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Abstract  

Mona Hedfeldt (2008) Företagande kvinnor i bruksort: Arbetsliv och vardagsliv i 

samspel   

Self-employed women in small industrial towns: The interaction between work 

life and everyday life  

 

The Bergslagen region in Sweden has a history of iron and steel production, and 

in the small industrial towns in the region, one large employer has often held a 

strong position. Although the region has gone through structural change since the 

1970’s, in previous research, becoming self-employed is perceived of as difficult, 

since it implies going against a strong working culture. The image of Bergslagen is 

that of a non-entrepreneurial region. Furthermore, in previous research, the gen-

der contract in the region is characterized as traditional.  

In this thesis light is shed on women in the region who are self-employed. 

Topics that are focused on are work experience, role models, family situation and 

networks. The study builds on qualitative interviews and longitudinal registry 

based statistics (1993-2003). The interviews were carried out in the municipalities 

of Norberg and Fagersta with self-employed women in the fields of health and 

business services.  

Conclusions drawn concern both the region Bergslagen as an entrepreneurial 

region and the lives of self-employed women. The situations and conditions under 

which women become and remain self-employed displays a complex interaction 

between different areas of life, both in relation to the start-up phase and the sub-

sequent running of their businesses.  

The idea of the region as non-entrepreneurial is scrutinized. For one, the share 

of self-employed in the Bergslagen municipalities only differs among men, com-

pared to the national average. The share of self-employed women in the region, 

however, is similar to the national average. Furthermore, the share of self-

employed men and women varies among the municipalities within the region. 

Thus, it is problematic to speak of the region as non-entrepreneurial and as ho-

mogenous when it comes to self-employment and entrepreneurship. These find-

ings indicate that the idea of the region as non-entrepreneurial is an expression of 

both the region being male coded and women entrepreneurs being subordinated.  

 

Keywords: Bergslagen, women, regional gender contracts, small industrial towns, 

self-employment, entrepreneurship, work experience, role models, family, net-

works. 
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Förord 
 

Det finns flera personer som har varit till min hjälp i arbetet med min avhandling, 

inte minst mina handledare Mats Lundmark och Gunnel Forsberg. Tack för läs-

ning av texter, diskussioner och kommentarer kring både stort och smått. Jag har 

lärt mig mycket av er, inte minst metodologiskt. Mats har tålmodigt introducerat 

mig till den värld som består av registerdata och Gunnel har delat med sig av klo-

ka råd kring att arbeta med intervjuer.  

På mitt slutseminarium var Katarina Pettersson opponent. Ett särskilt tack till 

henne för noggrann läsning av mitt manus, konstruktiva kommentarer och ut-

rymme för diskussion.  

Andra som har hjälpt mig framåt i arbetet genom läsning av texter, diskussio-

ner, kloka kommentarer och uppmuntran är Ingemar Elander, Gun Hedlund, Eva 

Gustavsson, Moa Tunström och Max Jakobsson. Tack!  

De företagare som jag har intervjuat har bidragit till avhandlingen i en väsent-

lig del. Tack för att ni tog er tid att berätta för mig om ert arbete och er vardag!  

Vidare vill jag också tacka Henrik Alfredson på SCB för kompletterande upp-

gifter ur RAMS och för snabba svar på frågor om variabler.  

I slutfasen av arbetet har några personer varit behjälpliga i arbetet med att 

förvandla text till bok. Tack till Agneta Hessler-Karlsson för korrekturläsning. 

Finns det språkliga fel i avhandlingen beror det inte på brister i Agnetas kor-

rekturläsning, utan på att jag har gjort ändringar i efterhand. Peter Strömbäck 

har språkgranskat den engelska sammanfattningen. Tack Peter, än en gång har du 

varit en klippa! Tack också till Margareta Arvidson på Universitetsbiblioteket för 

hjälp med svårhanterade referenser och till trycksaksredaktör Heinz Merten.  

Jag har haft förmånen att vara delaktig i två sammanhang vid Örebro univer-

sitet, dels i den kulturgeografiska ämnesgruppen och dels i Centrum för urbana 

och regionala studier (CUReS). Både för mitt arbete och för en trevlig vardag har 

detta varit viktigt. Ett tack därför till kulturgeograferna och medlemmarna i CU-

ReS och forskarskolan Urbana Studier! 

Två personer från min tid som student i Uppsala har också varit betydelsefulla 

på min väg i kulturgeografin. Kjell Haraldsson som var min handledare när jag 

skrev C- och D-uppsatser fick mig att känna att jag kunde gå vidare inom ämnes-

området. Även om mina analyser kanske inte var så revolutionerande har den 

känslan varit viktig. Cecilia Möller har varit en god vän och sällskap i kulturgeo-

grafin från att vi läste A-kursen tillsammans till slutspurtandet med våra avhand-
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lingar i Kalmar respektive Örebro. Tack för att du aldrig är mer än ett telefon-

samtal bort! 

Slutligen till dem tre som betyder mest: pappa och mamma, tack för att ni all-

tid tror att jag kan.  

Daniel, din hjälp med att göra fina kartor och figurer till avhandlingen är jag 

glad för. Men mest av allt är jag glad för att du är en del av mitt liv. Du ger mig 

både lugn och energi.   

 

Örebro den 11 oktober 2008 

Mona Hedfeldt   
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1. Inledning 

Företagandet i Sverige har länge varit föremål för debatt, såväl andelen företagare 

som företagares villkor samt hinder för och möjligheter i företagande. Särskilda 

statliga satsningar görs också för att främja kvinnors företagande. I ett pressmed-

delande från Näringsdepartementet i maj 2007 står följande: 

Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. Ett vik-

tigt steg i den riktningen är vårt program för kvinnors företagande, säger när-

ingsminister Maud Olofsson (www.regeringen.se). 

Även följande framgår av samma pressmeddelande: 

Av den totala andelen företag drivs idag cirka 25 procent av kvinnor. Med den 

nya satsningen är regeringens mål att 40 procent av alla nystartade företag ska 

startas av kvinnor (www.regeringen.se). 

De satsningar som görs angående kvinnors företagande är både praktikerinriktade 

och forskningsinriktade. De praktikerinriktade satsningarna handlar om informa-

tion, rådgivning och affärsutveckling, entreprenörskap, mentorskap och ägarskif-

ten, utveckling av finansieringsmöjligheter samt attityder och förebilder 

(www.nutek.se). Angående forskning om kvinnors företagande skriver Närings-

departementet i ett pressmeddelande i juni 2007:  

Vi vet för lite om kvinnors företagande idag. Vi måste kunna få reda på vilka 

hindren är för att nå målet. Ökad kunskap ger ökad träffsäkerhet i den här ty-

pen av satsningar, säger näringsminister Maud Olofsson (www.regeringen.se).       

Målen handlar med andra ord om att öka företagandet (bland kvinnor), att för-

bättra villkoren för företagare samt att öka kunskaperna om kvinnors företagan-

de. Ett jämställt företagande utifrån en kvantitativ definition eftersträvas, men vi 

kan också ana mål om ett jämställt företagande efter kvalitativa linjer i och med 

satsningar på bland annat attityder och förebilder.1 Beskrivningar av kvinnors 

företagande utifrån kvantitativa mått tenderar att få stor genomslagskraft, dock 

finns inte alltid tankar om vad det faktiskt är som skapar siffrorna med i resone-

mangen utifrån dessa. Exempelvis gav organisationen Företagarna under 2007 

och 2008 ut två rapporter där jämställdheten mättes kvantitativt med titlarna 

Kvinnors företagande – så kan det ta fart Var finns jämställt företagande? (2007) 

1 Se Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”jämställdhet” och SCB:s publikation På tal om kvin-
nor och män – Lathund om jämställdhet. Där framgår det att jämställdhet innebär både kvalitati-
va och kvantitativa aspekter, och att just fördelningen 40-60% kvinnor/män länge har använts 
som ett kvantitativt mått på jämställdhet.  
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respektive Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner (2008). Den 

bild av kvinnors företagande som skildrades i media i samband med att rappor-

terna kom ut var därför också färgad av ett kvantitativt tänkande om fenomenet 

företagande och jämställdhet. Följande stod i rubrik och ingress i ett telegram 

från TT som publicerades i bland annat Dagens Nyheter: 

Kvinnoföretagandet i Europabotten 

Svenska kvinnors företagande är bland de lägsta i Europa. Bara Irland och Mal-

ta är sämre på jämställt företagande (DN 080218).  

Längre ner i artikel får vi veta att 3,9 procent av kvinnorna i Sverige driver före-

tag, jämfört med 5,7 procent som är genomsnittet för Europa, så visst finns en 

skillnad. Men de bilder av företagande som förmedlas och skapas genom citaten 

ovan handlar också om en förenklad syn på både jämställdhet och företagande 

som försörjningssätt. Vad som inte ges utrymme i det förmedlade budskapet är 

kritiska reflektioner kring vilka kontexter som skapar företagande och vad före-

tagande är ett uttryck för. Frågan är om en stor andel företagare bland de kvin-

nor som finns i arbetskraften är ett uttryck för jämställdhet i samhället eller, 

tvärtom, ett uttryck för brist på jämställdhet i samhället?  

Att satsningar för att främja kvinnors företagande görs motiveras ur flera till-

växt- och jämställdhetsaspekter. Nutek (www.nutek.se) menar att satsningarna 

görs för att tillvarata fler affärsintressen, öka sysselsättningen och tillväxten, för-

ändra könssegregeringen i företagandet, bryta den manliga normen och förbättra 

kvinnors möjligheter till finansiering och rådgivning. Här kan även tilläggas att 

det också finns föreställningar om att kvinnor inte klarar sig själva, och att sär-

skilda satsningar därför behöver göras på dem. Grundantaganden här är att 

kvinnor vill driva företag och att det är bra för kvinnor att driva företag, liksom 

att kvinnors underrepresentation inom gruppen företagare beror på särbehand-

ling och diskriminering. Argument för att det vore bra om fler kvinnor var före-

tagare är exempelvis att företagande är ett sätt att undvika det glastak, det vill 

säga hinder i karriärutvecklingen, som kvinnor annars möter i arbetslivet, liksom 

att fler företagande kvinnor innebär en ökad rekryteringsbas till styrelser inom 

näringslivet eftersom dessa uppdrag ofta kräver vd-erfarenhet (SOU 2005:66, 

angående företagande som ett sätt att undgå glastak se också Moore & Buttner 

1997). Argument för satsningar på företagande finns alltså både på individnivå 

(en enskild kvinna kan undgå glastaket) liksom på samhällsnivå (fler kvinnor i 

bolagsstyrelser).  

Samtidigt finns det också en kritik mot den offentliga retoriken kring företa-

gande från vetenskapligt håll. Företagsekonomen Elisabeth Sundin citeras i den 
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offentliga utredningen Makt att forma samhället och sitt liv – jämställdhetspoliti-

ken mot nya mål:  

Det är viktigt att hålla i minnet att många småföretag och ett livligt nyföreta-

gande i sig inte är tecken på någonting. Det kan vara ett tecken på att många 

människor vill starta eget – men det kan också vara ett tecken på att det finns 

allvarliga brister i ekonomin, på att de stora organisationerna sviktar och på att 

arbetsmarknaden stagnerar. Små företag är i sig ingen lösning på någonting. 

Det beror på vilka de små företagen är, vem som startar dem och vem som dri-

ver dem samt på vilka villkor de arbetar (SOU 2005:66:234).2  

I detta sammanhang är det också relevant att påminna om att även ofrivilliga före-

tagare finns, företagare som startar sina verksamheter på grund av negativa fak-

torer, såsom arbetslöshet eller för att slippa arbetspendling, och även företagspro-

jekt som misslyckas (se exempelvis Karlsson & Lekvall 2002, Lönnbring 2003, 

Scholten 2003, Foghagen 2007).  

Om vi återgår till jämförelsen av kvinnors företagande mellan olika europeiska 

länder som organisationen Företagarna (2008) gör, ser vi att de länder som anses 

ha mest jämställt företagande är Portugal, Lettland, Luxemburg och Polen. Sveri-

ge och grannländerna Danmark och Finland hamnar alla under genomsnittet i 

Europa. Vad en internationell jämförelse av företagande av detta slag egentligen 

säger om jämställdhet i relation till företagande är inte helt enkelt att besvara. 

Tydliga geografiska skillnader framgår, liksom att det i samtliga länder är vanli-

gare att män är företagare än att kvinnor är det. Dock skulle vi i en jämförelse 

behöva känna till flera faktorer och sätta in företagande i andra sammanhang för 

att veta vad nivån av företagande säger om graden av jämställdhet på platsen, 

dels inom företagandet i sig, dels i samhället i stort. Kan det vara så att många 

företagande kvinnor är en effekt av väl fungerande affärsrådgivning eller goda 

förebilder? Eller kan det tvärtom vara så att många företagande kvinnor är en 

effekt av bristande möjligheter till att kombinera arbete och familjeansvar på 

grund av begränsad tillgång till exempelvis barnomsorg och föräldraledighet? 

Detta är tankeskapande frågor, snarare än frågor som det är möjligt att finna ett 

entydigt svar på. Däremot behövs ett utrymme för att diskutera olika aspekter av 

företagande och vilka förhållanden som döljer sig bakom siffror.  

2 Den källa som anges för citatet är Sundin, Elisabeth (2005). Deltidsföretagare. Working Paper 
från HELA-projektet 2005:1. Arbetslivsrapport 2005:4. Arbetslivsinstitutet. Citatet har dock inte 
kunnat återfinnas där, utan finns troligtvis i någon annan av Sundins publikationer. 
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Synliggörande av de osynliga  

En studie av kvinnors företagande i Sverige som ofta citeras av forskare och prak-

tiker är företagsekonomerna Elisabeth Sundin och Carin Holmquists studie 

(1989) Kvinnor som företagare: osynlighet, mångfald, anpassning. Där konstate-

ras att kvinnors företagande kännetecknas av just det som nämns i titeln på studi-

en. Med osynlighet avses bristen på könsuppdelad statistik över företagande, brist 

på vetenskapligt grundad kunskap samt företagande som någonting manligt ko-

dat. Mångfalden handlar om att företagande kvinnor är en diversifierad grupp. 

De är verksamma inom olika branscher, bor i olika delar av landet, är i olika åld-

rar, har olika familjesituationer och så vidare. Anpassningen handlar om anpass-

ning av företagandet efter familjesituationen, något som tycks förena många inom 

den annars diversifierade gruppen. Trots att det idag är närmare 20 år sedan 

Sundin och Holmquists studie publicerades är frågorna de tar upp fortfarande 

aktuella. Exempelvis skriver Nutek (www.nutek.se) om osynligheten, och som 

tidigare nämnts avsätter regeringen pengar för forskning om kvinnors företagande.  

Forskningen om företagande och entreprenörskap har inom ekonomisk geo-

grafi liksom inom andra ämnen kännetecknats av genusblindhet, vilket har inne-

burit en brist på kunskap om företagare som män och kvinnor och osynliggöran-

de av företagande kvinnor. Den tidiga teoribildningen baserades på studier om 

mäns företagande (ofta gjorda av forskare som också var män), men sågs som 

könsneutrala, och studier om kvinnors företagande började inte göras förrän på 

1980-talet (Berg 1997, Ljunggren 2002:42-44, 117-118, McGregor & Tweed 

2002).  

Även vardagligt skiljer vi mellan å ena sidan företagare och entreprenörer och 

å andra sidan kvinnliga företagare och kvinnliga entreprenörer, vilket är uttryck 

för att begreppen är könskodade (Ljunggren 2002:132, Pettersson 2002a:78, 

Hanson 2003, Hanson & Blake 2005). Egenskaper som företagare och entrepre-

nörer associeras med kan vara maskulint laddade, exempelvis nämner Ljunggren 

(2002:132) egenskaper som att vara djärv och äventyrlig och Sundin (2002:39-

40) nämner egenskaper som att vara en ledare och att vara aggressiv (för diskus-

sion, se också Ahl 2002:46-56 och Dareblom 2005:58-62).3  

3 Sundin påpekar också att det också finns egenskaper som inte har en lika tydlig könskodning, 
exempelvis att vara kreativ och att vara fantasifull, liksom att vara innovativ (som av Ljunggren 
nämns som en maskulint kodad egenskap), liksom att vissa egenskaper får olika betydelse beroen-
de om de används för att beskriva en kvinna eller en man. Hennes exempel är beskrivningen av 
någon som oberoende. Används det för att beskriva en kvinna är det ofta i betydelsen att hon 
tjänar pengar och därmed är oberoende av en man, används det å andra sidan för att beskriva en 
man så är det ofta i betydelsen att de inte behöver arbeta utan kan leva på sitt sparade kapital 
(Sundin 2002:40).  
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Trots studierna av kvinnors företagande och studier av företagande ur ett 

könsperspektiv ökar i antal, associeras företagande fortfarande med det manliga, 

både inom vetenskapen (Pettersson 2002a:72-73 återger ett exempel på detta) och 

vardagligt. Sundin beskriver detta som att associationen görs ”naturligt” och ore-

flekterat:   

Det framkommer ofta då jag håller föredrag eller ger föreläsningar i olika sam-

manhang. Om jag låter enbart kvinnor illustrera ett föredrag om företag och 

företagande så måste det klart framgå av utlysningen, annars reagerar en oför-

beredd publik med förvåning: ”Du talar ju bara om kvinnor”. Utgörs alla ex-

empel på företagare av män har däremot hittills ingen reagerat för att alla 

kvinnor som är företagare än utelämnade. Det ses inte som en brist eller falsk 

marknadsföring (Sundin 2002:28).  

Likaså kan företagande kvinnor möta kunder som inte förväntar sig att företagets 

chef är just en kvinna (Hedfeldt 2003, Hanson & Blake 2005). Både inom veten-

skapen och vardagligt har det alltså funnits en tendens till att se företagande och 

företagare som manligt kodat, och företagande kvinnor som företagare som avvi-

ker från företagarnormen. Dareblom (2005:60) menar att denna syn får konse-

kvenser i praktiken, då kvinnor bemöts annorlunda än män. Ett exempel är studi-

er av företagandet i olika regioner i Europa som pekar på att banker bemöter fö-

retagande kvinnor sämre än företagande män eller utifrån föreställningar om vil-

ka branscher som lämpar sig för män respektive kvinnor (Nutek 1999, se även 

Hanson 2003, Hanson & Blake 2005, Scholten 2003). Ett annat är föreställning-

ar hos affärsrådgivare och deras bemötande av företagande kvinnor eller kvinnor 

som vill starta företag (Götebo Johannesson 2001). Samtidigt påpekar också 

Hanson (2003:38) att företagande kvinnor också utmanar företagandets manliga 

könskodning och därmed också genusstrukturer.   

Studier av kvinnors företagande och företagande ur genusperspektiv har gjorts 

inom olika samhällsvetenskapliga, ekonomiska och humanistiska ämnen, och 

därtill kommer också utredningar och rapporter från organisationer. Ett citat ur 

en intervju med en företagare som ligger till grund för föreliggande studie illustre-

rar att det finns kunskaper om kvinnors företagande, men också att det ter sig 

finnas problem i att förmedla de kunskaper som har genererats, samt att kvinnors 

företagande och företagande inom kvinnligt kodade branscher fortfarande osyn-

liggörs eller jämförs mot en manlig norm. Den intervjuade företagaren sa så här:  

Jag har varit med om flera sådana här intervjuer som du gör. Och en av de för-

sta, det är kanske sex-sju stycken nu, i olika sammanhang med telefon och utan 

osv. En av dem frågade: ”Vad tycker du att det är för skillnad mellan att vara 
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manlig och att vara kvinnlig företagare?”. Jag har ju ingen aning, jag har ju 

bara provat den ena! [skratt] Och det jag kan se, det är att det är flera vad jag 

kallar levebrödsföretagare som är kvinnor. Att det är okej på något vis. Men 

det är inte någon vidare status kanske. Man tänker inte på dem som företagare, 

i det här företagarperspektivet, utan vad man lyfter fram är de som har en till-

verkningsindustri som det går bra för eller dåligt. (Anna) 

Det är intressant att Anna har blivit intervjuad så många som sex-sju gånger, 

även om det troligen är ovanligt och det inte framgår om hon har intervjuats i 

forskningssammanhang eller i andra sammanhang.4 Frågan är hur det kan kom-

ma sig att vi vet så lite om företagande kvinnor och företagande ur genusperspek-

tiv samtidigt som intervjuer och studier görs? Troligen handlar det om flera olika 

faktorer, från att forskningen om kvinnors företagande först på senare tid har 

växt och att företagande fortfarande är manligt kodat, till att det är ett forsk-

ningsområde där flera olika perspektiv kan användas och flera olika aspekter be-

lysas.   

Företagandets villkor – genusstrukturer och den geografiska kontexten 

Den här studien handlar om företagandets kontextuella villkor, såsom de påver-

kas av genusstrukturer och den geografiska kontext som företagarna befinner sig 

i.  

Som konstaterades i inledningen finns geografiska variationer i företagande, 

och variationen mellan kvinnors och mäns företagande kan kopplas till resone-

mang om jämställdhet. I denna studie finns inte utrymme för en systematisk jäm-

förelse av företagandet internationellt, men däremot skapar rapporter som de 

som nämnts frågor om företagandets geografi och företagandets villkor som är 

intressanta också på nationell, regional och lokal nivå. Den geografiska kontext 

som ställs i fokus i denna studie är bruksorter och regionen Bergslagen, platser 

vars företagande främst associeras med storföretag som dominerande arbetsgivare 

på orterna och tillverkning inom järn och stål. Den traditionella lönearbetskultu-

ren i Bergslagen sägs ofta vara stark och manligt kodad, trots att kvinnor har ar-

betat både på bruk och vid gruvor (se exempelvis Florén 1995), och genusstruk-

turerna traditionella snarare än jämställda, vilket kan benämnas som traditionella 

4 Mitt urval av intervjupersoner presenteras i kapitel 3 som är ett metodkapitel. Men i relation till 
vad Anna säger här är det på sin plats att redan nu tala om att jag inte har använt mig av ett så 
kallat snöbollsurval. Ett sådant urval hade gjort citatet mindre uppseendeväckande: sticker en 
person ut och uppfattas som intressant av andra får han eller hon mer uppmärksamhet, vilket 
exempelvis skulle kunna resultera i att man blir intervjuad flera gånger. Hur de andra som har 
intervjuat Anna har gått till väga för att komma i kontakt med henne berättade hon inte. 
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genuskontrakt. Den övergripande frågan är då: Vad innebär detta för kvinnors 

företagande och företagande kvinnors villkor?  

Inom kulturgeografiämnet är en klassisk fråga, som formulerades av Gerd 

Enequist5: ”Varför så, just här?”. Även om kulturgeografi som ämne har föränd-

rats tycks frågan ständigt vara aktuell. Under arbetet med denna studie har jag 

ibland brutit ner och omformulerat frågan till: ”Hur är det här, egentligen?” och 

”Vad betyder detta?”. Den första frågan handlar för mig inte om att finna och 

återge en ”sann” bild av kvinnors företagande i regionen, utan om att fånga olika 

bilder av regionen, bruksorterna och kvinnors företagande. Detta görs genom 

tidigare forskning och teorier samt genom två olika empiriska material, ett kvali-

tativt (intervjuer) och ett kvantitativt (registerdata). Därigenom möts olika före-

ställningar och bilder: tidigare forskning på angränsande områden, vad intervju-

personer säger om sina erfarenheter och upplevelser samt vad statistiken säger om 

samma sak. Genom att olika bilder och föreställningar studeras riktas också 

uppmärksamheten mot frågan ”Vad betyder detta?”, vilket blir en fråga som 

handlar både om det studerade fenomenet i sig och om kombinationer av meto-

der.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet i avhandlingen är att undersöka kvinnors företagande i 

ett genusstrukturellt perspektiv med Bergslagen i fokus. Aspekter av företagandet 

som behandlas är framförallt arbetslivserfarenheter, förebilder, familj och var-

dagsliv samt kontakter och nätverk. Kvinnors företagande studeras i denna av-

handling med hjälp av två olika empiriska material (kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa registerdata).  Följande frågeställningar preciserar syftet: 

� Vilka bilder och föreställningar om företagande i Bergslagen framkommer 

i tidigare studier av regionen och andra regioner med liknande näringslivs- 

och arbetslivstraditioner samt i studier av platsers betydelse för företagan-

de?  

� Hur vanligt är småföretagande i kommuner i bergslagsregionen? Är före-

tagandet mindre utvecklat i Bergslagen jämfört med andra delar av landet? 

Vad karakteriserar kvinnors företagande i bergslagsregionen? 

� Vilka förhållanden ter sig ur individperspektiv främja företagande? I vilka 

sammanhang (arbetsmässiga, familjemässiga och sociala) har kvinnor som 

startat företag befunnit sig?  

� Hur ser samspelet mellan olika delar av livet ut för företagande kvinnor? 

5 Gerd Enequist var professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Uppsala universitet 1949-
1968, och den första professorn i ämnet i Uppsala (se Forsberg 2003, Schough, 2002).  
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� Vad betyder de olika bilderna av kvinnors företagande och av regionen 

som framkommer i tidigare forskning, respektive genom kvalitativa och 

kvantitativa material?   

� Vad betyder studiens resultat för teorier om småföretagande i bruksorter 

och för teorier om regionala genuskontrakt? 

Den första frågeställningen behandlas i kapitel 2. Den andra frågeställningen be-

handlas huvudsakligen i kapitel 4, men även i kapitel 5 till 7. Den tredje och den 

fjärde frågeställningen behandlas i kapitel 5 till 7. De två sista frågeställningarna, 

som är av syntetiserande karaktär, behandlas i de övergripande slutsatserna i ka-

pitel 8. 

Avgränsningar 

Även om avhandlingen syftar till att sätta in företagande i sammanhang och belysa 

olika aspekter av livet som företagare för kvinnor, har ett antal avgränsningar 

gjorts i studien när det gäller teman, tid och rum. Syftet och frågeställningarna 

innebär i sig avgränsningar, och genom dem framgår att fokus ligger på företa-

gandets kontexter och livet som företagare. En övergripande avgränsning gäller 

företagandets villkor såsom de påverkas av geografisk kontext och genusstruktu-

rer.   

Att både Bergslagsregionen och företagande är manligt kodade ser jag som an-

ledningar till att i denna studie fokusera på företagande kvinnor i bruksorter. En 

studie där även företagande män ingår vore också intressant, inte minst för att 

arbetskulturen i regionen beskrivs som manlig och man kan tänka sig att män 

som startar egna företag därför bryter mot traditioner mer än kvinnor som startar 

företag (jmf Jansson 2004, Ekman 1999). Men kvinnornas erfarenheter och upp-

levelser blir inte mer ”sanna” för att de jämförs med mäns.  

Valet att studera företagande kvinnor ser jag inte som ett val att studera de 

som ”avviker”: halva befolkningen består av kvinnor (även i Bergslagen) och mel-

lan en fjärdedel och en tredjedel av alla företagare är kvinnor. Snarare handlar 

valet att studera företagande kvinnor i bruksorter om att förmedla andra bilder 

av företagande och av regionen än de manligt kodade. Vidare innebär valet av att 

studera företagande kvinnor en möjlighet att studera skillnader och variationen 

inom gruppen företagande kvinnor (för diskussion se också Berg 1997, Ahl 2002, 

McGregor & Tweed 2002, Hanson 2003:39, Nordlund 2008:123).    

Studien avgränsas också genom de empiriska materialen, både i tid och i rum. 

De registerdata som används är avgränsade till perioden 1993-2003 och till Da-

larnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län, fyra län där kommuner som 

kan sägas utgöra en bergslagsregion finns. Intervjuerna är gjorda med kvinnor 
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som driver företag i Fagersta och Norberg i norra Västmanland. Vidare är inter-

vjuerna avgränsade till respondenter verksamma inom företagstjänster och hälso-

relaterade branscher. Urvalet av dessa orter och branscher diskuterar jag i kapitel 

4. 

Geografiska nivåer 

Geografin i studien hittas på tre nivåer: den regionala nivån (bergslagsregionen), 

den lokala nivån (platserna Fagersta och Norberg) samt individernas geografi 

(bland annat i form av geografisk rörlighet). Nivåerna ska dock inte betraktas 

som skilda från varandra, relationerna mellan dem är viktiga. Exempelvis synlig-

gör den statistiska analysen att bergslagsregionen inte är homogen när det gäller 

företagande, trots att den ibland beskrivs som om den vore det. Variationer mel-

lan kommuner finns. Vidare finns det flera länkar mellan individernas, platsernas 

och regionens geografi. Dels handlar det om hur intervjupersonerna upplever 

platserna och regionen som miljö att vara företagare i, dels handlar det om hur 

den rumsliga kontexten påverkar deras arbetsliv och vardagsliv.  

I det teoretiska och begreppsliga ingången för studien diskuteras den geogra-

fiska miljön också i förhållande till andra regioner (främst regioners olika genus-

strukturer och andra regioner med liknande industriell historia) och hur platserna 

utifrån ett teoretiskt perspektiv kan förstås som platser mellan det urbana och det 

rurala.  

Begreppen företagare, entreprenörer, kön och genus  

I avhandlingen använder jag främst orden företagare och företagande och mindre 

ofta orden entreprenör och entreprenörskap. Att dra en tydlig gräns mellan dessa 

begrepp är inte lätt. Karin Berglund, vars avhandling handlar om diskursen om 

entreprenörskap, skriver så här om den svåra gränsdragningen mellan företagande 

och entreprenörskap: 

Allt företagande är inte entreprenörskap och allt entreprenörskap är inte före-

tagande, och likaledes är inte alla företagare entreprenörer och alla entreprenö-

rer företagare. Så tycks formeln lyda. Men gränsen däremellan framstår minst 

sagt som luddig, nyckfull, obestämbar och högst ogripbar (Berglund 2007:16).  

Förutom Berglund diskuterar också bland annat Ahl (2002), Berg och Foss 

(2002), Sundin (2004), Jansson, (2008) och Nordlund (2008) begreppet entrepre-

nörskap som svårdefinierat. I diskussioner om vad entreprenörskap kan sägas 

vara refereras ofta till Schumpeters verk The Theory of Economic Development 

(1934). Enligt Schumpeter var entreprenören särskild:     
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Schumpeter’s entrepreneur is not the same as a business owner/manager since 

the latter does not necessarily carry out new combinations but merely operate 

an established business (Ahl 2002:38).  

En entreprenör enligt detta synsätt är alltså en person som inte bara driver en 

verksamhet, utan som också förnyar och utvecklar. Här uppstår dock en ny frå-

ga, nämligen den om att det inte alltid i verkligheten är lätt att avgöra vad som är 

nytt och vad som är en innovation (se Berg & Foss 2002, Sundin 2004:8 och 

Hanson 2003:44).  

Företagare och entreprenörer är alltså överlappande begrepp. När jag skriver 

om dem som försörjer sig genom egna verksamheter använder jag ordet företaga-

re, bland vilka det också finns de som förnyar och utvecklar sina verksamheter 

och bidrar till utveckling och förnyelse på orterna. När jag skriver om föreställ-

ningar om bergslagsregionen använder jag ibland ordet entreprenörskap (eller 

entreprenöriell) eftersom det då också handlar om (föreställningar om) regionens 

förnyelse och utveckling.  

 Vidare använder jag i avhandlingen både kön som en variabel och kön som 

en konstruktion (genus). I den statistik jag använder, bland annat för att kartläg-

ga företagandet i bergslagsregionen, är kön en variabel. Genom detta kan kvin-

nors (och mäns) företagande beskrivas och synliggöras, vilket är användbart som 

ett första led i en forskningsprocess (Berg & Foss 2002:30, jmf Ljunggren 

2002:43-44). För en djupare förståelse för företagandet är dock både kvalitativa 

intervjuer och teorier där genusperspektivet handlar om kön som en social kon-

struktion nödvändigt. Här använder jag mig exempelvis av teorin om regionala 

genuskontrakt.   

I figur 1 illustreras hur områdena företagande, genus och geografi kan tänkas 

överlappa varandra. Exempelvis uppstår frågor kring platsens betydelse för start 

av företag när områdena företagande och geografi möts, liksom frågor kring ex-

empelvis regionala genuskontrakt uppstår när genus och geografi möts. Där de 

tre cirklarna möts ligger studiens huvudsakliga fokus. 
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Figur 1. Överlappning av företagande, genus och geografi.  

 

Disposition 

Avhandlingen är disponerad på följande vis: I kapitel 2 sätts avhandlingens stu-

dieområde in i en begreppslig och teoretiskt kontext bestående av geografins be-

tydelse för företagande och geografins betydelse för genusstrukturer. Här behand-

las bruksorten som en (teoretisk) kategori och som platser för företagande, 

bruksanda och strukturomvandling. Vidare behandlas också småstaden som plats 

mellan det urbana och det rurala. Avslutningsvis behandlas regionala genuskon-

trakt.  

I kapitel 3 presenterar jag de material som studien bygger på och hur jag har 

arbetat med materialen.   

I kapitel 4 redovisas och diskuteras en kartläggning av företagandet i Mål 2 

Bergslagen och valet av Fagersta och Norberg som orter för fördjupning. Vidare 

behandlas de utvalda branscherna hälsa och företagstjänster som företagarbran-

scher. Avslutningsvis belyser jag vad de intervjuade säger om att vara företagare 

generellt och om Fagersta och Norberg som platser för företagande.  

Nästföljande tre kapitel, 5 till 7, behandlar tre aspekter av kvinnors företa-

gande: utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter och förebilder (kapitel 5), var-

dagsliv och familj (kapitel 6) samt kontakter och nätverk (kapitel 7). Samtliga 

kapitel bygger på tidigare forskning om respektive tema och intervjumaterial. I 

kapitel 5 och 6 kompletterar dessutom registerdata analysen. Kapitlen syftar till 

att belysa olika aspekter av livet som företagare, men samspelet mellan olika de-

lar av livet blir också tydligt i dessa teman.  



24 mona hedfeldt - Företagande kvinnor i bruksort

Slutligen, i kapitel 8, sammanfattas studiens resultat och diskuteras i förhål-

lande till den teoretiska ingång som presenterades i kapitel 2. Också de valda me-

todernas betydelse för resultaten diskuteras. 
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2. Småstaden, bruksorten & regionala genuskontrakt  

I detta kapitel sätts avhandlingens studieområde in en begreppslig och teoretisk 

kontext bestående av geografins betydelse för företagande och geografins betydel-

se för genusstrukturer. Här behandlas bruksorten som en (teoretisk) kategori, 

bruksanda, strukturomvandling, småstaden som plats mellan det urbana och det 

rurala. Avslutningsvis behandlas regionala genuskontrakt.  

Varierar sociala och kulturella konstruktioner av kön geografiskt? Och spelar 

detta i så fall någon roll för hur kvinnors och mäns arbetsliv och vardagsliv ser 

ut? Svaren på dessa frågor är enligt teorin om regionala genuskontrakt ja. Men 

svaret enligt teorin på den senare av frågorna är också att kontrakten inte nöd-

vändigtvis påverkar hur varje enskild kvinnas eller mans arbetsliv och vardagsliv 

ser ut. Istället handlar det om strukturer, som dock individer allt som oftast för-

håller sig till.  

Genuskontraktet i regionen Bergslagen beskrivs i den tidigare forskningen som 

traditionellt, som vi kommer att se i detta kapitel. Vad genuskontrakten betyder 

för företagande, och i synnerhet vad ett traditionellt genuskontrakt betyder för 

företagandet i Bergslagen är frågor som är intressanta i denna studie. Det regionala 

genuskontraktet (och den empiri som teorin är formad utifrån) kan både ses som 

en bakgrund till studien och som en teori att tolka studiens resultat mot. Ambi-

tionen är också att utifrån resultaten diskutera teorin som sådan.   

Småstaden som en plats för företagande kan antas ha både för- och nackdelar. 

Där kan tillräckligt underlag för arbetskraft och grundläggande service finnas, 

liksom underlag för handel och tjänster, men också konkurrens från större städer. 

För företagare kan också småstaden betyda möjlighet till att bygga nätverk med 

andra företagare och korta kontaktvägar till politiker och tjänstemän. I småsta-

den kan närheten innebära möjligheter till gynnsamma nätverk och samarbeten, 

och att såväl goda som dåliga rykten sprider sig snabbt och till många.  

Den småstadskontext som ligger i fokus i den här studien är bruksorter i Berg-

slagen. Den starka traditionen av lönearbete i bruksorter diskuteras i flera studier 

och en bild av bruksorterna som platser med torftig jordmån för företagande är 

dominerande. Dock diskuteras i andra studier också förnyelse och förändring av 

näringslivet i Bergslagen och regioner som har genomgått liknade industrikris och 

strukturomvandling.   
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Småstaden: en plats mellan det urbana och det rurala  

Småstäder är på många sätt platser mellan det urbana och det rurala, men vad 

som anses litet är kontextuellt beroende (Bell & Jayne 2006:4). De bär likheter 

med både städer och landsbygder, men som fenomen är de förhållandevis oupp-

märksammade i diskussioner om det urbana, det rurala och vad som skiljer livet i 

staden från livet på landsbygden. Detta kan tyckas märkligt med tanke på små-

städerna är platser där aspekter av det urbana och det rurala möts på ett tydligt 

sätt. Småstaden som förebild för stadsbyggande har dock uppmärksammats, men 

är också kontroversiell (Sternudd 2007). Som vi tänker på småstaden i svensk 

kontext skiljer den sig visserligen från de ”small cities” som Bell och Jayne (2006) 

skriver om, men de sätter ändå fingret på att storstäderna uppmärksammas inom 

urbana studier, medan de mindre städerna som en ”mittemellan-kategori” ham-

nar i skuggan:  

Small cities are just not a topic that urban studies has engaged with, that theo-

rists have seen as deserving of concerted, coherent and focused research and 

writing. So the discourses of cities – the ways they are talked about and thought 

about by different people, including academics, planners, managers, inhabitants 

– have tended to follow the logic that cities should be big things, either amazing 

or terrifying in their bigness, but big nontheless. The very idea of cities is to be 

big and to get bigger: shrinkage, even stasis, is a sign of failure. […] Metropo-

lises and mega-cities are the acme of urbanism and small cities are therefore 

something of an embarrassment: as already noted, they are a strange in-

between category, neither one thing (rural) or the other (properly urban) (Bell 

& Jayne 2006:5). 

Småstaden som en “mittemellan-kategori” och som rurala platser som bär drag 

av det urbana konstateras också av Munkejord (2006), som skriver att bland-

ningen av urbana och rurala livsstilar tycks innebära ett gott liv.  

Sternudd (2007) menar att man kan resonera om småstaden utifrån bebyggel-

sestruktur och strukturella förhållanden, exempelvis småskalig och tät bebyggelse 

runt ett centrum där service, handel och skolor finns, en blandning av verksamhe-

ter och boende och korta avstånd från centrum till stadens ytterkant. Hon menar 

att invånarantalet har ganska lite att göra med huruvida en plats ses som en små-

stad, men gör ändå en avgränsning mellan 10.000 och 40.000 invånare, även om 

hon menar att även städer med fler invånare än så kan vara småstäder till sin be-

byggelsekaraktär (Sternudd 2007:20-21).  

Vidare menar Sternudd att det finns emotionellt färgade föreställningar om 

både småstäder och storstäder. Hon ställer också upp föreställningar i ordpar på 

följande sätt (Sternudd 2007:13): 
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småstad storstad 

stagnation dynamik 

traditionell modern 

gemenskap främlingskap 

kontroll anonymitet 

beroende frihet 

idyll spänning 

nostalgi framstegstro 

emotionell rationell 

inskränkt öppen 

Hon påpekar också att föreställningar och uppdelningar som dessa är problema-

tiska just eftersom de ofta används på ett icke-problematiserande sätt och kan 

övergå i fördomar. På liknande sätt som Sternudd menar att småstaden beskrivs, 

beskrivs den också av andra, exempelvis som pittoresk, excentrisk och gammal-

dags (Bell & Jayne 2006:5) och som en plats där social kontroll finns (Munkejord 

2006). Orden som används för att beskriva småstäder liknar också de ord som 

används för att beskriva landsbygden, exempelvis beskrivs också denna som en 

idyll (Valentine 1997, Ilbery 1998). Ruralitet associeras också med bakåtsträvande 

och det omoderna, medan urbanitet associeras med det framstående och det mo-

derna (Munkejord 2006:253 som refererar till Creed & Ching 1997). De sätt som 

småstaden beskrivs på liknar också beskrivningar av bruksorter och bruksanda 

som jag behandlar längre fram i detta kapitel.  

Gränsdragningar mellan urbant och ruralt?     

Småstaden kan alltså sägas vara en plats där det urbana och det rurala möts. Som 

(teoretisk) kategori förefaller dock denna vara relativt ouppmärksammad, vilket 

är något förvånande eftersom konsensus verkar råda kring att det inte är lätt att 

skilja stad från landsbygd och att skilja det urbana från det rurala, varken inom 

forskning eller inom planering. Vad som anses vara en liten stad, en storstad, ur-

bant och ruralt är kontextuellt beroende, men ofta tänker vi oss nog en skillnad 

mellan staden och landsbygden ungefär som Westholm och Amcoff skriver: 

I vardagsspråket går gränsen mellan stad och landsbygd där tätortens finmaski-

ga gatunät och detaljplanerade bebyggelse övergår i ett landskap präglat av de 

areella näringarna (SOU 2003:29:90). 

Inom planeringen finns flera definitioner av stad respektive landsbygd, vilket dis-

kuteras av Westholm och Amcoff i den statliga offentliga utredningen Mot en ny 

landsbygdspolitik (SOU 2003:29). Att finna en enhetlig definition som ger ut-

rymme för den variation av sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden 
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som finns på de platser som människor uppfattar som landsbygd menar de inte är 

möjligt, vilket gör att flera definitioner måste finnas.6  

I försök till att definiera urbant och urbanisering har man utgått från befolk-

ningen (populationen) eller dominerande näringar (jordbruksdominerat/icke-

jordbruksdominerat) eller livsstilar (social karaktär) (Öhman 2000, Frey & Zim-

mer 2001). Inget av dessa sätt kan dock ge en tydlig gräns mellan det urbana och 

det rurala. Demografiska definitioner varierar, och urbana och rurala livsstilar 

blir mer lika vad gäller befolkningarnas utbildning, yrken, värderingar och så vi-

dare (Frey & Zimmer 2001:27, Gunnarsdotter 2000, Öhman 2000:60). Urbana 

och rurala rum integreras också med varandra genom pendling, sommarstugor 

och turism (Stenbacka 2001, Kåks & Westholm 2006). Variationen och likheter-

na till trots, menar dock Westholm och Amcoff att landsbygden skiljer sig från 

städer i två grundläggande avseenden: dels genom den fysiska miljön (naturland-

skap, brukade landskap och bygd miljö), dels genom de glesa strukturerna (av-

ståndet) som påverkar exempelvis människors försörjning, aktiviteter och till-

gänglighet till service. Istället för att definiera och dra gränser sätter de därmed 

fokus på det fysiska och visuella samt livsvillkoren.   

 Integrering mellan urbant och ruralt istället för uppdelning, vilket vi ovan har 

sett är problematiskt, diskuteras av flera (se exempelvis Halfacree 2001, Sten-

backa 2001, Berg 2002, Kåks & Westholm 2006). Utifrån tidigare forskning 

skriver kulturgeografen Susanne Stenbacka att man kan konstatera att:  

Tanken att skillnaden mellan land och stad allt mer utsuddas och att de båda 

begreppen allt mer integreras medför att försöken att klassificera å ena sidan 

landsbygder och å andra sidan städer kan tyckas vara omöjliga och meningslö-

sa (Stenbacka 2001:31) 

Att uppdelningen urbant respektive ruralt ifrågasätts hänger ihop med en ”cultu-

ral turn” inom kulturgeografin. Urbant och ruralt är dock fortfarande intressanta 

och relevanta som begrepp, men vändningen inom ämnet har gjort att man istäl-

6 Två definitioner av tätort och landsbygd som används i Sverige som diskuteras i SOU 2003:29 är 
Glesbygdsverkets och SCB:s. Glesbygdsverket definierar tätorter som orter med minst 3.000 invå-
nare, och skiljer mellan tätortsnära landsbygd och glesbygd. Den tätortsnära landsbygden definie-
ras utifrån avståndet i restid med bil till närmaste tätort, mellan 5 och 45 minuter, och glesbygd 
som områden där restiden överskrider 45 minuter (se också Glesbygdsverket 2008). SCB:s defini-
tion handlar delvis om tätheten i bebyggelsen: en tätort är en plats där det bor minst 200 invånare 
och det som mest är 200 meter mellan husen. Båda definitionerna är problematiska. Skillnaden 
mellan att ha 5 och 45 minuters restid till exempelvis en affär är stor i det vardagliga livet, och det 
utbud som finns inom 45 minuters restid kan variera beroende på tätortens storlek och beroende 
på om det finns en eller flera tätorter i närheten. Att tänka sig att 200 invånare är tillräckligt för 
att bidra till stadsmässiga drag har också kritiserats.  
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let för att försöka definiera begreppen har börjat intressera sig för hur ruralitet 

konstrueras kulturellt och används (Valentine 1997, Munkejord 2006). Begrep-

pen urbant och ruralt är relationella och förutsätter varandra, och kan ses som 

mentala kategorier som har betydelse för hur människor tänker och handlar, me-

nar Berg (2002), som också konstaterar att ruralitet har gått från att vara en vari-

abel till att bli en social och kulturell konstruktion. Att vad som ses som stad re-

spektive landsbygd är kulturellt skapat kan också sägas hänga ihop med att män-

niskors upplevelser och beskrivningar av platser är subjektiva. Personer som bor 

på samma plats kan beskriva den på olika sätt, exempelvis som en liten plats eller 

som en stad (Munkejord 2006:245).  

Kritik mot att se gränserna mellan urbant och ruralt som flytande och urbant 

och ruralt som ett kontinuum tas dock upp av Westholm och Amcoff. De menar 

att idén om ett urbant-ruralt kontinuum där platser skulle kunna radas upp längs 

en skala från extrem glesbygd till storstad mötte kritik på 60-talet genom forsk-

ning som bland annat visade att grannskap i städer kunde fungera som byar och 

att det fanns människor med urbana livsstilar på landet (SOU 2003:29:80-81).7 

Detta talar för att det är svårt att rada upp städer och landsbygd längs en skala, 

men samtidigt också för att det urbana och rurala är integrerat med varandra. 

