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Mona Hedfeldt (f. 1979) är kulturgeograf och verk-
sam vid Centrum för urbana och regionala studier vid 
Örebro universitet. Hon undervisar i kulturgeografi 
och hennes forskningsintressen rör framförallt före-
tagande i lokal och regional kontext ur genusperspek-
tiv. Detta är hennes doktorsavhandling. 

Regionen Bergslagen och bruksorter förknippas ofta med storföretag och 
industri. Det finns också en föreställning om en starkt rotad lönearbetarlivs-
form i bruksorter som säger att ”här är man anställd och inte företagare”. 
I den här avhandlingen nyanseras dock denna förställning genom en kart-
läggning av företagandet i regionen. Den visar att andelen företagare bland 
sysselsatta kvinnor och män skiljer sig åt mellan olika kommuner som ingår 
i EU:s strukturfondsprogram Mål 2 Bergslagen. Regionen och bruksorterna 
är alltså inte homogena när det gäller företagande. Vidare visar kartlägg-
ningen att andelen företagare bland sysselsatta kvinnor i Mål 2 Bergslagen 
inte skiljer sig nämnvärt från det nationella genomsnittet. Däremot är andelen 
företagare bland sysselsatta män i Mål 2 Bergslagen lägre än det nationella 
genomsnittet. Föreställningen om Bergslagen som en region med en låg andel 
företagare tolkas i avhandlingen som en konsekvens av att bilden av regionen 
domineras av mäns arbete. Detta leder till att företagande kvinnor i Bergs-
lagen osynliggörs, en slutsats som stöds av annan forskning om företagande 
ur genusperspektiv. 

I studien behandlas framförallt tre aspekter av kvinnors företagande: ar-
betslivserfarenheter, familjesituation och nätverk. Resultaten visar här på 
en rad komplexa sammanhang och villkor under vilka kvinnor blir och är 
företagare.  

De empiriska material som studien bygger på utgörs av kvalitativa intervjuer 
och longitudinella registerdata. Intervjuerna har gjorts med företagande kvin-
nor inom två typer av branscher; hälsobranscher och företagstjänster, i två 
orter i norra Västmanland; Fagersta och Norberg. 
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