 och Slutrapport Trappsteg 
Två. Båda Länsstyrelsen (2005). 
13 Ledningskonsulterna (2006, 2007, 2008). Lägesrapport för utvärderingsetapp 1 – Jämn Tillväxt i 
Östergötland. 2006-12-30, Lägesrapport för utvärderingsrapport 2, 2007-12-20;  
Preliminära iakttagelser och tentativa slutsatser 2007-10-20;  
Jämnare tillväxt i Östergötland. Process- och slututvärdering av projektet Jämn Tillväxt, 2008-05-16.  

Slutrapport Jämn Tillväxt. Rapport 080228. Bernt Dahlbäck (2008). 

”Aktiv lokaliseringspolitik” lanserades i SOU 1963:62. 
14 Underlag till avsnittet om GROW är framförallt slutrapporten GROWth in your region – the  
partnership approach to support women entrepreneurs.  
Birgitta Nyrinder & Inger Danilda, redaktörer (1999). Länsstyrelsen i Östergötland;  

Uppföljning av GROW-projektet i Östergötland Gunilla Thurfjell (1997). Länsstyrelsen i 
Östergötland;  

Slutligen ett protokoll från GROWth-projektets östgötadel 1998-03-16 med rubriken ”Samman-
fattning av diskussioner vid GROW möte Östergötland” Protokollförare var Gunilla Thurfjell. 
15 WIN Women International. Ett internationaliseringsprojekt för kvinnliga mikro- och 
nätverksföretag. Östsvenska Handelskammaren, 1999. 
16 Underlag till detta avsnitt är framförallt Projektbeskrivning FÖR-UT 1, 2000-05-05,  
Projektplan FÖR-UT 2: Vidareutvecklad företagarutbildning för kvinnliga företagare i Östergötland. 
Länsstyrelsen i Östergötland. Regionalekonomiska enheten 2001-02-07;  
Sammanfattning av projektet FÖR-UT 2: Vidareutvecklad företagarutbildning för kvinnliga företagare 
i Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland. Regionalekonomiska enheten. Odaterad.  
Deltagarnas attityder till projektet ”Förut”. Företagarutbildning för kvinnliga småföretagare. CMA 
(Centrum för Marknadsanalys AB). Mars 2000;  
Deltagarnas attityder till projektet Förut 2. Företagarutbildning för kvinnliga småföretagare. CMA 
odaterad. Christer Jeffmar (2000)  
Från melodi till symfoni. En idéutvärdering av För-ut – en företagarutbildning för kvinnliga 
 småföretagare i Östergötland.  
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17 Tillväxt genom SYNERGI – En regional utvecklingsstrategi för kvinnor som småföretagare. 
Slutrapport. Avseende projekt genomförda under perioden 2004-06-01–2005-09-30. (Thurfjell 2005);  

Qvinnovation – En regional utvecklingsstrategi för kvinnor som småföretagare. Ansökan från 
Qvinnovation till Nutek 2004-03-04. 

Slutrapport Qvinnovations mentorsprogram 2006-01-01–2006-12-13. Qvinnovation (2006) 
Mottagare: Nutek, ÖstGöta Resurscentrum. 

Qvinnovation. Vi växer med kraft och kompetens. Broschyr. Avseende 2004–2005.  

Utvärdering av ett mentorsprogram inom ramen för Qvinnovation. UDOK HB. Alger Klasson (2004). 
Qvinnovation; Slutrapport som bekräftelse och avstamp för Qvinnovations arbete. Projekt KIT 
(Kvinnliga företagare i Tillväxt) 2004-05-27. Gunilla Thurfjell (2004); Länsstyrelsen, Östergötland. 
Regionalekonomiska enheten. Beslut 2003-12-12. Dnr 303-22447-03 

Tjänsteanteckning 2005-08-31 samma Dnr. 

Kvinnors företagande som en tillväxtmotor i Östergötland. 2001-10-04. 

Namnbyte: Qvinnovation. 
18 Detta avsnitt bygger i hög utsträckning på Malin Tillmars (2003) rapport Att stödja kvinnors 
företagande – Lärdomar från projektet DISA. Arbetslivsinstitutet. Arbetslivsrapport 2003:4. 
19 Detta avsnitt bygger delvis på Eva Javefors Grauers (2006) utvärdering Är CORE en bra metod  
för att främja kvinnors företagsstart och företagande? Utvärdering av CORE 2003–2006.  
Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet.  
20 Entree en modell för förändring 
21 Eva Javefors Grauers (2007) Entreprenörsstöd med effekt? – utvärdering av Equal-projektet  
Entree. Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings universitet. 
22 Uppgifter om PIMM kan hämtas från dess hemsida samt från Johanna Nählinder (2010). 
23 Underlag för denna del utgörs av ”UTCED – Femlänssamverkan för kvinnors företagande och 
arbetsliv”. Broschyr för programmet UTCED 2007–2009 inom regeringens program Främja kvinnors 
företagande och Nuteks nationella program för att utveckla resurscentra. 

UTCED samt programmet Främja Kvinnors företagande 2009. Länsstyrelsen Östergötland.  
Beslut 2009-03-31. Dnr 303-20879-07.  

UTCED samt programmet Främja kvinnors företagande 2008. Kort beskrivning av aktiviteter.  
Länsstyrelsen Östergötland. PM 2009-12-12. 

Främja kvinnors företagande 2007. Länsstyrelsen Östergötland. Beslut 2007-12-21.  
UTCED Slutrapport – UTCED Affärsutveckling. Dnr 303-20629-08 
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24 Fokus på affärer. Östsvenska Handelskammaren (Maria Karlberg 2009). 
25 Framställningen om Norrköping bygger huvudsakligen på en intervju med Näringslivsstrateg  
Monica Hjern genomförd av Ek. dr Lena Andersson. Vi, dvs. Lena Andersson och Elisabeth Sundin,  
har också länge följt de insatser som gjorts inom området av Norrköpings kommun. 
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26 Till grund för detta avsnitt ligger den intervju som Ek. dr Lena Andersson genomfört med  
Ingela Lindefelt samt skriftligt material om Idea Resurs.  
27 NUTEK (2007). Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ut ett könsperspektiv.  
R 2007:34. 
28 Elisabeth Sundin (1988) gjorde i boken Omåttliga önskningar måttliga framsteg – kvinnor i dagens  
och morgondagens samhälle samma erfarenhet i sin granskning av statsbudgeten år 1986/87.  
I budgeten fanns kvinnospecifika satsningar inom många områden, exempelvis idrott och föreningsliv  
men inte motsvarande bestämning av satsningar för män. En granskning av könsneutrala satsningar  
visade dock att det som tillkom män i dessa var 30 gånger större summor än de explicit könsbestämda 
satsningarna på kvinnor. 
29 Gunilla Rapp har intervjuat Patric Andersson, Landsbygdsutvecklare vid Länsstyrelsen i 
Östergötland, Vidare har sammanställning av satsningar granskats liksom Erik Träffs rapport  
från 2005 ”Utvärdering av projektstöd och investeringsstöd för kompletterande verksamheter”. 
30 Se odaterat dokument från Östsam Sveriges miljö- och landsbygdsprogram 2000–2006. 
Genomförande  
av projektstöd och K2 i Östergötland. K2 avser kompetensutvecklingsmedel. 

 


	A4 1105 Elisabet Sundin omslag
	Elisabeth Sundin - Kvinnors företagande Sep 2011 ver 3