Vidare diskuterar Westholm och Amcoff också huruvida det svenska samhället 

kan anses vara genomurbaniserat, och menar att även om människors liv på 

landsbygden och i staden antas ha många likheter genom rörlighet och media, så 

är de skillnader som finns tillräckliga för att se landsbygden som en särskild mil-

jö. De pekar också på skillnaderna mellan tätortsnära landsbygd, där de flesta 

människor har liknande förutsättningar som de som bor i städer, och annan 

landsbygd där skillnaderna mellan platserna och staden är större.  

Genom de skillnader mellan livet i tätortsnära landsbygd och livet i annan 

landsbygd som Westholm och Amcoff tar upp förstår vi att landsbygden i sig hel-

ler inte är en homogen kategori av platser. Även Berg (2002) påtalar landsbyg-

dens heterogenitet i både näringsliv och befolkning på den engelska och den 

norska landsbygden. Människor som bor på samma plats är också olika och har 

olika värderingar.   

7 Westholm & Amcoff refererar här till Pahl (1966).  
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Bruksanda och icke-entreprenöriella bruksorter:  

bruksorten som en kategori   

Till skillnad från småstaden som (teoretisk) kategori är bruksorten en typ av små-

stad som finns som en kategori i framförallt den kulturgeografiska, företagseko-

nomiska och ekonomisk-historiska forskningslitteraturen. Bruksorterna är inte 

endast en företeelse (och kategori) i svensk kontext, utan behandlas också i den 

internationella litteraturen under benämningar som single industry towns, one 

company towns, resource-based towns och industry resource towns (se exempel-

vis Bradbury 1979, Mitchell 1993, Hayter 2000). Bruksorternas näringslivsstruk-

tur och lönearbetskultur kan diskuteras ur flera aspekter. Med en dominerande 

arbetsgivare på orterna och en stark relation mellan arbetsgivaren och arbetarna 

antas en speciell lönearbetskultur ha skapats. Arbetsgivaren har haft en mycket 

central roll i brukssamhällen, inte bara genom att vara arbetsgivare utan också 

genom att exempelvis stå för bostäder. Johansson och Persson (1991) menar att 

arbetare såg sitt arbete på företaget som livslångt, och att det ibland varade i 

generationer. Förutom förekomsten av en dominerande arbetsgivare är också den 

ensidiga näringsstrukturen, med dominans av järn, stål och trävaror i svenska 

bruksorter, en aspekt.  

I studier av småföretagande i olika miljöer refereras bruksorter ofta till som en 

kategori, och inte sällan används de som en jämförelsekategori till traditionella 

småföretagsregioner såsom Gnosjö (se exempelvis Davidsson 1994, Davidsson 

1996, Johannisson 1996a, Johannisson 2005), som också utgör en småstadskon-

text. Bilden av bruksorterna som homogena och icke-entreprenöriella är tydlig 

när Johannisson beskriver viktiga uppgifter för forskare: 

En viktig forskningsuppgift är att granska i vad mån lärdomarna från småföre-

tagsorter kan läggas till grund för vitalisering av perifera samhällen med föråld-

rad samhälls- och näringslivsstruktur, t ex Bergslagens många bruksorter. Dessa 

saknar både företagartraditioner och access till teknologisk och annan spets-

kompetens. Som avstamp för en föreslagen forskningsuppgift kan det var lämp-

ligt att teckna en bild av det samhälle man idealt skulle söka skapa: ”det upp-

lysta brukssamhället” (Johannisson 1996a:148-149). 

Det ”upplysta brukssamhället” skulle enligt Johannisson handla om att arbetsgi-

vare uppmuntrar de anställda att starta företag som sedan kan samarbeta. Ett 

resultat skulle vara att brukets ansvar för sysselsättningen minskar och att orterna 

blir mer attraktiva för kvalificerad arbetskraft.  

En särskild forskningsuppgift gäller det ledarskap som torde krävas för att 

”upplysa” ett nedgånget brukssamhälle. Det fordras en eller flera ”samhällsent-
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reprenörer” som i ortens intresse skapar en ny ekonomisk ordning präglad av 

nätverkets spontana och komplexa organisering och inte hierarkins formella 

och enkla. Samtidigt återbrukas lokalsamhällets unika kompetens. I det upplys-

ta brukssamhället skapar vanan vid industriarbete respekt för företagandets 

handfasta insatser; vanan att samarbete inom brukets ram kan omskolas till 

skapande av nätverk nya företagare emellan på orten, nätverk som nyttjas för 

att driva lokal affärsverksamhet för globalt bruk (Johannisson 1996a:149).8  

Bruksorterna beskrivs som platser där företagartraditioner saknas (jmf Berglund 

2007 för diskussion), liksom teknologisk kompetens och spetskompetens. Att det 

”upplysta brukssamhället” beskrivs som det eftersträvansvärda innebär implicit 

en beskrivning av orterna (och deras befolkning) som oupplysta. Dock lämnar 

Johannisson öppningar för förändring när han talar om förutsättningarna för att 

bygga företagarnätverk, samhällsentreprenörer och en ökad attraktivitet hos or-

terna.  

Något mer nyanserad i sin analys är Davidsson (1996), som menar att 

bruksorterna på många sätt lever upp till schablonbilden av dem när det gäller 

företagande och pekar på de ogynnsamma strukturella förutsättningarna (när-

ingslivsstrukturen avseende bransch och företagsstorlek, samt demografiska för-

utsättningar). Han menar också att de kulturella värderingarna är en negativ fak-

tor, exempelvis visar hans enkätstudie att företagare anses ha högt samhälleligt 

anseende men jämförelsevis låg samhällsnytta i bruksorter.9 Tre saker är särskilt 

intressanta i Davidssons studie. För det första uppmärksammar han bruksorter-

nas heterogenitet då vi får veta att Munkfors lokala arbetsmarknad avviker mar-

kant från de andra studerade bruksorternas lokala arbetsmarknaders nivåer av 

nyföretagande, vilket gör att Davidsson drar slutsatsen: 

… en bruksortsstruktur inte med naturlagsbunden nödvändighet leder till ett 

lågt nyföretagande (Davidsson 1996:163).   

Det andra som är intressant är att Davidsson uppmärksammar kvinnornas före-

tagande, och dess betydelse:  

Om situationen sammantaget för Bruksorter synes mycket mörk med avseende 

på nyföretagande, så saknas heller inte positiva tecken. Att det kvinnliga nyfö-

retagandet inte är lågt kan ses som ett sådant (Davidsson 1996:162).10  

8 Observera felskrivningen i original: samarbete, borde vara samarbeta.  
9 De ingående orterna i studien som beskrivs som bruksorter är Perstorp, Olofström, Laxå, Munk-
fors och Hofors (se Davidsson 1996:155).  
10 När det gäller de andra geografiska kontexterna i studien skriver Davidsson inte någonting om 
företagare som män och kvinnor, utan endast när det gäller bruksorterna. Andra geografiska kon-
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Davidsson resonerar inte om varför nivåerna av kvinnors nyföretagande inte är 

låga, men olika förklaringar är tänkbara, exempelvis att arbetskulturen som råder 

på orterna är starkast hos män och att det är lättare för kvinnor att bryta mot 

den. Det kan också vara värt att påminna om att regioner och platser inte är slut-

na, inflyttare finns också i regionerna. Ytterligare en förklaring kan vara den 

manliga bilden av bergslagsregionen, som har överskuggat kvinnors liv (Rydén 

1997).  

En tredje intressant iakttagelse i Davidssons analys är att han finner mer posi-

tiva attityder gentemot företagare bland 18-åringar än 35-åringar (de två ingåen-

de åldersgrupperna i studien) i bruksorter, vilket han förklarar med att den yngre 

gruppen växte upp när industrin stagnerade eller gick tillbaka, samtidigt som 

högkonjunktur rådde på andra platser i landet och tjänstesektorn och småföreta-

gande fick ökat intresse inom politik och media:  

Detta kan, i högre grad än på andra ortstyper, ha gett unga människor anled-

ning att ifrågasätta de lokalt framträdande sätten att tänka och agera (Davids-

son 1996:163).  

Studier av och teorier om bruksandan är en skärningspunkt där studier av och 

förklaringar till (föreställningar om) lågt företagande i regionen och traditionella 

genuskontrakt möts. Enligt socialantropologen Ann-Kristin Ekman kan denna 

exempelvis beskrivas som:  

… en kulturell distinktion som avgränsar platser men den kan också inrymma 

föreställningar om konformitet, traditionalism och ”konservatism”. ”Här är 

det svårt att komma in” eller ”här står det stilla och är som det alltid har varit” 

tillskrivs ofta bruksandan, men är i själva verket föreställningar som man hittar 

i många andra delar av Sverige som inte är brukssamhällen. Men bruksandan 

ses lika ofta som någonting positivt, någonting att ta avstamp från inför fram-

tida förändringar (Ekman 1997:36). 

Hon påpekar också att begreppet bruksanda har olika betydelse för olika männi-

skor och i olika sammanhang, samt att det är en beteckning som ofta tillskrivs 

utifrån (Ekman 1999). I det samlade programdokumentet för Mål 2 Bergslagen 

(Europeiska kommissionen 1995) ses bruksandan som förklaring till en låg andel 

små och medelstora företag i regionen:    

”Bruksandan” har inte främjat utvecklingen av andra små företag än lokala 

serviceföretag. Andelen små och medelstora företag är liten. Den företagaranda 

och det kunnande som krävs för att leda ett företag är otillräckligt utvecklade i 

texter i studien är Storstockholm, regionala centra, mellankommuner, glesbygd och småföretags-
mecka (Gnosjö-Gislaved).  
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Bergslagen. Företagsamheten är svagt utvecklad och få nya djärva satsningar 

görs i Bergslagen (Europeiska Kommissionen 1995:5).  

Karlsson och Lönnbring (2007) använder inte begreppet bruksanda men talar om 

att det i brukssamhällen har funnits gemenskap och solidaritet, vilket de menar:  

… inte är så främjande för uppkomsten av småföretagsamhet. Det uppstår gär-

na en jantelag, ingen ska utmärka sig gentemot andra, vilket kan vara en hind-

rande faktor för viljan att starta företag. De sociala relationerna på platser som 

är gynnsamma för företagsamhet kännetecknas däremot av kombinationer av 

egensinnighet/självständighet å ena sidan och en solidaritet å andra sidan, vilket 

vi menar är en gynnsam typ av social relation för uppkomsten av viljan att star-

ta och driva mindre företag (Karlsson & Lönnbring 2007:266-267).   

Regionen Bergslagen har tidigare ofta beskrivits som en patriarkal region, för-

knippad med det maskulina arbetet, bruksmiljöer och brukspatronen. Den patri-

arkala bruksandan baseras enligt Forsberg (1995:5) på en föreställning om att 

män arbetar med produktion medan kvinnor arbetar med reproduktion. Hon 

menar också att konsekvensen av fokuseringen inom den tidigare forskningen på 

den industriella produktionen är att mannen och det manliga har setts som nor-

men, medan kvinnor inte har synts eller setts som annorlunda. Familjen har varit 

en viktig enhet i brukskulturen, där kvinnors obetalda arbete har varit en förut-

sättning för männens betalda arbete (Forsberg 1997b:61-63).  Föreställningen om 

Bergslagen som en manlig region finns också kvar, menar Rydén (1997:56), även 

efter strukturomvandlingen och trots att regionen idag har ett mer diversifierat 

näringsliv. Många familjer lever också idag ett mer jämställt genuskontrakt, även 

om de traditionella genuskontraktens norm är någonting man förhåller sig till 

(Forsberg 1997b:61-63).  

Både Ekman (1997, 1999) och Forsberg (1997b) uppmärksammar dubbelhe-

ten i bruksandan. Forsberg (1997b:59) menar att bruksandan handlar om en pat-

riarkal maktstruktur och en hierarkisk social ordning samtidigt som associationer 

av mer positiv karaktär ibland också görs, såsom att bruksandan står för solidari-

tet, kollektiv och folkhemsbyggande. När hon förklarar hur bruksandan reprodu-

ceras blir det också tydligt att den är kopplad både till arbetsmarknaden och till 

genusrelationer, eftersom den reproduceras: 

- hos individen, genom de självbilder och de handlingar som var och en utveck-

lar, 

- i familjen, genom de informella kontrakt som utvecklats mellan män och 

kvinnor om vem som gör vad, 

- i lokalsamhället, genom den lokala politiken, lokaltidningen och arbetsgivarna 

och  
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- i samhället genom forskningen, statistikproduktionen, regionalpolitiken och 

inom konsten och litteraturen (Forsberg 1997b:60).   

Den bild som tidigare forskning ger av småföretagande i bruksorter är således 

tämligen mörk, dock lyser kvinnors företagande upp som en ljuspunkt i Davids-

sons studie. Samtidigt beskrivs också genusrelationerna på ett traditionellt sätt 

och bruksandan reproduceras inom en rad områden.   

Hinder och möjligheter för kvinnors företagande i bruksorter historiskt 

I studier av och berättelser om företagandet i Bergslagen står bruken och de stora 

företagen i centrum, vilket med tanke på deras dominans i näringslivet och cen-

trala roll i samhället varken är konstigt eller förvånande. Samtidigt innebär detta 

att det är svårt att finna svar på frågor kring småföretagande och dess förutsätt-

ningar i regionen ur ett historiskt perspektiv. Få studier säger någonting om små-

företagande eller om andra näringar vid sidan av järn och stål i Bergslagen, och 

ännu färre behandlar kvinnors företagande i regionen ur historiskt perspektiv.  

Även om föreliggande studie fokuserar på dagens Bergslagen är ett resone-

mang kring vilka förutsättningar för småföretagande som historien har inneburit 

intressant eftersom just historia och tradition ibland används som förklaringar till 

rötterna för ett utbrett och framgångsrikt småföretagande i andra regioner som 

exempelvis Småland (Gnosjötrakten), norra Dalarna och södra Västergötland (se 

exempelvis Götlind & Haraldsson 1999).  

Eftersom studier av (kvinnors) småföretagande i Bergslagen är svåra att hitta 

och föreliggande studie inte bygger på eget insamlat historiskt material, bygger 

resonemanget om de historiska förutsättningarna dels på texter om näringslivet 

och brukens roll i Bergslagen historiskt och dels på texter som behandlar kvin-

nors företagande ur historiskt perspektiv generellt. Utifrån dessa texter skapas en 

bild av förutsättningarna för kvinnors företagande som begränsade, dels på grund 

av brukens dominerande roll i samhället, dels genom genusstrukturer som gjorde 

det svårt för kvinnor att driva verksamheter. Samtidigt ger också texterna vissa 

öppningar kvinnors företagande, trots dessa hinder.  

Brukens inverkan  

För det första ter sig bruken ha skapat små möjligheter för företagande. När det 

gäller företagande inom handel i Bergslagen och i bruksorter pekar den tidigare 

forskningen på två saker. Nybelius (2008:21-22) påtalar handelns viktiga roll i 

Bergslagen, vid sidan av järnets, eftersom regionen inte var självförsörjande på 

livsmedel. Hon diskuterar inte hur livsmedelshandeln organiserades närmare, men 

påtalar handels roll i allmänhet under tidig medeltid då handelsplatser och städer 

växte fram längs handelsvägar. En region där handeln har haft en viktig roll ska-
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par andra föreställningar om näringslivet och dess struktur. Samtidigt var han-

deln en reglerad näring i Sverige, och brukens starka ställning gjorde att de också 

skapade mindre möjligheter för företagande inom handel och andra verksamhe-

ter. Exempelvis skriver Johansson och Persson (1991:101) att det dominerande 

företaget ofta ägde stora delar av marken, vilket gjorde det svårt för andra före-

tag att etablera sig. I Sverige hade köpmännen i städerna monopol på handeln 

fram till 1846 och på landsbygden var handeln reglerad (Brismark 2008:16-17). 

Handels- och skrålagstiftningen reglerade handeln och innebar att städerna var 

privilegierade (Bladh 1995). Från 1846 blev det tillåtet att bedriva handelsbodar 

minst 3 mil från staden, och 1864 blev det tillåtet att bedriva fast handel på 

landsbygden (Brismark 2008:16-17). Man förstår också att brukens centrala roll i 

samhället och näringslivet genom att de också kunde förestå handelsbodarna. 

Brismark (2008:55) skriver att brukens handelsbodar utgjorde på vissa platser ett 

tidigt exempel på fast handelsverksamhet på landsbygden. Bakgrunden till dessa 

var att staten ville säkerställa gruv- och bruksnäringens arbetares tillgång till 

livsmedel och andra förnödenheter eftersom gruv- och bruksnäringen var mycket 

viktiga inkomstkällor för staten. Att brukens bedrev handel sågs dock inte som 

helt oproblematiskt: 
Brukshandelns handelsrättigheter var inte okontroversiella och enligt klagomål 

från småstäderna förekom det att bruksägarna bedrev handel med andra varor 

än de tillåtna och att de sålde varor till andra delar av befolkningen än de som 

arbetade åt bruket. Klagomålen ledde till nya bestämmelser om brukspatroner-

nas handelsverksamhet som dock gynnade brukshandeln i sin helhet framför 

småborgarna. Detta har i tidigare forskning setts som en del i att statsmakerna 

vill gynna bergshanteringen (Brismark 2008:55).  

Brismark (2008:56) menar att man kan dra slutsatsen att bruken var en viktig 

handelsaktör. De förlorade dock sin privilegierade ställning 1846 och handelsbo-

darna började arrenderas ut till privata handlare. Brismark menar att detta kan 

ha inneburit en möjlighet för handelsaktörer att etablera sig på landsbygden där 

det redan fanns en kundkrets.  

Genusstrukturernas inverkan  

För det andra har kvinnors möjligheter till företagande varit begränsade i Sverige 

historiskt. Förutom att skrålagstiftningen påverkade var exempelvis handel sked-

de, reglerade den också kvinnors och mäns möjligheter att arbeta med olika verk-

samheter. Handel och hantverk var för män, men däremot gjorde lagstiftningen 

ingen skillnad mellan kvinnor och män när det gäller drift av fabriker och bruk 

(Bladh 1995:35). I Bergslagen uppger Ohlander och Strömberg (2008:48-53) att 

flera kvinnor har ägt och drivit bruk. En del branscher ingick dock inte i skrålag-
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stiftningen, exempel som Nordlund (2008:123) nämner är karamell- och bränn-

vinstillverkning som flera kvinnor drev verksamhet inom.  

Kunskaperna om kvinnors företagande historiskt ter sig ha vissa begränsning-

ar, enligt vad historiker skriver. 1846 blev det tillåtet för kvinnor och män att 

driva vilken slags handel de ville, men Ericsson (1997:31-32) menar att tradition 

troligtvis ändå spelade roll. Vad som egentligen hände med kvinnors företagande 

efter näringsfrihetens införande ter sig kunskaperna om vara begränsade, enligt 

Ericsson (1997:36). Näringsfriheten sägs dock ha inneburit både för- och nackde-

lar för kvinnor. Möjligheterna för kvinnor att driva verksamheter förbättrades då 

de inte längre behövde begära särskilt tillstånd för detta, däremot var de tvungna 

att begära att bli myndiga. Detta innebar att antalet företagande kvinnor ökade, 

främst inom handel (Göransson 1996). Samtidigt menar Nordlund (2008:124) att 

avskaffningen av skråväsendet och införande av näringsfrihet faktiskt innebar 

försämringar för kvinnor eftersom deras självständighet minskade, exempelvis 

genom att de var tvungna att tillfråga sin make eller far innan ekonomiska beslut 

fattades (fram till 1921 behövde kvinnor som ville starta företag sin makes till-

stånd för att göra detta) och att kraven på praktiskt och teoretisktkunskap för att 

driva företag ökade i och med näringsfriheten, vilket gjorde det svårt för kvinnor 

att driva företag eftersom de ofta saknade utbildning. Dock refererar Nordlund 

även till forskning som säger att det fanns ett stort antal företagande kvinnor i 

Sverige under 1870-talet.  

Om kvinnors företagande under 1900-talet framkommer att detta ökade 

1930- och 40-talen, och att många befann sig inom detaljhandeln och drev verk-

samheter som exempelvis mjölkaffärer, bagerier, sybehörsaffärer och damfrise-

ringar. Efter andra världskriget minskade dock antalet kvinnor som drev företag 

till följd av att många av branscherna som de var verksamma inom genomgick en 

strukturomvandling, exempelvis försvann mjölkaffärerna och förbättrade kom-

munikationer, kylskåp och frysboxar ledde till färre livsmedelsaffärer (Sundin 

1995:67, Göransson 1996) 

Vidare har den historiska forskningen om kvinnor företagande, av Ericssons 

(1997) forskningsöversikt att döma, främst har fokuserat på städer. Att företa-

gande kvinnor inte har uppmärksammats i så stor grad inom historisk forskning i 

Sverige förklarar han så här:  

En orsak sammanhänger med historieskrivningen om industrisamhället. I den 

har historikerna i första hand fastnat för det storslagna och det storskaliga, de 

stora fabriksetableringarna och den nya teknologins utnyttjande. […] Det finns 

dock historiker som menar att man därmed missar väsentliga delar i det som 

karaktäriserad industrisamhällets framväxt. De vill istället betona omvandling-
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en av den småskaliga industrin, hantverksnäringen och stadsnäringarnas till-

växt, men också kommersialiseringen ges en framträdande plats. […] Med ett 

sådant perspektiv blir det naturligt att fokusera uppmärksamheten på hant-

verksnäringen och detaljhandelns utveckling. Därmed blir också det kvinnliga 

näringsidkandet väsentligt (Ericsson 1997:35-36).   

Ytterligare en förklaring som både Ericsson och Nordlund (2008) ser är att kvin-

nohistorien är relativt nyetablerad, och att manliga forskare har studerat manliga 

verksamheter.  

Öppningar och undantag 

Att förutsättningarna för småföretagande i bruksorter och för kvinnor att starta 

och driva verksamheter har varit kraftigt begränsade förstår man genom den hi-

storiska forskningen. Samtidigt finns det också öppningar kring möjligheterna för 

kvinnors företagande i Bergslagen, trots brukens starka ställning och de allmänna 

genusstrukturerna. Dessa öppningar handlar framförallt om att undantag om-

nämns. Även när skrålagstiftningen rådde drev kvinnor olika typer av verksamhe-

ter. Ett exempel är kvinnor som var självklara medhjälpare i sina mäns verksam-

heter, andra exempel handlar om att kvinnorna kunde driva verksamheter genom 

särregler och dispenser, liksom att myndigheterna inte alltid hade möjlighet att 

kontrollera alla verksamheter (Ericsson 1997:40, Ohlander & Strömberg 

2008:57-58).  I texterna finns också en öppning för att detta skedde oavsett på 

vilka platser kvinnorna befann sig, exempelvis skriver Lönnbring (2003) i sin 

översikt om kvinnors företagande ur historiskt perspektiv att: 

… kvinnor alltid har varit företagare även under historiska epoker, då det i 

princip varit förbjudet för dem. Och detta både på landsbygd och i städer 

(Lönnbring 2003:37-38).  

Ett liknande konstaterande, där geografin inte tycks spela någon roll, uttrycks av 

Bladh (1995) som skriver: 

Fattiga gifta kvinnor har i alla tider uppfunnit sysselsättningar som varit mer el-

ler mindre olagliga och mer eller mindre tillfälliga (Bladh 1995:35). 

Detta tyder på att företagande har varit en försörjningsstrategi och ett sätt att 

skapa oberoende (se också Ericsson 1997:48).  

Bruken ser ut att ha utgjort ett större hinder för småföretagande, även om lit-

teraturen pekar på att geografin generellt sett inte spelade roll när det gäller kvin-

nors brytande mot lagstiftningen i och med drift av egen verksamhet. Dock fram-

går det av vad Florén (1995) skriver om Jäders bruk, att kvinnor där drev verk-

samheter (precis som på andra platser), men att brukspatronen också kom att 

förhindra detta:  
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Minuthandel och krögeri var verksamhetsområden som möjliggjorde för gesäll-

hustrurna liksom mästarhustrur och änkor, att bidra till hushållets försörjning. 

Problemet var att deras hanteringen illegaliserades av brukspatronen, som istäl-

let monopoliserade verksamheten. Mot 1700-talets mitt upphörde klagomålen 

mot kvinnornas handel, vilket nog bör tolkas som att den upphörde eller radi-

kalt minskade i omfattning (Florén 1995:90).11 

Det finns också andra indikatorer som pekar på att den geografiska kontexten 

faktiskt hade betydelse för hinder och möjligheter för kvinnor att driva verksam-

heter som de annars var utestängda ifrån, exempelvis genom vad Ohlander och 

Strömberg skriver om kvinnor i småstäder, nämligen att:  

… i småstäder som på 1600-talet kanske inte hade någon skråansluten slaktare 

ansåg de styrande att en fattig änka kunde få sköta slakt även om hon inte hade 

varit gift med just en slaktare (Ohlander & Strömberg 2008:57).12  

Av texterna om brukens roll i samhället och om kvinnors företagande ur histo-

riskt perspektiv tycks möjligheterna för (kvinnors) småföretagande i bruksorter 

ha varit begränsade. Samtidigt framkommer också undantag i texterna, liksom 

viss nyansering av regionens näringsliv och invånarnas försörjning. En utförligare 

studie med empiriskt material vore naturligtvis intressant, inte minst eftersom 

traditionens och historiens roll ofta påtalas för dagens företagande.   

Föränderliga platser 

Bergslagsregionen har haft en viktig roll i Sveriges industrialisering genom malm-

brytning och järnframställning. Malm och järn var viktiga exportvaror, och ut-

gjorde också en bas för verkstadsindustrin. Regionen var rik på naturresurser som 

skog, malm och vattenkraft, vilket ledde till en inriktning på järn, stål, verkstads-

produkter och skogsprodukter (Lundmark & Malmberg 1988:192). Industrin i 

regionen var framgångsrik till strukturkrisen på 1970- och 80-talen. Industrins 

andel av BNP sjönk i Sverige från 27 procent 1970 till 20 procent 1991, och sär-

skilt märktes minskningen under perioden 1974-1978 (Magnusson 1996:487-

488). Bergslagen och Norrbotten sågs under 1980-talet som de regioner som 

drabbades svårast av krisen. Att stålindustrin gick tillbaka drabbade i synnerhet 

11 Andra sätt som bruken förhindrade handel och utbyten som Florén tar upp är att järnsmeder 
vid Jäders bruk bedrev utbyten med kringboende bönder, men att detta förhindrades när bruket 
bytte ägare 1642 och den nye brukspatronen inte tillät att smedernas produktion också gick till 
avsalumarknaden (se Florén 1995:55). Intressant är också att notera att Florén menar att när 
smederna bedrev handel och utbyten hade kvinnorna en viktig roll, både i männens affärer och i 
egna affärer (se Florén 1995:75-76).   
12 En möjlighet för kvinnor att driva en verksamhet var annars att ta över sin makes verksamhet 
efter att hon hade blivit änka (Ohlander & Strömberg 2008:57).  
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Bergslagsregionen, och Norberg är en av de orter där dominerande företag lades 

ner. Senare omstrukturerades också specialstålbranschen, vilket exempelvis drab-

bade Fagersta. En stor arbetslöshet i regionen blev en konsekvens av strukturkri-

sen (Lundmark & Malmberg 1988:192). Olsson (1995:27-28) påpekar att det var 

en strukturomvandling som drabbade hela Sverige (även om kommuner med en-

sidigt näringsliv som dominerades av krisbranscher drabbades hårdast), arbets-

lösheten ökade i Sveriges kommuner generellt, och situationen förvärrades av 

lågkonjunkturen under senare delen av 1970-talet och början av 80-talet. Han ser 

också näringspolitiska effekter av strukturomvandlingen på lokal nivå. Struktur-

omvandlingen var en förutsättning för lokal näringspolitisk mobilisering och in-

stitutionalisering: 

… en stark och konkret upplevelse av omvärldsberoendets faror i form av ned-

läggningar och arbetslöshet tycks ha varit en nödvändig förutsättning för hand-

ling. I strukturomvandlingens spår växte ett lokalt krismedvetande fram som 

delvis berodde på den statliga näringspolitikens brister. […] Strukturomvand-

lingen var den utlösande faktor som, mot bakgrund av de övriga historiska 

drivkrafterna, ledde till lokal näringspolitisk uppbyggnad (Olsson 1995:27).  

Under senare delen av 80-talet rådde högkonjunktur i världsekonomin. Olsson 

beskriver den nationella situationen som att det fortfarande fanns strukturpro-

blem, men att de inte var lika svårlösta som tidigare eftersom nya, expansiva 

branscher samtidigt tillkom. Strukturomvandlingen och dess problem blev därför 

snarare lokal eller regional, och Bergslagen var en av regionerna som det skulle ta 

längre tid att återhämta sig för (Olsson 1995:28-29).  

Industrikris och strukturomvandling drabbade inte bara Bergslagen och Sveri-

ge, utan också orter/regioner med liknande näringslivsstruktur i andra länder. 

Hayter (2000), vars exempel är Kanada, skriver att situationen förändrades under 

70-talet i resursberoende städer som tidigare hade varit stabila och blomstrande. 

Energikriser, stagflation och avskaffande av fasta växelkurser ledde bland annat 

till en mer instabil global ekonomi och behov av ny produktion (Hayter 

2000:298-299). Det som skedde i industriregionerna och på orterna handlade inte 

endast om regionala eller platsbundna förändringar i näringslivet, utan om en 

förändrad internationell struktur som avspeglades i regioner och på platser. En 

kännbar lokal konsekvens för industriregionerna var en hög arbetslöshet (Massey 

1994/1979, 1994/1988).  

Frågan är då vad som har hänt i regioner som Bergslagen efter strukturom-

vandlingen och sedan de utgjorde forskningsobjekt under 1980- och 90-talen? 

Frågan är stor, och kan bäst i ett sammanhang som detta belysas med ett par ex-

empel som pekar på att regioner och platser är föränderliga, såväl när det gäller 
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deras näringsliv som vilka bilder av regionerna och/eller platserna som ska-

pas/framhävs.  

Entreprenörskap och turism 

Entreprenörskap och turismnäringen ses som vägar till arbetstillfällen, inkomster 

och en ny profil på flera platser som har genomgått en strukturomvandling (se 

exempelvis Hayter 2000, Braunerhielm 2006). Hayter (2000) tar upp två exempel 

på orter i Kanada där man aktivt har arbetat för en diversifiering: Chemainus, 

British Colombia och Sudbury, Ontario. I den förstnämnda har framgångsrika 

investeringar gjorts inom turism och småskalig industri av enskilda entreprenörer. 

I det senare exemplet har ett vintersportscenter skapats. Framgångarna i Chemai-

nus har enligt Hayter underlättats av närheten till större städer och turister, me-

dan Sudbury visar att en ort kan utvecklas även om den ligger avlägset. Hayter 

menar också att detta illustrerar ett skifte i planeringsfilosofi, från ett hierarkiskt 

top-down, till ett bottom-up samhälle med fokus på nätverk och flexibilitet. Ut-

vecklingen sker dock inte helt utan motstånd: Hayter påpekar att kulturkrockar 

kan ske mellan inflyttare (som kommer dit för en alternativ livsstil och inte är 

intresserade av den storskaliga industrin) och de som kommer från familjer som 

har levt på orterna i generationer. Han tar också upp en kultur som påverkar atti-

tyder till entreprenörskap och diversifiering negativt, och menar att det kan finnas 

kvar ett starkt motstånd till icke-fackföreningsanslutet och lågavlönat företagan-

de, förutom hos en mindre grupp företagare (oftast kvinnor) med verksamheter 

inom handel. Dock menar han att invånarna ofta ser orterna som attraktiva plat-

ser för boende och arbete, och att fördelarna med att leva där ofta ställs i kon-

trast till de problem storstäderna associeras med.  

Braunerhielm (2006) skriver i sin studie av Grythyttan att initiativrika männi-

skor som vågar satsa krävs för att förverkliga idéer, driva projekt och utveckla 

nya unika besöksmål. Hon problematiserar också detta, genom att koppla ut-

vecklingen av turistattraktioner till en förankring i det lokala på de platser där de 

faktiskt ligger. Hon nämner Måltidens hus i Grythyttan, Skara sommarland, Dal-

halla och Ishotellet i Jukkasjärvi som exempel, och menar att: 

De är också exempel på entreprenörskap där man skapar en turismdestination i 

stor eller global skala, med syfte att sälja till en stor marknad. I dessa fall är 

min uppfattning att ekonomin sätts i fokus snarare än den lokala förankringen 

(Braunerhielm 2006:195). 
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Braunerhielm menar att den lokala förankringen tar tid att bygga upp.13 Vidare 

ser hon att det är möjligt att tala om Grythyttan dels som en ”plats för kultur-

arv”, dels som en ”plats för turism”: 

… turismdestinationen Grythyttan särskiljs från platsen Grythyttan, som stora 

delar av lokalbefolkningen identifierar sig med (Braunerhielm 2006:198).  

I Braunerhielms studie finns också resonemang om dubbla sidor av bruksandan. 

Begreppet har ofta använts i negativ bemärkelse, men Braunerhielm vill också 

framhäva de positiva sidorna och skriver: 

Begreppet bruksanda betraktar jag som en gemensamhetsfaktor, en kollektiv 

gemenskap som skapar en gemensam identitet åt en bygd (Braunerhielm 

2006:108). 

Jag ser även bruksanda som en slags identitet, en identitet som skapar gemen-

skap bland en lokalbefolkning och därför är svår att radera ut. Identiteter är 

ofta djupt rotade och betydelsefulla för människor, varför jag kan ställa mig 

frågande till att försöka radera ut människor identiteter. Min tolkning är därför 

att bruksandan lever kvar i regionen och att det finns röster som menar att det 

är viktig att bevara (Braunerhielm 2006:109). 

När det gäller föränderliga platser är Braunerhielms resonemang intressant här ur 

två aspekter: dels är initiativrika människor (entreprenörer) viktiga för att för-

ändringarna ska kunna ske och samtidigt behövs en förankring i det lokala, vilket 

torde innebära en balansgång, dels för att hon antyder att människors identitet 

(kopplad till en bruksanda) ses som ett problem som bör åtgärdas, samtidigt som 

det är viktigt att bevara en identitet då den skapar gemenskap, vilket torde kräva 

öppenhet i förändringsprocesser.  

En skillnad mellan de olika exempel som Hayter (2000) och Braunerhielm 

(2006) lyfter fram är att Hayter skriver om förändringarna som skapade under-

ifrån, medan Braunerhielm talar om ett behov av förankring i det lokala.  

Beskrivningarna av industriregioner som homogena går att ställa sig frågande 

till eftersom det både finns skillnader mellan olika industriregioner (Berger, Lund-

mark & Strömberg 2006:10) och inom regioner (Westholm 1997:103-104). 

Westholm skriver: 

… att betrakta Bergslagen som en homogen region är idag både felaktigt och 

olyckligt. En närmare statistisk analys av Bergslagskommunerna visar att det är 

slående skillnader i viktiga avseenden, inte bara mellan olika kommuner utan 

också mellan kommundelar. Välfärden varierar stort liksom utbildningsnivån 

13 Med referens till Karlsson & Lönnbring (1999) skriver hon att entreprenörskap i mindre skala 
har en annan förankring i det lokala, jämfört med entreprenörskap i stor skala. 
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och förnyelsetakten. I vissa delar av Bergslagen kan man säga att industrin 

blommar, medan den är utslagen i andra. Exemplen på framgång och förnyelse 

visar också en mängd olika ansikten; här finns småföretagarlandsbygd, högsko-

lesatsningar, turistexpansion, kultursatsningar osv. På många håll finns fortfa-

rande globalt konkurrenskraftiga industrier (Westholm 1997:103). 

Skillnaderna inom regionen som Westholm påtalar här framkommer också i den 

kartläggning av företagandet i regionens kommuner som jag redovisar och disku-

terar i kapitel 4, liksom i vad mina intervjupersoner säger om Fagersta och Nor-

berg som platser för företagande.   

Regionala genuskontrakt 

Teorin om genuskontrakt har delvis skapats genom att historikern Yvonne Hird-

man kopplade ihop sin genussystemteori med ett kontraktsbegrepp, och därefter 

har teorin vidareutvecklats till ett redskap för analyser av relationer mellan kvin-

nor och män i samhället. Genusordningen, vilken innebär särskiljande mellan 

män och kvinnor och överordning av män, påverkar vilka idéer, föreställningar 

och normer som finns om män och kvinnor. Genuskontrakten kan studeras teore-

tiskt på tre nivåer: en abstrakt, filosofisk nivå som handlar om exempelvis religiö-

sa, mytiska eller vetenskapliga föreställningar om män och kvinnor; en konkret 

nivå som handlar om socialt institutionella föreställningar om normer; samt en 

nivå som fokuserar på individen, alltså parets kontrakt (Lönnbring 2003:150-

151). Ett grundantagande som också får stöd genom de geografiska studierna, är 

att kön är en social konstruktion. Vad som anses manligt och kvinnligt och ex-

empelvis vad som anses vara lämpligt för män och kvinnor att arbeta med har 

varierat över tid och varierar också rumsligt. Genuskontraktens förändring över 

tid diskuteras också av exempelvis historikerna Hagemann och Åmark i artikeln 

Från ”husmorskontrakt” till ”jämställdhetskontrakt” (2000). Genuskontrakten 

och deras variation kan också analyseras geografiskt, och kulturgeografen Gunnel 

Forsberg (1995, 1997a, 1998, 2000) har utvecklat teorin om de regionala genus-

kontrakten i vilka skillnader mellan olika regioner/geografiska miljöer framkom-

mer i vad som anses vara manligt/maskulint och kvinnligt/feminint och som där-

med påverkar människors dagliga liv. Både produktion och reproduktion är vik-

tiga delar inom kontrakten. Forsberg menar att genuskontrakten upprätthåller 

genusstrukturen genom att skapa regler för vad kvinnor och män kan göra, tänka 

och vara, och därmed formar de möjligheter som kvinnor och män ser för sig 

själva. Kvinnor och män förhåller sig alltid till de lokalt rådande genuskontrak-

ten, antingen genom att anpassa sig i enlighet med dem, bryta mot dem eller flytta 

ifrån en region med ett visst genuskontrakt. Samma typ av resonemang kring hur 
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olika genuskulturer påverkar kvinnors och mäns liv förs också av Sarah Jenkins 

(2004) som benämner detta som lokala genusideologier och resonerar kring hur 

regioners ekonomiska historia påverkar förväntningar och upplevelser av vad 

som är ”lämpligt könsrollsbeteende” och Doreen Massey (1994/1992) som talar 

om lokal genuskultur. Poängen med att benämna genuskontrakten för just ett 

kontrakt är dock att det ger utrymme för möjligheter till förändring i och med att 

kontrakt är förhandlingsbara. Kritik mot kontraktsbegreppet diskuteras dock av 

Hagemann och Åmark. Kritiken som de tar upp har exempelvis handlat om att 

begreppet kontrakt också antyder en frivillighet till särskiljande och underordning 

från kvinnors sida, och att maktförhållanden inte tydliggörs. De diskuterar dock 

inte bara kritik, utan också kontraktsbegreppets poänger:   

Kontraktsidén lyfter samtidigt fram en annan central poäng: Om makthavarna 

inte uppfyller sin del av kontraktet, ger det den svagare parten rätt att göra 

”uppror”, rätt att säga upp kontraktet och kräva ett nytt. Kontraktsbegreppet 

inspirerar därmed också till att leta i historien efter kvinnor som protesterar 

och mobiliserar mot män som sviker sin del av avtalet (Hagemann & Åmark 

2000:6). 

Om användning av begreppet kontrakt menar de också att: 

Genom att hänvisa till en kompromiss mellan grupper som har olika intressen, 

inrymmer kontraktsbegreppet både en rådande social ordning och en latent 

konflikt (Hagemann & Åmark 2000:23).     

De regionala genuskontrakten kan studeras empiriskt genom de konkreta uttryck 

som de tar sig. Exempel på variabler som har använts i en kartläggning av kon-

trakten på kommunnivå i Sverige är representation i kommunfullmäktige, efter-

gymnasial utbildning, inkomster, förvärvsfrekvens, uttag av föräldrapenning, 

fruktsamhetstalet bland unga kvinnor i åldern 15-24 år och civilstånd (Amcoff 

2001). Vidare kan genuskontrakten också analyseras genom att studera flytt-

mönster. Förutom att kvinnor generellt sett flyttar tidigare i livet och oftare flyt-

tar ensamma (innan de har gjort karriär och/eller bildat familj) än män, flyttar 

kvinnor också från kommuner som har en starkt segregerad arbetsmarknad, hög 

nivå av obetalt omsorgsarbete och där få kvinnor är aktiva politiskt. Kvinnor är 

också mer benägna att flytta till områden som karaktäriseras av mer jämställda 

genuskontrakt, vilka benämns som rulltrapperegioner av Forsberg (1997a, 1998). 

Med denna benämning menar hon att villkoren för socioekonomisk rörlighet är 

olika i olika regioner, och att vissa regioner är mer attraktiva än andra. De at-

traktiva regionerna innebär en uppåtgående rulltrappa, medan regioner som har 

låg tillväxt, låg social rörlighet och hög utflyttning kan sägas karaktäriseras av 

nedåtgående rulltrappor. Frågan är om sådana regioner fungerar likadant för 
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kvinnor och män? Rulltrapperegioner med modernistiska genuskontrakt (se ned-

an), med högre grad av jämställdhet, väl utbyggd offentlig sektor och social infra-

struktur, kan innebära goda utvecklingsmöjligheter för kvinnor. Forsberg menar 

att det utan god social infrastruktur är svårt för kvinnor att konkurrera på ar-

betsmarknaden och vara jämställda i maktrelationer både politiskt och privat. 

Därför kan en flytt till en rulltrapperegion vara både en karriärstrategi och en 

jämställdhetsstrategi. Begreppet rulltrappregion används också av Andersson 

(2000) angående att människors möjligheter till ekonomisk karriär är beroende 

av var de bor. Både Forsberg (1997) och Andersson använder kulturgeografen 

Anthony Fieldings (1992) forskning som utgångspunkt, och Anderson samman-

fattar med referens till honom grundidén om rulltrapperegioner: 

Trots att personer har samma kvalifikationer, exempelvis utbildning, och likar-

tad prestationsnivå har de mycket olika yrkes- och klasskarriärer beroende på i 

vilken regioner de lever (Andersson 2000:111).  

Poängen med rulltrappemetaforen är alltså att visa att det finns yttre faktorer som 

påverkar individers möjligheter och att dessa är platsrelaterade. Andersson 

(2000:109) påpekar dock att diskussionen inte får bli deterministisk och att det 

som är socialt konstruerat är möjligt att förändra. Förändringar kan dock vara 

svåra att skapa. När det gäller genuskontrakten menar Forsberg att samma ge-

nuskontrakt kan finnas kvar på en plats även efter att näringslivet har omvand-

lats, exempelvis på bruksorter. En konsekvens därav har blivit att kvinnor väljer 

att flytta från regioner som kännetecknas av traditionella genuskontrakt, exem-

pelvis bruksorter, till städer med mer modernistiska och mer jämställda kontrakt 

(Forsberg 1997a). Att kvinnor flyttar istället för att stanna kvar och förändra 

förklarar Forsberg (1997b:61) med att en platsalienation utvecklas hos unga 

kvinnor genom den patriarkala bruksandan. Kvinnors flyttmönster från Bergsla-

gen nyanseras i en intervjustudie under sent 80-tal med uppföljande intervjuer 

från sent 90-tal med kvinnor i Skinnskatteberg och Långshyttan (Perman 1999). 

”Att vara ung kvinna i bruksort är att vilja flytta därifrån” skriver Forsberg 

(1997b:61), vilket nyanseras i denna intervjustudie. Perman finner nämligen att 

kvinnorna flyttar från orterna för att de måste, inte för att de vill flytta därifrån. 

Arbetena som de önskar finns helt enkelt inte där. Samtidigt föreföll de intervjua-

de kvinnorna som hade flyttat ha utvecklat en mer negativ känsla för sin tidigare 

hemort, varför Perman drar slutsatsen att man skulle kunna säga: ”att vara kvin-

na uppvuxen i en bruksort är att inte vilja återvända” (Perman 1999:54).  

Precis som Forsberg, menar Berger (1997:32) att kvinnors flytt från bruksor-

ter kan tala för att de inte är lika starkt bundna till platserna som männen. Sam-

tidigt påpekar han också att kvinnor generellt sett är mer flyttningsbenägna än 
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män, inte endast när det gäller flytt från bruksorter (se också Malmberg, Sand-

berg & Westin 2005:43). Ur ett platsperspektiv kan både positiva och negativa 

effekter ses av ökad rörlighet och minskad platsanknytning generellt, exempelvis 

förlorar platser med stor utflyttning humankapital samt underlag för skatteintäk-

ter och service samtidigt som en för liten rörlighet också hämmar arbetsmarkna-

dens funktionalitet i termer av ”matchningseffektivetet” och tillväxt (Malmberg, 

Sandberg & Westin 2005:63).  

Traditionella, icke-traditionella och modernistiska genuskontrakt 

Forsberg (1997a, 1998) delar in genuskontrakt i kategorierna traditionella, icke-

traditionella samt modernistiska.14 Nedan presenteras en sammanfattning av hen-

nes resonemang kring vad som utgör grunderna för kategorierna och var dessa 

finns.  

Traditionella genuskontrakt finner Forsberg (1997a, 1998) framförallt i indu-

stri- och skogsbygder som Bergslagsregionen och Småland. Där finns en starkt 

segregerad arbetsmarknad och arbetsdelningen har sina historiska rötter i en en-

sidig ekonomisk utveckling och en patriarkal struktur. Kvinnor har liten roll 

inom lokalpolitiken och i jämförelse med storstäder upprätthålls den sociala inf-

rastrukturen till stor del inom familjen. Utbildningsnivån är generellt sett låg, 

kvinnor får barn tidigt i jämförelse med kvinnor i större städer, men födelsetalen 

är låga. I regionerna är också utflyttningen större än inflyttningen. 

Modernistiska genuskontrakt finner Forsberg (1997a, 1998) i större städer 

och storstadsområden. Där är servicesektorn dominerande på arbetsmarknaden 

och könssegregeringen på arbetsmarknaden är mindre. Fler kvinnor är aktiva 

inom lokalpolitiken och den offentliga sektorn står för mycket av den sociala inf-

rastrukturen. Forsberg menar att de mer jämställda genuskontrakten bygger på en 

funktionalistisk idé om ett effektivt samhälle, snarare än en patriarkal.  

Otraditionella genuskontrakt finner Forsberg (1997a, 1998) i vissa perifera 

landsbygdsområden, exempelvis Jämtland och Gotland. Arbeten inom tillverk-

ning och jordbruk är vanligt, men könssegregeringen är mindre än i regioner med 

traditionella genuskontrakt, fler män är offentligt anställda och fler kvinnor har 

mellanchefspositioner. Fler kvinnor är också engagerade i lokalpolitiken. Fors-

berg menar att man också kan hitta otraditionella genuskontrakt i dynamiska 

landsbygdsområden som har genomgått en strukturomvandling (ekonomiskt och 

socialt). Trenden där går mot allt fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn, allt fler 

kvinnor startar företag och befolkningen har blivit yngre. De allra tydligaste ex-

14 De kan också delas in efter näringsstruktur, exempelvis storstadskontrakt, serviceortskontrakt 
och bruksortskontrakt.  



46 mona hedfeldt - Företagande kvinnor i bruksort

emplen finns i landsbygdsområden med en stor turismsektor, exempelvis vid fjäll 

eller kuster. Utvecklingen innebär en förnyelse i områdena, men också att lands-

bygden som kategori blir allt mer diversifierad. Därmed kan man dra slutsatsen 

att regionala genuskontrakt kan förändras, trots att de är sega i sin struktur.  

Både produktion och reproduktion är viktiga inom de regionala genuskon-

trakten, liksom att förstå sambanden mellan dem. Tillgången till social infrastruk-

tur är en viktig faktor som påverkar kvinnors arbetsliv, liksom att själv utgöra en 

del i en social infrastruktur (Hanson & Pratt 1995, Forsberg 1997a, Jenkins 

2004). Jenkins som här citerar Hanson och Pratt (1988), skriver: 

Factors such as the local availability of support services – whether provided 

through informal social networks or through more formal public or private 

sources – can enable or constrain people’s ability to work outside the home 

(Jenkins 2004:21).15 

Här kan det exempelvis handla om tillgången till offentlig barnomsorg och om-

sorg av äldre (Hanson & Pratt 1995, Forsberg 1997a, 1998) och könskodade 

föreställningar om kvinnors och mäns uppgifter och hur dessa föreställningar kan 

leva kvar efter en strukturomvandling (Jenkins 2004). Jenkins menar att traditio-

nella attityder till könsroller kan bevaras på platser där det också finns starka 

nätverk, särskilt om nätverken är manliga eller kvinnliga. I sin studie av kvinnor 

och arbetsmarknad i Storbritannien konstaterar hon platsbundna skillnader i 

kvinnornas upplevelser av vad som förväntas av dem. I Neath Port Talbot, en 

tidigare gruv- och industriort där kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är 

lågt, upplevde kvinnorna att de förväntades vara hemma med barnen, och om de 

arbetade så fick inte arbetet inkräkta på deras ansvar för familjen och hemmet. I 

West Dorset, ett kustbeläget turistområde där kvinnor deltar på arbetsmarknaden 

i hög utsträckning, var situationen annorlunda. Där upplevde kvinnorna att de 

förväntades arbeta samtidigt som de tog hand om familjen. Genom media upp-

levde de en press på sig att vara goda mödrar och samtidigt göra karriär. Gemen-

samt för orterna var att sociala nätverk med familj och grannar utgjorde en viktig 

stödfunktion.  

Småföretagande och regionala genuskontrakt 

Genusdimensionen saknas dock ofta i diskussioner om företagsklimatet på olika 

platser och i olika regioner, även om lokala kulturer ofta tillskrivs en betydande 

roll (se exempelvis Berggren, Brulin & Gustafsson 1998, Asheim 2000). I studier 

av framgångsrika småföretagsregioner i Europa har man konstaterat att skatter, 

15 Jenkins citerar här Hanson, Susan & Pratt, Geraldine (1988), Reconceptualising the links be-
tween home and work in urban geography. I: Economic Geography vol.64, nr.3, s.193-219.  
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löner och regleringar ofta har en liten förklaringskraft till framgångarna.  I studi-

er av industriella distrikt, kanske främst i det så kallade Tredje Italien, har tradi-

tionellt sett icke-ekonomiska faktorer som kultur, normer och institutioner, fått 

uppmärksamhet som förklaringsfaktorer. Det civila samhället och social infra-

struktur har börjat ses som nödvändigt för att regioner ska kunna vara innovativa 

och kunna konkurrera i en post-fordistisk global ekonomi (Asheim 2000:413-

414).  

Det som kallas för det osynliga företagsklimatet har fått allt större uppmärk-

samhet av praktiker och forskare. Exempelvis har intresset för att bli företagare 

på olika platser, allmänna attityder till företagande, företagsstöd samt den bild 

massmedia ger av företagare belysts, liksom betydelsen av nätverk och den sociala 

miljön. Företagsklimatdiskussionerna skulle dock kunna bli ännu bredare med 

hjälp av genusperspektiv. Danilda (2001) menar att man också skulle ta hänsyn 

till sociala strukturer i form av familjeband och offentligt finansierade tjänster 

som barnomsorg, organisatoriska strukturer i form av rådgivning, stöd och servi-

ce till företagare, och kulturer och värderingar som råder i regioner samt våra 

bilder av dem som är företagare och hur en företagare är. Här handlar det alltså 

delvis om den sociala infrastrukturen som är en viktig del i genuskontrakten. 

Det goda företagsklimat som Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) konstate-

rat i Gnosjö diskuteras kritiskt av Forsberg (1997) som sätter det i relation till det 

traditionella genuskontrakt som hon menar råder där.16 Forsberg konstaterar att 

de storstadslän som placeras högt upp i SAF:s rangordning av län efter företags-

klimat också är de mest jämställda länen. När det gäller andra län menar hon 

dock att det snarare råder en omvänd relation: 

De län som utöver storstadslänen rangordnat sig mest fördelaktigt ur jäm-

ställdhetssynpunkt, kommer mycket långt ner på Svenska Arbetsgivareföre-

ningens rankinglista. Så placeras exempelvis Gävleborgs och Jämtlands än långt 

ner på den nedre halvan när det gäller företagsklimat men på den övre när det 

gäller jämställdhet. Detta ger anledning till funderingar över på vilka grunder 

det gynnsamma ”osynliga företagsklimatet” vilar. Är det på de traditionella ge-

nuskontrakten där kvinnor oavlönat står för mycket av den sociala infrastruk-

turen? (Forsberg 1997:55).  

För vidare diskussion om detta kopplat till fall se exempelvis Nutek 1999; Näs-

man 2000; Danilda 2001). Danilda (2001) resonerar om huruvida det är möjligt 

16 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) lades ner 2001 då istället organisationen Svenskt När-
ingsliv bildades ur SAF och Industriförbundet. Organisationen gör årligen en rankingslista av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner utifrån ett index där flera faktorer vägs samman, exempel-
vis statistik kring företagande och nyföretagande, kommunalskatt och enkätfrågor (attityder, inf-
rastruktur et cetera)  
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att vad som är gott företagsklimat för kvinnor respektive män är olika, och hon 

menar att det behövs ytterligare forskning på detta område. Hon tar upp exempel 

från europeiska regioner och menar att det är sällsynt att regioner lyfter fram en 

god barnomsorg och en bred arbetsmarknad för kvinnor som delar i ett gott före-

tagsklimat. Dock finner hon här undantag, och exemplifierar med Modena i Emi-

lia Romagna i Italien där man har byggt ut barnomsorgen (som är en del i den 

sociala infrastrukturen), just för att skapa bättre företagsklimat och villkor för 

kvinnor på arbetsmarknaden.  

Företagsklimat som begrepp och index för att mäta företagsklimat är därmed 

komplicerat. Alternativa index till Svenskt näringslivs har lanserats av Forum för 

småföretagsforskning (FSF 2007) där hänsyn till tas till kommuners olika förut-

sättningar och av organisationen Företagarna (2008) där hänsyn tas till jäm-

ställdhet.17 För att illustrera att företagsklimat och index för detta är komplicerat 

redovisas Fagerstas, Norbergs, Gnosjös och Stockholms placeringar i olika index. 

Här har också SCB:s jämställdhetsindex lagts till. Kommunerna är rankade från 1 

(bäst enligt indexet) till 290 (sämst enligt indexet).  

Tabell 1. Kommuners placering enligt olika organisationers sätt att mäta företagsklimat 

respektive jämställdhet. 

Index Fagersta Norberg Gnosjö Stockholm 

Svenskt Näringsliv: företagsklimat 194 289 49 94 

FSF: företagsklimat 22 175 58 283 

Företagarna: jämställt företagande 58 159 176 25 

SCB: jämställdhet 136 238 111 1 

Källa: Svenskt näringsliv (2007), FSF (2007), Företagarna (2008), SCB (2005).  

Förutom att tabellen visar att företagsklimat är komplicerat att mäta framkom-

mer också några intressanta skillnader mellan kommunerna. Grannkommunerna 

Fagersta och Norbergs placeringar skiljer sig markant från varandra i samtliga 

index, vilket antyder att lokala kontexter ändå kan antas vara betydelsefulla.  

 

* * * 

17 Variablerna i indexet för jämställt företagande består av: kvoten manliga/kvinnliga företagare, 
åldersstruktur, kvinnor i mansdominerade branscher samt företagartätheten i den kvinnliga popu-
lationen (Företagarna 2008). Notera att organisationen själva benämner variablerna på detta sätt: 
kvinnliga respektive manliga företagare, istället för exempelvis andelen kvinnor respektive män 
som är företagare. Huruvida dessa variabler är en god grund för att mäta jämställdheten inom 
företagande är en fråga för diskussion. Variablerna som FSF använder är exempelvis antal invåna-
re, medelålder, ohälsotal, utbildning, flyttningsöverskott, arbetslöshet.  
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Detta kapitel ska ses som en teoretisk bakgrund och ingång till kommande kapitel 

i avhandlingen och den geografiska kontext som står i fokus. Bilden av bruksorter 

och regionen Bergslagen som icke-entreprenöriella och skillnader inom regionen 

återkommer jag till i kapitel 4 där en kartläggning av företagandet i regionen re-

dovisas liksom vad mina intervjupersoner säger om Fagersta och Norberg som 

platser att vara företagare på. Genusstrukturerna som de regionala genuskontrak-

ten handlar om möter vi framförallt i kapitel 6 som handlar om arbetsliv och 

vardagsliv för företagande kvinnor (här belyses bland annat den sociala infra-

strukturens roll), men också i kapitel 5 som handlar om arbetslivserfarenheter 

och möjlighetsbilder och i kapitel 7 som handlar om nätverk och kontakter. Vill-

koren som småstadens kontext skapar för företagande kvinnor återkommer vi 

också till i dessa kapitel.  
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3. Metod och material   
 

I det här kapitlet presenterar jag de material som studien bygger på och hur jag 

har arbetat med materialen. Som jag nämnde i kapitel 1 har jag valt att fokusera 

orterna Fagersta och Norberg och branscherna hälsa och företagstjänster i inter-

vjuerna. Eftersom dessa val delvis är relaterade till analyserna av den statistik jag 

presenterar i kapitel 4 har jag valt att diskutera detta urval där. Urvalet av inter-

vjupersoner diskuterar jag dock i detta metodkapitel.   

Att välja Bergslagen som geografiskt fokus i en studie av småföretagande kan 

tyckas vara ett val av en geografisk miljö som är ovanligt.  Småföretagsforskningen 

med geografiska perspektiv handlar betydligt oftare om miljöer där gynnsamma 

förutsättningar för företagande finns, ett exempel som jag redan har nämnt är 

Gnosjö. Dessutom kan det med tanke på företagandets manliga könskodning och 

de maskulina associationer som regionen skapar förefalla ovanligt att välja just 

kvinnors företagande. Det finns dock en poäng med att göra val som ter sig ovan-

liga. Silverman (2005:130-133) talar om det positiva med att välja fall som talar 

emot en teori. Här skulle jag också vilja lägga till att det också kan handla om fall 

som talar emot föreställningar. Genom att göra sådana val kan man nämligen 

testa en teori (eller en föreställning) och dess gränser. Här kan jag alltså testa, 

diskutera och nyansera teorier och föreställningar som handlar om vilka geogra-

fiska miljöer som är gynnsamma för småföretagande, företagande som manligt 

kodat och den maskulina bilden av regionen samt diskutera om, och i så fall hur, 

vissa personer bryter mot (föreställda) mönster.   

I avhandlingen är olika bilder av kvinnors företagande och regionen Bergsla-

gen viktiga. De framkommer genom den tidigare forskningen (som framgår i ka-

pitel 1 och 2) och genom de två typer av empiriska material jag använder, dels 

kvantitativa registerdata, dels kvalitativa intervjuer med företagande kvinnor i 

Fagersta och Norberg som driver verksamheter inom hälsobranscher och före-

tagstjänster. De olika materialen syftar här inte i första hand till att bekräfta var-

andra, lika intressanta är olikheterna som framkommer genom materialen.  

I tabell 2 presenterar jag vilka material som jag använder för att besvara stu-

diens olika frågeställningar, samt i vilka kapitel dessa behandlas. Eftersom jag ser 

de olika bilderna av kvinnors företagande som viktiga och intressanta har jag valt 

att behandla olika teman (aspekter av kvinnors företagande) i kapitel 5 till 7, 

istället för att låta varje material för sig bygga upp olika kapitel.  
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Tabell 2. Material i respektive kapitel.  

Frågeställning Kapitel Material 

 

Vilka bilder och föreställningar om företagande i Bergslagen  

framkommer i tidigare studier av regionen och av andra  

regioner med liknande närings- och arbetslivstraditioner samt i 

studier av platsers betydelse för företagande? 2 Tidigare forskning

 

Hur vanligt är småföretagande i kommuner i bergslagsregio-

nen? Är företagande mindre utvecklat i Bergslagen jämfört med 

andra delar av landet? Vad karaktäriserar kvinnors företagande 

i bergslagsregionen?  4 (5-6) 

Databasen BeDa 

SCB/RAMS 

 

Vilka förhållanden ter sig ur individperspektiv främja  

företagande? I vilka sammanhang (arbetsmässiga,  

familjemässiga och sociala) har kvinnor som startat företag  

befunnit sig? 5-7 

Tidigare forskning, 

intervjuer, BeDa 

 

Hur ser samspelet mellan olika delar av livet ut för  

företagande kvinnor? 5-7 

Tidigare forskning, 

intervjuer 

 

Vad betyder de olika bilderna av kvinnors  

företagande och av regionen som framkommer i tidigare  

forskning, respektive genom kvalitativa och kvantitativa mate-

rial? 8 

Analys av samlat 

material  

 

Vad betyder studiens resultat för teorier om småföretagande i  

bruksorter och för teorier om regionala genuskontrakt? 8 

Analys av samlat 

material 

 

Triangulering 

Inställningen till att använda en kombination av metoder, också kallat triangule-

ring, i en studie varierar, från skepticism till förespråkande. Också synen på vad 

triangulering innebär och syftar till varierar. Givetvis hänger inställningen till tri-

angulering ihop med synen på vad trianguleringen syftar till, och den hänger ock-

så ihop med forskarens vetenskapssyn. Skepticismen handlar bland annat om att 

man inte har avgränsat sitt forskningsområde tillräckligt (Silverman 2005), och 

att det kan vara problematiskt att kombinera metoder som är sprungna ur olika 

paradigm, eftersom poängen med en filosofisk grundsyn och ett visst vetenskap-

ligt synsätt då försvinner (Svensson 1996, som här refererar till Leininger 1992).  

Förespråkarna för kombinationer av metoder anger flera olika anledningar till 

detta. En anledning kan vara att man vill validera resultat som nås med olika me-

toder eller balansera olika metoders för- och nackdelar. Detta tyder på en syn på 

objektiv sanning som möjlig att finna, eller åtminstone komma nära (Svensson 

1996, se även Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). Dock finns också andra 

anledningar till att kombinera metoder, som inte innebär denna syn. Svensson 

(1996, med stöd i Fielding & Fielding 1986) uttrycker det som att man genom att 
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kombinera metoder kan få en djupare förståelse och en bredare analys, dock utan 

syftet att finna objektiv sanning eller validera resultaten genom varandra. Han 

menar att en kombination av metoder, även metoder ur olika paradigm, kan an-

vändas i en och samma studie, och talar om metodologisk mångfald, vilket han 

menar kan bidra till att:  

vi kan göra nya fynd, få nya infallsvinklar och göra nya tolkningar som annars 

icke vore möjliga (Svensson 1996:220).  

Också Nightingale (2003) diskuterar och visar just detta: triangulering behöver 

inte innebära att man använder olika metoder för att validera resultaten man får 

med respektive metod, det finns också en poäng med att man genom triangulering 

kan se olika resultat genom olika metoder. Hon skriver bland annat: 

I am interested in the silences and incompatibilities that become evident when 

data sets produced by different methodologies are brought together. This form 

of triangulation, or “mixing methods”, allows for the notion that such knowl-

edges are partial and that different vantage points – for example interview par-

ticipants’ perspectives versus researchers’ results from observation – will pro-

duce different views of particular processes and events (Nightingale 2003:80). 

Bedömer man resultaten som nåtts med respektive metod som internt valida är 

skillnaderna mellan dessa resultat intressanta då de visar att kunskap är fragmen-

tarisk. Nightingale (2003:86) menar också att man genom att använda flera me-

toder kan visa att hegemoniska representationer inte är tillräckliga.  

Qualitative, interpretive methods provide rich, thick results, but combined with 

other methods, these results can be richer and thicker, and we can demonstrate 

how fragmented and situated knowledge is. [..] When different kinds of knowl-

edges are taken seriously and all are critically interrogated, richer results are 

generated, new interpretations emerge and the supremacy of any one kind of 

knowledge is challanged (Nightingale 2003:86-87).  

Longitudinella registerdata på individnivå  

I kapitel 4-6 har kvantitativa data ur databasen BeDa (BergslagsData) som består 

av longitudinella registerdata på individnivå använts. Databasen tillhandhålls av 

Statistiska Centralbyrån (SCB) och baseras på en samkörning av olika register, 

exempelvis Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Huvudsakligen ba-

seras uppgifterna i BeDa på SCB:s databas LISA (Longitudinell integrationsdata-

bas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier).18 Geografiskt finns data för 

fyra län (Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län) och över tid 

18 LISA är en utvidgad version av databasen LOUISE som tidigare fanns vid SCB.  
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sträcker sig uppgifterna från 1990 till 2005. Eftersom SCB:s sätt att identifiera 

företagare förändrades mellan 2003 och 2004 har 2003 använts som senaste år i 

studien.19 För jämförelser med riket i kapitel 4 har RAMS använts.  

I databasen finns samtliga individer som är 16 år eller äldre som någon gång 

under perioden 1990-2005 har varit folkbokförda eller arbetat i något av de fyra 

länen. Totalt sett innehåller databasen cirka 1,3 miljoner individer. Till skillnad 

från en enkätundersökning arbetar man alltså inte med ett urval av individer och 

behöver därför inte ta hänsyn till representativitet och bortfall. Namn och per-

sonnummer framgår inte i databasen, utan dessa är ersatta med löpnummer. De 

huvudsakliga variablerna kretsar kring sysselsättning, utbildning och inkomst. 

Variabler som kopplar individerna till deras boendekommun och/eller den kom-

mun där de är sysselsatta finns också. Mer detaljerade kommentarer till variabler 

och analyser görs i sina sammanhang i kapitel 4 till 7.  

 Att databasen är longitudinell och innehåller individdata gör att det är möj-

ligt att följa människor över tid, till skillnad från tvärsnittsdata som ger ögon-

blicksbilder. Konkret har de longitudinella uppgifterna inneburit att jag har kun-

nat följa och analysera vilka människor som tar steget in i företagande från en 

anställning mellan två tidpunkter, vid sidan av att jämföra exempelvis hur många 

företagare som fanns vid dessa två tidpunkter. Detta, liksom att hänsyn inte be-

höver tas till representativitet och bortfall, utgör två fördelar med databasen.20  

För att identifiera företagare i databasen har jag använt variabel Yrkesställ-

ning (SCB 2005:70). Variabeln är konstruerad efter individernas största inkomst-

källa i november respektive år. Förenklat går det att uttrycka så här: kommer den 

största delen av en persons inkomst från aktiv näringsverksamhet är hon eller han 

kodad som företagare och består den största delen av en persons inkomst av en 

löneinkomst är hon eller han kodad som anställd.21 Det innebär att man inte kan 

19 Till och med 2003 räknades endast personer vars verksamheter redovisade överskott som före-
tagare, från och med 2004 räknas också personer vars verksamheter går med underskott in. I 
databasen som helhet finns uppgifter för följande år: 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2003 och 
2005.  
20 Det kan förekomma att någon uppgift saknas för ett fåtal personer eller att ett fåtal personer 
har motstridiga uppgifter, men detta är i sammanhanget marginella problem.  
21 Uppgiften bygger på två saker: dels den kontrolluppgift som arbetsgivare ska lämna till Skatte-
verket för alla personer som har fått lön eller andra ersättningar, dels deklarerad inkomst på över 
100 kronor av aktiv näringsverksamhet.  
Eftersom SCB ändrade kodningen av variabeln Yrkesställning mellan åren 1990 och 1993 respek-

tive mellan åren 2003 och 2004 har jag i analysen endast använt mig av uppgifter för åren mellan 

1993 och 2003. Då användes följande alternativ för hur individer var kodade: personer utan kon-

trolluppgift, sjömän, övriga anställda, företagare samt företagare i eget AB. När det gäller den 

största inkomsten har SCB vägt upp företagarinkomsten (inkomst av aktiv näringsverksamhet) 
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se att det finns personer som kombinerar företagande med en anställning (så kal-

lade kombinatörer), då man antingen är kodad som anställd eller företagare. Det-

ta är ett sätt att identifiera företagare och anställda i databasen. Ett annat, där 

man också kan hitta kombinatörer är att kombinera variabeln Yrkesställning med 

variabler över andra inkomstkällor. Mitt huvudsakliga intresse har dock varit 

människor som huvudsakligen är företagare och som (huvudsakligen) försörjer 

sig på detta, vilket motiverar mitt val av sätt att identifiera företagare på.  

Urval av intervjupersoner, bortfall och genomförande   

För studien har 14 företagande kvinnor i Fagersta och Norberg intervjuats. 12 av 

dem hade vid intervjutillfället aktiva företag och 2 hade vilande företag, men med 

möjlighet att återuppta företagandet. De intervjuade är verksamma inom hälsore-

laterade branscher samt företagstjänster och de fördelar sig jämt både mellan 

branscherna och mellan orterna. Dock är det svårt att kategorisera några av de 

intervjuade som endast hemmahörande i den ena orten eller endast verksamma 

inom den ena branschen. De valda kommunerna är grannkommuner och orterna 

ligger nära varandra: att ha företaget på den ena orten och bo på den andra är 

fullt möjligt, liksom att ha flyttat mellan dem. Också att vara verksam inom båda 

branscherna är möjligt.  

Företagarna intervjuades under 2007. För att finna intervjupersoner och 

komma i kontakt med dem använde jag mig av företagsregistren Företagsfakta 

samt ForReg.22 Eftersom ett av de områden jag ville undersöka i studien var små-

företagares nätverk fann jag att sökande efter intervjupersoner med hjälp av regis-

med faktorn 1,6: ”Detta för att den deklarerade näringsinkomsten i genomsnitt är lägre i förhål-

lande till den tid som läggs ner i arbetet (faktorn är beräknad utifrån uppgifter i SCB:s inkomststa-

tistik)” (SCB 2005:70). Jag har i analyserna valt att inte skilja mellan företagare och företagare i 

eget AB, huvudsakligen eftersom frågorna jag fokuserar på handlar om företagarna som personer 

och livet som företagare, snarare än företagen i sig. Nerbrutet på bransch- och kommunnivå är 

antalet företagare i vissa fall litet varför det också är motiverat med en så sammanhållen analys 

som möjligt. Skillnaden mellan företagare och företagare i eget AB är dock inte en ointressant 

fråga, och här finns både branschmässiga skillnader och skillnader i hur länge företag har drivits 

som går att diskutera (se exempelvis Hedberg & Pettersson2006:53-55). 
22 Företagsfakta publiceras av Företagsfakta i Halmstad AB och uppgifter går att söka online via 

företagets hemsida (www.foretagsfakta.se) och ForReg publiceras av Regina Ervik AB och uppgif-

ter går att söka online via företagets hemsida (www.reginaervik.com, eller direkt på 

www.forreg.nu). I dessa register framgår företagets namn, adress och telefonnummer. Ibland finns 

också uppgifter om företagarens/VD:n namn, e-postadress och företagets verksamhet, vilket är till 

hjälp om det inte går att lista ut av företagets namn. I de fall då jag inte av företagarens namn 

kunnat veta säkert om det var en kvinna eller en man kontaktade jag Skatteverket för att kontrol-

lera detta.  
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ter var ett bättre alternativ än så kallat snöbollsurval. Med ett snöbollsurval, som 

innebär att man ber intervjupersoner om tips på andra som man kan intervjua 

och kontaktar dessa, skulle jag riskera att intervjua personer som i detta avseende 

var lika snarare än olika (Valentine 2005:117-118).23 

Efter sökningar i företagsregistren skickade jag brev till företagarna där jag 

kortfattat presenterade mig och mitt projekt, och kort därefter kontaktade jag 

dem per telefon för att höra om de kunde tänka sig att intervjuas. Totalt kontak-

tade jag 27 företagare vilket resulterade i 14 intervjuer. Alla dessa kontaktades 

inte på en gång, utan några i taget och intervjuer genomfördes undan för undan 

tills jag upplevde att jag hade uppnått en intervjumättnad.  

Av de 13 som utgör ”bortfallet” fick jag aldrig kontakt med fyra (varav ett 

brev kom i retur till avsändaren eftersom eftersändning hade upphört och tre inte 

gick att nå per telefon). Nio av företagarna som jag kontaktade avböjde att låta 

sig intervjuas, vilket jag självklart har accepterat. Däremot har jag funderat kring 

huruvida intervjuer med dessa personer hade lett till andra resultat i studien. 

Menar någon att hon inte har tid för en intervju blir jag naturligtvis nyfiken på 

hur hennes liv ser ut, och vill någon inte intervjuas funderar jag över varför. Kan 

det kanske vara för att hon inte identifierar sig som företagare, inte tycker att hon 

har något intressant att berätta eller inte känner något behov av att förmedla till 

omvärlden hur det är att vara företagare? Dessa frågor kan per definition inte få 

något svar, men de är tankeväckande. En granskning säger även att bortfallet inte 

var mer påfallande i någon av urvalsgrupperna (bransch och ort) än i någon an-

nan. Av de 13 som utgjorde bortfallet hade sju postadresser i Fagersta och sex i 

Norberg och sju av dem klassificerade jag som verksamma inom hälsobranscher 

och sex av dem som verksamma inom företagstjänster, och av de nio som avböjde 

att låta sig intervjuas hade fyra postadress i Fagersta och fem i Norberg, fem var 

verksamma inom hälsobranscher och fyra inom företagstjänster. Dock har jag 

observerat att de potentiella intervjupersoner som hade icke-svenska namn fanns 

bland dem som avböjde intervju.  

Sammanfattningsvis utgör dock de som har intervjuats en diversifierad grupp. 

De har varit företagare under olika lång tid, de har olika ambitioner med företa-

gen, några har anställda medan andra inte har det, de har olika familjesituationer, 

deras kontaktnät ser olika ut, och så vidare. Även de som har intervjuats talade 

23 Däremot hände det att jag i samband med intervjun ändå frågade om intervjupersonen hade tips 
på någon annan som jag kunde intervjua. Detta fyllde en funktion i och med att jag kunde få yt-
terligare svar på hur deras kontakter med andra företagare såg ut och en uppfattning om det fanns 
företagare som de själva uppfattade som intressanta i något avseende. 
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om tidsbrist, både när vi skulle komma överens om tid och plats för intervjun och 

under själva intervjun.  

Intervjuerna genomfördes i Fagersta och Norberg och intervjupersonerna fick 

själva välja plats för intervjun. Ofta valde de sin företagslokal om de hade en så-

dan, men intervjuer gjordes också på caféer och i något fall i intervjupersonens 

hem. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och knappt två timmar och spelades 

in på diktafon. Eftersom intervjuerna spelades in behövde jag inte anteckna vad 

intervjupersonerna sa. Däremot gjorde jag vissa anteckningar under intervjuerna, 

exempelvis om de intervjuade i förbigående sa någonting som jag ville återkomma 

till, för att inte glömma bort detta.  

Vid sidan av intervjuerna med företagare har ytterligare en intervju av annan 

karaktär gjorts: en intervju med ordföranden i nätverket Embla för företagande 

kvinnor i Norberg och Fagersta. Denna intervju varade i drygt två timmar och 

bidrar till ytterligare perspektiv på företagares kontaktnät i kapitel sju.    

De genomförda intervjuerna har börjat med att jag har berättat för intervju-

personen hur jag hittade hennes kontaktuppgifter och vad jag visste om hennes 

företag, vilket oftast inte var särskilt mycket, utan till exempel bara att hon arbe-

tar med redovisning och bokföring. Därefter bad jag intervjupersonen att berätta 

om vad hon arbetade med i sitt företag, med andra ord startade intervjun med en 

”enklare” fråga (se diskussion i Legard, Keegan & Ward 2003 kring detta) som 

direkt behandlade företaget, men också med en fråga som var öppen (Starrin & 

Renck 1996 beskriver denna typ av fråga som ”the grand tour”).  

Som hjälpmedel under intervjun har jag använt en intervjuguide. Till skillnad 

från ett intervjuformulär med preciserade frågor är en sådan friare i sin form. Den 

ringar in ett antal punkter, och det viktiga är att försöka få information kring 

dessa, snarare än att frågor ställs i en viss ordning (Starrin & Renck 1996:62, 

Legard, Keegan & Ward 2003:141). Intervjuguiden som jag konstruerade och 

använde i intervjuerna med företagarna bestod av tre huvudsakliga teman: ett 

som behandlade företaget i sig och det företagsrelaterade, ett som behandlade 

vardagslivet och familj, samt ett avslutande tema som behandlade företagarens 

framtid. Dessa teman med ett par nyckelord hade jag ritat på ett A4-papper som 

jag innan intervjun började visade för intervjupersonerna för att ge dem en upp-

fattning om vilka områden jag ville att intervjun skulle fokusera på och för att ge 

ett förslag på hur intervjun skulle kunna struktureras. Jag upplevde också att 

denna illustration fungerade som en hjälp för att disponera tiden under intervjun, 

både för mig och för den intervjuade. För egen del hade jag ett papper med mer 
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preciserade nyckelord/punkter som jag använde som stöd för mitt eget minne.24 

Intervjuguiderna återfinns i bilaga.  

Den kvalitativa intervjun  

Starrin och Renck (1996:52) menar också att det råder någorlunda konsensus 

kring att en intervju är ”en speciell form av samtal med det speciella syftet att 

samla in information” (jmf Legard, Keegan & Ward 2003). Intervjuerna som jag 

har gjort för den här studien benämner jag som kvalitativa, utifrån Starrin och 

Rencks (1996:53) beskrivning av detta som ”en metod för att utröna, upptäcka, 

förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting”. De beskriver ock-

så en kvalitativ intervju som en vägledd konversation som är icke-standardiserad 

och sonderande (s.56). För mig har intervjuerna gått bortom insamling av infor-

mation, som jag delvis tolkar som ett objektivt ord, även om jag genom intervju-

erna också har samlat mycket som kan kallas information. Framförallt har inter-

vjuerna haft en viktig roll i och med att de har belyst företagarnas egna upplevel-

ser, hur de ser på olika aspekter av företagande och samspelet mellan arbetsliv 

och vardagsliv.  

De intervjuade företagarna  

De intervjuade företagarnas ålder sträcker sig från 35-årsåldern till 60-årsåldern. 

Den genomsnittliga åldern för företagarna inom båda branscherna är ca 47 år, 

däremot var medelåldern högre bland de intervjuade som vid intervjutillfället 

bodde i Fagersta: 55 år jämfört med 39 år i Norberg. De har haft sina verksamhe-

ter i allt från ett par år till runt 20 år, vilket innebär att några av de intervjuade 

har mer erfarenhet av företagande än andra. Det innebär också att deras liv kan 

ha förändrats under den tid de har varit företagare, exempelvis avseende familje-

situation. I presentationen av företagarna nedan har jag därför valt att redovisa 

vilken familjesituation de har erfarenhet av under sin tid som företagare, istället 

för att tala om hur deras familjesituation såg ut vid intervjutillfället. Likaså har 

jag valt att redovisa vilka företagare som har erfarenhet av att ha anställda, då 

24 Förutom intervjuguiden använde jag mig också av andra hjälpmedel under intervjuerna, dock 

inte alla, för att inleda frågor kring någonting särskilt. De två hjälpmedel jag prövade var SCB:s 

tidsanvändningsstudie och Svenskt Näringslivs företagsklimatindex. Den förstnämnda visar hur 

många timmar per dygn kvinnor respektive män ägnar åt betalt respektive obetalt arbete och den 

sistnämnda visar hur företagsklimatet i Sveriges kommuner ser ut enligt Svenskt Näringsliv (se 

diskussion kapitel 2). Dessa hjälpmedel fann jag dock inte som särskilt användbara, eftersom jag 

upplevde dels att de kunde ta bort fokus från intervjupersonen, dels att de kunde få intervjuperso-

nerna att vilja svara ”rätt” (ett problem i intervjuer som också diskuteras av Starrin & Renck 

1996).  
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även detta kan förändras under tiden som företagare. I tabell 3 presenteras de 

företagare vi kommer att träffa utifrån den bransch som jag har uppfattat som 

deras huvudsakliga. Deras namn har jag fingerat. Syftet med denna presentation 

är att introducera de intervjuade och ge läsaren möjlighet att lätt återkomma till 

en baspresentation under läsningen.  

 

Tabell 3. Presentation av de intervjuade företagarna.  

Bransch/företagare 

Erfarenhet av att 

ha anställda 

Erfarenhet av att 

ha barn och  

företag  

Företagstjänster  

Helena  X 

Siv X X 

Lisa X X 

Kristin X X 

Ingela  X 

Viveka   

Hälsobranscher  

Sara  X 

Katarina  X 

Lena   

Ingrid X X 

Pia X X 

Anna X  

Marlene  X 

Marianne  X 

Två av de fjorton intervjuade hade vid intervjutillfället sina företag vilande, med 

möjlighet att återuppta det, och var anställda. Tre av de intervjuade var så kalla-

de kombinatörer, det vill säga de kombinerade företagandet med en anställning 

(för diskussion kring kombinatörer och deltidsföretagare, se Sundin 2005). Ytter-

ligare en eftersträvade att vara kombinatör.  

Analys av intervjumaterialet i NVivo 

Jag transkriberade de 14 intervjuerna till största delen ordagrant, vissa passager 

sammanfattade jag dock utan att återge exakt hur intervjupersonen berättade.25 

Eftersom jag har arbetat med förhållandevis få intervjuer har jag genom hela ar-

betet med transkribering och analys också kunnat minnas varje person jag har 

intervjuat och just den intervjusituationen. Trots detta kunde jag i transkriberingen 

25 Intervjun med Emblas ordförande är dock inte transkriberad då den endast används i liten ut-
sträckning.  
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lägga märke till sådant som jag inte hade fäst någon större vikt vid under inter-

vjun eller kommit ihåg som särskilt intressant. Transkriberingen blev alltså ett 

sätt att lära känna materialet ytterligare.  

Efter transkriberingen analyserade jag intervjuerna med stöd av NVivo, ett 

datorprogram för kvalitativ analys. Att använda ett datorprogram för att göra 

kvalitativa analyser kan tyckas motsägelsefullt, men programmet och arbetssättet 

som det möjliggör har flera fördelar (se Bruhn & Lindberg 1996 för en utförliga-

re diskussion). För egen del har jag upplevt att de största fördelarna med pro-

grammet har varit att det är till hjälp när det gäller att skapa ordning i materialet 

och att arbetssättet har tillåtit materialet att överraska mig, det vill säga jag har 

kunnat upptäcka saker som jag från början inte hade reflekterat över som viktigt 

själv. Detta är en del i vad andra menar med att programmet skapar möjligheter 

för teorigenerering (Bruhn & Lindberg 1996, Brunåker 1996, Stenbacka 2001).  

En intressant effekt, som också har med ”överraskningseffekten” att göra, är att 

jag upptäckte att intervjuer som jag under och/eller efter intervjun upplevde som 

mindre lyckade än andra visade sig vara mer innehållsrika än vad jag först trod-

de, precis som intervjuer som jag hade upplevt som lyckade kunde visa sig vara 

inte fullt så innehållsrika. Jag tror därför att arbetssättet har gjort att några av 

företagarna har blivit synliga i analysen på att annat sätt än vad de skulle ha bli-

vit annars.  

I NVivo arbetar man med kodning av passager i texter. Passagerna kan vara 

olika långa, det kan vara en mening, ett stycke eller flera stycken. Det finns två 

huvudsakliga tillvägagångssätt för kodningen, som också får olika innebörd: an-

tingen kan man söka efter nyckelord som man i förväg har bestämt, eller så kan 

man låta innehållet i texten styra kodningen. Det senare benämns också som in-

dexering (Brunåker 1996, Stenbacka 2001). Stenbacka (2001:92) beskriver skill-

naden mellan de två arbetssätten som att man fokuserar på vad människor säger 

när man söker efter nyckelord medan man gör en tolkning av texten och därmed 

fokuserar på vad människor menar när man indexerar.   

När jag kodade intervjuerna ställde jag frågan ”vad handlar det här om?” till 

olika passager i dem transkriberade intervjuerna (jmf Starrin 1996:109-110, Al-

vesson & Sköldberg 1994:78-79), vilket innebär att jag snarare har fokuserat på 

intervjuernas innehåll snarare än letat efter som jag på förhand har uppfattat som 

intressanta. Framförallt har jag i kodningen inte nödvändigtvis utgått från vilken 

fråga jag ställde till den intervjuade, utan vad de faktiskt pratade om när de sva-



Företagande kvinnor i bruksort - mona hedfeldt 61

rade, vilket förstås kan handla om just det jag frågade om men också om många 

andra saker.26   

Att arbeta på det sätt som jag valde i NVivo har stora likheter med det arbets-

sätt som förespråkas i Grounded Theory, ursprungligen formulerad av Barney 

Glaser och Anselm Strauss i boken The Discovery of Grounded Theory som gavs 

ut 1967. Huvudidén inom Grounded Theory, enligt min tolkning, är att teori 

skapas genom empiriska data, och att det inte är någon särskild teori som be-

stämmer datainsamlingen. Empirin blir alltså teorigenererande, och programmet 

NVivo kan vara till hjälp i detta arbete. Vidare är terminologin som används i 

Grounded Theory och i NVivo likartad, man använder inom båda termer som 

kodning och index (jmf Bruhn & Lindberg 1996 och Starrin 1996).  

Jämförande är en central del i Grounded Theory (Alvesson & Sköldberg 

1994:85, Starrin 1996), och i NVivo kan jämförande göras med hjälp av funktio-

nen ”queries”. Med hjälp av queries har jag exempelvis kunnat fråga mitt kodade 

intervjumaterial ”vad säger de som är verksamma inom hälsobranscher om sin 

utbildning?” och ”vad säger de som är verksamma inom företagstjänster om sin 

utbildning?”, för att se om detta skiljer sig eller om det snarare finns likheter.  

Ett teorigenererande arbetssätt?  

Syftet med Grounded Theory var enligt Glaser och Strauss att överbrygga gapet 

mellan ”de stora teorierna” och empirisk forskning. De poängterade också vikten 

av att teori genereras, snarare än verifieras, vilket det dock inte behöver råda 

motsatsförhållanden mellan (Alvesson & Sköldberg 1994:69, 73-74). Gentemot 

de stora teorierna drev Glaser och Strauss också det som Alvesson och Sköldberg 

beskriver som 
den rätt befriande tesen att var och en kan skapa sin egen teori, bara de utgår 

från verkligheten (Alvesson & Sköldberg 1994:70).   

26 Ett problem, som Starrin (1996) också påpekar, är att man riskerar att ”överkoda” sitt materi-

al, det vill säga man kodar för detaljerat och det blir svårt att veta hur man sedan ska behandla 

alla de detaljerade kodningarna. Bruhn och Lindberg (1996) talar också om risken för fragmente-

ring av ett material, som kan göra att man tappar överblicken och kontexten. Dessa risker har jag 

känt av, men kunnat hantera problemen eftersom jag har arbetat med förhållandevis få intervjuer 

som jag har genomfört och transkriberat själv, vilket inneburit att varje person och hennes kon-

text har funnits i mitt minne. Genom detta har jag kunnat komma tillbaka till en helhetsuppfatt-

ning om respektive intervju. Bruhn och Lindberg (1996:141) påpekar också att ”Möjligen är ’den 

fragmenterande resan’ ned till djupet och sedan den ’sammanlänkande resan upp till ytan ibland 

nödvändig för att tränga ordentligt in i materialet”.  
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Eftersom empirin ses som teorigenererande ses starten på forskningsprocessen 

som mer öppen och förutsättningslös. Kritik mot att forskningsprocessen skulle 

kunna vara både så teorigenererande och förutsättningslös som man förespråkar 

finns dock (Alvesson & Sköldberg 1994, Starrin 1996). Det är svårt att arbeta 

förutsättningslöst eftersom man ändå har med sig både personliga erfarenheter 

och teorier in i arbetet. Att veta när man ska läsa in sig på teorier och tidigare 

forskning är svårt att avgöra, och Starrin (1996) ställer sig också här frågande till 

att det skulle vara så att en forskare blir mindre kreativ om hon eller han är inläst 

på ett område. Vidare har också kritiken handlat om att de teorier som genereras 

inte alltid är så avancerade, utan att mycket är ”common-sense”-resultat (Alves-

son & Sköldberg 1994:71, Starrin 1996:118).  

Som Starrin (1996) skriver kan Grounded Theory säkert uppfattas på olika 

sätt. Själv menar han att ”det snarare är andan i GT än dess bokstav som är livs-

kraftig” (s.119), vilket jag också uppfattar som överensstämmande med det sätt 

som jag har arbetat på med kodning av intervjuerna i NVivo.  

Statistik och intervjumaterial i texten 

Precis som jag har valt att använda olika metoder och material i avhandlingen har 

jag också valt att i kapitel fyra till sex använda både statistik ur databasen och 

intervjuerna, istället för att i några kapitel endast använda statistik och i andra 

endast intervjuer som empiriskt material. Min förhoppning är att detta ska göra 

att olika bilder av kvinnors företagande framkommer tydligare. Ibland bidrar 

intervjuerna till en djupare förståelse för mönster som statistiken visar. Men 

ibland talar också intervjuerna och statistiken emot varandra, vilket också inne-

bär möjlighet till förståelse för individers brytande mot mönster. Ibland handlar 

skillnader mellan intervjuerna och statistiken också om skillnader mellan vad vi 

säger/upplever och vad vi faktiskt gör. Ett konkret exempel på hur jag menar, och 

som jag återkommer till, är att de intervjuade kan tala om en bruksanda som 

hinder för företagande, samtidigt som statistiken visar att företagandet i Bergsla-

gen inte skiljer sig nämnvärt från företagande i landet som helhet. Poängen är då 

inte att jag vill visa att de intervjuade har fel i vad de säger, utan att när de talar 

om upplevelser som skiljer sig från vad statistiken indikerar, eller vad den tidigare 

forskningen pekar på, så framkommer komplexiteter som är intressanta.  

I texten har jag också valt att återge citat ur intervjuerna som fungerar som 

exempel och för att tydliggöra tankegångar (jmf Berglund 1998, Stenbacka 

2001). Ibland är citaten valda för att ge en förståelse för situationer som ligger 

bakom mönster i statistiken, och ibland är citaten valda just för att motsägelser 

och komplexiteter framkommer genom dem.    
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Etiska överväganden  

Att informera dem som deltar i en studie om vad forskningen handlar om är vik-

tigt och beskrivs av Fontana och Frey (2000:662) som ”informed concent”. Som 

framgick tidigare i kapitlet kontaktade jag möjliga intervjupersoner per brev där 

jag kort presenterade mig själv och mitt forskningsprojekt. Därefter kontaktade 

jag dem per telefon, vilket också gav dem möjlighet att ställa frågor till mig om 

intervjun och forskningen. Innan intervjun började frågade jag intervjupersonen 

om jag fick spela in intervjun, vilket samtliga sa ja till.  

De intervjuade var införstådda med att jag intervjuade kvinnor som drev före-

tag i Norberg och Fagersta inom hälsobranscher och företagstjänster. Vi har ock-

så pratat om att denna avgränsning kan göra att personer som känner till dem 

och deras verksamhet kan gissa att de har medverkat, och att personer som kän-

ner dem kanske också kan koppla ihop person och citat/berättelse, trots att jag 

har fingerat deras namn. De flesta intervjuade har menat att de står för vad de 

säger, men det har också funnits intervjuade som har tyckt att det är bra att få 

vara så anonym som möjligt. Därför har det varit en avvägning mellan att göra 

texten levande och tydlig att följa och att låta de intervjuade ha, som Fontana och 

Frey (2000:662) kallar det, ”right to privacy”.   
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4. Det entreprenöriella Bergslagen  
 

Det här kapitlet innehåller tre delar. I den första delen kapitel fokuserar jag på 

småföretagandet i regionen Bergslagen och valet av Fagersta och Norberg för för-

djupning. I den andra delen fokuserar jag på hälsa och företagstjänster som före-

tagarbranscher och valet av dessa. Avslutningsvis belyser jag vad de intervjuade 

säger om att vara företagare generellt och om Fagersta och Norberg som platser 

för företagande. När det gäller att vara företagare i olika sammanhang bestående 

av arbetslivserfarenheter, familj, vardagsliv, kontakter och nätverk behandlas det-

ta i kapitel 5 till 7.  

Regionen Bergslagen   

Som region är Bergslagen svår att avgränsa på ett självklart sätt eftersom det inte 

är en administrativ region. Olika avgränsningar har gjorts efter olika aspekter och 

vid olika tidpunkter (Ekman 1996:21-24, se också Lundmark & Malmberg 

1988:192-195). I arbetet med de registerdata som används i föreliggande studie 

har jag avgränsat regionen efter EU:s strukturfondsprogram Mål 2 Bergslagen 

1995-1999. De län som ingår i databasen BeDa är Dalarnas, Värmlands, Väst-

manlands samt Örebro län. Figur 2 visar dessa.  

 
Figur 2. Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län 

 
Ur Sverigekartan ©Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande MEDGIV-2008-18178 
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I de fyra länen bodde totalt 1.074.404 personer år 2007, varav 322.063 bodde i 

kommunerna i Mål 2 Bergslagen (SCB, befolkningsstatistik). Figur 3 visar vilka 

kommuner i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län som ingår i 

Mål 2 Bergslagen. Det bör dock tilläggas att också två kommuner i Gävleborgs 

län (Hofors och Sandviken) ingår EU:s Mål 2 Bergslagen (Europeiska Kommis-

sionen 1995).27 De två kommunerna i Gävleborgs län ingår dock inte i denna stu-

die. Totalt finns 22 bergslagskommuner i datamaterialet.  

 
Figur 3. Karta över kommuner i Mål 2 Bergslagen i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands 

och Örebro län.  

 
Ur Sverigekartan ©Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande MEDGIV-2008-18178 

27 Mål 2 i sig syftade till att bidra till bredare sysselsättningsmöjligheter för kvinnor och män i 
regionen genom insatsområdena näringslivsmiljö, företagsutveckling och lokal utveckling (Euro-
peiska Kommissionen 1995).   
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Bergslagsorterna Fagersta och Norberg  

Fagersta och Norberg är grannkommuner i norra Västmanland. Mellan central- 

orterna är det ungefär 2 mil, och orterna har en gemensam lokal arbetsmarknad. 

Båda kommunerna ingår också i Mål 2 Bergslagen i EU:s strukturfonder.  Av de 

två kommunerna är Fagersta den större. Där bodde 31 januari 2007 12.183 per-

soner, jämfört med Norberg där 5.788 personer bodde (SCB/Befolkningsstatistik).  

Både Fagersta och Norberg ligger i det område som har kallats för Norbergs 

bergslag, ett område där gruvbrytning och järnhantering har lång historia, ända 

sedan 1100-talet (Bergslagshistoriskt centrum 2008).28  

Början till Fagersta bruk AB kom genom att en stångjärnshammare anlades 

vid Kolbäcksån 1611, och runt denna växte ett samhälle fram. Bruket grundades 

sedan 1873. Enligt Fagersta kommun var verksamheten vid stångjärnshammaren 

liten till en början, och man uppger att runt 80 personer bodde i Fagersta på 

1700-talet. Under industrialiseringen i slutet av 1800-talet växte dock både Fa-

gersta bruk och Fagersta som ort, och järnbruket blev internationellt känt. Bruket 

var som störst under andra världskriget, men drabbades sedan av stålkrisen på 

1970-talet, vilket gjorde att masugnen blåstes ner och man slutade med gruvdrift 

1979. Bruket fanns kvar till 1984, men idag finns ändå en betydande industri på 

orten som till stor del består av avknoppningar från det gamla bruket. En skillnad 

är dock att dessa företag endast tillverkar förädlade produkter som borrstål och 

rostfria rör (www.fagersta.se). 

Bergslagshistoriskt centrum (2008) uppger att en stadsliknande bebyggelse 

med handel, hantverk och administrativa funktioner etablerades i Norberg kan-

ske så tidigt som på 1200-talet. Norbergs kommun talar också om Norberg som 

platsen för den svenska industrins vagga, men om gruvorna och Lapphyttan (där 

en masugn anlades troligen redan på 1100-1200-talen enligt Bergslagshistoriskt 

centrum) som tillhörande gårdagen.29 1981 lades den sista masugnen (Spännar-

hyttan) ner, vilket resulterade i stor arbetslöshet. När det gäller hur Fagersta och 

Norberg klarade strukturomvandlingarna i slutet av 1970-talet skiljer de två or-

28 För diskussion om begreppet bergslag se Törnqvist (2008). Törnqvist (s.38) skriver exempelvis 
om begreppet så här: ”En betydelseförskjutning av begreppet bergslag har ägt rum över tid, från 
att först ha tolkats i betydelsen ’arbetslag’ till att gälla en ’lag’ för att slutligen beteckna ett områ-
de för vilken lagen gäller. Karin Calissendorf (1988:21ff)) har övertygande argumenterat för att de 
kungliga förordningar som reglerade bergsbruket under medeltid, de s.k. bergsprivilegierna, kal-
lats för ’bergslag’”.  
29 Att Norberg har haft en viktig position i den svenska järnframställningen förstår man bland 
annat genom att malm därifrån levererades ända till Hälsingland under slutet av 1700-talet. 
Transporterna skedde då på Strömsholms kanal ut till Mälaren och vidare till Östersjön  
(Hildebrand 1987:102-105).  
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terna sig från varandra. Bergslagshistoriskt centrum sammanfattar det på följande 

sätt:   

I Norberg innebar 1981 ett mycket hårt slag. På några månader blev hundratals 

människor arbetslösa. Det var inte bara att ersätta en industri med en annan. 

Att få en liknande industri igen var och är nästa omöjligt. Här gällde det att 

tänka om. Få människor att tänka nytt. Att gå från anställd till att vara entre-

prenör. Att tänka flera små företag istället för ett stort. Detta har delvis skett då 

det idag finns många små företag och någon nu, riktigt stor industri, aldrig har 

etablerats.  

Fagersta har klarat strukturomvandlingarna betydligt bättre genom att de mest 

lönsamma delarna av Fagersta AB under 1980-talet omvandlades till nya fram-

gångsrika företag (Bergslagshistoriskt centrum 2008:8).  

Tittar vi på hur många personer de största arbetsgivarna i kommunerna sysselsät-

ter ser vi denna skillnad tydligt i dag. Enligt Kommunfakta30 finns det i Fagersta 

fem privata arbetsgivare som sysselsätter fler än 100 personer. Den största, Seco 

Tools AB har 1.125 anställda, vilket motsvarar drygt 18 procent av de anställda i 

Fagersta. Den största arbetsgivaren är dock kommunen, som är arbetsgivare för 

1.325 personer (motsvarande drygt 21 procent av de anställda). I Norberg där-

emot finns inga privata arbetsgivare med fler än 100 anställda. De största privata 

arbetsgivarna, som enligt Kommunfakta båda har 75 anställda (motsvarande 

drygt fem procent av de anställda i kommunen) är AB Karl Hedin Sågverk och 

Aktiebolaget Strängbetong. Den största arbetsgivaren är, liksom i Fagersta, 

kommunen. Norbergs kommun har enligt Kommunfakta 525 anställda, vilket 

motsvarar drygt 35 procent av de anställda.  

Av tabell 4 framgår också att industrin sysselsätter så många som 44,7 pro-

cent (2003) i Fagersta, jämfört med 22, procent (2003) i Norberg.31 Detta innebär 

också att båda kommunerna i detta avseende skiljer sig från industrins genom-

snittliga andel av sysselsättningen i kommunerna som ingår i Mål 2 Bergslagen. 

Vidare ser vi att industrins andel av sysselsättningen i Fagersta har ökat mellan 

1993 och 2003, medan den har minskat i Norberg.  

30 Kommunfakta är Svenskt Näringslivs databas över näringslivsrelaterad statistik på kommunni-
vå. Finns tillgänglig genom organisationens hemsida: www.svensknaringsliv.se.   
31 För branschindelning baserad på SNI-koder, se bilaga.  
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Tabell 4. Branschers andel av sysselsättningen på arbetsmarknaden i Fagersta, Norberg, 

Mål 2 Bergslagen samt residenskommunerna Falun, Karlstad, Västerås och Örebro 1993 

och 2003.  

  Fagersta Norberg Mål 2 Bergslagen Residenskommuner

Bransch 1993 2003 1993 2003 1993 2003 1993 2003 

Industri 37,6 44,7 26,9 22,8 28,7 31,0 16,2 15,8

Bygg 4,3 5,2 8,3 9,2 6,2 5,7 7 6,4

Handel 7,1 8,2 7,1 7,7 9,1 9,1 12,2 13,1

Hotell o rest 1,1 1,0 2,7 2,1 1,4 1,8 1,9 2,3

Transport 1,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,2 3,4 3,9

Post o tele 1,2 0,7 1,5 0,6 1,5 0,8 2,8 2,0

Bank, finans, för-

säk 0,6 0,5 0,9 0,7 0,9 0,8 1,9 1,4

Företagstj, FoU 6,4 3,4 5,8 5,7 6,8 6,8 10,1 11,8

Off förv, försvar 

mm 2,7 3,8 3,6 6,3 4,3 5,0 6,1 6,7

Utb, inkl. förskola 13 9,7 18,9 13,0 12,6 11,2 12,2 11,3

Sjukvård, sociala 

tj 18,8 15,5 15 20,0 18 17,4 19 18,7

Rekreation, pers tj 3,4 3,4 1,8 3,0 3,5 3,6 4,4 4,5

Jord, skog, fiske 0,7 0,5 3,6 3,3 2,6 2,1 1,5 1,2

Okänd 1,3 1,7 1,7 3,1 1,5 1,4 1,4 0,9

Totalt 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0

Källa: SCB/BeDa. 

 

Orternas befolkning har påverkats av industrins uppgång och nedgång. Mellan 

1950 och idag var Fagersta befolkningsmässigt som störst runt 1970 då befolk-

ningen uppgick till 16.982 personer och Norberg var som störst kring 1960 då 

befolkningen uppgick till 8.124 personer. Under åren 2005, 2006 och 2007 var 

utflyttningen större än inflyttningen till Norbergs kommun och det fanns också 

ett födelseunderskott. Till Fagersta var inflyttningen större än utflyttningen 2005 

och 2006, men precis som i Norberg fanns ett födelseunderskott under alla tre år. 

Totalt sett minskade befolkningen i de två kommunerna under 2005, 2006 och 

2007, undantaget en befolkningsökning på 39 personer i Fagersta under 2005 

(SCB, Befolkningsstatistik).  

Företagandet i Bergslagskommunerna    

Bergslagsregionen och bruksorter beskrivs som vi såg i kapitel 2 ofta som platser 

där företagartraditioner saknas och där det är svårt att starta företag. Men genom 

kartläggning med hjälp av registerdata, där uppgifter om befolkningens syssel-

sättning ingår, framkommer resultat som nyanserar denna bild.  

Som framgår av tabell 5 var 10,3 procent av de sysselsatta männen och 4,6 

procent av de sysselsatta kvinnorna i Sverige företagare 2003. I Mål 2 Bergslagen 

var motsvarande andelar 8,6 procent av männen och 4,2 procent av kvinnorna, 
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vilket innebär att det skiljer 1,7 procentenheter mellan männen i Bergslagen och 

männen i landet i genomsnitt men endast 0,4 procentenheter mellan kvinnorna i 

Bergslagen och kvinnorna i landet i genomsnitt. Skillnaderna mellan landet som 

helhet och Bergslagen handlar alltså mer om skillnader i hur vanligt det är att 

män är företagare än om skillnader i hur vanligt det är att kvinnor är företagare.  

Jämför vi dessutom företagandet i Mål 2 Bergslagen med företagandet i resi-

denskommunerna Falun, Karlstad, Västerås och Örebro ser vi att det faktiskt re-

lativt sett är vanligare både bland män och bland kvinnor att vara företagare i 

bergslagskommunerna.  

En jämförelse över tid (1993 och 2003) visar att antalet företagande män och 

kvinnor har ökat i landet. Samtidigt har det relativt sett har blivit mindre vanligt 

att vara företagare (skillnaderna bland kvinnor 1993 och 2003 är dock endast 0,2 

procentenheter). I bergslagskommunerna har företagandet minskat något mellan 

1993 och 2002, både i absoluta tal och relativt. Tittar vi på de för denna studie 

utvalda kommunerna Fagersta och Norberg, upptäcker vi någonting intressant: I 

Fagersta är det både bland männen och bland kvinnorna ännu mindre vanligt att 

vara företagare än i bergslagskommunerna i genomsnitt. I Fagersta var endast 5,9 

procent av de sysselsatta männen företagare 2003 och endast 3,7 procent av de 

sysselsatta kvinnorna. I Norberg däremot ser situationen annorlunda ut: där var 

det 2003 vanligare både bland männen och kvinnorna att vara företagare än både 

i bergslagskommuner och i landet som helhet. Bland männen var hela 17,6 pro-

cent företagare och bland kvinnorna 6,1 procent. I en jämförelse över tid ser vi 

här också att företagandet relativt sett har blivit vanligare, undantaget bland män 

i Fagersta.  
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Tabell 5. Antal och andel företagare av sysselsatta 1993 respektive 2003. 

    Män Kvinnor Män Kvinnor 

    Antal Antal Andel Andel 

Riket 1993 212 873 87 611 11,2 4,8 

 2003 218 456 90 842 10,3 4,6 

   

De 4 länen 1993 24 303 9 960 10,4 4,5 

 2003 23 287 9 487 9,5 4,3 

   

Residenskommunerna 1993 7 953 3 086 8,8 3,5 

 2003 7 831 3 228 7,9 3,5 

   

Mål 2 Bergslagen 1993 6 997 2 966 9,7 4,5 

 2003 6 322 2 636 8,6 4,2 

   

Fagersta  1993 268 110 7,9 3,5 

 2003 210 106 5,9 3,7 

   

Norberg  1993 163 49 16,6 5,3 

 2003 157 50 17,6 6,1 

   

Stockholm 1993 18 187 8 028 8,2 3,7 

 2003 24 916 12 125 9,5 4,9 

      

Gnosjö 1993 394 194 13,3 8,9 

  2003 253 110 7,3 4,4 

Källa: SCB/BeDa och SCB/RAMS. 

 

Jämför vi slutligen företagandet i Bergslagen med det i Stockholm och Gnosjö ser 

vi att företagandet ökar i Stockholm både procentuellt och i absoluta tal medan 

det minskar i Bergslagen. Dock ligger Stockholm och Bergslagen på liknande ni-

våer. I Gnosjö har företagandet minskat ännu mer än i Bergslagen mellan 1993 

och 2003, och vi ser att det skiljer så mycket som tio procentenheter mellan de 

företagande männen i Gnosjö och Norberg och att skillnaden mellan kvinnorna i 

Gnosjö och Norberg är nära två procentenheter.  

Såväl geografiska som könsmässiga skillnader i företagande, liksom skillnader 

över tid, framträder alltså med hjälp av registerdata. Genom uppgifterna om före-

tagandet i Fagersta och Norberg förstår vi också att företagandet inom regionen 

Bergslagen varierar mellan kommuner. Det ter sig inte vara rimligt att tala om 

Bergslagen som en homogen region när det gäller företagande. I figur 4 och 5 vi-

sas detta ännu tydligare. Där redovisas en kartläggning av kvinnors företagande 

på kommunnivå i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. I figur 4 

redovisas uppgifter för 2003 och i figur 5 uppgifter för 1993. Kartläggningen är 

gjord efter två dimensioner, dels andelen företagare bland de sysselsatta kvinnor-

na, dels andelen kvinnor i gruppen företagare. Den ena dimensionen talar alltså 
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om hur vanligt det är att kvinnor är företagare och den andra dimensionen säger 

någonting om företagandets genuskodning. Varje dimension innehåller tre klas-

ser: ”hög”, ”genomsnittlig” respektive ”låg” andel, vilket skapar nio olika grup-

per av kommuner. Skillnaderna mellan klasserna kan tyckas vara små, men på 

kommunnivå finns ändå markanta skillnader: andelen företagare bland sysselsat-

ta kvinnor 2003 sträcker sig från 3,0 procent i Karlstad till 9,7 procent i Heby 

och andelen kvinnor i gruppen företagare varierar mellan 23,3 procent i Orsa och 

35,0 procent i Leksand.32 I figurerna har kommunerna i Mål 2 Bergslagen marke-

rats med fet stil och residenskommunerna markerats med kursiv stil, och precis 

som vi började förstå av tabell 5 finns det en variation i kvinnors företagande 

mellan olika bergslagskommuner.  

32 Som jämförelse med kommuner utanför de fyra länen kan nämnas att andelen kvinnor i grup-
pen företagare i Stockholm var 32,7 procent (2003) och 30,6 procent (1993) och i Gnosjö 30,3 
procent (2003) och 33 procent (1993) (SCB/RAMS).  
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Figur 4. Gruppering av kommuner efter kvinnors företagande 2003.  
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Källa: SCB/BeDa. 

Många kommuner hamnar i den ”genomsnittliga” kategorin, både kommuner 

som ingår i Mål 2 Bergslagen och övriga kommuner. Att bergslagskommunerna 

placerar sig i åtta av de nio möjliga kategorierna visar variationen mellan dem. 

Däremot är det endast tre kommuner, varav Norberg är den ena, som kan anses 

ha en förhållandevis hög andel företagare bland de sysselsatta kvinnorna. Åtta 

kommuner kan anses ha en förhållandevis hög andel kvinnor i gruppen företaga-

re, och två en markant låg andel kvinnor i gruppen företagare. Norberg och Fa-

gersta faller här ut som kommuner där motsatsförhållanden råder: i Fagersta är 

andelen företagare bland de sysselsatta kvinnorna låg medan andelen kvinnor i 

gruppen företagare är hög, och i Norberg är andelen företagare bland de syssel-

satta kvinnorna hög medan andelen kvinnor i gruppen företagare är låg. Småföre-
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tagande är med andra ord vanligare i Norberg, samtidigt som man kan tolka det 

som mindre manligt kodat i Fagersta.  

I figur 5 redovisas en kartläggning efter samma principer för 1993, vilken vi-

sar några förändringar över tid. Andelen företagare bland sysselsatta kvinnor va-

rierade 1993 mellan 3,0 procent i Karlstad och 11,7 procent i Heby, och andelen 

kvinnor i gruppen företagare varierade mellan 22,4 procent i Storfors och 35,7 

procent i Vansbro. Den geografiska variationen i kvinnors företagande sträckte 

sig alltså över ett längre spann 1993 än 2003.  

 

  Figur 5. Gruppering av kommuner efter kvinnors företagande 1993. 
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Källa: SCB/BeDa. 

 

I kartläggningen av kvinnors företagande 1993 hamnar ingen av bergslagskom-

munerna i kategorin med hög andel företagare bland sysselsatta kvinnor och hög 

andel kvinnor i gruppen företagare. Vi ser också att motsatsförhållandet mellan 

Fagersta och Norberg inte var lika starkt 1993 som 2003, vilket talar för föränd-

ring över tid mellan dessa kommuner. Andra förändringar över tid som utmärker 

sig är framförallt Hällefors och Ljusnarsberg där både andelen företagare bland 
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sysselsatta kvinnor och andelen kvinnor i gruppen företagare ökade mellan 1993 

och 2003.  

I anslutning till denna kartläggning kan också tilläggas att kvinnors företag 

ofta är små och drivs som enskilda firmor. Ungefär tre fjärdedelar av kvinnorna 

driver företag i form av enskild firma och ungefär en fjärdedel i form av aktiebo-

lag. Företagarna som driver verksamhet i form av aktiebolag har oftare anställda, 

jämfört med företagare som har enskilda firmor. Totalt sett driver ca 70 procent 

av de företagande kvinnorna verksamheter utan anställda.  

Företagarnas ålder, utbildning och härkomst   

Företagare är i genomsnitt något äldre än anställda (jmf Bates 1995). Den genom-

snittliga åldern för företagande kvinnor i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands 

och Örebro län 47,2 år jämfört med 42,7 år för de anställda kvinnorna 2003. De 

företagande kvinnorna är också något år yngre i genomsnitt än de företagande 

männen. Som framgår av tabell 6 gäller detta både i Bergslagen och i residens-

kommuner. Att företagarna i genomsnitt är äldre än de anställda tyder rimligen 

på att företag oftare startas av människor som har mer arbetslivserfarenhet och 

mer livserfarenhet. Just arbetslivserfarenhetens betydelse för start av verksamhet 

återkommer jag till i kapitel 5. 

  
Tabell 6. Genomsnittsålder bland anställda och företagare 2003.   

 De 4 länen Mål 2 Bergslagen Residenskommuner 

 Anställda Företagare Anställda Företagare Anställda Företagare 

Män 42,3 48,3 42,8 48,6 42 47,7 

Kvinnor 42,7 47,4 43,1 47,9 42,3 46,7 

Källa: SCB/BeDa. 

 

I Sverige var 1980 den genomsnittliga utbildningen bland kvinnor som var före-

tagare inte lika hög som den bland övriga kvinnor. Bara 6 procent av dem hade 

en eftergymnasial utbildning (Sundin & Holmquist 1989:55). Män som var före-

tagare hade också högre utbildning än kvinnorna som var företagare. Sundin och 

Holmquist konstaterar att 80 procent av männen hade utbildning inom det om-

råde de var företagare inom, och att nästan hälften av de företagande männen 

tidigare hade arbetat inom den bransch de startade inom (Sundin & Holmquist 

1989:68-69). Företagande kvinnor med en eftergymnasial utbildning menar de är 

ett storstadsfenomen. Före starten av företag har de oftare än andra företagare 

arbetat inom den offentliga sektorn (Sundin & Holmquist 1989:90-93). Som vi 

ser i tabellen nedan hade de kvinnor som gick från anställning till företagande 



76 mona hedfeldt - Företagande kvinnor i bruksort

mellan 1999 och 2002 lägre utbildning än de som inte startade företag under pe-

rioden utan var anställda både 1999 och 2002.33 

En diskussion kring utbildningsmotstånd och bruksanda i Bergslagen samt ef-

fekter av utbildningssatsningar förs av Brismark (2006). 

 
Tabell 7. Utbildningsnivå bland anställda respektive företagare 2003.  

  De 4 länen Mål 2 Bergslagen Residenskommuner 

  Anställda Företagare Anställda Företagare Anställda Företagare 

Män Låg 17,9 29,5 19,7 30,1 14,5 24,6 

 Medel 64,0 59,4 65,0 60,9 61,7 59,4 

 Hög 18,1 11,1 15,3 9,0 23,8 16,0 

 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kvinnor Låg  13,4 20,5 15,4 23,5 11,1 17,5 

 Medel 57,5 62,3 60,0 63,4 53,3 58,4 

 Hög 29,1 17,3 24,6 13,1 35,6 24,1 

 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: SCB/BeDa. 

 

Som vi såg tidigare ter sig föreställningen om Bergslagen som en icke-

entreprenöriell region vara en föreställning som kan få stöd när det gäller mäns 

arbete, men inte kvinnors. Vidare tycks det också vara så att föreställningen kan 

få empiriskt stöd när det gäller den nordenfödda befolkningen, men inte när det 

gäller befolkningen som är född utanför Norden. I tabell 8 redovisas andelen fö-

retagare bland sysselsatta som är födda i respektive utanför Norden. 

 
Tabell 8. Andel företagare bland sysselsatta födda i respektive utanför Norden 2003.  

 De 4 länen Mål 2 Bergslagen Residenskommuner 

 Norden

Utanför 

Norden Norden

Utanför

Norden Norden

Utanför 

Norden 

Män 9,3 13,8 8,4 14,4 7,5 12,8 

Kvinnor 4,1 6,9 4,1 7,6 3,3 5,7 

Källa: SCB/BeDa. 

 

Det generella mönstret visar att det är vanligare bland både män och kvinnor som 

är födda utanför Norden att vara företagare, än bland män och kvinnor som är 

födda i Norden.  

Intressant att notera här är att det också finns geografiska skillnader, skillna-

der som tyder på att föreställningen om Bergslagen som en icke-entreprenöriell 

region tycks vara en föreställning som handlar om den nordenfödda delen av be-

folkningen, snarare än den utomnordenfödda delen. Andelen företagare bland de 

33 Låg utbildning är här definierat som grundskola, medelhög utbildning gymnasium till 2-årig 
högskoleutbildning och hög utbildning 3-årig eller längre högskoleutbildning. Observera att priva-
ta utbildningar, som exempelvis utbildning till hudterapeut inte finns redovisade i registerdata.  
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utomnordenfödda är nämligen större i Mål 2 Bergslagen än i residenskommuner-

na och i de fyra länen som helhet. Tittar vi närmare på Mål 2 Bergslagen i jämfö-

relse med de fyra länen som helhet ser vi också att det bland de nordenfödda är 

mindre vanligt bland männen att vara företagare jämfört med de fyra länen som 

helhet och lika vanligt bland de kvinnorna.  Samtidigt är andelen företagare bland 

både män och kvinnor som är födda utanför Norden större i Mål 2 Bergslagen än 

de fyra länen som helhet.  

 

* * * 

 

Framför allt drar jag av kartläggningen tre slutsatser kring Bergslagen som en 

företagarregion. Den ena är att när det gäller kvinnors företagande är problema-

tiskt att tala om bergslagsregionen och/eller bruksorter som en homogen kategori. 

Företagandet varierar mellan kommuner och förändras över tid. Norberg och 

Fagersta är två exempel där den lokala kontexten snarare än den regionala tycks 

spela en betydande roll. De är grannkommuner med centralorter som ligger nära 

varandra, men skillnader i kvinnors företagande finns mellan dem. I Fagersta är 

andelen företagare bland sysselsatta kvinnor låg, samtidigt som andelen kvinnor i 

gruppen företagare är hög. I Norberg råder motsatt förhållande: andelen företa-

gare bland sysselsatta kvinnor är hög, samtidigt som andelen kvinnor i gruppen 

företagare är låg. Dessa skillnader mellan kommunerna har också tilltagit över 

tid.  

Den andra och den tredje slutsatsen handlar om föreställningen om Bergslagen 

som en icke-entreprenöriell region. Av statistiken att döma tycks denna föreställ-

ning vara grundad i, och ha empiriskt stöd på regionnivå (även om denna inte är 

homogen), i männens arbete. Skillnaden mellan andelen företagare i Bergslagen 

jämfört med landet som helhet finns nämligen snarare bland männen än bland 

kvinnorna. Det tycks också vara så att föreställningen är grundad i, och har em-

piriskt stöd, i den nordenfödda befolkningens arbete. Precis som att det är svårt 

att behandla bergslagskommunerna som en homogen kategori när det gäller före-

tagande är det också svårt att behandla företagarna på orterna som en homogen 

kategori. Genom att ta hänsyn till kön och födelseland nyanseras alltså bilden av 

Bergslagen som en icke-entreprenöriell region.  

Branscherna hälsa och företagstjänster som företagarbranscher  

Förutom att välja Fagersta och Norberg som orter att fokusera på kvalitativt har 

jag också gjort ett val av fokusering på två branscher när det gäller det intervju-

materialet som studien grundas på: företagstjänster samt hälsorelaterade bran-
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scher. I intervjuerna ligger tyngdpunkten på redovisning och bokföring samt hud-

vård/kroppsvård och komplementärmedicin, men även företagare som inte arbe-

tar med just dessa delbranscher inom företagstjänster och hälsa har intervjuats. 

Att hudvård kan anses vara en hälsobransch motiveras av en av de intervjuade så 

här:  

Jag försöker att hela tiden vinkla det till att inte handla om utseende. Det är lätt 

att det blir en förvrängd bild genom att det är en sådan bransch. Men det hand-

lar ju faktiskt om välbefinnande och hälsa. (Sara) 

Både hälsa och företagstjänster är växande företagarbranscher, vilket framkom-

mer i tabell 9. I statistiken har jag här valt att redovisa hår-, skönhets- och 

kroppsvård samt hälso- och sjukvård som separata branscher inom hälsoområdet 

för att visa skillnader och förändringar i dels en bransch där många kvinnor som 

är företagare hittas traditionellt (frisörerna utgör en stor grupp inom den först-

nämnda), dels en bransch där företagande av tradition är ovanligt.34  I intervjuer-

na och analysen av intervjuerna har jag dock valt att inte skilja mellan dessa del-

branscher, utan behandlar dem som hälsorelaterade branscher. Här kan dock 

påpekas att frisörer inte ingår bland de intervjuade. Att de valda branscherna är 

branscher som blir vanligare bland företagande kvinnor att vara verksamma 

inom, både i Mål 2 Bergslagen och i residenskommunerna, liksom i de fyra länen 

som helhet, framgår i tabell 9.35  

Tabell 9. Företagande kvinnor (andel i procent) efter bransch 1993 respektive 2003. 

 De 4 länen Residenskommuner Mål 2 Bergslagen 

 1993 2003 1993 2003 1993 2003

Butikshandel 16,5 13,7 15,5 11,2 17,6 14,5

Hår,- skönhets- o kropps-

vård 10,4 18,0 13,0 20,8 10,6 18,4

Hälso- o sjukvård 2,4 6,5 3,3 8,6 2,3 6,0

Företagstjänster 7,6 11,2 12,3 15,6 6,1 9,0

Rekreation, kultur, under-

hållning 4,2 6,7 4,3 6,7 3,9 7,3

Industri o bygg 12,8 11,4 12,0 9,0 12,6 11,6

Jord, skog o fiske 14,1 10,3 9,2 5,8 13,7 10,2

Övrigt 32,0 22,3 30,4 22,3 33,1 23,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB/BeDa. 

 

34 Branschindelningen är gjord efter SNI på 5-siffernivå och konstruerad så att den ska ringa in de 
vanligaste branscherna bland företagande kvinnor. För redovisning av vilka typer av verksamhet 
som ingår i respektive bransch, se bilaga.  
35 Att se bergslagskommunerna som en kategori när det gäller företagande har, som vi sett, visat 
sig vara problematiskt men för att analysen nedbruten på branschnivå inte ska grundas på ett litet 
antal personer på kommunnivå har jag här valt att istället ändå redovisa grupperna residens- och 
bergslagskommuner.  
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Jämför vi 1993 och 2003 ser vi generellt (i de fyra länen Dalarna, Värmland, 

Västmanland och Örebro) att andelen företagande kvinnor blir större i vissa 

branscher.  Framförallt blir hår-, skönhets- och kroppsvård samt hälso- och sjuk-

vård vanligare branscher bland de företagande kvinnorna, men även företags-

tjänster och rekreation, kultur och underhållning. Andelen blir mindre inom 

andra butikshandel, industri och bygg samt jordbruk, skogsbruk och fiske). Detta 

mönster speglas också i kommunerna i Mål 2 Bergslagen.  

Både hälsobranscherna och företagstjänster är tjänstebranscher, där den ena 

främst riktar sig till privatpersoner (särskilt hår-, skönhets- och kroppsvård) och 

den andra främst riktar sig till andra företag(are). Hermelin (2000) som skriver 

om uppdragstjänster menar att:  

En tjänst är abstrakt, kan inte produceras för lagerhållning och kan inte heller 

transporteras. Forskarna brukar betona behovet av personliga kontakter för 

produktion och utbyte av tjänster. Behovet av personliga möten uppfattas som 

den huvudsakliga anledningen för tjänsteleverantörer och tjänstekonsumenter 

att lokalisera sig i närheten av varandra (Hermelin 2000: 285-286) 

Hälsobranscherna är kvinnligt kodade, och består till del av arbeten inom person-

liga tjänster med låg status, vilket McDowell (2003) benämner som ”high touch” 

(i motsats till high tech). Företagstjänster är jämförelsevis en mer neutralt köns-

kodad bransch. Både likheter och olikheter finns därmed mellan branscherna som 

sådana. Likheter mellan branscherna finns också i företagarnas beskrivningar av 

hur det är att vara företagare inom just dessa branscher, precis som det finns lik-

heter mellan de intervjuade företagarna i vad de anser vara positivt och negativt 

med att vara företagare. Att vara företagare inom branscherna beskrivs som ro-

ligt, och när de intervjuade tillfrågas om fördelar respektive nackdelar med att 

driva egna verksamheter verkar de flesta anse att fördelarna väger upp nackde-

larna. Eftersom branscherna är tjänstebranscher är arbetet också socialt, trots att 

småföretagandet också innebär ensamhet.  Att de är tjänstebranscher och innebär 

många kontakter är troliga förklaringar till att vikten av att vara professionell 

återkommer i intervjuerna.  

En olikhet mellan branscherna som är intressant i relation till varför företag 

startas handlar om att det är möjligt för de verksamma inom företagstjänster att 

vara anställda och ha arbetsuppgifter inom samma fält, medan det är ovanligt 

inom exempelvis komplementärmedicin och hudvård. Vidare upplevs hälsobran-

scherna ibland som nya eller okända (företagar)branscher, vilket inte alltid är 

problemfritt, exempelvis menar Tillmar (2006) att företagarna inom vård- och 

omsorg ofta kämpar i motvind. Att vara kvinna, sjuksköterska och företagare 
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menar hon innebär att man möter skepticism genom att människors föreställ-

ningar om dessa tre kategorier inte går ihop.   

Företagstjänster   

Kunderna till företagarna inom företagstjänster är allt från förhållandevis stora 

företag (ungefär 60 anställda) till enskilda firmor. Några har också kommuner 

som sina kunder. Till största delen kommer kunderna från regionen, främst Fa-

gersta, Norberg och Skinnskatteberg. Några kunder finns också i en större region 

bestående av Stockholm, Mälardalen och Dalarna, och enstaka kunder kommer 

längre bortifrån än så. Företagarna kan arbeta antingen i egna företagslokaler 

eller på plats hos sina kunder. Det är också möjligt att arbeta hemifrån. Några av 

de intervjuade har flera kunder, medan andra har ett fåtal kunder som innebär 

större uppdrag. Att ha ett fåtal kunder kan givetvis innebära en sårbarhetsrisk, 

tappar man ett stort uppdrag försvinner en stor del av inkomsten. Att företagarna 

är verksamma på en liten ort innebär att de har kunder som bedriver olika former 

av verksamhet:  

Man kan inte specialinrikta sig mot en sorts företag med en storts verksamhet, 

utan man måste ha både producerande företag, handel, tjänster och allting. På 

en större ort kanske man kan specialisera sig på en sorts företag. Det har inte vi 

möjlighet till. Vi är lite mer ”all around”. (Siv) 

Att arbetet är socialt, innebär utvecklingsmöjligheter och upplevs som intressant 

och roligt framkommer i intervjuerna, bland annat genom att de intervjuade sä-

ger:  

Man måste hela tiden utbilda sig, hela tiden vara med i det här med skatter 

och… Det är ju det som gör att det är väldigt intressant också. Man stelnar lik-

som inte till i sin bransch. (Lisa) 

Jag tycker att det är kul, det är roligt att jobba. (Lisa) 

Jag anser att det här är min hobby. Jag tycker att det är kul. Det är roligt varje 

gång man sätter sig med en ny kund och börjar bokföra månaden. (Viveka)  

Viveka återkommer flera gånger under intervjun till att hon tycker att arbetet är 

roligt. En välfungerande relation till kunden är viktig för henne:  

Jag tar ju aldrig en kund utan att träffa kunden. Kemin ska fungera, annars så 

struntar jag i det. I början kanske man tänkte: ”Åh gud, jag tar det här för 

att…”. Men sedan efter hand lär man sig att mina kunder de ska komma hit 

och vi ska ha trevligt tillsammans, och vi ska kunna föra en dialog som heter 

duga tycker jag. För annars funkar det inte. (Viveka) 

[…] 
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Det är som min man säger: jag har social verksamhet. Och det ligger väl lite 

sanning i det. För det är ju som jag säger: jag är väl inte riktigt som andra bok-

föringsbyråer. De klockar om kunden ringer och de klockar om de sitter kvar… 

Jag skulle inte ens komma på idén. För jag trivs ju med det själv. De som sitter 

hos mig, vi trivs ju med varandra. Så det blir en social bit också. (Viveka) 

Hälsobranscher    

Kunderna till företagarna inom hälsobranscherna är till största delen privatperso-

ner, men några arbetar också mot företag. Företagen bedrivs antingen i en affärs-

lokal eller i företagarens hem. Liksom när det gäller företagstjänster kommer den 

största delen av kunderna från regionen (norra Västmanland och södra Dalarna). 

Men några kunder reser längre, och om dessa säger Anna:  

Det finns de som åker från Jönköping, Linköping, Göteborg. Sådana finns ju 

alltid. Och man kan försöka bolla dem till någon där. Men jag är ju sådär lite 

ego-stolt! (Anna) 

Den största kundgruppen bland privatpersonerna är kvinnor i åldern 35-60 år, 

men både äldre, yngre och män finns bland kunderna. Hälsobranschen är tradi-

tionellt kvinnligt könskodad, både majoriteten av dem som arbetar inom bran-

schen och de som är kunder är kvinnor. Enligt en av de intervjuade finns också en 

könssegregering inom branschen: män är oftare massörer, och ofta inriktade mot 

idrottsverksamhet, och de män som arbetar som hudterapeuter är oftare utbildare 

eller säljare och arbetar mer sällan på spa eller på salong. Att branschen är kvinn-

ligt kodad menar några av de intervjuade gör att den inte har någon högre status, 

vilket kan få negativa effekter för den som vill starta företag:  

När det gäller hälsobranschen har jag hört att de till exempel har väldigt svårt 

att få bidrag från Länsstyrelsen för de betraktas som hokus pokus, många av 

dem.  Och det kan jag tycka är jättetragiskt, för det är en enorm tillväxtsektor. 

Och det är ju många kvinnor i den branschen, och kanske skulle det se annor-

lunda ut om det vore fler män i branschen. (Kristin) 

Det vi ägnar oss åt är inte högt värderat. Det skrivs inte om oss, och det skrivs 

inte om frisörer… (Anna) 

Det finns flera branschrelaterade utmaningar som dessa företagare möter. Deras 

tjänster kan upplevas som dyra, lyxiga och onödiga:   

Det är ju inte alla som har råd att gå iväg regelbundet på massage. För många 

är det en lyxgrej. De går hellre till läkaren och får en burk med tabletter, det är 

billigare. Men till frissan kan man gå hur ofta som helst. (Katarina) 

En annan utmaning, som är svårare att hantera, är den som framkom i citatet 

ovan från intervjun med Kristin: att hälsoföretagarna, främst de som arbetar med 
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komplementärmedicin, möts av skepticism i samhället. Två av dem som arbetar 

med komplementärmedicin säger också: 

Det som är negativt i min bransch, det är ju att samhället inte har tagit den till 

sig helt. Vi står vid sidan av och är privata fortfarande. Och jag tycker att man 

borde ta till sig de alternativa eller komplementära behandlingsmetoderna på 

ett annat sätt i den offentliga sjukvården, vilket är min önskan på sikt. För hur 

det än är så kanske de människor som mest behöver ha […] har en svagare 

ekonomi. Och då är det tufft att gå hos mig. Det blir ju det tyvärr. Så det tycker 

jag är det mest negativa egentligen. (Ingrid) 

Det är sån här gammal ”häxbränning”… Det finns fortfarande kvar, fast i en 

annan form. […] ”Hur kan du hålla på med något sådant?”. Där finns någon-

ting som de är rädda för. (Marlene) 

Eventuellt skulle komplementärmedicinens status kunna förändras på sikt, och 

detta verkar ha att göra med satsningar på forskning om komplementärmedici-

nens effekter, satsningar som också skulle leda till en jämnare könsfördelning 

inom branschen, enligt en av företagarna.  

Trots att dessa hälsoföretagare kan möta branschrelaterade motgångar menar 

de, precis som företagarna inom företagstjänster att deras arbeten är roliga. Kon-

stateranden som ”jag jobbar med det absolut roligaste jag vet” förekommer. Inte 

sällan har ett intresse för hälsa lett till att de intervjuade har utbildat sig inom 

detta, varpå de startat företag. Några har också egna erfarenheter som kun-

der/patienter inom branschen. Trots motgångar upplevs också hälsobranscherna 

som växande: tjänsterna blir allt mer efterfrågade. Att företagandet går bra och 

att framtiden ser ljus ut framkommer bland annat genom att företagarna säger:  

Jag tror ju att behovet aldrig kommer att bli mindre. De som går på massage 

idag kommer inte att sluta, utan jag tror att det kommer att växa mer och mer, 

för friskvård ligger i tiden. Och förhoppningarna är att vi massörer ska kunna 

få kunder från landstinget som går på remiss. Det är någonting som är under 

förhandling. (Katarina) 

Den ligger i tiden, den här branschen. Så framtiden oroar mig väl inte så myck-

et. Det tror jag inte. Jag har ju hållit på i tre år, så jag har en kundkrets inarbe-

tad. Och jag vet att det är på väg att dyka upp fler konkurrenter, jag vet till och 

med i vilken lokal. Men det oroar mig inte speciellt mycket. (Sara) 

Varenda kund som kommer bokar om sig. Så det känns ju bra. (Pia) 

Liksom företagarna inom företagstjänster menar också hälsoföretagarna att deras 

arbeten är roliga och sociala. Det uttrycks exempelvis så här:  

Jag tycker att det är roligt med det här. Man kommer i kontakt med väl-

digt mycket olika människor. (Marianne) 
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En skillnad mellan olika delbranscher inom hälsa gäller möjligheterna till att vara 

anställd med liknande arbetsuppgifter, någonting som är högst ovanligt i Sverige 

inom komplementärmedicin men möjligt inom hud- och kroppsvård, exempelvis 

på spa-anläggningar.  

Likheter och skillnader mellan branscherna     

Mellan de båda valda branscherna i studien finns både likheter och skillnader. En 

skillnad mellan branscherna är att de som arbetar inom hälsa har mindre möjlig-

het att vara anställda och arbeta med liknande uppgifter. De som är verksamma 

inom företagstjänster och arbetar exempelvis med bokföring och redovisning 

skulle däremot kunna ha ekonomiadministrativa uppgifter som anställda. På så 

vis har de som är verksamma inom företagstjänster gjort ett mer aktivt val av 

företagande som sin arbetsform, medan de som är verksamma inom hälsobran-

scher först och främst har gjort ett val av bransch, och företagandet har blivit en 

följd därav. Frisörer ingår inte i denna studie, men de är också en grupp som ge-

nom sitt val av yrke också blir företagare. Yrkesidentiteten är stark och det är 

inte säkert att dessa företagare betraktar sig själva som just företagare och heller 

inte säkert att de räknas som ”riktiga” företagare av omgivningen (Sundin 2006, 

jmf Gustavsson & Rönnquist 2006).  

Likheter som redan har nämnts är att företagarna inom båda branscherna 

tycker om sina arbeten och menar att de har roliga arbeten samt att företagandet, 

trots att det sker antingen som ensamföretagare eller med ett fåtal anställda, upp-

levs som socialt då det är tjänster som tillhandhålls inom båda branscherna. Yt-

terligare en likhet som jag här vill ägna lite extra utrymme är vikten av att vara 

professionell. Anledningen till detta är både att jag uppfattar att de intervjuade 

tillskriver detta stor betydelse och att det handlar om deras syn på sitt företagan-

de och deras ambitioner.  

Vara professionell 

Vikten av att vara professionell i sin branschutövning och som företagare fram-

kommer i flera av intervjuerna på olika vis. Ett exempel är att de flesta av de in-

tervjuade tillskriver sin utbildning stor betydelse, som jag återkommer till i kapi-

tel 5, ett annat är att de talar om medlemskap i branschförbund.  

Att vara professionell handlar för de intervjuade om att vara bra på det de ar-

betar med och ett förhållningssätt som säger att kvaliteten på tjänsten som de 

tillhandahåller och relationen mellan dem och kunderna är av stor vikt. Som jag 

redan har nämnt beskrivs arbetet inom båda branscherna som socialt med per-

sonliga kontakter med kunder och patienter. Inom båda branscherna kan företa-

garna komma sina kunder nära: de som arbetar med exempelvis bokföring åt 
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andra småföretagare får insikt i såväl kundernas affärsekonomi som privateko-

nomi, och de som arbetar med hälsa kan få insikt i såväl kundernas kroppliga 

som själsliga kondition. Det handlar om att skapa ett förtroende hos kunden sam-

tidigt som relationen inte får bli för privat, varken inom företagstjänster eller 

inom hälsobranscherna. Intervjun med Viveka, en av företagarna inom företags-

tjänster, illustrerar denna balansgång på ett bra sätt. Hon säger exempelvis:  

Jag umgås inte med mina kunder, det gör jag inte. Det tror jag inte man ska 

göra. Jag pratar aldrig jobb om jag träffar dem privat. Skulle aldrig komma på 

idén. För det händer ju när man är ute att någon kund kommer och vill prata, 

men då har jag sagt ifrån. Jag gör det bara inte. De får komma hit och prata. 

(Viveka) 

Det kan också handla om att inte prata för mycket om sig själv. En av hälsoföre-

tagarna säger:  

Man försöker alltid att prata så lite som möjligt om sig själv. Inte för att man 

inte vill lämna ut, utan för att det är kunden som är här. Jag ska ju inte ta över. 

(Pia) 

Inom redovisning och bokföring menar de intervjuade att det har funnits en norm 

som handlar om diskretion, vilket har inneburit att företagare inom branschen 

inte marknadsför sig och sina tjänster. Kunder får man istället genom kontakter 

och genom att ett gott rykte sprider sig. Man talar heller inte med sina kunder om 

andra kunder:  

Det finns mycket etik i bokföring. […] Jag berättar ju inte för en kund att jag 

har ”den” kunden också. Det får min kund berätta, vem de har. […] Och det 

kunden säger till mig, det stannar här. För man vet ju så pass mycket om kun-

den. Det där är jag stenhård på faktiskt. (Viveka)  

Förutom kompetens inom verksamhetsområdet och professionalism i relationen 

till kunderna handlar professionalismen också om att kunna säga nej till potenti-

ella kunder och att vara medveten om sina begränsningar. Professionalismen 

handlar i detta avseende om någonting annat än att ha så många kunder som 

möjligt. Detta tolkar jag inte som brist på självförtroende, snarare motsatsen, el-

ler som brist på entreprenörsanda, snarare en vilja att båda parter ska vara nöjda 

med tjänsterna. Två citat där dessa dimensioner av professionalism framkommer 

kommer från intervjuerna med Ingela och Viveka, båda verksamma inom före-

tagstjänster. Ingela resonerar här kring en kund som hon förlorade:  

Man ville anställa en kille istället som hade bättre utbildning än vad jag har och 

det har jag all respekt för. För jag har aldrig utgett mig för att kunna mer än 
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vad jag kan, och när det är stopp för mig då är det stopp. Då får någon annan 

ta vid. Det kändes helt okej. (Ingela) 

Vivekas resonemang handlar också om att säga nej till de kunder där hon tror 

samarbetet dem emellan kommer att fungera:  

En nystartad [företagare] som kommer till mig och vill prata, och det första de 

frågar är: ”Kan jag ta ut en bil på firman?”, då tar inte jag den personen. Man 

har små riktlinjer. Då är det inte riktigt seriöst. (Viveka).  

* * * 

De utvalda branscherna är alltså branscherna är branscher som blir vanligare 

bland företagande kvinnor. Vidare är också hälsobranscher och företagstjänster 

branscher inte är råvarubaserade eller särskilt kopplade till platsspecifika verk-

samheter. Likheter mellan branscherna ligger också bland annat i att företagarna 

beskriver sitt arbete som roligt och de lägger vikt vid att vara professionella.  

Olikheter mellan branscherna förekommer, och en av dem gäller möjligheten till 

att vara anställd och ha liknande arbetsuppgifter. Vad företagarna säger om 

”sina” branscher ger oss också en början till förståelse för vad det för dem inne-

bär att vara företagare.  

Att vara företagare    

Att vara företagare innebär mycket arbete, särskilt om man är beroende av före-

tagandet för sin försörjning. Stöd för att företagande innebär en särskild livsform, 

som jag skrev om och diskuterade i kapitel 2 finns i de intervjuades berättelser. 

Att arbeta mycket och ha svårt att släppa tankarna på arbete är ett exempel. En 

av de intervjuade uttrycker det som att ”man lever och är i arbetet”. Anna, som 

har anställda, resonerar mer utförligt kring hur företagandet påverkar livet:  

Man kan se det från två håll. Å ena sidan jobbar jag jämt. Sedan jag blev an-

svarig för min egen skatteinbetalning och min egen sjukförsäkring och alltihop, 

sedan den dagen så jobbar jag 24 timmar om dygnet. Man är aldrig, aldrig nå-

gonsin helt ledig. […] 

”Äh, så är det väl inte?” tänkte jag när jag startade. ”Snack! Det är klart att 

man kan koppla av det där”. Men det går inte, man gör inte det. Det är alltid 

över en. Så psykosocialt, eller vad man ska kalla det, så jobbar jag jämt och det 

tycker även de runtomkring. Men… Faktiska timmar där jag är på min arbets-

plats som jag har avsatt geografiskt är jag väl kanske 60 timmar. […] Jag upp-

lever att jag aldrig är ikapp med någonting… Det får man finna som något 

slags normaltillstånd [skrattar kort]. (Anna) 
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Positivt och negativt med företagande  

Vad som upplevs som positivt respektive negativt är personligt, men några ge-

mensamma nämnare bland flera av de intervjuade förekommer, exempelvis reso-

nemang om frihet, självbestämmande och en osäker situation. Fördelarna med att 

vara företagare ter sig väga upp för nackdelarna för de flesta av de intervjuade. 

Att uppleva frihet och själv bestämma över sitt arbete är de främsta fördelarna, 

tycker de intervjuade. Samtidigt är den faktiska situationen ofta mer komplicerad, 

vilket de resonerar kring. Friheten finns, men samtidigt inte. Därför blir ”frihets-

fördelen” också paradoxal. Min intervju med Anna illustrerar detta på ett tydligt 

sätt:  
Mona: Vad tycker du är bra med att ha egen firma? 

Anna: Att vara fri. 

Mona: På vilket sätt? 

Anna: Ja… Jag sa ju för en stund sedan att man aldrig är ledig [kort skratt]. Jag 

bestämmer själv. Det upplever jag som den stora fördelen. Alltså, jobbar jag 

inte får jag heller ingen mat på bordet, så är det ju. Men å andra sidan är det 

ingen annan som berättar för mig… 

Mona: Vad du ska göra? 

Anna: Vad jag ska göra, när jag ska göra det och hur jag ska göra det. Det är 

en stor fördel. Jag är ledig när jag vill. Eller, ja… [skratt] 

Mona: Är det något du tycker är sämre? 

Anna: Ja, att aldrig vara ledig. Aldrig vara fri.   

Också i intervjun med Pia framkommer det paradoxala i friheten som företagarna 

talar om och hon sätter även fingret på att det man säger ibland skiljer sig från 

praktiken:   

Det finns väldigt många fördelar. Man styr ju över sig själv. Fast man säger sa-

ker… Att man styr över sin egen tid, men samtidigt så gör man inte det alltså. 

Det gör man först efter så många år som vi har kommit nu. De första fem åren 

styrde vi verkligen inte över våra tider. Vi var piskade till att jobba den tiden 

för att klara oss. Men man är ändå fri på det sätt att man kan bestämma själv 

hur man vill lägga upp det. Och sedan är ju målet att komma dit vi är nu, att 

man kan bestämma mer över sin tid. Att man kan ta in folk som jobbar åt en 

när man vill vara ledig. Men det är ju lång tid när man startar någonting. Och 

sedan är det ju känslan av att vara egen. Det känns bra, man mår bra. (Pia) 

Andra fördelar, och vad friheten betyder (även om den är paradoxal) handlar om 

att exempelvis kunna bestämma över sina arbetstider, att få utlopp för sin kreati-

vitet och få bestämma själv. En av företagarna säger:  
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Den viktigaste biten är möjligheten att styra sin arbetssituation, att ha en rimlig 

arbetssituation. Att jag kan säga: ”Nej, jag har inte mer än tre uppdrag på gång 

samtidigt”. Det är den absolut viktigaste delen. (Kristin) 

Friheten innebär också ett stort ansvar. Precis som vi såg att Anna resonerade 

handlar det om ett stort egenansvar. Även Ingela talar om detta i relation till fri-

heten: 

Det är ju en frihet under ett fruktansvärt ansvar naturligtvis. Man får ju ta an-

svar för alltihopa själv. […] Sedan är det ju roligt att jobba åt sig själv också, 

att känna att man… ”Jag fixar det här”. (Ingela) 

Vilken frihet som företagande innebär handlar givetvis om vilken innebörd man 

lägger i ordet. I praktiken handlar det också om hur mycket arbetstid man vill 

och behöver lägga ner, ambitionerna med företaget, behovet av att göra invester-

ingar och huruvida företagarna är beroende av företaget för sin försörjning.   

När de intervjuade tillfrågas om nackdelarna med att vara företagare är deras 

svar ibland mindre tydligt formulerade än deras upplevelser av fördelarna. Varför 

är svårt att svara på, men kanske kan det vara för att företagarna upplever att de 

”bör” ha svar kring det positiva med eget företagande eftersom det är ett eget och 

aktivt val (även om det finns både företagare som blir företagare framförallt ef-

tersom de gör ett visst yrkesval och företagare som lika mycket väljer företagande 

som sin arbetsform)? För de flesta intervjuade vägde fördelarna upp nackdelarna, 

men också nackdelarna fanns där. Många gånger handlade de om en osäker eko-

nomisk situation och otrygghet. Exempelvis sa en av de intervjuade:  

Att inte kunna planera sin ekonomi. Nu har jag inte varit i den situationen att 

jag har behövt låna pengar, men man hör från många håll att som egenföreta-

gare med relativt liten omsättning är det mycket svårare att få låna pengar till 

exempel. (Kristin) 

Andra nackdelar som nämndes var att det är svårt att ta en längre sammanhäng-

ande semester. Företagandet kan också upplevas ensamt, trots att båda bran-

scherna är tjänstebranscher där kontakten med kunder och patienter är viktig, 

eftersom den dagliga kontakten med arbetskamrater inte finns om man är egenfö-

retagare utan anställda. Ensamheten är dock inte negativ för alla, exempelvis sä-

ger en av företagarna så här, vilket också illustrerar att vad upplevs som positivt 

respektive negativt många gånger också är personligt:  

Jag är effektiv. När jag jobbar vill jag jobba, och då vill jag jobba ifred och då 

får jag mycket gjort. Jag har tänkt mycket på det där. Jag funkar när jag får 

vara ifred och jobba och göra det jag ska. Och sedan om jag ska vara social… 

Då får jag väl gå hit och träffa det här nätverket då, men inte på arbetstid. (He-

lena) 
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Företagares nätverk och kontakter med andra företagare, som Helena nämner 

här, återkommer jag till i kapitel 7. 

Den kluvna företagaridentiteten  

I intervjuerna som jag har gjort för den här studien finns både exempel på utta-

landen som visar att företagarna tänker på sig själva som företagare och exempel 

som visar att företagaren inte identifierar sig själv med sin bild av hur en företa-

gare är. Tydliga exempel på dessa två olikheter framkommer i intervjuerna med 

Marianne och Lena som båda är företagare inom hälsobranscher. Lena, som inte 

betraktar sig själv som företagare, säger exempelvis:  

Det är nog så att jag är mer verksamhetsinriktad än företagsinriktad. För det 

här med företaget verkar liksom sköta sig. Kan jag hålla på med min verksam-

het är det bra. ”Var kan jag göra det bäst?”. Så tänker jag nog. ”Kan jag göra 

det privat eller kan jag göra det i någon annan regi?”. Så tänker jag. […] 

Det är rätt intressant faktiskt. Det är inte företagaridén som har drivit mig till 

det här, utan det är: ”Var kan jag jobba med det jag kan? Hur ska det gå till?”.  

[… ] Det är verksamheten som är viktig, inte företaget. Det finns ingen företa-

gargrund. Jag är egentligen inte gjord för att vara företagare. Jag tycker att det 

är obehagligt att gå ut och marknadsföra mig, jag brinner inte för det. (Lena)  

Marianne å andra sidan talar om företagare, där hon inkluderar sig själv, och 

anställda i termer av ”vi och de”, i alla fall då hon talar om sin begränsade kon-

takt med kommunen:   

De är liksom på en annan nivå. De är anställda, och vi är… Vi får ju liksom se 

till att våra företag går ihop. De har sin lön. De kan inte tänka på samma vis 

som oss. (Marianne) 

Kontakter med kommunen som Marianne talar om här, återkommer jag till i ka-

pitel 7.  

Fagersta och Norberg som platser för företagande  

På olika sätt kommer den geografiska kontextens betydelse fram i intervjuerna, 

och det handlar om hur geografin har betydelse på olika nivåer, från individernas 

vardagsgeografi (som jag framförallt behandlar i kapitel 6) till den nationella ni-

vån. Statistiken visade markanta skillnader i företagande mellan Fagersta och 

Norberg, och vissa skillnader framkommer också i intervjuerna även om det är 

svårare att skilja mellan orterna i intervjumaterialet eftersom en och samma före-

tagare kan ha anknytning till båda orterna, som nämndes i metodkapitlet.  
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En av företagarna, Lisa, beskriver en brist på förståelse för småföretagande 

och småföretagare och hon talar om detta på både nationell nivå och lokal nivå. 

Om Sverige som företagarland säger hon:  

Sverige är ett typiskt land där storföretagen har varit så dominerande och har 

varit så starka och präglat samhället, så man förstår liksom inte den andra bi-

ten av företagandet. (Lisa) 

Hennes beskrivning av förståelsen för företagande nationellt har dock likheter 

med hennes beskrivning av företagandet i Fagersta, där också brist på förståelse 

och kunskap framkommer:  

Det är en brist på förståelse för företagarnas villkor som är ganska utpräglad 

här. Politikerna, till exempel, inte åker de ut och besöker företag och ser hur de 

har det. De vet inte ens hur många företag som finns, har ingen aning om nå-

gonting. (Lisa) 

Genom Lisas beskrivning får vi en bild av att det råder brist på förståelse för små-

företagare och deras villkor. Hennes beskrivningar, både av situationen nationellt 

och lokalt, liknar också de vanligt förekommande bilderna av företagandet i 

Bergslagen. Men också andra beskrivningar av förståelse för småföretagande och 

vad småföretagande innebär på orterna förekommer i intervjuerna. Exempelvis 

säger Anna när jag frågar om vad hon tror om företagandets framtid i Norberg:  

Här pendlar man ju eller är anställd på ett stort företag eller är egen företagare. 

Jag tror generellt att det kommer bli så i samhället att vi anställer varandra när 

det behövs. Om man behöver extra folk så anställer man någon som skickar en 

faktura. Det går nog åt gott håll. Eller hur man ska se det. Det är ett sätt att 

leva, ett sätt att överleva. (Anna) 

Att Anna menar att försörjningsalternativen står mellan att pendla, vara anställd 

på ett stort företag och att vara egen företagare torde egentligen vara ganska all-

männa försörjningsalternativ, oavsett om man bor i Bergslagen eller inte, vilket är 

intressant. (Det hon inte säger någonting om är anställning inom den offentliga 

sektorn och på mellanstora företag.) Samtidigt är det ur geografiskt perspektiv 

intressant att Anna säger att ”det är ett sätt att leva, ett sätt att överleva”, efter-

som det talar för att småföretagande utgör en försörjningsstrategi på platsen. Vi-

dare finns det inte bara uttryck för att småföretagandet utgör en försörjningsstra-

tegi, utan också att regionen rymmer entreprenörskap. I relation till vad Lisa sä-

ger om bristen på förståelse för småföretagande är detta intressant, kanske kan 

man tolka det som att entreprenörskapet ryms trots bristen på förståelse, kanske 

kan man tolka det som att det handlar om subjektiva uppfattningar där objektiv 

sanning inte går att finna och kanske kan man tolka det som att det i detta avse-
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ende faktiskt finns skillnader mellan de två för studien valda orterna? En av före-

tagarna säger nämligen om Norberg:  

Det är faktiskt lite högt till tak i den här byn, om man bara jämför med Fager-

sta. För det är väldigt mycket en industriort. (Marlene) 

Hon säger också om Norberg som en plats för verksamheter inom hälsa och 

konst:  

Väldigt bra plats, det är det. Det är mycket bra. Det är bra energier runt om-

kring här, i hela byn. Många säger det, och det känner man också. (Marlene) 

Att de intervjuades företagande också är entreprenöriellt framkommer i intervju-

erna genom att de ger uttryck för entreprenöriellt tänkande. De kan exempelvis 

tala om att det positiva med att driva egen verksamhet är att skapa någonting, att 

det är en spännande ny fas att anställa personal och att man som företagare mås-

te vara framåt och ta för sig. En av dem säger:  

Man måste ju vara ganska stark. Man får inte vara främmande för förändring-

ar. Man får inte vara låst i tankarna, händer det någonting så måste du kunna 

hitta på någonting annat och hitta andra vägar, och inte bara se att det är kört. 

[funderar kort] Jag tror att man är olika som människor. (Pia) 

Några av de intervjuade talar också om att de kombinerar olika verksamheter 

som företagare och/eller eftersträvar en bredd i de tjänster som de tillhandahåller. 

I deras argument för detta ser jag två huvudsakliga spår som båda kan knytas till 

ett entreprenöriellt tänkande. Det ena argumentet handlar om att orterna är små, 

vilket gör att verksamheter av den typ som de intervjuade i den här studien driver 

har lättare att klara sig om de inte är alltför specialiserade. Orternas storlek kan 

alltså innebära ett entreprenöriellt ”mångsysslande”. Det andra argumentet hand-

lar om att företagarna som personer vill ha utmaningar. Exempelvis säger Lena 

om att hon i sitt arbete inte har några vanliga arbetsdagar, eftersom de alla är 

olika: 

Jag tänker ofta på det, för jag tror inte att jag skulle stå ut med det. Jag måste 

nog ha lite nya utmaningar varje dag. (Lena) 

Hon säger också: 

Jag kan inte hålla en föreläsning två gånger, för jag tycker att det blir tråkigt. 

Jag tycker att det är väldigt roligt att föreläsa, men det blir jobbigt eftersom jag 

måste göra om det. Göra någonting nytt. Annars får jag så tråkigt, så det går 

inte. (Lena) 

För Anna handlar utmaningarna också om att hon arbetar med olika verksamhe-

ter som företagare: 
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Det är skoj. Jag skulle inte göra bara… Det är ju det, jag gör inte bara en sak, 

utan jag vill ha många olika saker för att hålla mig stimulerad. (Anna) 

Geografin påverkar också företagarna i sina verksamheter genom att orterna är 

små. Exempelvis trodde en av de inflyttade företagarna från en större stad att det 

skulle finnas flera kunder. Hon talar också om en brist på tradition att söka sig 

till hennes typ av verksamhet inom hälsosektorn. Ett annat exempel är att det kan 

vara svårt att hitta rätt personer att anställa på mindre orter. Pia säger så här:  

Det är faktiskt ganska svårt på en så här liten ort, det är det. Vi har haft lite 

svårt. Det är ju inte bara att plocka in någon. För de ska ju trivas med det själ-

va också. […] Man måste tycka att det är roligt och brinna lite för det. (Pia)  

 

* * * 

 

Företagande innebär både för- och nackdelar, och ter sig som en speciell livsstil. 

Samtidigt som företagandet innebär frihet, men med vissa begränsningar, och 

självbestämmande innebär det samtidigt en osäker situation. I den statistiska 

kartläggningen av företagande i regionen framkom markanta skillnader mellan 

Fagersta och Norberg, och i intervjuerna framkommer vissa skillnader som 

främst handlar en mer positiv uppfattning om Norberg som plats för företagande 

än Fagersta. Den lokala kontexten är med andra ord betydelsefull.  

Frågorna om vad företagande innebär i olika situationer och med vilka erfarenhe-

ter som företag startas kommer vi att fokusera på härnäst i kapitel 5 till 7.  
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5. Utbildning, arbetslivserfarenheter & förebilder   
Företag startas av många olika anledningar. Elisabeth Sundin och Carin Holm-

quist (1989) resonerar kring de olika andledningarna i termer av pull- respektive 

pushfaktorer, det vill säga positiva anledningar som gör att man vill starta företag 

respektive negativa anledningar som gör att man upplever sig tvingad till det. Till 

de förstnämnda hör exempelvis att vilja förverkliga en affärsidé och att kunna 

bestämma över sitt eget arbete. Till de sistnämnda hör exempelvis att företagande 

är en förutsättning för att kunna arbeta inom den bransch man vill arbeta inom 

och att det är ett sätt att slippa pendla till arbete på en annan ort eller flytta. Bak-

om start av företag kan givetvis en kombination av anledningar finnas vilket ock-

så Berg (1994), som konstaterar tre huvudsakliga motiv till start av företag (sys-

selsättningsmotiv, frihetsmotiv och omsorgsmotiv), påpekar.  

Två av företagarna jag intervjuade menade att deras start av företag var något 

av en slump. Det var egentligen inte planerat, och ibland beskriver också de inter-

vjuade företagarna företagandet som någonting de ville prova att försörja sig på 

med inställningen ”går det, så går det”. Det intressanta är då inte bara av vilka 

anledningar företagarna startade sina verksamheter, utan hur det kom sig att de 

såg möjligheten och vågade ta chansen och genomföra sin idé.  

I det här kapitlet är mitt syfte att undersöka och resonera kring vilka sam-

manhang och erfarenheter som ter sig främja företagande, och frågan jag ställer 

här är:  

� I vilka sammanhang har kvinnor som startat företag befunnit sig och vilka 

erfarenheter har de med sig när de startar företag? 

För att undersöka detta har jag valt att fokusera på utbildning, arbetslivserfaren-

het och tillgång till förebilder. Därmed är mitt syfte inte primärt att resonera 

kring vilka anledningar som de intervjuade kvinnorna har uppgett till varför de 

startade sina företag, utan att undersöka i vilka situationer företagande blir ett 

synligt alternativ. Vad man exempelvis har arbetat med, i vilka sammanhang man 

har befunnit sig liksom vilka människor man har haft omkring sig torde i sam-

manhanget vara viktigt. Här blir också den geografiska miljön intressant. Entre-

prenörskapsforskaren Bengt Johannisson (2005:29) skriver följande:  

Det är en stor prestation att inleda en företagarkarriär på en bruksort där histori-

en och den lokala kulturen bara tillskriver ’dom där uppe’ rätten att driva före-

tag. Den som startar företag i Gnosjö följer däremot bara ett flera generationer 

gammalt kulturmönster.  

Här tillskriver Johannisson platsen (och människorna på platsen) stor betydelse 

för vilka vägar en person väljer. Att starta företag i bruksorter blir då att bryta 
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mot kulturmönster. Frågor blir då: Vilka startar företag i bruksorter och bryter 

mot de kulturmönster, som av Johannissons beskrivning framstår som starka?  

Start av företag efter utbildning  

Som jag konstaterade i kapitel 4 är utbildningsnivån lägre bland företagare som 

grupp än bland anställda som grupp. Utbildningsnivån är dock något högre bland 

de företagande kvinnorna än bland de företagande männen. Den generella utbild-

ningsnivån i kommunerna i Mål 2 Bergslagen är också lägre än i residenskommu-

nerna Falun, Karlstad, Västerås och Örebro. Vad som är intressant här är att det i 

mina intervjuer framkom att utbildningen hade en central roll i hur det kom sig 

att kvinnorna startade sina företag.  

Åtta av de fjorton intervjuade startade sina företag relativt direkt efter en ut-

bildning inom sitt verksamhetsområde. Ytterligare tre var redan före utbildningen 

involverade i företagande innan de gick en utbildning, och utbildningen innebar 

för dem en ny inriktning i företagandet. Att de beslöt sig att gå en utbildning 

handlade många gånger om att de var intresserade av ämnesområdet, vilket var 

allra tydligast bland företagarna inom hälsobranscherna. Intresset kunde exem-

pelvis ha sin grund i att de själva eller närstående hade haft hälsoproblem och 

blivit hjälpta av andra inom branschen (jmf Hedberg & Pettersson 2006). Som 

jag nämnde i kapitel 4 är det ovanligt att vara anställd inom vissa delbranscher 

inom hälsa, vilket medför att företagande utgör möjligheten att arbeta med detta. 

En av hälsoföretagarna gick en påbyggnadsutbildning inom sin profession och 

startade därefter egen verksamhet:  

När man utbildar sig och kommer tillbaka till en anställning, så är det: ’Ja, men 

du kan väl komma hit och göra det du gjorde förut’. Och så är det inte riktigt 

efter tre års utbildning, för kan man någonting annat då står man inte ut att 

vara kvar på samma och göra det kan gjorde innan man gick utbildningen. 

Därför tror jag att så många av oss har privata verksamheter. (Lena) 

Utbildningen visar sig ha en viktigare roll i starten av företag bland företagarna 

inom hälsobranscherna än bland företagarna med verksamheter inom företags-

tjänster. De senare hade oftare varit anställda tidigare med arbetsuppgifter inom 

ett relaterat område. Samtidigt talade också dessa företagare om vikten av kun-

skaper och att hålla sig à jour. Min slutsats är därför inte att kunskaper och ut-

bildning är viktigare inom hälsobranscherna än inom företagstjänster i själva 

verksamheten. Att hälsoföretagarna tillskriver sin utbildning stor betydelse tolkar 

jag mera som att utbildningen utgjorde en viktig anledning till att de startade sina 

företag, liksom att det faktum att de faktiskt är utbildade på området är ett sätt 

att legitimera sitt företagande inom branscher som kan bemötas med skepticism. 
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Att tala om sin utbildning inför andra kan också vara ett försök till att avdrama-

tisera vad företagande innebär och synliggöra det som en arbetsform. Marianne, 

som kombinerar företagande med en anställning, berättar följande:  

För många år sedan var det en som fick höra att jag jobbade där och jobbade 

med [verksamheten] själv. Då sa hon: ”Åh, herre gud vad du måste tjäna peng-

ar?!”. Där kommer den svenska avundsjukan in. Men då fann jag mig och sa 

att det är fritt för var och en. Man kan utbilda sig och skaffa något eget. […] 

Då blev hon tyst. Och jag tänkte att hon också kan gå en utbildning och göra 

sammaledes. Man behöver inte vara avundsjuk på andra och tro att man öser 

pengar… Det är inte så. Det är mycket kostnader för att driva ett företag. Det 

är många som tror att det man arbetar in, det har man i egen ficka. Men det är 

långt därifrån. (Marianne) 

Företagande har varit en synlig arbetsform för Marianne, och hon menar här att 

det också borde kunna vara det även för andra exempelvis genom att utbilda sig 

inom ett speciellt område. Sedan kanske den faktiska situationen inte alltid är så 

lätt, och vi återkommer till Marianne i detta avseende i kapitel 6 som handlar om 

familj och vardagsliv.  

Utbildning som en väg till företagande är inte öppen för alla  

Att bo på en liten ort i Bergslagen innebär dock att möjligheterna att gå utbild-

ningar på orten är begränsade. Detta framkommer genom att tolv av de intervju-

ade har gått utbildningar på andra orter, huvudsakligen universitets- och hög- 

skoleorter och andra orter i Mellansverige.36 Inom företagstjänster kan även di-

stansutbildningar förekomma, liksom utbildningar hos arbetsgivare. Samtliga av 

de intervjuade hälsoföretagarna har gått en utbildning på en annan ort, och före-

tagande inom branschen tycks därigenom vara kopplad till geografisk rörlighet. 

Exempel på både dag- och veckopendling liksom flytt finns. Att pendla krävde 

dock vissa förutsättningar eller strategier, särskilt när kvinnorna hade barn eller 

drev företag parallellt med utbildningen. Pia, som veckopendlade, berättade:  

Pia: Man får ju inget annat liv, alltså. Man har inget annat liv. Och det var ju 

svårt när man hade företag också. Det var ju tur att jag bodde i Stockholm i 

veckorna. 

Mona: Du var här på helgerna? 

Pia: Ja, och så hade man alltid prov på måndagarna. Så det var hektiska helger. 

Jag satt ju på tåget och pluggade in. 

36 En utbildning på en universitets- eller högskoleort innebär dock inte nödvändigtvis en högsko-
leutbildning. 
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Marianne, som också veckopendlade, hade ett barn i skolåldern och en man vars 

arbete innebar att han gick hemifrån tidigt på morgonen. Hon berättar om sin 

son:  

Han ställde väckarklockan och fixade till så att han kunde ta lite frukost och 

klä på sig och gå till skolan. Han upplevde det som lite jobbigt ibland, men vi 

sa att: ’Ett halvår går fort. Kan du hjälpa till nu och fixa det här?’” . Hon säger 

också: ”Han fick ta ansvar då. Det var kanske lite tufft då. Då var jag glad att 

det inte var längre än ett halvår i alla fall.  

Utbildningen (och pendlingen) är också en ekonomisk fråga, då utbildningarna 

ofta ges i privat regi och bekostas av kursdeltagarna. Den kan betraktas som en 

investering, men måste ändå finansieras på något sätt. Ingrid berättar att hon tog 

ett arbete på en annan ort som gav henne högre lön så att hon skulle ha råd gå 

utbildningen, och Pia och Katarina finansierade utbildningar genom företagen de 

redan drev. Katarina säger om detta:  

Det finns ju de som tar lån för själva kostnaden för utbildningen. Men jag har 

ju klarat mig bra ändå i mitt företag. Det är ju [verksamheten i det tidigare fö-

retaget] som har gjort att jag har det jag har idag. (Katarina)   

Marianne tog lån och fick studiebidrag för sin utbildning. Hon levde också i ett 

förhållande som gav henne viss ekonomisk trygghet, en trygghet som hon säger 

var nödvändig för att hon skulle våga gå utbildningen. Betydelsen av ett förhål-

lande för att våga starta företag återkommer jag till i kapitel 6.  

Utbildning som ett argument och uttryck för professionalism  

Utbildningen används också, som jag nämnde inledningsvis, som ett sätt att legi-

timera företagandet: företagarna kan det de arbetar med, och därmed kan de ock-

så ta betalt för det. Genom att sätta upp inramade certifikat på väggen i företags-

lokalen eller låta utbildningen framgå i annonser och på hemsidor visar man den-

na. Den höjer också självförtroendet. En av de intervjuade säger:  

Man är ju säker på sig själv när man har en utbildning. Man vet att man kan 

det. Man kan ta betalt för det. (Pia)  

Inom hälsobranschen kan en viss utbildning och en auktorisation innebära att 

företagare får ta emot patienter som har en remiss från landstinget. Det breddar 

kundunderlaget, och visar också ett förtroende för företagarna.  

Bilden av att utbildning utgör vägar in i företagande och legitimerar det är 

dock inte entydig. Det finns också utsagor i intervjuerna som nyanserar detta. En 

av företagarna inom hälsobranschen säger exempelvis att en auktorisation, inne-

bär att hon kan ta emot patienter med en remiss från landstinget, i huvudsak är 
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viktig eftersom samhället kräver den, inte för att patienterna nödvändigtvis gör 

det. En annan menar dock att det vore bra om kunderna i hälsobranschen hade 

större kunskaper om företagarnas utbildning eftersom den påverkar kvaliteten de 

får: 

Jag försöker lära dem: ”När du ringer och bokar en tid, fråga vad den har för 

utbildning. Gör det”. (Katarina) 

För henne är det också en ekonomisk fråga:  

Stan är full av ”fuskmassörer”, om man säger så. Som tar en struntsumma för 

massage. Och vi som är seriösa och skattar och momsar för våra behandlingar, 

vi måste ju ta lite mer för att få lite mer kvar också. (Katarina)  

Vidare nyanserar Ingela betydelsen av utbildning när hon berättar om sin bak-

grund:  

Jag har ju inte någon formell utbildning. Jag har ju inte läst på högskola eller 

någonting. Där kan nog många tycka att det är konstigt att jag vågar starta 

eget. Men samtidigt har jag aldrig utgett mig för att kunna något som jag inte 

kan. Och det jag inte kan, det kan jag ta reda på. Man får vara ödmjuk liksom. 

Det finns alltid andra som kan lite till, och då kan man ta hjälp av dem. Och 

det tror jag att vi är duktigare på som tjejer, än vad killar är. (Ingela)  

Vid sidan av utbildningar talar företagarna inom båda branscherna om att hålla 

sig à jour genom att delta på kortare kurser och konferenser, någonting som de 

beskriver som roligt, inspirerande och nödvändigt. Kontakten med andra inom 

branschen som skapas då återkommer jag till i kapitel 7.  

 

* * * 

 

Intresse för en viss typ av verksamhet och utbildning visar sig här vara särskilt 

viktigt för start av företag inom hälsobranscherna. Det visar sig att utbildning 

också innebär övergång till andra verksamheter inom ett företag. Utbildningen 

blir vidare ett sätt att legitimera sin verksamhet, och ett sätt att utvecklas och 

höja självförtroendet.  

Att bo på en liten ort i Bergslagen innebär dock begränsade möjligheter till 

utbildningar på platsen. Pendling eller boende på annan ort under en tid är nöd-

vändigt, vilket förutsätter en ekonomi och en familjesituation som klarar detta.  
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Arbetslivserfarenhetens betydelse 

Den tidigare arbetslivserfarenheten är en variabel som ofta studeras i kvantitativa 

studier av företagande, och ibland används även där longitudinella material för 

detta (se t.ex. Taniguchi 2002). I dessa analyser är det dock viktigt att komma 

ihåg att övergången från anställning till företagande sällan sker i ett stort steg, 

utan i etapper exempelvis att företagandet börjar i liten skala parallellt med en 

anställning (Bates 1995:146, jmf Sätre Åhlander 2006).  

När det gäller start av företag från arbetslöshet visar den tidigare forskningen 

olika resultat. Det finns studier som hävdar att personer som är arbetslösa är 

överrepresenterade bland dem som startar företag (Delmar & Davidsson 2000) 

och studier som snarare menar att arbetslivserfarenhet är så pass viktig för start 

av företag att det inte är realistiskt att förvänta sig att exempelvis långtidsarbets-

lösa ska starta dem (Taniguchi 2002).37 Några djupare analyser kring arbetslös-

hetens roll för företagande görs dock inte, men Le (1999) menar att de positiva 

effekter som finns i att vara en del av arbetskraften har att göra med både kun-

skaper som man har haft möjlighet att utveckla och startkapital som man har 

kunnat ackumulera. Vi kan också tänka oss att en lång period av arbetslöshet 

också gör att man tappar tilltron till sig själv i arbete, exempelvis om man söker 

flera arbeten och inte får något. Ingen av företagarna jag har intervjuat gick från 

arbetslöshet till företagande och ingen av dem talade om någon period då de hade 

varit arbetslösa.  

Den tidigare forskningen om arbetslivserfarenheternas betydelse för start av 

företag visar också skilda resultat när det gäller betydelsen av att ha varit i chefs-

position. Le (1999) menar att personer med ledande befattningar är mer benägna 

att starta företag, medan Delmar & Davidsson (2000) finner att detta har bety-

delse för män och Taniguchi (2002) finner att det inte har betydelse för kvinnor 

som startar företag från arbetslöshet. Av mina intervjupersoner har Pia och Lena 

haft ledande befattningar som anställda. Pia menar att hon trivdes med arbetet, 

som var tufft men lärorikt, och att hon har haft nytta av detta som företagare. 

Hennes befattning innebar personalansvar, och som företagare har hon haft an-

ställda:  

37 Det bör dock påpekas att arbetslöshet kan definieras på olika sätt. Delmar och Davidsson 
(2000) anger att 23 procent av dem som startade företag 1997 (källa: SCB) var arbetslösa. ITPS 
(2007) anger i en rapport om nyföretagandet i landet att 10 procent (2006) uppgav arbetslöshet 
eller risk för arbetslöshet som sitt viktigaste motiv till start av företag. Därför kan ett alternativ 
vara att istället tala om grad av förankring på arbetsmarknaden. 
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Jag var ansvarig för personal som hade jobbat i många, många år. Flera år 

längre än vad jag hade gjort. Så det var lärorikt. Det var bra, det var nyttigt. 

Jag lärde mig mycket [skrattar lite, men blir allvarlig igen]. Nej, man ska vara 

ödmjuk. Det är viktigt. Även om man driver ett företag får man inte vara så där 

så man tycker att ”det är jag som bestämmer”. Det är klart att det i slutänden 

kanske är det, men det ska man inte visa. Utan du ska diskutera med persona-

len, och sedan komma fram till någonting bra. Men sedan i slutändan är det 

ändå kanske så att man får ta det slutgiltiga beslutet. (Pia) 

Som vi förstod i början på kapitlet hade utbildningen en viktig roll i företagarnas 

start av verksamheter. Den kunde därför innebära något nytt i intervjupersoner-

nas arbetsliv, både en ny arbetsform och en ny bransch. Här visar dock den tidi-

gare forskningen att de flesta har anställningserfarenheter inom branschen innan 

de startar företag (Le 1999, Hanson 2003, Hanson & Blake 2005). Ett problem i 

studier av den tidigare arbetslivserfarenheten (och utbildning), som också förkla-

rar deras ibland olika resultat, är att analyserna görs på en alltför aggregerad 

nivå, vilket både Bates (1995) och Le (1999) diskuterar. Både bransch och kön är 

intressant i dessa analyser. Bates bryter ner analysen av utbildningens och arbets-

livserfarenhetens betydelse på branschnivå, och vissa skillnader framkommer då, 

även om dessa inte är särskilt förvånande. Sannolikheten att en person startar 

företag inom kunskapsintensiva branscher ökar med utbildningen, medan motsatt 

effekt finns inom byggsektorn. Vidare ökar sannolikheten av start inom tillverk-

ning och partihandel med arbetslivserfarenheten, och samma mönster om än sva-

gare, finns inom kunskapsintensiva branscher. Schiller & Crewsons (1997) studie 

visar här att längre utbildning och mer arbetslivserfarenhet minskar sannolik- 

heten för kvinnor att starta företag, medan (Bates 1995) visar att humankapital-

variabler (där utbildning ingår) är avgörande för huruvida kvinnor startar företag 

och att kvinnor jämfört med män har både högre utbildning och längre arbets-

livserfarenhet när de startar företag.  

I tabell 10 framgår av registerdata att 2.298 kvinnor (motsvarande en procent 

av de anställda kvinnorna) övergick från att vara anställda till att vara företagare 

mellan 1999 och 2002 i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. En 

stor andel (23 procent) av dessa kvinnor var anställda inom hälso- och sjukvår-

den 1999. Denna sektor sysselsätter många kvinnor, men betraktas, som jag dis-

kuterade i kapitel 4, inte alltid som förtagarbranscher. 
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Tabell 10. Antal och andel (%) anställda kvinnor 1999 som startat företag 2002 förde-

lat på anställningsbransch 1999. 

Anställningsbransch 1999 Antal Andel

Butikshandel 229 10,0

Hår-, skönhets- o kroppsvård 139 6,0

Hälso- o sjukvård 528 23,0

Företagstjänster 178 7,7

Rekreation, kultur, underhållning 162 7,0

Industri, bygg 259 11,3

Jordbruk, skogsbruk, fiske 43 1,9

Övrigt 760 33,1

Total 2 298 100,0

Källa: SBC/BeDa.  

 

Frågan är då om man startar företag inom den bransch man har varit anställd 

inom? Svaret är att det varierar mellan branscher. Delvis nyanserar detta därmed 

den tidigare forskningen om arbetslivserfarenhetens betydelse när det gäller 

branschbakgrund.  

 
Tabell 11. Andel (%) kvinnor som gått från anställning till företagande mellan 1999 och 

2002 fördelade på anställningsbransch respektive företagarbransch. 

                Till 2002

 

 

Från 1999 

Butiks-

handel 

Hår,- 

skönhets- 

o kropps-

vård

Hälso- o 

sjukvård

Företags-

tjänster

Rekreation,  

kultur,  

under- 

hållning 

Industri  

o bygg 

Jord, 

skog o 

fiske

Butikshandel 43,5 5,8 2,5 4,9 6,1 4,9 6,7

Hår-, skönhets- o  

kroppsvård 

 

 42,7 1,3 0,3 0,6 0,8  

Hälso- o sjukvård 13,8 16,1 75,0 14,8 17,8 18,6 29,4

Företagstjänster 2,2 4,0 2,5 27,4 2,8 3,4 5,7

Rekreation, kultur, 

underhållning 4,8 6,6 1,3 2,8 35,0 2,3 3,6

Industri o bygg 8,6 5,8 1,9 11,7 6,7 39,5 6,2

Jord, skog o fiske 0,4 0,7  0,6 0,6  14,4

Övrigt 26,8 18,2 15,6 37,5 30,6 30,4 34,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB/BeDa. 

 

Tabell 11 visar en variation mellan 14 procent (jordbruk, skogsbruk och fiske) 

och 75 procent (hälso- och sjukvård) av start av företag inom samma bransch 

som kvinnorna var anställda inom. Inom alla branscher, undantaget hälso- och 

sjukvård, kommer över hälften av dem som startar från andra branscher. Att få 

av dem som startar företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske tidigare har varit 

anställda inom dessa branscher beror troligen på att det är ovanligt att vara an-

ställd inom detta område. Att hela 75 procent av dem som startade verksamheter 

inom hälso- och sjukvård tidigare var anställda inom denna bransch tyder på att 
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de har särskilda kunskaper i hälso- och sjukvård. Det är också en kvinnligt kodad 

bransch. Företagstjänster tycks attrahera blivande företagare från olika bran-

scher, men en förklaring till detta resultat ligger sannolikt också i hur variabeln 

jag har använt för analyserna är konstruerad i databasen. Arbetsställets närings-

tillhörighet är just arbetsställets näringsgrenstillhörighet38, vilket betyder att indi-

vider inte är kodade efter sina arbetsuppgifter. Därför är det troligt att det här 

döljer sig flera kvinnor som har arbetat med exempelvis bokföring och administ-

ration inom exempelvis industrin, och sedan startat företag med liknande inrikt-

ning som deras tidigare arbetsuppgifter hade.  

Storey (1994, refererad i Delmar & Davidsson 2000) finner att anställda på 

mindre arbetsplatser är mer benägna att starta företag än anställda på större ar-

betsplatser. Stöd för att det förhåller sig på det viset finns även i mitt empiriska 

material, vilket framkommer i tabell 12.  

 
Tabell 12. Den tidigare arbetsplatsens storlek bland kvinnor som gick från anställning 

till företagande mellan 1999 och 2002. 

Antal anställda 1999  Antal Andel
0-4 791 34,4
5-19 635 27,6
20-49 311 13,5
50-199 359 15,6
200+ 202 8,8
Total 2 298 100,0
Källa: SCB/BeDa. 

 

De som startade företag hade alltså i högre grad arbetat på små arbetsplatser tidi-

gare. En förklaring till detta kan vara att man som anställd på en liten arbetsplats 

har möjlighet att utveckla en förståelse för vad företagande innebär. Arbetar man 

på en liten arbetsplats har man troligtvis insikt i många delar av verksamheten 

istället för endast en begränsad del. Tabell 13 visar att sambandet faktiskt är 

ännu tydligare i bergslagskommunerna jämfört med residenskommunerna.39  

 

38 AstSNI2002, Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe). SNI står för Standard för 
svensk näringsindelning, se SCB (2005).  
39 Övriga kommuner står här för de kommuner i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro 
län som inte ingår i Mål 2 Bergslagen och som inte är residenskommuner.  
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Tabell 13. Den tidigare arbetsplatsens storlek (andel i procent) bland kvinnor som gick 

från anställning till företagande mellan 1999 och 2002 i olika kommungrupper.  

Antal
anställda 

Mål 2 Berg-
slagen 

Residens-
kommuner

Övriga
kommuner

0-4 35,3 31 37,9
5-19 30,3 28,6 24,3
20-49 12,6 13,9 13,9
50-199 15,4 14,2 17,6
200+ 6,3 12,4 6,3
Totalt 100 100 100
Källa: SCB/BeDa. 

 

I figur 6 redovisas hur detta ser ut per anställningsbransch. Sambandet ovan hit-

tas inom många av branscherna, men inte inom alla. Allra tydligast är sambandet 

inom hår-, skönhets- och kroppsvård, men det finns också avvikande branscher 

såsom hälso- och sjukvård. En förklaring till detta är att arbete inom sjukvården 

ofta innebär arbete på en stor arbetsplats, medan arbete inom exempelvis skön-

hetsvård sällan gör det.  

 

Figur 6. Den tidigare arbetsplatsens storlek bland kvinnor som gick från anställning till 

företagande mellan 1999 och 2002 redovisat per anställningsbransch.  

Arbetsplatsens storlek 1999 för kvinnor gick från anställning till 
företagande 1999-2002

0

20

40

60

80

100

120

Buti
ks

han
de

l

Hår-,
sk

ön
he

ts-
 o 

kro
pp

sv
ård

Hälso
- o

sju
kv

ård

Före
tags

tjä
ns

ter

Rekr,
ku

ltu
r, u

nd
erh

ålln

Ind
us

tri,
 by

gg

Jo
rd,

 sk
og

, fi
sk

e
Övri

gt

Tota
lt

Anställningsbransch

A
nd

el
 (%

) 

200+
50-199
20-49
5-19
0-4

 
Källa: SCB/BeDa. 

 

Frågorna kring arbetslivserfarenhetens betydelse för start av företag besvaras del-

vis i tidigare studier grundade på kvantitativa data och de longitudinella register-
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data som finns i databasen BeDa. En djupare förståelse för arbetslivserfarenhetens 

betydelse får jag dock söka i intervjuerna med företagarna.  

Arbetslivserfarenhetens betydelse för de intervjuade kvinnorna 

 I studier som söker en mer kvalitativ förståelse för den tidigare arbetslivserfaren-

hetens betydelse för start av företag fokuseras bland annat på att arbetslivserfa-

renhet är ett sätt att utveckla kunskaper och färdigheter som man har användning 

för i företaget. Exempel är branschspecifika kunskaper eller ledarskapsförmåga, 

samt möjligheterna att skapa och utveckla kontakter. En anställning kan ses som 

en period av lärande (Gustavsson & Rönnqvist 2006, Johannisson 1996a, 2005). 

Ofta utgår studierna från att tidigare anställningar innebär någonting positivt 

som företagarna har praktisk nytta av, men även negativa arbetslivserfarenheter 

kan leda till start av företag. Att inte trivas på en arbetsplats och vilja bort där-

ifrån kan också var en anledning till att starta företag.  

Tillsammans har de fjorton intervjuade en bred arbetslivsbakgrund. Fyra av 

dem har arbetat på stora arbetsplatser inom industrin, tre av dem med administ-

ration och en ”på golvet”. Av dem som driver verksamheter inom hälsobranscher 

har fem tidigare varit anställda inom vårdande yrken. Jämfört med vad analysen 

av registerdata berättade kan några av de intervjuade sägas vara mönsterbrytare 

eftersom de har arbetat på stora arbetsplatser.40  

Tre av de intervjuade har erfarenheter från mansdominerade arbetsplatser. Ett 

exempel är Anna som arbetade ”på golvet” inom industrin. Hon avancerade ock-

så inom detta företag och menar att hon lärde sig nya arbetssätt och var också 

fackligt engagerad. Om sina senare arbetsuppgifter säger hon, vilket tyder på en 

önskan om självständighet:  

Det var fina jobb… Men ja, det är ju alltid någon annan som berättar för en 

vad man ska göra. (Anna)   

Ingrid har arbetat på både mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Hon drev 

också tidigare ett företag tillsammans med sin man inom en manligt könskodad 

bransch. Precis som Anna talar hon om lärorika erfarenheter, men också om att 

hon till slut tröttnade på den manligt kodade verksamheten:  

När jag hade jobbat med vårt företag så kände jag: ’Nä, hjälp var är jag någon-

stans? Är jag kvinna eller vad är jag för någonting?’ Så då började jag med det 

viktiga. Då gick jag utbildningar. För jag ville få utrymme för det kreativa. (Ing-

rid) 

40 Bland de övriga intervjuade finns erfarenheter från kommunal och statlig förvaltning, arbete på 
bank, inom utbildning, försäljning och på mindre företag med administration. 
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Att däremot starta företag inom en liknande bransch som den man har varit an-

ställd inom kan innebära att omställningen upplevs som mindre. Detta gäller 

framförallt företagarna inom företagstjänster, men exempel finns också inom häl-

sobranschen, såsom Lena:  

Det är väl därför jag inte har gjort någon större apparat av att driva företag. 

För jag tänkte: det ska ju bara sköta sig och så jobbar jag på precis samma sätt. 

Det är inget nytt jobb för mig. (Lena)  

Samtidigt talar Lena också i intervjun om sin egen verksamhet som ”en dröm” 

och säger att hon hade en stark önskan om att driva den verksamhet hon gör. 

Hennes önskan handlade dock inte om att vara företagare, utan om att få möjlig-

het att bedriva verksamhet på det sätt som hon tror på.  

Andra sätt som den tidigare arbetslivserfarenheten kommit till konkret nytta 

framkommer i intervjuerna med Sara och Ingela som båda har arbetat med före-

tagsfrågor. Genom detta fick de kunskaper som var värdefulla i starten och som 

gjorde att de inte var i behov av exempelvis starta eget-kurser. De säger:   

Jag hjälpte andra att fylla i blanketter till Bolagsverket och Skatteverket. Så den 

biten hade jag redan. Så det var egentligen bara att sätta sig ner med sitt eget. 

Sedan var det ju aldrig enkelt i alla fall. (Ingela) 

Jag förstår inte de som startar utan mer kunskap. Alltså, det skulle aldrig ha 

gått. Då hade jag gått in i väggen för länge sedan. (Sara).  

Negativa anställningserfarenheter utgör anledningar till start av företag  

Att inte trivas med sin anställning kan vara en anledning till att starta företag. I 

sin studie av företagare inom vård och omsorg skriver Hedberg och Pettersson 

(2006) om hur dessa företagare upplevde ett missnöje med hur vården bedrevs 

inom den offentliga sektorn där de tidigare var anställda.  

Fyra av företagarna jag har intervjuat (Lisa, Siv, Ingela och Kristin), samtliga 

inom företagstjänster, har berättat om dåliga erfarenheter av tidigare anställning-

ar.41 De trivdes med sina arbetsuppgifter och arbetade i sina företag med liknande 

saker. Det negativa handlade istället om mängden arbete (som kunde upplevas 

både som för stor och för liten), den psykosociala arbetsmiljön och att inte kunna 

styra över sitt eget arbete. Kristin säger att hon ville ha en rimlig arbetssituation, 

vilket innebär att kunna planera och begränsa arbetsbelastningen, men fortsätta 

att arbeta med det hon är bra på.  

Lisa upplevde motsatsen till Kristin, nämligen att hon hade brist på arbets-

uppgifter. Hon säger om sitt företagande:  

41 Dåliga erfarenheter från en anställning utesluter dock inte goda erfarenheter från andra. 
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Jag kan ju jämföra med när jag satt där nere på bruket och inte kunde styra 

över mitt arbete. För vi hade inget jobb och man bara satt där, och jag kunde 

inte påverka någonting. Och jag blev så fruktansvärt frustrerade av det, för jag 

tyckte att det var tid som inte var till nytta för någon egentligen. Så jag har att 

jämföra med. Därför känns det här [företagande] så bra. (Lisa) 

När jag frågar om det skulle kunna ha funnits någonting som skulle ha kunnat få 

henne att lägga ner sitt företag funderar hon och säger sedan:  

Nej, jag har aldrig tänkt på det. Det har jag faktiskt inte gjort så där. Jag har så 

dåliga erfarenheter av att vara anställd, så det var ingen lösning för mig. (Lisa) 

Både Lisa och Siv har arbetat på kvinnodominerade arbetsplatser, och de kopplar 

delvis sina negativa erfarenheter till att arbetsplatserna var just kvinnodominera-

de. Siv säger så här:  

Då jobbade jag ihop med… På ett kontorslandskap med många personer. Jag 

jobbade ihop med väldigt många kvinnor […] Där jobbade jag inte så länge. 

Jag trivdes väl kanske inte så bra där. Det var väl inte vad jag tyckte var roligt. 

Då jobbade jag mest med kvinnor. Sedan fick jag barn, och därefter började jag 

jobba på [en manligt dominerad arbetsplats] med ekonomi. Och där var det 70 

män. Där trivdes jag bra, och där blev jag kvar länge. (Siv) 

Hon menar också att:   

Det är mer rakt att jobba ihop med män än att jobba ihop med kvinnor. Det 

upplevde jag som väldigt jobbigt, och det var mycket grupperingar när man 

jobbade med kvinnor. Det fanns t.o.m. en del som var för fina för att fika med 

andra […]  Man får ju lära sig att hålla ett speciellt förhållningssätt också när 

man jobbar med män och kanske är ensam kvinna också. Man får lära sig väl-

digt mycket då, som jag tror att jag har haft nytta av. (Siv) 

Dessa erfarenheter har hon också tagit med sig till sitt företag, där hon har an-

ställda och eftersträvar en jämn könsbalans. Lisas negativa anställningserfarenhet 

har skapat en kluvenhet till huruvida hon som företagare saknar arbetskamrater 

eller ej:  

Mona: Arbetskamrater och sådana saker, är det någonting du saknar? 

Lisa: Ja, det gör jag. Men jag har ju haft anställda och jag har tagit in tjejer som 

har hjälpt mig […] Så jag har ju haft arbetskamrater, men det är klart att det är 

ju inte så mycket som när man jobbar i en stor organisation. Å andra sidan så 

har man ju ett annat liv också. Så det stör mig inte så mycket, för det kan också 

bli väldiga konflikter på arbetsplatser och avundsjuka. Jag har jobbat på såda-

na avdelningar med företrädesvis kvinnor och det är inte kul. Det är inte roligt 

alltså. Så jag tycker inte att jag saknar det så mycket. 
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Från ett företag till ett annat   

Som nämnts har sex av dem intervjuade tidigare erfarenheter av företagande, an-

tingen drift av eget företag eller arbete i en partners företag. Detta har i några fall 

breddat deras branscherfarenheter. Här hittas också positiva effekter såsom möj-

ligheten att kunder följer med från det ena företaget till det andra, även om man 

har bytt bransch, och att det tidigare företaget kan ha finansierat en utbildning.  

Katarina, Ingrid och Pia förefaller ha levt i en utpräglad företagarlivsform ti-

digare då företaget stod i centrum av deras liv. Exempelvis sålde Pia sitt hus och 

köpte en lägenhet precis i närheten av företaget. Det var praktiskt eftersom hon 

aldrig hade tid att vara hemma och sköta om huset och trädgården. De berättar 

alla tre om hur de arbetade på kvällar och helger, och för två av dem har den nya 

inriktningen i företaget inneburit mer begränsat arbete. Det första företaget be-

skriver Katarina som tidskrävande och mindre ekonomiskt lönsamt:  

Det har varit lärorika år och spännande, så det är ingenting jag ångrar. Men jag 

känner att jag är färdig med det. (Katarina) 

 

* * * 

 

Både i intervjuerna och i statistiken ser vi att den tidigare arbetslivserfarenheten 

har betydelse för start av företag, men genom intervjuerna får vi en djupare för-

ståelse för den. En slutsats är att de arbetsmässiga sammanhang företagarna har 

befunnit sig i har varit betydelsefulla, och att dessa erfarenheter rymmer både 

positiva och mer negativa anledningar till att starta företag.  

Betydelsen av förebilder och möjlighetsbilder för start av företag 

De tidigare arbetslivserfarenheterna påverkar alltså steget in i företagande. Förut-

om den konkreta arbetserfarenheten spelar också sammanhangen som man har 

befunnit sig i och människorna man har haft omkring sig en betydelsefull roll, ett 

tydligt exempel är övertagande av familjeföretag (se exempelvis Brunåker 1996). 

Vad människorna som finns omkring en gör, är överhuvudtaget betydelsefullt för 

huruvida företagandes ses som ett möjligt sätt att arbeta. Man tar intryck av 

andra, både i arbetslivet och närstående personer såsom en partner, föräldrar och 

vänner. I detta kapitelavsnitt resonerar jag kring detta, och diskuterar betydelsen 

av förebilder och vad jag kallar möjlighetsbilder, för start av företag och brytande 

av på platsen traditionella arbetsmönster. 

Betydelsen av förebilder har studerats inom företagsforskning och arbetslivs-

forskning, och ibland har avsaknaden av förebilder setts som en förklaring till 
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varför kvinnor inte gör karriär i samma omfattning som män (Eriksson 

2000:245). Det har också konstaterats att benägenheten att starta företag är stör-

re om man har en förebild (Wagner & Sternberg 2004). Eriksson (2000), som har 

studerat förebilder inom organisationer, menar att förebilder skapas på motsägel-

sefulla vis. För det första är en likhet nödvändig för att en person ska kunna iden-

tifiera sig med förebilden. Samtidigt måste det finnas så mycket som skiljer perso-

nerna åt, så att förebilden och hans eller hennes egenskaper och position ses som 

eftersträvansvärda. För det andra är en nära relation nödvändig för att kunna 

veta om en person är värd att beundra, men samtidigt är en distans nödvändig för 

att kunna beundra.  

I studier som behandlar förebilder för företagare definieras förebilder ofta 

som företagande föräldrar och är därmed mycket närstående personer. Man talar 

här om ett företagararv, vilket jag återkommer till längre fram i kapitlet. Att just 

företagande föräldrar studeras kan vara för att, som Larsson (2006) konstaterar, 

förebilden har starkare inflytande ju närmare relationen är. Men man kan också 

tänka sig att det är en positiv relation mellan företagaren och förebilden som har 

betydelse. Van Auken, Fry och Stephens (2006:166) skriver att:  

…direct role model-respondent interactions through positive discussions and 

involvement in a business have significant impact on interest in starting a busi-

ness. Negative interactions appear to discourage respondents from being inter-

ested in starting a business.  

Att förebilder ofta definieras som företagande föräldrar, samtidigt som man i ti-

digare studier av förebilder ser både närhet och distans som betydelsefullt, ser jag 

som anledningar till att vidga förebildsperspektivet. Detta kan göras genom att 

studera om och hur andra personer än föräldrar har inflytande huruvida företa-

gande ses som en möjlig arbetsform. Därför har jag valt att också belysa de roller 

som partners, vänner och personer ur företagarnas tidigare arbetsliv kan fungera 

som förebilder och möjlighetsbilder. Som exempel på potentiella förebilder som 

företagarna har mest distans till tar jag upp medias roll i skapande av dessa. Men-

torer och mentorsprogram har jag valt att inte behandla i detta kapitel, utan istäl-

let i kapitel 7 som en del i en formell, affärsmässig infrastruktur.  

Larsson (2006) skriver om det hon kallar för Viktiga Personer och deras bety-

delse för människors val av att följa sina drömmar, exempelvis att starta ett före-

tag. Hon talar då om förebilder, familjemedlemmar, rådgivare, lärare och andra 

närstående personer i vardagen. Att dessa har betydelse för vilka möjligheter som 

är synliga framgår genom att Larsson skriver:  

Genom stöd från Viktiga Personer i omgivningen, och genom allianser med 

stödjande parter kan människan överskrida begränsningar, kanske i form av 
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omgivningens tröghet i att acceptera försörjningsmönster eller könsrollsstruktu-

rer (Larsson 2006:148).  

Utifrån tidigare studier och det empiriska material som ligger till grund för min 

studie har jag valt en vid definition av förebilder, och menar att det inom denna 

vida definition är möjligt att tala om förebilder respektive möjlighetsbilder. Före-

bilder och möjlighetsbilder handlar konkret om vad man har sett andra göra och 

vilken bild man genom dem har fått av arbetsliv och försörjning. På teoretisk nivå 

kan man här tala om vilka livsformer företagarna har kommit i kontakt med in-

nan de startade företag. Att växa upp i en företagarfamilj eller ha en relation med 

en företagare gör att man på så vis kommer i nära kontakt med företagande.  

Skillnaderna mellan förebilder (och det vi associerar till begreppet) och möj-

lighetsbilder handlar om hur de betraktas. Förebilder är förebilder genom att de-

ras arbete, kunskaper eller förhållningssätt ses som eftersträvansvärda. En möj-

lighetsbilds betydelse ligger snarare i att hans eller hennes arbete, kunskaper och 

förhållningssätt uppfattas som möjliga och uppnåeliga. Möjlighetsbilderna behö-

ver inte beundras, men de kan göra att man får upp ögonen för någonting. De 

kan också avdramatisera starten av företag, antingen genom att få det att framstå 

som ett lika självklart försörjningssätt som anställning eller genom att få företa-

gande att inte verka särskilt svårt. En möjlighetsbild kan få någon att tänka: ”kan 

han så kan väl jag!”.  

Platsens betydelse för synen på det möjliga  

Den tidigare forskningen pekar på att den geografiska miljön har betydelse för 

företagandet (se exempelvis Sundin & Holmquist 1989, Gomez & Santor 2001) 

vid sidan av att individuella erfarenheter, såsom arbetslivserfarenhet, har betydel-

se. Lithander  (2005:114) menar att:  

… individuella faktorer är betydelsefulla men även lokal kultur och lokala 

normer, exempelvis synen på företagande spelar roll. Sannolikheten att bli ent-

reprenör ökar när antalet befintliga entreprenörer är större, d.v.s. när antalet 

förebilder ökar.  

Studier av hur platser, lokala kulturer och andra människor påverkar vad männi-

skor gör och hur de lever handlar dock inte bara om företagande, utan detta kan 

sättas in i ett vidare sammanhang. Exempelvis diskuterar Andersson (2000) socia-

la arv när det gäller grannskapseffekter.42 Grannskapseffekterna handlar kortfat-

tat om hur människor påverkas av vilka andra människor som bor där och vilka 

42 Det socioekonomiska arvsbegrepp han här använder kommer från Gustav Jonssons (Skå-
Gustavs) begrepp ”det sociala arvet”.  
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infrastrukturella förutsättningar som finns, och Andersson menar att det finns tre 

olika teoretiska ansatser som kan användas för att underbygga hypoteser kring 

grannskapseffekter: socialisationsteori, nätverksteori och stigmatiseringsteori. 

Grundfrågorna inom socialisationsteorin menar han är: ”Hur blir vi som vi blir?” 

och ”Hur sker blivandet genom påverkan från omgivningen?”. Här handlar det 

om normer, värderingar och beteenden (se också Brunåker 1996). Om nätverks-

teorin, som också är relevant i företagssammanhang, skriver Andersson 

(2000:124):  

Föräldrars nätverk ställs i barnens tjänst och, särskilt inom näringslivet, sker in-

troduktion till bestämda positioner, och promotion till bättre, ofta genom släkt- 

och vänbaserade nätverk.  

Vidare använder Gomez och Santor (2001) just begreppet grannskap när de dis-

kuterar företagande, och menar att dessa påverkar företagandet på en plats ge-

nom de mötesplatser där människor kan mötas och socialt kapital uppstå. De 

talar här om en tät, urban miljö som främjande, vilket också Reynolds m.fl. 

(1994, refererad i Delmar & Davidsson 2000) gör som en av tre faktorer som har 

positiv inverkan på företagsstart:  

� ökad efterfrågan (på grund av ökad befolkning och ökade inkomster) 

� en företagspopulation som domineras av små företag 

� en tät urbaniserad kontext, vilket kan kopplas till agglomerationsfördelar 

(och förmodligen fördelarna med närhet till kunder och resurser). 

De små orterna i Bergslagen kan knappas sägas kännetecknas av dessa tre fakto-

rer, utan snarare motsatsen: befolkningen minskar, storföretagen har i alla fall 

tidigare dominerat och har exempelvis i Fagersta fortfarande en stark position i 

samhället. De små orterna kan knappast heller sägas utgöra täta urbana kontex-

ter, även om Norbergs kommun och Fagersta kommun gärna marknadsför sig 

som kommuner som inte ligger långt ifrån exempelvis Stockholm (se Tillväxt-

gruppen norra Västmanlands hemsida, www.tillvaxtgruppen.com). Samtidigt är 

orterna inte heller rurala samhällen, utan befinner sig snarare mittemellan det 

urbana och det rurala. Agglomerationsfördelar och närheten till naturresurser var 

åtminstone tidigt av stor vikt i regionen. Begreppet bruksort förknippas också 

med en arbetarkultur och lönearbetslivsform, vilket vi förstod av citatet från Jo-

hannisson (2005) som jag återgav i inledningen på detta kapitel. Samtidigt visade 

kartläggningen, som jag redovisade i kapitel 4, att i synnerhet kvinnors företa-

gande inte skiljer speciellt mycket mellan Mål 2 Bergslagen och den nationella 

nivån. Den visade också att det är problematiskt att tala om Bergslagen som en 

homogen region när det gäller företagande, eftersom andelen företagare också 

skiljer sig åt mellan kommuner inom Mål 2 Bergslagen.  
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Trots att statistiken visar dessa resultat upplever flera av de intervjuade att det 

finns en bruksanda och en traditionalism på orterna som påverkar företagandet 

negativt. Exempelvis talar en av de intervjuade i Fagersta om hur svårt det är att 

skapa evenemang på orten, exempelvis en skyltsöndag. Andra talar om avsaknad 

av företagartraditioner och brist på förståelse för företagande. Lisa, som menar 

att företagande är obefintligt i tankevärlden, säger:  

Normen för en person är ju fortfarande att vara anställd. Och skolan är utfor-

mad efter det, 80 procent av all utbildning riktar sig mot ett anställningsförhål-

lande. Man ska ha ett yrke och man ska vara anställd. Det är ju den här trygg-

heten som vi är så himla rädda om… (Lisa) 

När Lisa talar om orten framgår det att hon upplever en bruksanda, och att den-

na bruksanda också är förknippad med den manligt kodade och dominerande 

industrin:  

Det är ju mansyrken, och det är ju männen som har varit starka… Ja, sedan 

finns det väl en och annan affärskvinna som har varit duktig och framåt osv. 

Men visst är det ett manssamhälle. [Det är] enormt starkt präglat av bruksan-

dan fortfarande. Kanske inte så hemskt mycket, men den här jantelagen är 

ganska stark här alltså. [paus] Och sedan tror jag att de här duktiga tjejerna… 

Min egen dotter flyttade ju härifrån. De flyttar härifrån och skapar sig liv nå-

gon annanstans. De vill inte ha det här trånga. Det är för trångt här. (Lisa) 

Det Lisa säger ger stöd för att det lokala genuskontraktet är traditionellt, och att 

detta också får konsekvenser. Hennes resonemang om bruksanda återkommer 

även i andra intervjuer. Ingrid menar att hon har ett behov av inspiration (och 

möjlighetsbilder) från andra platser, även om detta är i hennes resonemang mer 

relaterat till att hon bor på en liten ort.  
Ingrid: Jag är kanske ingen stadsbo, men jag kan längta till stan väldigt mycket 

ibland faktiskt. För att få lite mera ”input” på något sätt. Det är enklare att hit-

ta… Vad ska jag säga? 

Mona: Inspiration? 

Ingrid: Ja, inspiration. Att hitta människor som har, vad ska man säga… Det 

här med positiv anda. Norberg är ju en så pass liten ort där det kan bli mycket 

så här… Ja, det händer inte så mycket och ”ingenting är möjligt”. Jag vill lik-

som befinna mig där saker och ting är möjligt. 

Samtidigt som Lisa talade om kvinnors utflyttning från regionen ger intervjuerna 

också andra perspektiv på flyttningar. Ett exempel som jag redan har nämnt när 

jag diskuterade de intervjuades utbildning (och arbeten) på andra orter. De valde 

då att pendla till utbildningsorten eller flytta tillbaka till Fagersta/Norberg efter 

avslutad utbildning. Både pendlingen och återflyttningen tyder på platsförankring 

hos kvinnorna som är intressant ur genuskontraktsperpektiv: innebär den en ny-
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ansering av det traditionella genuskontraktet och att kvinnorna upplever livet på 

orterna som ett gott liv, eller handlar den om att det i praktiken är svårt för dem 

att lämna livet på orterna, även om de skulle vilja?  

Vidare har inflyttning en viktig roll i de intervjuades berättelser om vad och 

vilka som driver utvecklingen framåt på orterna. En föreställning om att det är 

inflyttare som gör detta och att många av småföretagarna är just inflyttare är sär-

skilt tydlig i Norberg. Exempelvis säger Helena om denna inflyttning: ”Jag tror 

att de som kommer utifrån har en lite mer positiv syn på saker och ting” och Sara 

berättar:   

Sara: Det är många inflyttare som är drivande i den här kommunen kan man 

säga. De kommer hit med full entusiasm, och de infödda här är ”Äh, det går 

inte”. Jantelagen. 

Mona: Vad är det som gör att de kommer hit? 

Sara: De tycker väl att det är fint här. De tycker väl att vi är trevliga, fast vi inte 

tycker det själva. [skratt] Jag vet inte. 

Av dem jag har intervjuat är hälften födda i Fagersta/Norberg, eller inflyttade 

som barn, och hälften är inflyttade som vuxna.43  De företagande inflyttarna som 

de intervjuade talar om finns alltså också bland mina intervjupersoner. Vad som 

är mer intressant är dock att här tycks finnas en skillnad mellan vad intervjuper-

sonerna upplever (och säger), och vad de faktiskt själva gör. De är ju själva före-

tagare, och vad som egentligen skiljer deras företagande från de inflyttades har 

jag i intervjumaterialet svårt att se.44    

Förutom att de intervjuade talar om inflyttning till framförallt Norberg talar 

Marlene och Anna om att orten inte stämmer in på den stereotypa bilden av en 

bruksort:  

Jag tycker Norberg i sig inte är en sånt där klassiskt brukssamhälle i stilen. […] 

Fast det är nog mycket också för att Norberg har mycket inflyttade, som höjer 

upp stämningen lite här. För det är mycket ideella grejer som pågår. (Marlene) 

43 Inflyttarna har bott i Fagersta/Norberg i mellan 10 och 30 år och bodde tidigare på andra orter 
i Mellansverige. Fem av dem har också bott på andra orter förutom Fagersta/Norberg och sin 
födelse/uppväxtort. Åldersmässigt skiljer sig de intervjuade inflyttarna från dem som är föd-
da/uppväxta i Fagersta/Norberg, deras medelålder är något lägre. Branschmässigt är det små skill-
nader: av dem som har växt upp i regionen är fyra verksamma inom företagstjänster, två inom 
hälsa och en inom både företagstjänster och hälsa.  

44 Ett test i registerdata visar att 16 procent av de kvinnor som var företagare i en kommun i Mål 
2 Bergslagen 2003 bodde i en annan kommun 1993. Motsvarande andel bland männen var 13,7 
procent. Andelen inflyttare definierade på detta vis var dock lägre bland företagarna än bland de 
anställda.  
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Om jag pratar med kollegor på andra ställen så är det väl ingen större skillnad 

låter det som. […] Man skulle ju gärna vilja tror att man kan lägga över ansva-

ret på folks mentalitet på det viset. Att det har att göra med att en patron inte 

längre finns och berättar för… Men, njae, jag undrar. Jag är inte helt inne på 

det. Jag var helt övertygad om att det var så förut. (Anna) 

Fagersta betraktas då mera som en bruksort av två intervjuade, exempelvis säger 

Siv:  

Det skulle kunna vara bättre än vad det är här i Fagersta med småföretagande. 

Och jag vet inte om vi inte har vuxit ur vår bruksmentalitet än, att det finns de-

lar av det som lever kvar. Att entreprenörsandan inte är tillräckligt stor bland 

befolkningen. Vi har väl innovatörer också, men kanske de inte får till sina in-

novationer här. (Siv) 

I intervjuerna framkommer alltså att orterna beskrivs både som bruksorter där 

det finns en bruksanda (framförallt Fagersta) och som orter som inte stämmer in i 

den stereotypa bilden av bruksorter (framförallt Norberg). Bruksanda och 

bruksort är begrepp som flera av de intervjuade förhåller sig till. Samtidigt är det 

svårt att i intervjuerna peka på någonting där de intervjuade talar om exempelvis 

bruksanda som någonting som har påverkat deras eget företagande i negativ be-

märkelse. Företagarna kan säga att de känner av en bruksanda, men har svårt att 

formulera på vilket sätt den påverkar dem. Snarare talar de om positiva reaktio-

ner från människor omkring sig när de beslutade sig för att starta företag och att 

de som företagare har blivit väl bemötta.  

Medias roll i skapandet av förebilder och möjlighetsbilder 

Media har en roll i de bilder som skapas av företagare (se exempelvis Pettersson 

2002a), och framförallt lokal media har en roll i de bilder som skildras av företa-

gandet på en plats. Därmed kan man också säga att media har en roll i att skapa 

förebilder och möjlighetsbilder för kvinnor och män. Jämfört med de närstående 

förebilderna och möjlighetsbilderna finns det till dem som skildras i media både 

geografisk och emotionell distans. I nationell press skildras ägarna av större före-

tag, och i lokal press skildras oftare småföretagarna, och skildringarna kan hand-

la både om kritisk granskning (vilket särskilt gäller ägarna av storföretagen) och 

porträtt av företagare som ”lokala hjältar” som skapar arbetstillfällen eller sätter 

en ort på kartan (De Geer 1994, Davidsson 1994). Kvinnor och män skildras 

också olika (Pettersson 2002b).  

Flera av de intervjuade menar att de har svårt att identifiera sig med de storfö-

retagare som skildras i nationell och internationell media. Exempelvis säger Anna:  
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Antonia Ax:son Johnson, alltså jag kan inte förhålla mig till det. Hon är ju ock-

så häftig på sitt sätt. Men, det är helt annat. Och det är ju de kvinnorna man 

hör om. (Anna) 

Själv känner Anna flera unga kvinnor, och män, som är levebrödsföretagare, och 

hon säger:  

Det vi ägnar oss åt är inte högt värderat. Det skrivs inte om oss, eller det skrivs 

inte om frisörer… […] Däremot att läsa mellan raderna, om de här unga tjejer-

na som marknadsför sig själva stenhårt, som Ebba von Sydow: skithäftigt. Det 

tycker jag är så jävla roligt! [skratt] De bygger sitt varumärke, och de tjänar 

pengar på det och de har sin firma. […] Det är ju udden, att dra det till sin 

spets. Det tycker jag är skitkul. Det tycker jag är bra förebilder. Sedan jag kan-

ske inte alltid är så nöjd med hur de uttrycker sig och vad de förmedlar, men 

självförtroendet och grejen: ”Så här kan man också göra, så här kan man klara 

sig och sin försörjning”. (Anna)45 

Ingrid och Lisa talar båda om vikten av att kvinnor uppmärksammas för sina 

arbeten, och att media har en roll i detta. Exempelvis säger Lisa:  

Lisa: Varje gång jag slår upp Dagens industri så ser jag att det är en kvinnlig 

chef här och en kvinnlig chef där, och jag tycker att det är så kul!  

Mona: Tycker du att du ser bra förebilder också för unga kvinnor idag, t.ex. i 

Dagens industri? 

Lisa: Mm, jag tycker det. Det finns mycket duktiga, mycket, mycket duktiga 

kvinnor. Det gör det verkligen. Men sedan finns det ju en annan del av pollet-

ten, och det är ju all den här skiten som går på tv där man ser att kvinnor har 

en helt annan roll. Och det märker jag ju här också, att många unga kvinnor 

vill bli berömda. Och sedan får det vara med vilka medel som helst, och det är 

oerhört tragiskt. Så massmedia har en väldigt stark påverkan och stort ansvar 

för vad man ställer till med ibland. Men nog finns de… Det finns många fina 

förebilder, kvinnor i politiken och herre gud ja. Det gör det. 

Lokal media skulle i jämförelse med nationell media vara en mer naturlig plats 

för skildringar av småföretagare, men de intervjuade talar snarare om att småfö-

retagare ges litet utrymme där förutom när det går dåligt för företagen. Exempel-

vis upplever Sara det så här:   

Mona: Vilka tror du det är som kan påverka attityder gentemot företagare? 

Sara: Jag tror ju att media har en viktig roll. Det har ganska mycket makt där. 

Då har vi Fagersta-posten framförallt här. Jag tycker att de ska vara mer positi-

45 Förutom Ebba von Sydow (journalist) som Anna nämner, nämner de intervjuade Mona Sahlin 
(partiledare för socialdemokraterna), Christina Doctare (läkare, författare och samhällsdebattör), 
Signhild Arnegård Hansen (grundare av Svenska lantchips AB, styrelseordförande i Svenskt när-
ingsliv) och Torsten Jansson (företagare och grundare av koncernen New Wave Group AB).   
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va och lyfta fram och inte göra stora rubriker så fort någon har gått i konkurs 

eller något sådant. Utan det är deras skyldighet också. […] Alltså snacket blir 

ändå: ”Jaha, ska det gå det?” eller ”Jaha, ska de ta de lokalerna till det?”. Hela 

karusellen blir negativ. ”Jaha, ska de in i kommunhuset, men var ska vi göra av 

biblioteket då?”. Alla är så rädda för förändring. Men det är ju jätteroligt! Skit 

i biblioteket, de flyttar någon annanstans. […] Och blir det bara ett företag som 

blir kvar i tre år, då är det väl så! Det är ändå positivt med arbetstillfällen i tre 

år. Och man kanske inte behöver hjälpa företag som man märker bara vill ha 

bidrag och söker bidrag. Då kanske man kan vara restriktiv lite grann. För det 

är ju väldigt många företag som har varit här som har fått mycket bidrag, och 

sedan har de dragit. Och det är klart, det bidrar ju också till att negativiteten 

ökar. 

I Saras beskrivning av vad som skrivs i lokaltidningen och hur ”snacket går” är 

upplevelsen av bruksanda och motstånd mot förändringar tydlig. Vad, och om 

vilka, lokaltidningen skriver menar hon är betydelsefullt. Viveka, som tänker att 

situationen skulle kunna vara annorlunda, säger:  

Vi har Fagerstaposten, och den är inte så imponerande faktiskt. Det är inte 

mycket det skrivs om oss vanliga småföretagare. Det gör det inte. De skulle ju 

faktiskt kunna bidra en del till ett klimat som gynnar företagarna. Det var bara 

en idé jag fick nu! […] Jag vet faktiskt inte när jag läste om det sist. (Viveka) 

Möjlighetsbilder från arbetslivet 

Tidigare i kapitlet såg vi att det var vanligare att starta företag om man tidigare 

hade varit anställd på en liten arbetsplats. Ytterligare en fråga som har att göra 

med den tidigare arbetslivserfarenheten handlar om kontakter med företagare. 

Startar kvinnor som har varit anställda på arbetsplatser där det finns företagare 

oftare företag än andra? Och spelar det någon roll om företagarna från deras ti-

digare arbetsliv har varit kvinnor eller män?  

Tabell 14 visar förekomst av företagare på de arbetsplatser där kvinnor som 

gick från att vara anställda till att vara företagare mellan 1999 och 2002 var an-

ställda 1999. Här ser vi att kontakter med företagare i arbetslivet tycks främja 

företagande. För denna analys valde jag att endast titta på små arbetsplatser (med 

49 eller färre anställda) för att en personlig relation till företagaren ska ha varit 

trolig. 46  

46 Detta medför att antalet individer i tabell 6 totalt är lägre (1.077) än antalet i tabell 4 (2.298) 
där samtliga arbetsplatser ingick. I denna analys är det också fysiska arbetsplatser som har an-
vänts, inte arbetsgivare. Är man till exempel anställd på ett kommunalt daghem med 10 anställda 
är det detta daghem som räknas som arbetsplats, inte kommunen i sig med dess samtliga anställ-
da.  
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Tabell 14. Förekomst av företagare på arbetsplatsen 1999 för de kvinnor som gick från 

anställning till företagande mellan 1999 och 2002. 

 

Kvinnor som blivit 
företagare 2002

Företagare på arbetsplatsen 1999 Antal Andel

Ja 253 2,4

Ja, man 134 2,6

Ja, kvinna 29 2,6

Ja, både man och kvinna 90 2

Nej 824 1,2

Totalt 1 077 1,3

Källa: SCB/BeDa. 

Av dem som var anställda på arbetsplatser där det fanns en företagare hade 2,4 

procent själva startat företag 2002, jämfört med 1,2 procent av dem som var an-

ställda på arbetsplatser där företagare inte fanns. Relativt sett var det också lika 

vanligt att kvinnor startade företag om det fanns en företagande kvinna på deras 

arbetsplats som det var om det fanns en företagande man. Både kvinnor och män 

tjänar alltså i detta avseende som potentiella förebilder eller möjlighetsbilder.  

I tabell 15 visas samma analys som i tabell 9, men fördelat på branscher och 

här framkommer vissa skillnader.47 Intressant här är att kvinnor tycks vara före-

bilder/möjlighetsbilder för andra kvinnor inom den mansdominerade industri- 

och byggbranschen, liksom att män tycks vara förebilder/möjlighetsbilder för 

kvinnor inom den kvinnodominerade hälso- och sjukvårdsbranschen. Inom dessa 

branscher kan förebilder/möjlighetsbilder alltså vara de som bryter mot köns-

segregeringen inom branscher.  

 
Tabell 15. Andel företagare på arbetsplatsen 1999 för de kvinnor som gick från anställ-

ning till företagande mellan 1999 och 2002 redovisat per anställningsbransch. 

Andel kvinnor som blivit företagare 2002 

Företagare på arbets-
platsen 1999 

Butiks-
handel

Hälso- o 
sjukvård

Företags-
tjänster

Rekreation,  
kultur,  

underhållning 
Industri
o bygg

Ja 1,6 0,8 1,6 2,5 2,2

Ja, man 1,5 1,3 2,1 4 2,6

Ja, kvinna 3,3 0 0 2,4 5,5

Ja, både man och kvinna 1,2 0,9 2,2 1,3 1,4

Nej 1 0,7 1,8 1,7 2,3

Totalt 1,1 0,7 1,8 1,7 2,3

Källa: SCB/BeDa. 

47 För att analysen på branschnivå inte ska grundas på allt för få individer redovisas endast an-
ställningsbranscher där fler än 100 kvinnor startade företag.   
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Som framgick när jag skrev om företagarnas tidigare arbetslivserfarenheter hade 

två av dem tidigare arbetat med företagsfrågor. När Sara berättade om detta 

framgick det också att hon genom detta arbete också hade fått möjlighetsbilder:  

Mona: Hur kom det sig att du beslutade dig för att börja driva eget företag? 

Sara: Det tror jag var för att… Jag kände att: ”Varför klarar inte jag det, om 

andra klarar det? Som går direkt till att starta efter utbildning”. Så var det väl. 

För min tanke var att jag ska jobba några år, och sedan starta eget. Jag tänkte: 

”Det är bara att hoppa på tåget”. Fast det var ju mycket våndor […] Man fun-

derar mycket: ”Har jag jobb?” och ”Nu tror alla att det ska gå bra för att jag 

har lite kunskap om företagande och så”. Men det är ju inte en självklarhet att 

det funkar för det. Då var det bara att tänka: ”Nej, men funkar det inte, då har 

jag i alla fall försökt”. 

Här handlar det alltså inte om Saras anledningar till att vilja vara företagare, utan 

om vilka omständigheter som gjorde att hon insåg att hon faktiskt kunde och 

vågade starta företag. Genom att hon såg andra, som hade mindre kunskap än 

hon själv (!), blev starten avdramatiserad.   

Branschförebilder 

Utbildningens betydelse för de intervjuade företagarna konstaterades och diskute-

rades i början av detta kapitel. I intervjuerna visade det sig också att utbildningar 

var sammanhang där företagarna hade kommit i kontakt med lärare/handledare 

som varit förebilder för dem. Företagarna inom hälsobranscherna talade också 

om att de själva hade varit kunder/patienter hos företagare som hade blivit före-

bilder för dem eller uppmuntrat dem att utbilda sig och/eller starta företag inom 

branschen.  Som förebilder har de haft en inspirerande roll, men ibland också en 

utlärande roll som mer erfarna inom branschen och ibland också som företagare. 

Deras inflytande kan dock bäst beskrivas som kortsiktigt och begränsat, genom 

att tidsutrymmet för en handledare är begränsat under en utbildning. Sara menar 

att hon som kund blev uppmuntrad att utbilda sig inom branschen.  

Just inspirationen, det kanske var något som väcktes då, att jag började tänka 

på det. Sedan har jag ju fått peppning, men det är väl inte samma sak som in-

spiration. Och det är ju väldigt viktigt, speciellt medan man är företagare. Se-

dan finns det ju många otroligt duktiga SPA-ägare som har berättat om sina 

framgångsfaktorer på de här konferenserna, och det är ju väldigt inspirerande. 

(Sara) 

Sina erfarenheter som kund har Sara tagit med sig in i sin egen verksamhet, men 

hon eftersträvar att arbeta på sitt eget sätt. Hon säger:  
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Jag kan tycka att många gör saker väldigt, väldigt bra, men det är inte mitt sätt 

att göra det. (Sara) 

Två av de intervjuade talar om förebilder som de har träffat i situationer som de 

ovanstående, men där ”förebildandet” inte har handlat om själva verksamheten 

utan om hur förebilderna har drivit företag. I båda fallen har förebilderna av- 

dramatiserat att ta betalt och tjäna pengar. Lena, som inte betraktar sig själv som 

företagare och som tycker att en obehaglig aspekt av företagandet är att behöva 

marknadsföra sig själv, säger när vi talar om att en skillnad mellan att vara an-

ställd och att vara företagare är att man som anställd inte behöver fundera på att 

pengarna ska komma in:  

Samtidigt var det en drivkraft hos mig. När jag var kund och betalade tyckte 

jag att det var så häftigt att se henne och hur hon tog emot pengarna: ”så där 

vill jag också göra”. (Lena) 

Vidare förefaller de som hon har varit kund hos inte ha varit förebilder på grund 

av det sätt på vilket de har bedrivit verksamhet, utan för att de har drivit egen 

verksamhet: 

De som har glidit ur en organisation och vågat starta. Just det här att våga nå-

gonting tror jag har varit viktigt. […] Jag tror att det är modigt folk som fasci-

nerar mig. Mer det än att lyckas. (Lena) 

Att Lena säger att det handlar om människor som vågar, som vågar starta eget 

och vågar ta betalt, och att det mera handlar om det än att lyckas illustrerar en 

tillgång till möjlighetsbilder. Hon säger också att hon inte har haft några ”stora 

förebilder”, vilket också gör det mer passande att tala om möjlighetsbilder här. 

Behovet av att avdramatisera att ta betalt och att marknadsföra sig återkommer 

också i andra av mina intervjuer.  

Följa i föräldrarnas fotspår eller bryta traditioner?  

Som jag nämnde tidigare i kapitlet talas det i tidigare (kvantitativa) studier om ett 

företagararv, och om betydelsen av företagande föräldrar för start av företag. I ett 

geografiskt perspektiv menar Sundin och Holmquist (1989) att detta arv tycks 

vara starkast i Stockholm, samtidigt som företagande kvinnor i glesbygden oftare 

har syskon som också är företagare jämfört med storstadsregionen.48 I några stu-

dier konstateras att också företagande far- och morföräldrar (Sundin & Holm-

quist 1989), svärföräldrar (Dunn & Holtz-Eakin 2000) och vänner (Delmar & 

Davidsson 2000) har betydelse.  

48 Här finns också studier som vidgar förebildsdefinitionen till att också innefatta föräldrar vars 
arbeten liknar företagares (exempelvis Le 1999 och Hundley 2006).  
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En kvalitativ studie där företagarförebilder och uppväxt diskuteras är dock 

Näsmans (2000). Hon framhåller där företagarförebilder som viktiga för kvinnor 

när det gäller start av företag, liksom en uppväxt där de har utvecklat en själv-

känsla och känt stöd från sina föräldrar, framförallt från sina pappor.  

Företagararvet i tidigare studier  

Huruvida företagararvet är lika vanligt bland män och kvinnor råder inte sam-

stämmighet kring i tidigare studier. I flera studier konstateras att ett företagararv 

finns, och att arvet är starkast mellan far och son respektive mellan mor och dot-

ter (se exempelvis Sundin & Holmquist 1989, Schiller & Crewson 1997, Gatenby 

& Humphries 1999, Dunn & Holtz-Eakin 2000, Hundley 2006). Samtidigt fin-

ner Hundley (2006) och Dunn och Holtz-Eakin (2000) att en företagande far har 

signifikant betydelse för en kvinna, men inte lika stark som en företagande mor.49 

Ibland menas dock att företagararvet är ett fadersarv (se exempelvis Sundin & 

Holmquist 1989, Le 1999, Hedberg & Pettersson 2006). Män är oftare företaga-

re, och det är vanligare att vara företagare inom branscher som är manligt koda-

de. Här kan också en tidsaspekt finnas: om en studie är grundad på material från 

1990-talet är troligen många av företagarna uppväxta på 1950- och 60-talen då 

färre kvinnor var yrkesverksamma än idag.  

En observation som jag gör är dock att som variabel i kvantitativa studier äg-

nas företagande far mer utrymme än variabeln företagande mor, liksom män äg-

nas mer utrymme än kvinnor. Här förefaller det alltså finnas en manlig norm i 

företagsforskningen. Ett exempel är Dunn och Holtz-Eakin (2000) som främst 

skriver om företagande fäders betydelse för att män ska starta företag. Mödrar-

nas betydelse nämns, men ägnas förhållandevis litet utrymme. Vidare diskuterar 

författarna det inflytande en svärfar har över svärsonens benägenhet att starta 

företag.  

Vad består då företagararvet i? I den tidigare forskningen identifieras tre hu-

vudsakliga typer av arv: ett yrkesmässigt, ett ekonomiskt och ett livsformsarv. 

Således kan det vara både ett materiellt och ett imateriellt arv.  Man kan överta 

en förälders företag och driva det vidare, men man kan också genom föräldrarna 

få tillgång till ett startkapital (Le 1999, Dunn & Holtz-Eakin 2000, Hundley 

2006). Genom att växa upp i en företagarfamilj blir företagande bekant, snarare 

49 Dunn och Holtz-Eakin (2000) konstaterar också att en företagande far har störst betydelse för 
en mans benägenhet att starta företag, men även att benägenheten hos män vars mödrar är/har 
varit företagare är dubbelt så hög jämfört med män vars mödrar inte har varit detta. De anger här 
att sex procent av männen med mödrar som var företagare startade företag, att 32 procent av 
männen med fäder som var företagare gjorde detsamma, vilket kan jämföras med att tolv procent 
av männen vars fäder inte var företagare startade företag.  
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än främmande, och man kan få en förståelse för vad det innebär (se exempelvis 

Sundin & Holmquist 1989, Le 1999, Hedberg & Pettersson 2006), kanske kan 

man också dra nytta av föräldrarnas rykte som företagare (Dunn & Holtz-Eakin 

2000).  

Frågan är dock om det är framgångsrika föräldrar som har betydelse? Svaret, 

även på denna fråga, som hittas i tidigare studier är att det varierar. Ett exempel 

är Hundley (2006) som menar att man kan vara mer villig att ta risker om man 

kommer från en familj med god ekonomi, då familjens resurser fungerar som ett 

skyddsnät. Vidare hänvisar Le (1999) till studier som pekar på att det inte har 

betydelse om fadern har slutat vara företagare, vilket kan avdramatisera företa-

gande eftersom det visar att det också finns vägar ut ur det.  

De intervjuades föräldrar  

Av de jag har intervjuat hade tre växt upp med företagande föräldrar. Ytterligare 

en hade en förälder som hade blivit företagare under senare tid. Elva av de inter-

vjuade har alltså inte växt upp med företagande.50 Genom intervjuerna fördjupas 

därför både förståelsen för vad företagararv innebär och förståelsen för brytande 

av försörjningsmönster.  

De tre intervjuade vars föräldrar drev företag under deras uppväxt berättar 

om både en förståelse för vad företagande innebar, som både var lockande och 

avskräckande, och en stolthet över sina föräldrar. Exempelvis säger Marianne:  

Jag har ju växt upp med det. Det var det här med jobb och ekonomi, och att få 

det att gå ihop. Man hörde ju det där pratet mycket.  […] Att det fordras energi 

och att man… Det är inte bara att vara ledig och så där. Lite ledighet och 

mycket jobb, och kanske inte så mycket… Det blir ju inte så att man kan ta ut 

en riktig lön jämt, utan man får avstå det för man ska ha till räkningarna först 

och främst. Så det visste jag ju vad det innebar. (Marianne)  

Sara, vars pappa var företagare, säger när jag frågar om hon tror att detta har 

påverkat henne efter att ha funderat en stund:  

Ja, indirekt. Fast jag blev ju avskräckt, för all del. […] På ett sätt var han väl 

aldrig hemma och så, men samtidigt så var man ju väldigt stolt. Han var ju väl-

digt duktig. Det är väl kanske den biten. Sedan såg man ju nackdelarna också 

naturligtvis. 

Blandningen mellan stolthet och upplevelse av att föräldrarna arbetade väldigt 

mycket finns också hos Pia:  

50 Företagande finns dock i släkten hos tre av dem. Sex av de intervjuade har syskon som är före-
tagare, varav tre blev det efter att den intervjuade hade startat sitt företag.  
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Det var ju jätteroligt att de hade konditori. Man var lite småstöddig när man 

gick i skolan och så. Sedan började man tycka att det var tråkigt ett tag, för att 

de inte hade tid med en. Men sedan vände det, och man tyckte att det var roligt 

igen. Så det gick i vågor. Men mestadels var det nog roligt att de hade företag 

ändå. (Pia)  

Att Pias föräldrar drev företag tillsammans har också påverkat henne. Själv har 

hon också drivit företag tillsammans med sin man, och hon säger:  

Jag har alltid sett att mina föräldrar har kunnat jobba så väldigt bra tillsam-

mans, så jag var ju inte rädd på det sättet. De har ju drivit företag tillsammans 

och varit gifta i hundra år höll jag på att säga…! (Pia) 

Att ha föräldrar som inte har varit företagare innebär att man går sin egen väg. 

Att på detta sätt bryta mot försörjningsmönster ter sig inte i praktiken ha varit 

speciellt svårt, men hos några av dessa företagare finns en medvetenhet om att de 

”bryter”, och de använder själva detta ord. Exempelvis säger Helena om sina för-

äldrar och syskon: ”De är anställda allihopa. Det är bara jag som bryter”. De kan 

också använda orden arbetarklass och arbetarhem när de talar om sin uppväxt, 

och i vissa fall samspelar klass och kön också i deras berättelser. Exempelvis säger 

Ingela:  

Det har väl varit den svårare biten, just med mamma, att få henne att förstå vad 

jag gör egentligen. Det tror jag inte att hon förstår. […] I och med att hon inte 

har jobbat heller. Hon har haft förmånen att få vara hemma, så hon har inte 

samma känsla för det här överhuvudtaget […] De är glada att jag har att göra, 

och det är huvudsaken. (Ingela) 

Även om föräldrarna inte var företagare har uppväxtförhållanden spelat en viktig 

roll för två av de intervjuade. De talar om sin uppväxt och fostran som har ska-

pat självkänsla hos dem och gjort att de har vågat saker i livet. Ingrid berättar här 

om de intryck hon har fått av sin mamma och de miljöer som hennes mamma tog 

henne till:  

Ingrid: Jag är inte uppfödd i en företagarfamilj, men däremot har jag en mam-

ma som har varit en stor förebild utifrån att hon var banbrytande som kvinna i 

sin generation, som kanske också har gjort att jag… Hur ska jag säga? [funde-

rar] Jag har haft möjligheten att vara med i olika sammanhang, och då mer på 

den politiska sidan”. 

Mona: Var hon aktiv politiskt? 

Ingrid: Ja, kvinnoaktivist. […] Jag var ju med i sådana sammanhang där kvin-

nor har varit framträdande och haft framträdande roller. Så det har påverkat 

mig att våga.  

Mona: Våga göra saker? 
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Ingrid: Ja, våga göra eller se möjligheter. ”Det är bara rädslan som hindrar 

mig” och så vidare […] Så egentligen, de kvinnliga förebilderna har väl kanske 

mer legat på den politiska sidan. 

Mona: Men du har kunnat använda dig av det som de har inspirerat med även 

som företagare? 

Ingrid: Ja, absolut. Det har jag verkligen kunnat göra. Så utan det tror jag inte 

att jag hade blivit som jag är idag. 

Anna berättar också om en tilltro till sig själv som gör att hon vågar satsa på sina 

idéer eftersom hon alltid klarar sig, även om själva idén kanske inte gör det. Att 

hon känner och tänker så är också grundat i hennes uppväxt:  

Allting går att lösa. Det finns lösningar på alla problem, och jag klarar mig. Jag 

behöver inte var orolig för att jag inte ska klara mig och överleva. Nog får man 

panik ibland, men det får man nog ändå. Allt går att lösa. Jag har haft någon 

slags tilltro från mina föräldrar att jag fixar allt, bara jag provar. Det går bra. 

Det finns inte på kartan något annat. Och går det inte bra, men då provar jag 

nästa. (Anna) 

Betydelsen av en företagande make 

De studier som jag tidigare i kapitlet har refererat till när det gäller betydelsen av 

förebilder i familjen för (blivande) företagare handlar till största delen om föräld-

rar som förebilder. Därmed fokuserar de på betydelsen av förebilder och möjlig-

hetsbilder i den familj som företagarna växer upp i, inte den familj som de själva 

bildar. I både de intervjuer jag har gjort och i analys av registerdata ser jag dock 

att en företagande partner är betydelsefull som förebild och möjlighetsbild för 

kvinnorna.   

I tabell 16, som bygger på registerdata, framgår att företagande kvinnor be-

tydligt oftare än anställda har en partner som är företagare i de fall då parförhål-

landen har varit möjliga att konstatera i registerdata. Av de företagande kvinnor-

na hade 57 procent en partner som var företagare, jämfört med 9,9 procent av de 

anställda kvinnorna. Detta visar tydligt att också familjen som kvinnor bildar och 

lever i som vuxna kan ha en betydelsefull roll när det gäller start av företag.  

 
Tabell 16. Antal och andel (%) av de sysselsatta kvinnorna i åldern 40-50 år där ett 

parförhållande har kunnat konstateras efter mannens yrkesställning 2003.  

  Anställda  Företagare 

  Antal Andel  Antal Andel

Anställd man 31 261 90,1 874 43

Företagande man 3 437 9,9  1 158 57

Totalt 34 698 100  2 032 100

Källa: SCB/BeDa. 
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I en analys av detta på branschnivå ser vi att det finns skillnader mellan olika 

branscher, vilket framgår av tabell 17. Exempelvis har hela 77 procent av de 

kvinnor som är företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske en man som är 

företagare, jämfört med 14,2 procent av de kvinnor som är företagare inom hår-, 

skönhets- och kroppsvård. Branschen spelar alltså stor roll här. När det gäller 

jordbruk kan vi anta att här döljer sig flera familjeföretag, medan det i bransch-

gruppen hår-, skönhets- och kroppsvård döljer sig flera frisörer, ett yrke som ofta 

innebär företagande.  

 

Tabell 17. Andel (%) av de sysselsatta kvinnorna i åldern 40-50 år inom olika branscher 

där ett parförhållande har kunnat konstateras, efter mannens yrkesställning 2003. 

 Butikshandel 

Hår-, skönhets o 
kroppsvård Hälso- o sjukvård Företagstjänster 

 Anst Ftg Anst Ftg Anst Ftg Anst Ftg 

Anställd 

man 91,2 46,0 90,6 85,8 89,8 57,9 88,7 51,8 

Företagande 

man 8,8 54,0 9,4 14,2 10,2 42,1 11,3 48,2 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

     

 

Rekreation, kultur o 

underhållning Industri, bygg Jord, skog, fiske Övrigt 
 Anst Ftg Anst Ftg Anst Ftg Anst Ftg 

Anställd 

man 88,7 36,8 92,5 23,9 78,8 23,0 89,9 31,3 

Företagande 

man 11,3 63,2 7,5 76,1 21,2 77,0 10,1 68,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: SCB/BeDa. 

 

En svaghet i registerdata när det gäller familjevariabler gör dock att dessa resultat 

bör tolkas med viss försiktighet. Möjligheten att konstatera parförhållanden finns 

nämligen genom att använda en variabel som heter Familjeidentitet där varje fa-

milj har ett familjeidentietsnummer. Problemet är dock att personer som är sam-

bos endast har samma familjeidentitetsnummer om de har gemensamma barn, till 

skillnad från personer som är gifta (som har samma familjeidentitetsnummer oav-

sett om de har barn eller ej). Parförhållanden kan alltså inte konstateras för per-

soner som är sambos utan barn eller där endast den ene har biologiska eller adop-

terade barn. Det betyder att ett okänt antal samboförhållanden inte är synliga i 

statistiken, och att uppgifterna därför bör tolkas med försiktighet. Vi kan dock 

anta att denna svaghet i registerdata slår lika mot anställda och företagare, vilket 

ändå gör dem till jämförbara grupper. I den här analysen har jag dessutom valt ut 
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åldersgruppen 40-50 år för att göra grupperna anställda och företagare så jäm-

förbara som möjligt eftersom företagare som grupp är något äldre än anställda.  

Påfallande många av de jag intervjuade, nio stycken, hade eller hade haft en 

relation med en man som var företagare. Två av dem menade att männen kom 

från riktiga företagarfamiljer. Kvinnorna hade startat sina företag efter männen, 

förutom Anna vars man startade företag efter henne. Jag återkommer till Anna i 

det avseendet senare i kapitlet under rubriken Att vara förebild. Fyra av de inter-

vjuade har arbetat med sina män i företag, antingen har de arbetat för mannen 

eller drivit ett företag tillsammans med honom. Vägen till eget företag kan för tre 

av de intervjuade sägas delvis ha gått genom mannens eller det gemensamma före-

taget. Ett intressant exempel är Pia som gått från att vara en medhjälperska i sin 

mans företag till att själv driva ett eget företag med anställda, där hennes man 

ibland fick hjälpa till. Från att ha varit en medhjälperska har hon alltså gått, un-

der en tioårsperiod, till att vara en företagare som har anställda, och en medhjäl-

pare. Också andra exempel på att männen ibland fungerar som medhjälpare i 

kvinnornas företag finns.  

Genom att arbeta tillsammans med sin partner i ett företag säger Ingrid att 

hon har fått en förebild eftersom han exempelvis vågade undersöka olika möjlig-

heter och hade idéer. Att det inte alltid är framgångar utan också motgångar och 

hur motgångarna hanteras som gör människor till förebilder, eller möjlighetsbil-

der, framgår här av att företaget som Ingrids man drev gick i konkurs, varpå han 

startade ett nytt företag.  

Att ögonen öppnas för möjligheten att själv starta företag genom att leva med 

en företagare är tydligt. En företagande partner kan dessutom både dela med sig 

av sina erfarenheter och ge sitt stöd. Lisa säger så här:  

Jag har ju haft jättemycket stöd av min man. […] Han frågar ju inte mig speci-

ellt mycket, om hur det går för mig och så där. Men genom att han berättar om 

sitt företag och sina kontakter har jag ju fått en förståelse för hur han tänker 

om hur det är. (Lisa)  

Att vara en förebild 

I intervjuerna frågade jag företagarna om de trodde att de själva är förebilder. 

Deras svar var inte så blygsamma, till skillnad från vad Gatenby och Humphries 

(1999) konstaterar, nämligen att kvinnor inte alltid vill kalla sig själva för före-

bilder även om de ofta ger sitt stöd till andra kvinnor. Genom att se sig själv som 

företagare (och kvinnor) som möjliga förebilder visar de självförtroende och att 

de tycker att de gör ett bra arbete. Förebilder, eller möjlighetsbilder, är de exem-

pelvis för sina syskon, sina barn och andra företagare, både inom sin egen 
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bransch och inom andra. Katarina, som driver ett företag inom hälsobranschen, 

berättade att hennes syster nyligen hade startat ett företag med liknande inrikt-

ning:  

Mona: Är det med inspiration av dig? 

Katarina: JA, med stora bokstäver! 

Som jag tidigare nämnde, drev Annas man också ett företag, men hade startat det 

efter henne. Av hennes berättelse framkommer det att hon fick honom att bryta 

mot den anställningsnorm han föreställde sig. Om att han nu driver företag säger 

hon:  

Det är mitt fel att han har det. […] Han hade aldrig tänkt sig att starta eget. 

Det var sådant man inte gjorde. ”Man har en anställning, och gärna hos kom-

munen”. Men när vi träffades blev det avdramatiserat. Jag peppade honom att 

ansöka om F-Skattsedel. Det är ju inte så besvärligt. […]Han säger: ”Mitt liv 

hade inte sett ut så här om vi inte hade träffats”. (Anna) 

Anna berättar samtidigt om en skillnad mellan sitt företag och sin mans företag:  

Det går bra för honom, han ackumulerar. Han är den manliga företagaren. Jag 

vet-i-fan hur det går till, men han ackumulerar pengar på banken och det gör 

inte jag! [skratt] Säkert genusperspektiv, har inte med någonting annat att göra! 

(Anna) 

Det sista säger Anna på ett lite ironiskt sätt och med ett skratt, även om det före-

faller vara en ganska orättvis skillnad, i synnerhet med tanke på att hon har drivit 

sitt företag längre.  

Att man är en förebild (eller en möjlighetsbild) just för att man vågar saker 

framkommer också när de intervjuade talar om sig själva som förebilder. Ingela 

som är verksam inom företagstjänster säger att hennes förebildande handlar om 

just detta:  

Det [en förebild] kan jag nog vara. Och det är nog för att jag vågat. Jag har 

hoppat lite ut i tomma intet. Jag har ju inte någon formell utbildning. Jag har ju 

inte läst på högskola eller någonting. Därför kan nog många tycka att det är 

konstigt att jag vågade starta eget. Men samtidigt har jag aldrig utgett mig för 

att kunna något som jag inte kan. Och det jag inte kan, det kan jag ta reda på. 

Man får vara ödmjuk. Det finns alltid andra som kan lite till, och då kan man 

ta hjälp av dem. Och det tror jag att vi är duktigare på som tjejer, än vad killar 

är. Jag tror i alla fall det. Så det hoppas jag väl i alla fall att jag är. (Ingela) 

Som jag skrev i kapitel 4 innebär både företagande inom företagstjänster och häl-

sobranscher ett socialt arbete där kontakter med kunder är viktigt. Som företaga-

re blir man synlig för andra genom det man gör. Lena har kontakt med andra 
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som utbildar sig inom sin bransch och är medveten om att de kan uppfatta henne 

som en förebild, varför det är viktigt att de ser henne som professionell. Hon be-

skriver också detta som en av de roligaste uppgifterna som hon har haft. Sara, 

vars kunder ibland är unga, säger att företagandet också medför ett ansvar:   

Många ungdomar säger att de vill bli hudterapeuter när de kommer hit. Men 

det kan ju också vara negativt. Jag försöker att hela tiden vinkla det till att det 

inte handlar om utseende. Det är ju lätt att få en förvrängd bild genom att det 

är en sådan bransch. Men det handlar ju faktiskt om välbefinnande och hälsa. 

Fast det kan tolkas ytligt: ”skönhet”, ja du vet. […] Jag blev ju hudterapeut för 

att jag vill hjälpa människor med huden framför allt. […] Det försöker jag för-

medla, speciellt till de yngre. (Sara) 

Flera av de verksamma inom företagstjänster menar att de hjälper andra företaga-

re, både inom sin bransch och inom andra. Eftersom företagarna som driver verk-

samheter inom bokföring och redovisning har mycket kunskaper kring denna del 

av företagandet blir de också naturliga mentorer eller rådgivare (jmf Atkinson 

2001), vilket framgår när jag frågar Siv om hon har varit mentor för någon: 

Nej, inte direkt mentor. Man får ju inte kalla sig mentor om man tar betalt för 

någonting, då är man ju konsult. Men egentligen är vi ju mentorer hela tiden i 

vårt jobb. (Siv) 

Ett sätt på vilket företagarna också hjälper andra som vill arbeta inom branschen 

är att ta emot praktikanter, något som både intervjuade inom företagstjänster och 

hälsa har gjort. Anna har också fungerat som bollplank för personer som vill star-

ta företag inom hennes bransch, och hjälpen som bland annat hon ger till andra 

tycks vara osjälvisk eftersom företagare befinner sig i en konkurrenssituation, i 

synnerhet på små orter. Anna säger så här:  

Jag tycker att det är jätteviktigt att dela med sig. Sedan behöver man inte dela 

med sig av alla hemligheter, men man behöver inte krångla till det heller. 

(Anna) 

När jag frågar om hon tror att hon är en förebild säger hon någonting som också 

måste höja självförtroendet och bekräfta att hon har bidragit med någonting vik-

tigt för andra:  

Jo, det kan jag nog vara. Jag får ju den responsen: ”Utan dig hade jag inte vågat 

göra så här”. (Anna) 

Också Lisa menar att hon gärna hjälper andra som vill starta företag inom hennes 

bransch, och hon talar här specifikt om tjejer:  
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Jag har sagt att de kan komma till mig om de har problem. De får gärna ringa 

till mig. Och de gör det. Jag har ju fått så mycket hjälp genom min tid, så jag 

tycker att jag vill ge tillbaka lite grann. (Lisa) 

Tio av de intervjuade har vuxna barn eller barn som börjar bli så stora att de vet 

ungefär vad de vill arbeta med. I fyra av familjerna har företagande gått i arv till 

deras barn, och i ytterligare några fall kan det komma att göra det på sikt. Fyra 

att de intervjuade har söner som har blivit företagare, två av dessa är delägare i 

företag tillsammans med den intervjuades make. Ytterligare en son startade före-

tag inom den bransch hans far var verksam inom. Ingen av de intervjuade hade 

dock en dotter som var företagare, men några hade döttrar som på sikt kan 

komma att bli det. Däremot hade tre av de intervjuade döttrar som valt samma 

bransch som sin mor (två inom företagstjänster och en inom hälsa). En av de in-

tervjuade hade en son som valt samma yrkesinriktning som hon. Siv, som har en 

son som startat företag, säger dock:  

Annars är barnen inte så begeistrade över att arbeta som egna företagare tror 

jag. Man får arbeta mycket. […] Ingen vill hålla på med det jag håller på med. 

Det är de helt avskräckta ifrån. (Siv) 

Barnen hade på nära håll sett vad deras mammors företagande innebar, och pre-

cis som de intervjuade som själva hade växt upp med företagande föräldrar såg de 

företagande både som någonting avskräckande och som någonting att vara stolt 

över:  

Mona: Vad tycker dina barn om att du har eget företag? 

Ingela: Jag tror att de är stolta. Ja, det tror jag. Det känns så. 

Stoltheten hos barn finner också Hedlund (1996) i en studie av kvinnors villkor i 

lokal politik. De politiskt aktiva kvinnornas barn var positivt inställda till deras 

engagemang och stöttade dem. 

* * * 

Tidigare forskning, statistik och de intervjuade företagarnas berättelser pekar här 

på att arbetslivserfarenheten har betydelse för start av företag. Har man exempel-

vis varit anställd i ett litet företag har man fått en förståelse för vad företagande 

innebär och insikt i en verksamhet som helhet. Att starta företag inom en bransch 

som liknar de tidigare arbetsuppgifterna gör också att steget från anställning till 

företagande avdramatiseras. Även negativa arbetslivserfarenheter kan dock på-

verka starten av företag, vilket några av intervjuerna illustrerade.  
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Inte bara de arbetssammanhang som företagarna själva har befunnit sig i 

främjar dock start av företag, utan också de arbetsformer man genom andra 

människor kommer i kontakt med. Här är både förebilder och vad jag har valt att 

kalla möjlighetsbilder viktiga. I den tidigare forskningen har framför allt föräld-

rarnas roll som förebilder diskuterats, men här visar jag både med hjälp av regis-

terdata och intervjuer att också en företagande partner har stor betydelse för 

kvinnors företagande.  

Föreställningar om bruksorter som platser som i mindre grad främjar företa-

gande förekommer, och grundas på resonemang om avsaknad av småföretagar-

tradition, de stora företagens starka ställning som arbetsgivare, arbetarkultur och 

bruksanda. På ett sätt kan därför alla de intervjuade företagarna betraktas som 

”brytare”. Några av dem talar om bruksandan på ett negativt sätt, medan andra 

inte upplever att framförallt Norberg är någon bruksort. Här framkom alltså en 

relativt tydlig skillnad mellan orterna.  

Några av de intervjuade måste dock mer än andra ses som brytare i förhållan-

de till vad den tidigare forskningen säger om gynnsamma förhållanden för start 

av företag. Deras tidigare arbetslivserfarenhet är nämligen från de stora arbets-

platserna, både industrin och vården, och de kommer inte från företagarfamiljer. 

Själva är de också medvetna om att de bryter mot mönster, speciellt i relation till 

vad deras föräldrar har arbetat med, samtidigt som detta inte har utgjort någon 

nackdel för dem i praktiken som företagare.  
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6. Vardagsliv & familj  
 

Detta kapitel handlar om vardagsliv och familj i relation till företagande. Med 

andra ord handlar det om hur livets olika delar hänger samman, påverkar var-

andra och bildar helheter. Med familj avser jag här nära sociala relationer till en 

partner, barn och föräldrar.  

I den statliga offentliga utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv 

– jämställdhetspolitiken mot nya mål handlar ett kapitel om företagande (SOU 

2005:66). Där konstateras att det ansvar som kvinnor oftast har för hem och fa-

milj kan påverka företagande på två sätt. Det ena sättet är att kvinnors ansvar för 

hem och familj gör att deras förutsättningar för att driva företag blir sämre. Detta 

kan man tänka sig genom att både start av företag och ansvar för hem och familj 

är tidskrävande och energikrävande. Det andra sättet som hem och familj kan 

påverka företagande är att företag också kan startas som en strategi för att kunna 

kombinera just ansvar för hem och familj med arbete. I SOU:n konstateras också 

att det behövs mera forskning på området hem, familj och företagande. Resulta-

ten av den tidigare forskningen på området motsäger delvis varandra. Budig 

(2006) menar att det är svårt att veta vilken generell slutsats som kan dras då vis-

sa studier pekar på att parförhållande och barn ökar sannolikheten för att en 

kvinna startar företag, medan andra studier pekar på motsatt effekt. Också Elisa-

beth Sundin och Carin Holmquist (1989) konstaterar att familjeskäl både är en 

anledning till att kvinnor startar företag och en anledning till att kvinnor slutar 

vara företagare. Dessa tidigare forskningsresultat är intressanta, inte minst efter-

som de motsäger varandra. Samtidigt är en gemensam nämnare, uttalad eller inte 

uttalad, mellan dem att kvinnor bär huvudansvaret för hem och barn och att det-

ta påverkar deras val i arbetslivet. Mitt syfte är här inte att ta ställning till om det 

ena eller andra sättet som familjen påverkar kvinnors företagande är ”det sanna”, 

utan jag söker snarare en förståelse för de tidigare forskningsresultaten i sig. Frå-

gorna som ställs i fokus är därför följande:  

� Vilka familjesituationer främjar kvinnors företagande?  

� Hur ser sambanden mellan olika delar av livet ut för företagande kvin-

nor?  

� Hur resonerar de intervjuade kring relationen mellan företagande, hem 

och familj?  

Det empiriska material som ligger till grund för detta kapitel består huvudsakli-

gen av de 14 intervjuer som jag har utfört. Därtill redovisar jag vissa analyser 

som är grundade på de registerdata som finns i databasen BeDa. Vid intervjutill-
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fället levde nio av de intervjuade tillsammans med en make eller sambo. Två av 

de intervjuade var särbo och tre var ensamstående. När de startade sina företag 

hade 12 av de 14 intervjuade barn som bodde hemma. Barnens åldrar varierade. 

10 av de intervjuade talade också om sina egna föräldrar och/eller svärföräldrar 

som bor eller bodde i regionen och i sammanhanget betydelsefulla relationer. 

Företagande kvinnors familjesituationer  

Sundin och Holmquist (1989:33) konstaterar med hjälp av Folk- och bostadsräk-

ningen 1980 att kvinnor som är företagare oftare är gifta eller sambor jämfört 

med kvinnor som inte är företagare. Jämförelsevis har de också flera barn. Endast 

16 procent av de företagande kvinnorna var 1980 (enligt Folk- och bostadsräk-

ningen) ensamstående i den meningen att de inte hade make eller sambo.  Det är 

svårt att beskriva den typiska kvinnan som driver företag eftersom kvinnors före-

tagande kännetecknas av mångfald, menar Sundin och Holmquist. De tillskriver 

dock familjesituationen betydelse som en ”nyckel” för att få en bild över företa-

gande kvinnors situation och verksamhet, där både geografiska och branschmäs-

siga variationer blir tydliga:  

Om hon är ensamstående utan barn är det sannolikt att hon bor i storstadsre-

gion och sysslar med handel, service eller konsultverksamhet. Om hon är famil-

jeföretagare med många barn och arbetar deltid är det troligare att hon finns i 

det inre av Småland och sysslar med handel (Sundin & Holmquist 1989:48).  

Både i Småland och i Bergslagen karaktäriseras de regionala genuskontrakten 

som traditionella, vilket gör att man kan tänka sig att förhållandet mellan kvin-

nors företagande och deras familjesituation är starkt och att detta framkommer i 

berättelser om vardagslivet. De traditionella genuskontrakten skulle kunna inne-

bära både att företagande utgör en strategi för att kombinera ansvar för hem och 

familj och att förutsättningarna för företagande försämras.  

Tabell 18 är konstruerad med hjälp av registerdata ur databasen BeDa. Den 

visar andelen av kvinnorna i de fyra länen (Dalarnas, Värmlands, Västmanlands 

och Örebro län) i åldern 30-40 år (2003) som hade barn. Åldergruppen 30-40 är 

utvald för att göra företagare och anställda till jämförbara grupper då företagar-

nas medelålder, som tidigare nämnts, är högre än de anställdas. Som tabellen vi-

sar är skillnaderna mellan anställda och företagare små gällande huruvida de har 

barn eller ej. Den största skillnaden ser vi när det gäller andelen som har barn i 

åldern 7-15 år, som är 2,1 procentenheter större bland företagarna jämfört med 

de anställda.  
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Tabell 18. Antal och andel (%) av sysselsatta kvinnor i åldern 30-40 år 2003 som hade 

barn.  

 Anställda Företagare 

Har barn i åldern Antal Andel Antal Andel

0-6 år 24 623 44,7 944 44,4

7-15 år  31 128 56,5 1 245 58,6

16 år och uppåt 6 051 11 255 12

Källa: SCB/BeDa. 

 

Viss försiktighet bör man dock ha i tolkningen av dessa resultat eftersom det här 

finns en svaghet i de registerdata som databasen BeDa består av. Uppgifterna om 

antal barn är grundade på folkbokföringen, och svagheten här ligger i att barn 

som har skilda föräldrar endast är folkbokförda hos den ena föräldern även om 

de i praktiken bor hos båda föräldrarna. Detta betyder att en person i databasen 

kan sakna barn samtidigt som hon eller han i själva verket har barn som är folk-

bokförda hos den andre föräldern. Denna svaghet bör dock rimligtvis slå lika mot 

anställda som mot företagare, varför de två grupperna ändå torde vara jämförba-

ra med varandra. För att grupperna som ska vara så jämförbara som möjligt har 

också åldergruppen 30-40 valts ut. 

Finns det då några geografiska skillnader som går att urskilja här? Några 

skillnader finns, men också de får betecknas som förhållandevis små. För det för-

sta kan vi i tabell 19 konstatera att i residenskommunerna skiljer sig de anställda 

och företagarna inte åt, förutom gällande barn i åldern 16 år och uppåt. I kom-

munerna i Mål 2 Bergslagen är det relativt sett vanligare att kvinnorna som är 

företagare har barn i samtliga åldersgrupper, men skillnaderna är små och ligger 

på mellan 1,4 procent och 2,1 procentenheter. Däremot förstår vi av tabellen att 

både anställda och företagande kvinnor i Mål 2-kommuner och ”övriga kommu-

ner” får barn tidigare än kvinnor i residenskommuner.51 

 
Tabell 19. Andel (%) av sysselsatta kvinnor i åldern 30-40 år 2003 som hade barn. 

 Mål 2-kommuner Residenskommuner Övriga kommuner 

Har barn i åldern Anställda Företagare Anställda Företagare Anställda Företagare 

0-6 år 42,6 44,2 46,1 46,0 44,7 43,0 

7-15 år 60,2 62,3 51,6 51,4 60,5 62,9 

16 år och uppåt 12,5 13,9 9,0 10,9 12,6 11,8 

Källa: SCB/BeDa. 

 

De familjeförhållanden som företagare har enligt uppgifterna baserade på regis-

terdata skiljer sig inte i någon större utsträckning från anställda kvinnors, i syn-

51 Övriga kommuner står här för de kommuner i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro 
län som inte ingår i Mål 2 Bergslagen och inte är residenskommuner.  
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nerhet inte i residenskommuner. I kommunerna i Mål 2 Bergslagen finns vissa 

skillnader. Här hittas alltså inte stöd vare sig för att företagande är en strategi för 

att kombinera arbete med barn i någon större utsträckning, eller för att barn är 

ett hinder för kvinnors företagande. Det senare innebär dock inte att barnen inte 

påverkar de villkor som kvinnorna är företagare under.   

Betydelsen av en relation diskuterade jag redan i kapitel 5 där jag kunde kon-

statera att en relation med en annan företagare var betydelsefull för kvinnornas 

start av egen verksamhet. När det gäller familjesituationen över lag visar det sig 

också att det är vanligare bland företagande kvinnor att ha en partner (oavsett 

partnerns sysselsättning) än bland anställda kvinnor. I tabell 20 visas de parför-

hållanden som har kunnat konstateras i BeDa bland sysselsatta kvinnor i åldern 

40-50 år. Åldersgruppen är här utvald för att kontrollera för att medelåldern 

bland företagare är högre än bland anställda.  

 
Tabell 20. Antal och andel (%)sysselsatta kvinnor i åldern 40-50 år 2003 där parförhål-

lande har respektive inte har kunnat konstateras.  

 Anställda   Företagare 

  Antal Andel  Antal Andel

Partner 34 674 59,6 2 031 69,7

Ej partner 23 517 40,4  884 30,3

Totalt 58 191 100  2 915 100

Källa: SCB/BeDa. 

 

I databasen kunde 69,7 procent av de företagande kvinnorna kopplas till en part-

ner, jämfört med 59,6 procent av de anställda kvinnorna. En större andel av före-

tagarna har alltså en partner, jämfört med de anställda. Detta kan betyda både att 

det finns en trygg inkomst i familjen, som gör att kvinnorna vågar ta risken att 

starta företag, men också att det finns ett känslomässigt stöd som ger modet. Jag 

återkommer till resonemang kring detta längre fram.  

Som nämndes i kapitel 5 finns dock en svaghet i registerdata när det gäller 

familjevariablerna, vilket gör att dessa resultat bör tolkas med viss försiktighet. 

Möjligheten att konstatera parförhållanden finns nämligen genom att använda en 

variabel som heter Familjeidentitet där varje familj har ett familjeidentietsnum-

mer. Problemet är dock att personer som är sambor endast har samma familje-

identitetsnummer om de har gemensamma barn, till skillnad från personer som är 

gifta (som har samma familjeidentitetsnummer oavsett om de har barn eller ej). 

Parförhållanden kan alltså inte konstateras för personer som är sambor utan barn 

eller där endast den ene har biologiska eller adopterade barn. Det betyder att ett 

okänt antal samboförhållanden inte är synliga i statistiken, och att uppgifterna 
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därför bör tolkas med försiktighet. Vi kan dock anta att denna svaghet i register-

data slår lika mot anställda och företagare, vilket ändå gör dem till jämförbara 

grupper. I den här analysen har jag dessutom valt ut åldersgruppen 40-50 år för 

att göra grupperna anställda och företagare så jämförbara som möjligt eftersom 

företagare som grupp är något äldre än anställda.  

Företag och föräldraskap – flexibelt företagande och flexibla familjer 

Som nämndes i inledningen av kapitlet kan företagande utgöra en strategi för att 

kombinera arbete med ansvar för hem och familj. Om det är på detta vis, på vil-

ket sätt och av vilka anledningar diskuteras i flera studier (se exempelvis Budig 

2006, Loscocco & Smith-Hunter 2004, Lönnbring 2003, Scholten 2003, Parasu-

raman & Simmers 2001, Spitze & Loscocco 1999, Sundin & Holmquist 1989)52. 

Sundin och Holmquist (1989:75) ställde i en enkät till företagande kvinnor och 

män frågan: ”Varför valde Du att arbeta i eget företag?”. Svarspersonerna kunde 

här fylla i flera alternativ. 16 procent av kvinnorna angav att ”Det var ett bra sätt 

att kombinera förvärvs- och hemarbete”, medan endast en procent av männen 

angav detta som en anledning. Vidare angav sex procent av kvinnorna att ”Bar-

nen började bli stora” som en anledning, jämfört med en procent av männen. 53 

Susan Hanson (2003:51) nämner att familj och flexibilitet utgör skäl till att starta 

företag både för kvinnor och män, men att det ändå finns könsskillnader här. Att 

kvinnor har ett större ansvar för hem och familj generellt visas exempelvis av 

SCB:s tidsanvändningsstudie över betalt respektive obetalt arbete (SCB 2006). De 

konstaterar att kvinnor i genomsnitt ägnar 28 timmar i veckan åt obetalt arbete, 

vilket kan jämföras med 20 timmar, som är genomsnittet bland män.54 Liselotte 

52 För resonemang om kvinnor och män tillämpar samma typ av strategier för att få arbetsliv och 
vardagsliv att gå ihop, se exempelvis Holt (2003). Hon refererar både till studier som visar att 
både män och kvinnor har strategier för att hantera detta, och att män har blivit mer engagerade i 
sina barn och att könsrollerna blir mindre tydliga. Samtidigt säger andra studier att det främst är 
kvinnor som exempelvis sätter gränser för sin arbetstid och går ner i arbetstid.  
I sammanhanget kan också påpekas att hanteringsstrategierna ofta studeras i traditionella kärn-
familjer, där könsroller också ställs på sin spets. Att familjemönster ändras och att kärnfamiljen 
inte är en självklarhet idag skulle kunna leda till en förändrad syn på hushållsarbete och omsorg 
som kvinnligt könskodat, men Jakobsen och  Sundgren Grinups (2005:36-37) menar att det trots 
nya familjemönster finns kvar en genusstruktur som bland annat innebär att kvinnor som föräld-
rar och flickor som döttrar ofta tar på sig ansvar för att få tillvaron att fungera (jmf Leslie 1997).   
53 Det vanligaste alternativet som kvinnorna angav var ”Jag ville skapa något själv” (17 procent). 
Bland männen var detta också det vanligaste alternativet (33 procent).  
54 Tiden varierar mellan olika faser i livet, men att kvinnor ägnar mer tid åt obetalt arbete än män 
är ett genomgående mönster. Bland yngre (i åldern 20-44) utan barn är skillnaderna mellan män 
och kvinnor mindre, men intressant är att sammanboende kvinnor i åldern 20-44 ägnar mer tid åt 
obetalt arbete än ensamstående kvinnor i samma ålder, medan skillnaden mellan ensamstående 
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Jakobsen och Berit Sundgren Grinups menar att även om mäns insatser i hemmet 

har ökat så motsvarar det inte strömmen av kvinnor till arbetsmarknaden. Hu-

vudansvaret för hem och familj ligger fortfarande hos kvinnor:  

De har ansvaret för att det egna förvärvsarbetet och familjen kombineras på ett 

sätt så att ingen i någondera av sfärerna blir lidande. Det är inte fel att säga att 

kvinnor tenderar att ha huvudansvaret för att ”hela livet” fungerar och flyter 

för de människor som ingår i kvinnans omsorgssfär (Jakobsen & Sundgren 

Grinups 2005:33).  

Hur detta ansvar påverkar kvinnors företagande, finner som jag nämnde inled-

ningsvis i kapitlet, olika studier olika svar på. Christina Scholten, vars avhandling 

handlar om företagande som försörjningsstrategi bland kvinnor, menar att det av 

hennes material framgår att:  

familj och moderskap är förhållanden som inverkar på kvinnors upplevda och 

faktiska möjligheter att försörja sig mer än det inverkar på män (Scholten 

2003:182).  

Vidare menar hon att kvinnorna både har anpassat sig till en traditionell (min 

kursivering) kvinnoroll och en företagarroll, och att dessa två roller inte går ihop. 

Här finns det alltså en öppning för att det skulle vara svårare för kvinnor som 

lever traditionella kvinnoroller att vara företagare, men kanske lättare för kvin-

nor som lever i mer jämställda förhållanden. Scholten har i sin studie endast in-

tervjuat kvinnor, medan Charlotta Hedberg och Katarina Pettersson (2006) i en 

studie av företagare inom vård och omsorg har intervjuat både män och kvinnor. 

De finner att flera av de intervjuade kvinnorna har tagit större ansvar för hem 

och barn än vad deras män har gjort. Några av de intervjuade, både kvinnor och 

män, har haft ett delat ansvar. En av de intervjuade männen har tagit mer ansvar 

för hem och familj än sin fru och anpassat företaget efter detta och framstår där-

för i detta avseende som ovanlig. De övriga intervjuade tycks ha haft fru-

ar/sambor som har tagit större ansvar för hem och familj.55  

Gunilla Lönnbring (2003) identifierar i sin intervjustudie fyra olika kategorier 

av kvinnor som företagare utifrån vad som är utmärkande för deras sätt att för-

hålla sig till företagande och vardagsliv. En kategori sätter familjen och sitt boen-

och sammanboende män är mycket liten. De största skillnaderna mellan män och kvinnor finns i 
gruppen sammanboende föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Här ägnar kvinnorna det obetalda 
arbetet betydligt mer tid än männen, och de ägnar också detta arbete mer tid än ensamstående 
föräldrar med barn i samma ålder. Publikationen med dessa uppgifter är publicerad 2006, men 
uppgifterna är från 2000/2001. 
 
55 Hedberg och Pettersson intervjuade 8 män och 11 kvinnor.  
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de på landsbygden i centrum, och för dem utgör företagandet en strategi för att få 

vardagslivet att gå ihop. 56 De utmanar inte genusordningen, och Lönnbring me-

nar att de ur ett livsformsteoretiskt perspektiv framstår som ”besynnerliga” eller 

”omöjliga” som företagarkategori (se s.162). De kombinerar en självständighets-

livsform med en husmorslivsform, och går emot könssegregeringen i arbetslivet 

men inte i hemmet. En annan kategori som Lönnbring beskriver är den hon kallar 

genuina entreprenörer. De inordnar familjelivet i företagandet och använder inte 

sin fritid till omsorg, och Lönnbring menar att de bryter mot både traditionella 

familjemönster och arbetsmönster och lever något som kan kallas en karriärlivs-

form. Att bryta könsmönster är dock inte en viktig fråga för dem, eller ens någon-

ting de reflekterar över. För en tredje kategori, de ofrivilliga företagarna, är rela-

tionen mellan företagande och familjeliv okomplicerad men traditionell. Relatio-

nen förefaller heller inte vara komplicerad för den grupp som sätter oberoende 

och självständighet i centrum för sitt företagande, även om företaget kommer i 

första hand. Den senare kategorin menar Lönnbring också bryter mot traditionel-

la mönster i familjelivet. Påpekas bör dock att de intervjuade som kan placeras i 

denna kategori inte har barn alternativt har vuxna barn.  

Som jag nämnde inledningsvis i kapitlet hade 12 av de jag har intervjuat barn 

som bodde hemma när de startade sina företag, vilket betyder att deras barn inte 

utgjorde ett hinder för att ta steget in i företagande.57 Däremot hade två av de 

intervjuade vid intervjutillfället vilande företag, till vilket den ena hänvisade fa-

miljeskäl. De intervjuades erfarenheter av att som företagare ha barn skiljer sig åt. 

Några finner att kombinationen är svår, medan andra tycker att den fungerar 

bra. Också här visar det sig alltså att det inte finns något allmängiltigt svar på 

frågor kring företagande kvinnors familjesituation. Det intressanta i mina inter-

vjuer är också att jag kan konstatera att det finns en ambivalens hos enskilda in-

tervjuade angående hur kombinationen fungerar. Exempelvis säger Katarina om 

hur hon upplevde att ha barn under den period då hon startade sitt företag:  

Det var tufft. Det var det. Det var så tidskrävande med [typen av företag]… 

Barnen var ju i den åldern då det var mycket aktiviteter och träningar. Men vi 

löste det väldigt bra. Jag tycker att det funkade jättebra (Katarina). 

Katarina beskriver här situationen både som tuff och någonting som fungerade 

jättebra, och citatet visar därmed att också individer (inte bara de sammanlagda 

56 De övriga beskriver Lönnbring som ”risktagande och utmaningen i centrum”, ”företagandet 
som verksamhet i centrum, företagandets form som profession” samt ”företagandet och verksam-
heten i centrum, företagandets innehåll som profession”.  
57 Däremot går det inte utifrån dessa intervjuer att dra den generella slutsatsen att barn inte utgör 
hinder för start av företag, eftersom endast kvinnor som har startat företag har intervjuats. 
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forskningsresultaten på området) kan vara tudelade.  Att Katarina beskriver situ-

ationen på en ambivalent sätt beror troligtvis på att hon hittade ett sätt att hante-

ra en situation som upplevdes som svår. Jag återkommer längre fram i kapitlet till 

olika hanteringsstrategier.  

Dåliga samveten och oro för ekonomin 

Ett exempel på vad i kombinationen företagande och barn som företagarna upp-

levde som problematiskt var att deras barn fick ta eget ansvar. Detta illustreras i 

intervjuerna med Ingrid och Marianne: 

Ingrid: [Att kombinera familj och företag] är jätteslitigt. Det är verkligen slitigt, 

det måste jag säga. Som egen företagare gäller det ju verkligen att sätta gränsen: 

här är dagen slut. Men så är det ju inte riktigt i ett eget litet företag, även om 

det är viktigt att sätta gränsen. Så därför satt ju barnen emellan många gånger 

för det gick bara inte att gå hem. Då fick de ta mycket eget ansvar. 

Mona: Hur gamla var de då ungefär? 

Ingrid: Ja, Josefin var väl 6 år i princip, 5-6 år. Johan vår äldsta pojk var 7 år 

äldre. Han fick ju laga mat. 

Tiden som krävs för start och drift av företag och att barnen kan behöva ta an-

svar i vardagen leder också till dåliga samveten. Marianne berättar här om den 

tid då hon pendlade till en utbildning som sedan ledde till att hon startade sitt 

företag: 

Man räcker inte till riktigt. För det här med företaget tar rätt mycket tid. Ibland 

kände jag att jag inte tog mig tid med Martin då. Men samtidigt tröstade jag 

mig med att jag bara hade haft nattjobb från att han var tre år tills jag gick den 

här utbildningen. Ibland sa jag: ”Du kanske är lite bortskämd med att jag alltid 

finns hemma.” I och med att jag jobbade natt var jag ju hemma varje eftermid-

dag och varje morgon när han skulle till skolan. Så han var van vid att ha mig 

hemma. Så det kanske han upplevde som lite jobbigt till att börja med. […] 

Han fick ta ansvar då. Det kanske var lite tufft. Då var jag glad att [utbildning-

en] inte var längre än ett halvår.  

Också Roman (1994) skriver om konflikter mellan omsorg och arbete och hur 

denna konflikt leder till dåliga samveten. Omsorgen om barn handlar både om 

sådana saker som att se till att de får mat, men också om att finnas till för dem 

och att vilja deras bästa. Som vi såg ovan uttryckte Marianne det som att hon 

kände att hon ibland inte hade tagit sig tid med sin son, vilket ledde till dåligt 

samvete. Det dåliga samvetet är vanligt hos kvinnor. Roman skriver om detta:  

Dåligt samvete hos yrkesarbetande kvinnor är så utbrett att det borde betraktas 

som ett socialt problem (Roman 1994:188).  
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I en diskussion kring att dessa dåliga samveten bör betraktas som ett socialt pro-

blem gör Roman en distinktion mellan bekymmer och problem:58 

Medan bekymmer har att göra med individens person och hennes omedelbara 

relationer till andra, har problem att göra med frågor som går utöver hennes 

lokala miljö och inre liv. Ett problem är ett bekymmer som har blivit – eller 

borde vara – en allmän angelägenhet. Dubbelarbetet, och det för kvinnor där-

med sammanhängande dåliga samvetet, är ett problem i denna bemärkelse. Det 

kräver allmänna lösningar, snarare än individuella (Roman 1994:188).    

Ett problem av en annan karaktär som en av de intervjuade, Kristin, påtalar 

handlar om formella regelverk. Hon upplever en större oro för ekonomin sedan 

hon blev förälder, och menar att föräldrapenningen är en svår fråga för småföre-

tagare.59 Kristin är gift med en annan företagare, och hon är den som formellt har 

varit föräldraledig med deras barn. Anledningen till detta är att hennes man har 

tagit ut mindre lön ur sitt företag än vad Kristin har gjort, vilket hon menar har 

gjort att hennes föräldrapenningsdagar har varit värda någonting till skillnad från 

hans. Denna situation och detta resonemang är intressant eftersom ett annars 

vanligt argument för att en man inte tar ut (mer) föräldraledighet är att han tjä-

nar mer, och att familjen förlorar mindre inkomst om kvinnan är hemma efter-

som hon har lägre lön.    

Småbarn ett större hinder än äldre barn 

I intervjuerna finns indikationer på att småbarn utgör ett större hinder för företa-

gande än äldre barn (jmf Roman 1994). Tre av de intervjuade talar på olika sätt 

om detta. Som jag nämnde tidigare hänvisade en av de intervjuade till familjeskäl 

som anledning till varför hennes företag var vilande. Hon säger:  

Som tjej har du aldrig samma möjlighet att satsa 100 procent på det du tycker 

om. Alltså, då måste du i så fall vara helt själv, inte ha familj och barn. Jag tror 

faktiskt att mycket av det gamla ligger kvar. För många tjejer läser och öppnar 

eget. Du kanske vill jobba deltid för du har småbarn, och du kanske inte vill 

åka på så mycket föreläsningar. Jag tror att mycket ligger i det, och det funkar 

inte. Inte inom en sådan här sak [syftar på sin bransch] som är så speciell. Då 

måste du satsa 110 procent för att bli duktig. Och då har du inte tid med några 

småbarn (Marlene). 

58 Hon hänvisar här till C Wright Mills Den sociologiska visionen.  
59 Kristin talar också exempelvis om att hon har hört att det är svårare för småföretagare med 
relativt liten omsättning att få låna pengar på banken, vilket skulle kunna bli problematiskt om 
hon och hennes man exempelvis vill köpa en större bostad.  
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Detta säger Marlene allvarligt, men hon skrattar till lite på slutet. Hon berättar 

också att hon efter mycket funderande kommit fram till att familjen får vara det 

som är viktigast, och att det fungerar bättre om hon är anställd och har sitt före-

tag vilande. 

Katarina och Ingela menar att de inte hade startat företag om deras barn hade 

varit yngre. Skälet som Katarina uppger är att hon tycker att små barn ska vara 

nära sina föräldrar och berättar att hon arbetade deltid när hennes barn var små. 

Ingela uppger snarare ur företagssynpunkt mer praktiskt skäl. Hon säger:  

Jag har ju stora barn nu, och då är allting enklare. Man har en trygghet i sig själv 

på något vis, för man blir inte sjuk lika ofta som när man har småbarn och såda-

na saker. Det är lite stabilare alltihopa. När jag hade småbarn hade jag inte kun-

nat tänka mig [att starta företag]. Då tror jag att jag behövde tryggheten, att få gå 

till jobbet och stämpla in och stämpla ut och gå hem. [Funderar kort] Det är oli-

ka faser i livet som avgör på något vis (Ingela).   

Företagandets flexibilitet kan innebära både för- och nackdelar  

Företagande och barn är, som vi nu har förstått, inte lätt alla gånger. En av de 

intervjuade är dock mycket tydlig med att hennes barn inte på något sätt har 

hindrat henne från att göra det hon vill göra: 

Jag upplever det som att folk tror att man om man har barn så kan man inte 

göra någonting. Men så har jag aldrig upplevt det. Inte har mina barn hindrat 

mig från någonting. Vi har alltid gjort saker tillsammans och tagit beslut. […] 

Jag menar, jag har studerat både här och där, och jag har jobbat en massa. Jag 

har haft företag (Helena). 

Snarare har företagandet varit positivt i hennes familjesituation då det innebar 

flexibla arbetstider:  

När Emil började på förskolan jobbade jag på förmiddagarna, sedan hämtade 

jag honom. Och när han hade lagt sig satte jag igång med bokföring. Så jag 

kunde planera mitt arbetsliv efter mitt liv. Det var ju perfekt (Helena). 

Under den period som Helena talar om ovan levde hon ensam med sina barn, och 

det är intressant att hon också säger:   

Om jag hade haft en sambo hade det sett annorlunda ut, för då hade jag säkert 

inte jobbat på kvällarna. Då hade det varit mer vanligt, inrutat. (Helena) 

Att Helena säger så är en indikation på att det inte endast är barn som kan ha 

inverkan på om kvinnor startar företag och på hur företagandet fungerar, utan 

också att ett förhållande kan ha det. Jag återkommer till detta senare i kapitlet.  

Även andra intervjuade talar om att de utnyttjar den flexibilitet som företa-

gandet innebär, exempelvis att kunna vara hemma och vårda sjuka barn även om 
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barnet är över 12 år eller genom att vara ledig en dag i veckan. De intervjuade 

talar här om flexibiliteten som positiv: som företagare bestämmer man själv över 

sin arbetstid och behöver inte förhandla med sin arbetsgivare om hur mycket, när 

och var man ska arbeta. Det betyder dock inte att man helt kontrollerar sin ar-

betssituation. I två av intervjuerna finns utsagor som handlar om att kvinnorna 

anpassar eller har anpassat sitt arbete efter sin familjesituation, trots att de som 

företagare egentligen inte har velat det. Kristins verksamhet är periodvis mycket 

intensiv, och hon menar att hon sedan hon blev förälder behöver uppnå en jäm-

nare arbetsbelastning:  

Kristin: Det funkar inte nu. Jag måste hitta en annan nisch i företagandet med 

jämnare arbetsbelastning. Det funkar liksom inte med Emma: ”Nu får du vänta 

i tre veckor på att mamma ska bli kontaktbar igen, för nu är det lite hektiskt 

här”. 

Mona: Men det är din familjesituation som styr det? 

Kristin: Ja. Ja, det är det. Annars skulle jag ha fortsatt på samma sätt.  

Samtidigt är också en anledning till att hon startade företag att hon ville få mer 

tid för familjen, men hon behöver också göra anpassningar inom företaget. Den-

na aspekt av kvinnors företagande skriver också Hedberg och Pettersson (2006) 

om. I analyser av intervjuer med kvinnor och män som driver företag kommer de 

fram till att kvinnor anpassar sina företag mer till familjesituationen än vad män 

gör, exempelvis gällande val av verksamhet och hur mycket tid man ägnar åt ar-

bete.  

Det tydligaste exemplet på ofrivillig anpassning finns i intervjun med Lisa, 

vars familjesituation har haft en negativ inverkan på hennes företag. Flera gånger 

under intervjun förstår jag att hon har använt flexibiliteten som företagandet in-

nebär på ett sätt som inte har gynnat företaget. Hon säger bland annat:  

Jag hade velat jobba mera, men jag har inte på grund av familjeskäl kunnat 

göra det. Och inte tagit ut den lön jag hade velat heller. […] Jag har en hyfsad 

lön, det är inte så att den är dålig. Men jag vet ju vilka möjligheter jag skulle ha 

haft om jag hade kunnat jobba mer. För jag blev ju sjuk naturligtvis, som alla 

andra, och gick in i väggen och orkade inte. Det blir så. Tyvärr. Det är ett högt 

pris att vara två företagare i en familj. Och om man då får problem med… Vi 

fick problem med vår dotter. Hon var sjuk väldigt länge. Det blev liksom min 

grej att ta hand om det. Så det har ju påverkat. (Lisa) 

Om hur hon har upplevt kombinationen företag och familj säger hon: 

Först tyckte jag att det var väldigt roligt. Jag har ju alltid trivts med det här 

jobbet. Jag har ju alltid trivts så bra med det. Sedan, i och med att vår dotter 

blev sjuk, så övergick det ju i en frustration naturligtvis. När man slet… Och 
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var tvungen att sköta ett jobb [dvs företaget]och ta hand om henne… Det var 

jättejobbigt alltså, det var jättejobbigt. I många, många år. Det var jobbigt i 10 

år (Lisa). 

Lisa berättar under intervjun att hon har tagit hand om barnen och hushållet, och 

att hennes man har arbetat. I hennes fall går det att resonera kring hur barn på-

verkar företagande, men framförallt går det att resonera kring hur graden av 

(o)jämställdhet i ett förhållande påverkar företagande. Jag återkommer till reso-

nemang kring det i senare del av kapitlet, då vi också träffar på Lisa igen.  

Hanteringsstrategier: mor- och farföräldrar som en resurs och företag i hemmet  

Det finns olika strategier för att hantera kombinationen företag och familj, två 

exempel är att bedriva företaget i hemmet respektive att ta hjälp av sina egna för-

äldrar och/eller svärföräldrar för att få vardagen att gå ihop. Den senare strategin 

är framförallt viktig för de ensamstående företagarna. 

Att de egna föräldrarna och/eller svärföräldrarna har betydelse i vardagslivet 

framgår i flera av intervjuerna (Ingrid, Siv, Sara, Helena och Marlene). De under-

lättar vardagen genom att exempelvis hämta på dagis, vara hemma med barnen 

och hjälpa dem med läxor och laga mat (jmf Roman 1994:198-199). Ibland kan 

sådant behövas, särskilt om företaget innebär fasta och sena arbetstider. Föräld-

rarnas betydelse framkommer exempelvis i intervjun med Helena, som är ensam-

stående mamma:  

Mina föräldrar har ställt upp jättemycket. Vi har alltid haft jättenära kontakt, 

så barnen har varit mycket hos dem. Vi har varit mycket tillsammans, hela 

somrarna och så där. […] När jag studerade och var borta: det var ju i samråd 

med föräldrarna. […] Det har inte bara varit barnen och jag, utan föräldrarna 

har också varit med. När man är ensam behöver man ändå någon annan vuxen 

som back-up så klart. När man är i Västerås eller Enköping är man ändå gans-

ka långt borta. […] Det har varit en stor bidragande grej till att allting har fun-

kat, att man har haft dem hela tiden… (Helena) 

När Marlene under intervjun berättar vad hon gjorde dagen före finns hennes 

mamma med i det hon berättar. Här berättar hon om när hon avslutat sitt arbete 

och senare på kvällen åkte iväg till en fritidsaktivitet:  

Till dagis, hämtade barn. Och sedan åkte jag hem, och väntade in mormor som 

skulle komma. Och hon kom med mat som tur var [skratt], så jag slapp tänka 

på det. Och sedan åt jag lite snabbt, och åkte iväg och hämtade kompisar och 

sedan åkte vi ner hit till byn. (Marlene) 

När de intervjuade talar om föräldrar som är dem behjälpliga i vardagen talar de 

om ”mina föräldrar” eller om mormor/farmor. Ingen av de intervjuade talar ut-
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tryckligen om endast morfar/farfar som den person som hjälper dem i vardagen. 

De talar också oftare om sina egna föräldrar eller sin egen mamma än om sin 

partners föräldrar. Endast en av de intervjuade talade om farmor och farfar. Det 

är möjligt att detta är en slump, men en tolkning är ändå att det framförallt är 

kvinnor som hjälper sina döttrar och deras familjer. En reservation för denna 

tolkning gör jag dock av två skäl. Det ena är att några av de intervjuades pappor 

inte lever längre och det andra är att två av dem som talar om föräldrarnas bety-

delse är ensamstående, då det sannolikt är naturligare att be sina egna föräldrar 

om hjälp än att be en skild partners föräldrar om hjälp.  

En hanteringsstrategi som tar sig geografiskt uttryck handlar om var arbetet 

är lokaliserat i förhållande till bostaden. En konsekvens av att kvinnor har större 

ansvar för barn, liksom att deras tillgång till egen bil är begränsad, är att de ofta 

har ett kortare avstånd till arbetet jämfört med män (McDowell 1999:129, se 

också Friberg 2002:72).60 Loscocco och Smith-Hunter (2004) har gjort en kom-

parativ studie av kvinnor som driver företag i respektive utanför sitt hem i USA.61 

Under 1980- och 90-talen resonerade man i ett par studier om att hemmet var en 

naturlig plats för kvinnor att bedriva sina företag på eftersom det innebar just en 

möjlighet att kombinera arbete med ansvar för familjen.62 Motivet handlade om 

en önskan bland kvinnorna, och en förväntning på dem, att tillbringa mer tid 

med familjen.  Att uppnå flexibilitet, som skulle gynna familjen, tycks vara syftet 

med företaget, liksom att komplettera familjens inkomster. Genom sina intervjuer 

kommer Loscocco och Smith-Hunter fram till att de som bedrev företaget i hem-

met upplevde att företaget i lägre grad ”spillde över” på familjelivet än de andra 

företagarna, vilket kan bero på att de arbetade färre timmar och kunde bestämma 

över sina arbetstider. De konstaterar att företag i hemmet kan vara en strategi för 

att underlätta kombinationen arbete och familjeansvar, men att det är en kortsik-

tig lösning eftersom dessa kvinnor har sämre inkomster, vilket begränsar jäm-

ställdheten. Även Spitze och Loscocco (1999) menar att ett företag i hemmet ofta 

fungerar som ett deltidsarbete, och därför också innebär låg lön och små möjlig-

heter till karriär, vilket gör att kvinnorna blir ekonomiskt beroende av män. Att 

företaget bedrivs i hemmet kan också göra att det inte uppfattas som seriöst av 

myndigheter och organisationer (Scholten 2003).  

60 McDowell påpekar att detta är en fråga som också har att göra med klass, etnicitet och lön: en 
högre lön innebär att kvinnor reser längre än kvinnor med lägre lön. Kvinnor av etniska minorite-
ter reser också längre än kvinnor av etniska majoriteter.  
61 De menar själva att de är de första som har gjort denna typ av komparation. 
62 Där konstaterades också att kvinnor som driver företag i hemmet ofta var gifta och hade barn, 
men att barnen var lite äldre.  
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Av dem jag har intervjuat har fyra vid något tillfälle inte haft en lokal att ar-

beta i, utan bedrivit sin verksamhet i hemmet. Kristin svarar så här på min fråga 

om det har underlättat kombinationen föräldraskap och företag: 

Det gjorde det när hon var riktigt liten, då gjorde det det. Nu försvårar det sna-

rare. Jag måste nog skaffa mig ett kontor någonstans. Men nu går det bättre 

igen, när hon är på dagis. Då funkar det bättre. Men när hon inte gick på dagis 

gjorde det ju att det var svårare att jobba. Då kunde ju inte hon och Thomas 

vara hemma samtidigt som jag jobbade. Det blev liksom inget bra. (Kristin)  

Både ur företagsperspektiv och jämställdhetsperspektiv tycks alltså företag i 

hemmet vara negativt. Ur företagsperspektiv spelar branschen också roll, samt 

vilket behov som företagaren känner av att separera företag och privatliv. Att 

företagslokalen ligger geografiskt nära hemmet (och att avstånden över lag är små 

mellan platser på små orter) menar några av de intervjuade är bra, då det exem-

pelvis gör att barnen kan komma förbi dem på vägen hem ifrån skolan.  

 

* * * 

 

Att olika delar av livet hänger samman är tydligt i intervjuerna med företagare. 

Exempel både på att företagande kan utgöra en strategi för kvinnor att kombine-

ra arbete och ansvar för barn och att barn kan utgöra ett hinder för kvinnors fö-

retagande framkommer i mina intervjuer, precis som i den tidigare forskningen. 

Genom att en företagare också kan vara ambivalent i sin beskrivning av hur hon 

upplever situationen gör att vi också förstår att den på individnivå heller inte all-

tid är på det ena eller det andra sättet.  

Företagande innebär en viss flexibilitet jämfört med anställning, en flexibilitet 

som har gynnat några av de intervjuade, men som för andra inneburit att de inte 

har kunnat arbeta i sitt företag i den utsträckning de egentligen i egenskap av fö-

retagare hade velat. 

I vardagen utgör företagarnas egna föräldrar en viktig resurs för flera av de in-

tervjuade. Även annan infrastruktur är viktig här, exempelvis den offentliga 

barnomsorgen som verkar ha fungerat bra för de intervjuade. I intervjuerna 

framkommer dock att vardagslivet inte bara handlar om företag och barn, utan 

också om fritid och omsorg av äldre och andra vuxna. I jämförelse med barnens 

betydelse för kvinnors företagande är detta inte alls lika uppmärksammat inom 

forskningen, vilket jag ser som en anledning att särskilt belysa detta.  
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Omsorg av föräldrar och andra vuxna 

Omsorgspraktikerna som de intervjuade ger uttryck för handlar inte bara om om-

sorg av barn, utan också om åldrande föräldrar och andra släktingar (jmf Hed-

lund 1996). Deras egna föräldrar utgör, som vi redan har sett, en viktig resurs i 

vardagen men de kan också vara personer som behöver omsorg, både praktisk 

sådan men också sällskap och omtanke. En av de intervjuade säger så här:  

Det är ju också ett nytt skede i livet. […] Nu har man fått bli föräldrar till sina 

föräldrar istället. Och då tar det ju upp en annan tid. Förut hade man barn 

hemma, nu har man istället fått föräldrar som behöver hjälp. (Siv) 

Forskningen om hur omsorg av äldre påverkar kvinnors lönearbete som Spitze 

och Loscocco (1999) refererar till visar på olika resultat. Först och främst menar 

de att det är svårt att veta hur många som har gått ner i arbetstid eller slutat arbe-

ta på grund av omsorg av äldre. Ett par studier visar negativ effekt av omsorg av 

äldre på lönearbete63, medan en annan studie inte visar några effekter alls på lö-

nearbetet. Författarna resonerar därför om att det kan finnas ett tröskelvärde för 

när omsorg av äldre börjar påverka arbetstimmarna. I relation till denna diskus-

sion är det dock viktigt att påpeka att omsorgsansvar även om det inte påverkar 

lönearbetet, påverkar livet som helhet.  

Tidigare i detta kapitel berättade jag om Lisa, vars ansvar för familjen hade 

gjort att hon inte kunnat arbeta med sitt företag så mycket som hon egentligen 

hade velat. I intervjun med henne framkommer hur hon på ett omfattande sätt 

har tagit hand om sin pappa:   

Lisa: Min pappa bodde här några år. Jag tog hit honom när han blev gammal 

och sjuk. Så han bodde hos oss i sex år, inte i vårt hus men alldeles intill. Så jag 

tog hand om honom innan han dog. […] Han var sjuk och så, men han var väl-

digt tacksam och han var ingen stor belastning alls. Han var oerhört tacksam 

för allting. Så det kändes… Det gick bra tyckte jag. 

[…] 

Mona: Vet du om det är många här som själva tar hand om sina äldre föräld-

rar? 

Lisa: Ja… Det är jättemånga. Och det är ju alltid kvinnorna. Alltid, alltid, alltid 

kvinnorna som tar hand om dem. Så visst är det så, det… Och sedan är det ju 

en uttalad politik här. Nu ska alla gamla bo kvar i sina bostäder. Och så funge-

rar det ju inte. 

63 Både bland dem som tar hand om en äldre person i sitt hem och bland dem som ägnar mer än 
10 timmar per vecka åt omsorg av en äldre person som inte bor i deras hem.  

143
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Lisa menar här att det är vanligt att kvinnor tar hand om sina föräldrar, och hon 

talar också i intervjun om att det kommer att uppstå en brist på boenden för äld-

re i kommunen eftersom andelen äldre i befolkningen är stor. Även Siv talar om 

brist på boenden av olika typer. Hennes svärmor är gammal och har svårt att ta 

emot hemhjälpen, och Siv menar också att:  

Siv: Hemtjänsten fungerar inte tillförlitligt. Man har ju många bekanta som är i 

samma ålder som oss och som också har äldre föräldrar. Och det som inte fun-

gerar är ju hemtjänsten. Och något som är synd [att det inte finns] och som de 

äldre saknar, är ju ett gruppboende för äldre som inte är dementa eller sjukligt 

behövande, utan bara oroliga och ensamma. (Siv) 

Mona: Att ha människor i närheten?  

Siv: Att kunna bo som på gamla tiders pensionärshem. Det saknas idag, för allt 

vårdande ska ju vara i hemmet. Och det är klart, om du går ut och frågar, som 

de gör i undersökningar, en som är 60, då säger ju den att den vill bo hemma. 

Men sedan blir vi alla rätt så gamla. Så går man ut och frågar en som är 80, så 

vill ju inte den bo hemma. 

Att det inte alltid är fysisk omsorg föräldrarna behöver utan omsorg som gör att 

de känner sig trygga och lugna framkommer precis som i intervjun med Siv också 

i intervjun med Marianne. När hennes föräldrar, som hon alltid haft nära kontakt 

med, blev äldre flyttade de till en lägenhet nära hennes hem, och hon upplevde 

stress och konflikt mellan arbete och omsorg av dem:  

Mona: Har det påverkat ditt arbete att du har haft dina föräldrar nära? 

Marianne: Ja, på slutet. Då kände jag att pappa blev osäker. Mamma blev dålig 

först, och då kunde han ta den biten lite mer. Men så började han må dåligt 

också, och orkade inte riktigt med. Och då kände jag att han drog mera i mig, 

och jag kände att jag inte riktigt fick lugn och ro med mitt arbete. Men jag hade 

svårt att säga: ”Du, pappa, jag har inte tid med dig när jag jobbar”.  […] 

Så där kände jag mig lite pressad och stressad ibland. För att hinna med. Åka 

och hälsa på mamma ibland när hon låg på långvården och till pappa… Först 

levde de ju i lägenheten. Men när mamma fick proppar så blev hon för dålig, så 

han kunde inte sköta henne. Så då kom hon in på långvården. Så då blev det 

två ställen man skulle hinna med och ha kontakt med dem på långvården och 

så där. Men ja… Det var så några år, och sedan gick de bort.  

Att det inte bara är föräldrar utan också andra vuxna som behöver omsorg och 

omtanke är allra tydligast i intervjun med Lisa. Här berättar hon om vad hon 

gjorde dagen innan jag intervjuade henne, och det framkommer att hon tar an-

svar för flera olika sociala relationer, vilket också påverkar hennes arbete:  

Då jobbade jag väldigt lite för jag hade så många telefonsamtal igår. Först pra-

tade jag med min svägerska som mår jättedåligt och som jag var tvungen att 
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ringa och ha ett samtal med. Den sociala biten. Det är Bengts syster. Sedan pra-

tade jag med min dotter, och det gör jag varje dag minst tre gånger. Hon ringer 

mig tre gånger om dagen. Så det tar ju tid. Sedan… Vad gjorde jag sedan? Jo, 

min syster hade bett mig gå och köpa en jumper åt henne. Så jag gjorde det och 

gick ut på stan en sväng. Sedan, på eftermiddagen, när jag skulle ha jobbat och 

hade jättemycket att göra och kände en lätt frustration för att jag inte hade fått 

komma igång med mitt jobb, då kom en väninna till mig och det var så länge 

sedan jag såg henne. Hon kom upp och fikade. Så jag jobbade ungefär sam-

manlagt två timmar igår (Lisa). 

Här ser vi återigen exempel på hur företagandet innebär flexibilitet, och hur om-

sorgspraktiker kommer i vägen för arbetet. Jag frågar Lisa om detta var en vanlig 

dag, och det menar hon att det inte var, samtidigt som det framkommer att hon 

bär på familjens sociala ansvar:   

Nej, det var ingen vanlig dag eftersom jag inte jobbade så mycket som jag bru-

kar. Jag brukar faktiskt se till att jag jobbar när jag är på jobbet. Men jag hade 

så mycket sociala kontakter igår så att… Just därför var det ingen vanlig dag. 

Men… Det är klart att det är ju den här kombinationen av att ringa mamma 

och den sociala biten. Och jag menar, Bengt ringer ju inte sin syster för att hon 

mår dåligt, det gör ju jag (Lisa). 

Att hjälpa sina föräldrar på det sätt som framkommit i citaten ovan, är dock inte 

en självklarhet för alla. Ingela menar att hennes föräldrar inte på något vis skulle 

vilja att hon tog hänsyn till att de eventuellt skulle behöva hjälp, och hon inte 

självfallet är det av barnen de i så fall skulle vända sig till. Och Lena menar att 

omsorg helt enkelt inte ligger för henne:  

Jag är inte så bra på det där nära, lite kroppsliga. […]  Jag har min svärmor på 

nära håll som behöver lite. Jag tycker att det är svårt. Jag är inte riktigt gjord 

för det heller, att passa upp så i den fysiska miljön. Det ligger inte riktigt för 

mig. Så det är nog bra att jag bor rätt så långt ifrån min mor. (Lena) 

 

 

* * * 

 

Det är tydligt att de egna föräldrarna ingår i företagarnas omsorgspraktiker. Även 

om så inte är fallet för alla intervjuade, är det mycket tydligt i vissa fall. I inter-

vjuerna har jag också upplevt att detta har varit en viktig fråga för de intervjuade. 

När det däremot gäller omsorg av barn finns inte en stödjande infrastruktur i 

samma utsträckning. Problem med hemtjänster och bristande tillgång till olika 

typer av boenden för äldre påtalas. Som småbarnsförälder kan man ha stor hjälp 
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av den offentliga barnomsorgen och av sina egna föräldrar, men när det gäller 

åldrande föräldrar ter sig de intervjuade vara mer ensamma (eventuellt i sällskap 

med syskon som också bor i regionen) i omsorgen av dem.  

Företaget, kärleken och hushållet 

Både företagarnas barn och deras föräldrar kan alltså ha betydelse för huruvida 

kvinnor startar företag och för hur företagandet fungerar. Också ett parförhål-

lande har betydelse, vilket jag har varit inne på både i kapitel 5 och i början av 

detta kapitel. Nu återkommer jag till betydelsen av ett förhållande, men ur ett 

vardagslivs- och jämställdhetsperspektiv. Som teoretisk utgångspunkt för förståel-

se av hur olika delar i livet (arbete, vardagsliv, relationer och fritid) bildar helhe-

ter använder jag livsformsteori. Syftet är dock inte att göra en livsformsanalys av 

det empiriska materialet, utan att hitta en ingång till hur företagande och nära 

relationer kan förstås i förhållande till varandra.  

Arbetsformer och kärleksformer blir livsformer 

Livsformsanalys har ursprungligen förknippats med den danske etnologen Tho-

mas Højrup, men har sedan vidareutvecklats ur genusperspektiv. Højrup delade 

in livsformer i fyra typer: arbetarlivsformen, karriärlivsformen, självständighets-

livsformen samt den borgerliga livsformen/investorns livsform (Jakobsen, 

1999:28). Mot Højrups indelning och analys växte dock en kritik fram som 

handlade om att teorin och analysen var könsblind. Utgångspunkten i livsforms-

analysen var nämligen produktionen, och därmed också mannen. Jakobsen 

(1999:111) skriver att det som sågs som könsneutrala livsformer egentligen var 

mansspecifika. Vidare menar hon att det inte går att skilja produktion och repro-

duktion från varandra eftersom de tillsammans utgör en helhet. Problemet med 

livsformsanalysen var således att utgångspunkten endast var ekonomisk, vilket 

också medförde att även familjebegreppet sågs ur ekonomisk synvinkel. Samtidigt 

menar dock Jakobsen (1999:13) att det faktum att livsformsanalysen sätter män-

niskors vardagsliv i fokus gjorde att den blev intressant för forskare som var in-

tresserade av kvinnors livssituationer.  

Livsform ses som ett teoretiskt begrepp och de indelningar i olika livsformer 

som har gjorts, både av Højrup och av dem som kritiserat och vidareutvecklat 

hans teori, som kommande avsnitt handlar om, ska ses som strukturella. Även 

om det kan vara frestande att försöka placera in sig själv eller andra personer i en 

livsform, och därigenom verifiera eller falsifiera indelningarna, är inte det den 

ursprungliga tanken. Människor kan leva i en livsform eller i en blandning mellan 
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olika livsformer. Människor är dock inte livsformer, eftersom livsformerna snara-

re säger någonting om samhällsstrukturer.  

Ur den genusbaserade kritiken av livsformsanalysen framarbetades två så kal-

lade ”kvinnospecifika” livsformer: husmorslivsformen och baklandets livsform. 

De formulerades av Lone Rahbek Christensen, genom två av Højrups livsformer; 

lönearbetarlivsformen och karriärlivsformen. Hennes kritik handlar just om att 

Højrups livsformer utgick från mannen i familjen, och att det inte är självklart att 

mannens livsform går att överföra till de andra i familjen. De två kompletterande 

livsformerna innebar alltså att det till lönearbetarlivsformen och karriärlivs-

formen kan knytas en familj och en hemmafru. Baklandets livsform kan översät-

tas till engelska: ”backing up woman” (Jakobsen 1999:28-31), som kanske är en 

mer förklarande term. Genom de ”kvinnospecifika” livsformerna finns det alltså 

ett förhållande, en familj, ett hem och en vardag i analysen. Att tala om hemma-

fruar ter sig idag dock ganska gammalmodigt, idag kanske vi snarare skulle tala 

om deltidsarbetande kvinnor, om kvinnors respektive mäns föräldraledighet och 

ansvar för hem och barn vid sidan av lönearbete.  

Precis som Højrups ursprungliga livsformsteori har blivit kritiserad har också 

Christiansens komplettering blivit det. Exempelvis menar Tyrkkö (1999:46) att 

Christiansen har ”placerat in kvinnorna i Højrups teoretiska förståelse utan att 

förändra något väsentligt”, vilket innebär att kön blir en ”efterhandsprecisering” 

som inte hänger ihop med den ursprungliga teorin på ett logiskt sätt.64 Därefter 

har också livsformsanalysen vidare utvecklats av Liselotte Jakobsen och Jan Ch 

Karlsson. En av deras utgångspunkter var, som ovant nämnts, att det inte går att 

skilja produktion och reproduktion åt och att livsformer handlar om helheter. 

Deras vidare utveckling tar därför sin utgångspunkt i vad de kallar för arbetsfor-

mer och kärleksformer. Gällande kärleksformer stödjer de sig teoretiskt bl.a. på 

Anna G. Jónasdóttirs begrepp kärlekskraft (se Jónasdottir 2003). Jakobsen skri-

ver att teoretiseringar kring kärlek och dess betydelse inte har gjorts i någon stör-

re utsträckning inom samhällsvetenskapen:  

Området har haft en blandad status av att vara oviktigt, irrelevant och icke 

forskningsbart, föreställningar som framgångsrikt befruktat varandra. Inom 

humaniora av andra slag – och allra helst inom konst och litteratur etcetera – 

har kärlekstemat dock genom århundradena intagit en sådan extremt framträ-

dande position att det tycks egendomligt att de mera systematiserade lärorna 

om det sociala livet så konsekvent undvikit ämnet (Jakobsen 1999:89). 

64 Linda McDowell skriver i sådana sammanhang om metoden ”add women and stir”, se Berg 
(1997:262 som refererar till McDowell 1993).  
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Att kärlek inte har haft någon status inom samhällsvetenskapen skriver Jakobsen 

kan bero på att kärlek har tett sig vara en känsla (Jakobsens kursivering, se Jak-

obsen 1999:91). Själv beskriver hon kärlek som konkreta handlingar mellan 

människor (Jakobsen 1999:94). Jónasdóttir, vars teori används av Jakobsen och 

Karlsson, skriver om kärlek som en drivkraft (kärlekskraft), vilken hon menar att 

män exploaterar hos kvinnor vilket gör kärlekens organisering till en grund i pat-

riarkatet (Jónasdóttir 2003). Ett exempel på hur kärlek uttrycks i konkreta hand-

lingar är att kvinnor ägnar mer tid åt obetalt arbete i hemmet än män, vilket en-

ligt Spitze och Loscocco (1999:652) också får ekonomiska konsekvenser. De skri-

ver nämligen att gifta kvinnor i USA tjänar något mindre än ensamstående, me-

dan det omvända förhållandet gäller för män. Författarna förklarar detta med att 

hushållsarbetet som kvinnor utför gör det möjligt för män att ägna mer tid och 

arbete för lönearbete, liksom att en uppmuntrande hustru också bidrar till ökan-

de incitament för män att arbeta mer.  

Med utgångspunkt i Jónasdóttirs resonemang skriver Jakobsen och Karlsson 

(1993) om två kärleksformer: den bekräftande (kvinnliga) och den bemyndigade 

(manliga) och formar åtta stycken arbetsformer: egenarbete, medhjälpsarbete, 

investorsarbete, investorinnearbete, traditionellt lönearbete, husmorsarbete, kar-

riärinriktat lönearbete och representationsarbete (se också Jakobsen 1999). De 

menar nämligen att: 

En livsformspraktik utgörs av en sammansmältning av en kärleksform och en 

arbetsform. Varje livsform genereras alltså av såväl en kärleksform som en ar-

betsform (Jakobsen & Karlsson 1993:163).  

De två kärleksformerna beskrivs också utifrån två olika rationaliteter: den bekräf-

tande (kvinnliga) kärleksformen som omsorgs-, behovs- och relationsinriktad och 

den bemyndigade (manliga) kärleksformen som instrumentell och prestationsin-

riktad (Jakobsen & Karlsson 1993:195). Jakobsen skriver att den bekräftande 

kärleksformen handlar om omsorgspraktiker och omsorg och bekräftelse av 

andra människor. Här tolkar jag det som att det handlar om såväl kroppslig som 

själslig omsorg. Den bemyndigade kärleksformen innebär å andra sidan att man 

är i en position som gör att man kan ta emot kärlek och omsorg utan att ”behö-

va” ge samma kärlek och omsorg tillbaka. Här handlar det istället om att kär-

lekskraften används för att kunna ”bygga upp sig själv” (Jakobsen 1999:97.102). 

Att förhållandet mellan kärleksformerna karaktäriseras av ojämlikhet och hierar-

ki är tydligt. Tuula Bergqvist skriver så här: 

Livsformsanalysen utgår från att relationerna mellan makarna är asymmetrisk 

och innebär att hem- och familjeproduktionen utformas utifrån vad den man 

kvinnan lever med har behov av i sin livsform (Bergqvist 2004:39).  
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Beträffande att de två kärleksformerna drivs av olika rationaliteter skriver Jakob-

sen om skilda förhållningssätt och om den forskning om könskultur som gjordes 

på 1970- och 80-talen:  

Det befanns att kvinnor genomgående orienterades mot omvärlden utifrån vad 

som omväxlande kallades för en ”ansvarsrationalitet”, ”omsorgsrationalitet” 

eller ”behovsrationalitet”, ett förhållningssätt som inte återfanns hos män. Män 

tycktes istället präglade av mera teknisk, instrumentell och prestationsinriktad 

omvärldsorientering. Dessa skillnader beskrevs allt oftare som skillnader i kul-

tur (Jakobsen 1999:79).  

Jakobsen skriver här också om kritiken mot denna könskulturansats. Kritiken 

grundades i att könskulturerna har uppfattats som biologiskt inneboende och 

essentialistiska, vilket gör att hon också menar att diskussionen går att jämföra 

med likhets- och särartsdebatten inom feminismen. Jakobsen menar att man kan 

diskutera om ett essentialistiskt resonemang finns, men att kulturteoretikerna sä-

kerligen föreställde sig att förändring var möjligt eftersom möjligheten till föränd-

ring är en grund inom feminismen.  

Jakobsens och Karlssons vidareutveckling av livsformsteori- och analys gjor-

des med hjälp av kritisk realism. Som jag skrev i början av detta avsnitt är livs-

form ett teoretiskt begrepp som kan synliggöra strukturer. Begreppet och teorin 

kan användas för att analysera människors vardagsliv, men samtidigt är det inte 

säkert att det går att placera in enskilda individer i en enskild livsform. Kritisk 

realism handlar också om att verkligheten inte alltid är transparent och att allt 

man vill studera inte går att observera empiriskt. Det finns mekanismer och kraf-

ter som vi inte kan se med blotta ögat, men de ”får saker att hända” (för att an-

vända Jakobsens uttryck), vilket gör att vi upplever dem och får kunskaper om 

dem indirekt (Jakobsen 1999:38-41). Jakobsen beskriver livsformer så här: 

En livsform består av en bestämd strukturerad praktik – i den danska analysen 

en försörjningsform – och därtill hörande ideologi, som förser de människor 

som lever livsformen med en speciell världsbild (Jakobsen 1999:25, mina kursi-

veringar). 

Den vidareutveckling av livsformsteorin som Jakobsen och Karlsson har gjort har 

sedan diskuterats och använts av exempelvis Arja Tyrkkö (1999) och Tuula 

Bergqvist (2004). Båda beskriver livsformsteorin på ett mer konkret och vardags-

nära sätt. Exempelvis beskriver Bergqvist den så här: 

Livsformsanalys betonar kvalitativa skillnader i människors vardagsliv, som re-

sulterar i olika krav på vad som är ”det goda livet”. Människor som lever skilda 

livsformer har skilda behov, handlingsmönster och värderingar (Bergqvist 

2004:16). 
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Hon menar också att det inte bara handlar om värderingar i förhållande till arbe-

te, utan också till familj, fritid och framtid (s.25). Tyrkkö skriver om livsforms-

analys just som analys av helheter:  

Livsformsteorin syftar till att ge en sammanhängande förståelse av arbetsliv och 

familjeliv. Den strävar efter att utifrån samhällets grundstruktur förklara vad 

det är som gör att livet hänger samman. Den betonar principiella kontraster i 

befolkningens vardagsliv, som avspeglar sig i olika sätt att kombinera förvärvs-

arbete med familj och fritid (Tyrkkö 1999:11-12).  

Tyrkkö väljer alltså att i sin beskrivning betona arbetsliv och familjeliv, medan 

Bergqvist i sin beskrivning även nämner fritid och familj. Jakobsen och Karlsson 

skriver också om fritid, och menar att män har detta men inte kvinnor, eftersom 

kvinnor har hemarbete.  

Företagande kvinnors fritid kan utifrån livsformsteorierna antas vara tämligen 

begränsad. För det första innebär självständighetslivsformen (med Højrups termi-

nologi) att arbete och fritid flyter in i varandra och att fritiden också används till 

arbete. För det andra är de intervjuade företagarna kvinnor, vilket (enligt Jakob-

sens och Karlssons resonemang) skulle betyda mer obetalt arbete än fritid.  

Som jag skrev i kapitel 4 innebär företagarnas arbete mycket arbete, och vi 

har tidigare i det här kapitlet förstått att deras omsorg om andra människor ock-

så tar tid och energi i anspråk. Samtidigt framkommer betydelsen av fritid tydligt 

i några av intervjuerna jag har gjort, vilket kan nyansera både synen på företa-

gande som en livsform som bara innebär arbete och vidareutvecklingen av livs-

formsanalys. För de intervjuade handlar tiden de inte arbetar inte bara om hem-

arbete, utan också om en givande fritid som är en källa för återhämtning som de 

månar om. Kanske är denna återhämtning så viktig för dem just eftersom de både 

arbetar mycket och har familjeansvar. Flera av de intervjuade har hund och talar 

om att de tycker om att vistas i skog och mark, några har fritidshus, andra är in-

tresserade av kultur och tycker exempelvis om att dansa eller gå på teater, några 

är politiskt engagerade. Vännerna är också viktiga. Lisa, som har utgjort det 

främsta exemplet när det gäller omsorgspraktiker (samtidigt som hon har haft 

ambitioner med sitt företag, vilket man inte ska glömma) säger:  

Jag läser mycket nu. Jag har inte läst på många, många år för jag har inte orkat. 

Men nu läser jag mycket och jag går mycket i skogen och plockar svamp och 

går ut med hunden. Jag har mer behov av ensamliv än att… umgås. Det tycker 

jag är viktigt. Jag tycker väldigt mycket om att gå i skogen till exempel, och det 

har hela tiden varit mitt sätt att koppla av och gå in i mig själv och orka med 

och hämta krafter. Det har varit källan till återhämtning för mig under alla år. 

(Lisa) 
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En ömsesidig kärlekskraft och dess innebörd  

Angående den asymmetriska relationen mellan män och kvinnor som i Jónasdót-

tirs teori om kärlekskraft och Jakobsens och Karlssons livsformsteori finner jag 

Gunnel Karlssons (2008) resonemang om vad som händer när relationen inte är 

asymmetrisk och när kvinnor får kärlekskraft från män intressant och kärleks-

kraften då är ömsesidig eller omvänd. Den blir då en källa till styrka och mod för 

kvinnorna i sammanhang utanför familjen.65  

När det gäller kvinnors företagande är männens roll, som jag redan har disku-

terat i kapitel 5 när skrev jag om männens roll som möjlighetsbilder, intressant. 

Företagande innebär risker, och en relation med någon som har en fast inkomst 

kan göra att man vågar ta risken som företagande innebär. Likaså kan relationen, 

om den innebär en kärlekskraft, vara en källa till det mod som ändå krävs för att 

ge sig in i företagande.  

Att vara två företagare i familjen 

Som jag diskuterade i kapitel 5 tycks det vara så att en relation med en annan 

företagare främjar kvinnors start av företag, och som tidigare konstaterades i det-

ta kapitel tycks en relation i sig också vara betydelsefull, oavsett om den är med 

en annan företagare eller ej.  

Att vara två företagare i samma familj har dock både positiva och negativa si-

dor: några av de intervjuade upplever att det är påfrestande, medan andra upple-

ver att det underlättar vardagen. (Givetvis kan en och samma person se både för- 

och nackdelar med att ha en relation med en annan företagare.) Att hitta gemen-

sam tid kan både försvåras och förenklas. Siv, vars man inte längre driver företag, 

säger om detta:  

Siv: Det är en fördel. Det är inte lätt att vara två företagare och ha två egna fö-

retag. […] 

Mona: Vad var det som gjorde att det var svårt att vara två företagare i en fa-

milj? 

Siv: Jag kan tänka mig att det är lättare om man är inom samma företag. Då 

kan du disponera tiden på ett annat sätt. Det är inte lätt att disponera tiden 

med två egna företag som är olika. Då kanske man aldrig får någon gemensam 

tid. 

Detta talar också Marianne om, vars mans företag innebar arbete på kvällar och 

helger:  

65 I Karlssons studie handlar det om ett exempel från den politiska världen, socialdemokraten Inga 
Thorsson som tog strid emot kärnvapenfrågan på 1950-talet. 
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Om kvinnan har ett företag [som hon arbetar i] vardagar och är ledig på hel-

gerna, så kan det slita på ett förhållande. Det kan det göra. […] Just det här att 

göra något gemensamt i familjen. Det kanske är lite tid som man har som 

gemensam ledighet, och det kan ju också slita. (Marianne)  

Samtidigt berättar Marianne också om ett annat förhållande med en man som 

saknade förståelse för att hon behövde arbeta mycket, vilket också illustrerar för-

delarna med att ha en relation med någon som förstår vad livet som företagare 

innebär.  

Andra intervjuade menar att gemensam tid tvärtom har skapats genom att 

båda driver företag. En av anledningarna till att Kristin startade företag var att 

familjen skulle få mer tid tillsammans. Hon och hennes man skulle då kunna an-

passa sina arbetstider bättre till varandras. Hon resonerar så här:  

Det kändes enklare om vi båda var företagare och levde under samma villkor. 

Det blev svårt när jag hade fasta arbetstider och han hade väldigt flytande ar-

betstider och jobbade jättemycket i perioder och sedan kunde vara ledig i peri-

oder. Det var svårt att få ihop någon gemensam tid. (Kristin) 

Män som pendlar  

I kapitel 5 skrev jag om den pendling som utbildningar på andra orter har inne-

burit för några av de intervjuade. I intervjuerna framkom också att några av de 

intervjuade (Viveka, Katarina, Marlene, Anna och Marianne) lever eller har levt 

tillsammans med män vars arbete också har inneburit pendling. Detta är intres-

sant, eftersom andra intervjuade (Kristin, Lisa, Lena, Ingrid och Anna)66 har talat 

om sina män som starkt lokalt förankrade. Det har yttrat sig genom att de inter-

vjuade har sagt att männens arbeten gör att familjerna troligtvis kommer att bo 

kvar på orterna, och några av de intervjuade flyttade också till orterna för att 

männen de hade blivit kära i bodde där och inte var ”flyttbara”.  

För Viveka utgjorde makens pendling en anledning för henne att starta före-

tag. Hon berättar:  

Min man har varit ute på väldigt många företag och varit borta och kommit 

hem på helgerna. För jag har aldrig velat flytta härifrån. En del kvällar tyckte 

jag var tråkiga, så då började jag hjälpa några stycken med bokföring lite 

grann. Och på den vägen blev det. Det bara blev. (Viveka) 

Hon berättar också vidare om detta under intervjun:  

Ibland var det tråkigt på kvällarna, när det började bli höst och man inte kunde 

spela golf och göra andra saker. Jag är lite ivrig av mig. Jag vill gärna ha myck-

66 Att Anna finns med i båda dessa grupper beror på att hon talar om två olika relationer här.  
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et omkring mig. Det är därför jag bor kvar i Fagersta också. För jag tror inte att 

det är bra att följa en man utan att ha arbete. Då lever man hellre ett eget liv 

här hemma. (Viveka) 

Att Viveka resonerar så och har en bestämd uppfattning kring detta tyder på en 

självständighet som jag kommer att återkomma till längre fram i detta kapitel 

under rubriken jämställdhet i familjen. 

Precis som kvinnornas pendling till andra orter för utbildning påverkade var-

dagslivet gör också männens pendling det. Att det blir svårare att få vardagslivet 

att hänga ihop illustreras av intervjun med Marlene, vars man arbetar på en an-

nan ort:  

Marlene: Han jobbar varannan helg, och sedan jobbar han även i veckan kan-

ske tre-fyra dagar. Han ligger borta de dagar han jobbar, så då är man själv 

hemma. Så då blir det mer pyssel och planering. 

Mona: Hur fungerar det med att du pendlar? 

Marlene: Ja, det är lite drygt faktiskt. 

Hon berättar också om hur pendlingen påverkar vardagen:  

Nu kom Lars hem inatt. När han kommer hem så kommer han oftast hem på 

nätterna. När han jobbat sent så åker han hem direkt efter ett pass. Och då är 

han hemma vid ett eller två. Sedan är han ledig några dagar. Men då åker jag 

iväg tidigt på morgonen. (Marlene) 

Hon konstaterar också att många som bor i regionen pendlar, och hon tror att 

männen pendlar till arbeten längre bort än kvinnorna och oftare sover borta. 

Männens inkomster ger trygghet men även ensamstående kvinnor är företagare 

Nio av de intervjuade var vid intervjutillfället gifta eller sambo. Ytterligare några 

var särbo. Att leva tillsammans med någon ter sig innebära en ekonomisk trygg-

het, och några av de intervjuade menar att mannen och hans inkomst är nödvän-

dig för att de ska kunna vara företagare, medan andra klarar sig själva. Fem av de 

intervjuade (Katarina, Marianne, Sara, Helena och Ingela) var ensamma vuxna i 

sina hushåll och tre av dem hade barn som bodde hemma. Beträffande betydelsen 

av en eventuell partners inkomst är de intervjuade tydliga, oavsett om de menar 

att den har betydelse eller ej.  

Att fyra av de intervjuade var ensamma vuxna i hushållet och klarade sin för-

sörjning på företaget visar att det är möjligt att göra detta både inom företags-

tjänster och inom hälsobranscher. Den femte som var ensamstående (Marianne) 

kombinerade företaget med en anställning av ekonomiska skäl. Hon säger också 

att hon inte hade vågat gå den utbildning som ledde till företagande om hon hade 

varit ensamstående då eftersom utbildningen innebar veckopendling och dubbelt 
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boende. Två av de intervjuade som levde tillsammans med en man uttryckte tyd-

ligt att de inte är beroende av männen. En av dem hade redan företag innan hon 

träffade sin man, och hon säger:  

Jag är inte beroende av honom. Men däremot kanske jag svävar ut lite mer för 

att jag är trygg. […] Det kanske gör mig lite mera trygg och yvig i mina inve-

steringar. (Anna) 

Att det är billigt att leva i regionen påpekar Lena som är inflyttad. Hon är också 

kombinatör, men inte av ekonomiska skäl. Hon menar att hon hade kunnat star-

ta sitt företag även om hon hade varit ensamstående.  Till skillnad från Lena me-

nar Viveka och Marlene att det skulle vara svårt att försörja sig som företagare 

om de hade varit ensamstående: de uttrycker det som att det inte går. Viveka me-

nar att tryggheten som hennes mans inkomst innebar gjorde att hon vågade starta 

företag, och hon påpekar också att det tar ett par år att etablera sig som företaga-

re. Marlene menar att hon om hon hade varit ensamstående hade klarat sin för-

sörjning genom företaget under den period då hon fick starta eget-bidrag eller om 

hon hade varit ensamstående och inte haft barn eftersom man då kan bo billigare 

och bara har sig själv att ta hänsyn till. När jag frågar henne om hon skulle klara 

sig som företagare idag om hon hade varit ensamstående säger hon: 

Marlene: Nej, inte idag. Inte som det ser ut idag. 

Mona: Inte med hus och barn? 

Marlene: Nej, nej, det tror jag inte skulle gå. Tyvärr, men det går nog inte det. 

Jämställdhet i familjen 

Som framgick av SCB:s tidsanvändningsstudie från 2000/2001 ägnar kvinnor i 

genomsnitt mer tid åt obetalt arbete i hemmet än män gör. Att kvinnor ägnar mer 

tid åt obetalt arbete och har större ansvar för hem och barn kan man säga är en 

norm:  

I vårt samhälle förväntas kvinnor vara familjeinriktade, relationsinriktade, an-

passliga, snälla, förstående, hjälpsamma och tacksamma samt attraktiva, medan 

män förväntas vara arbetsinriktade, självständiga, målmedvetna och ta för sig, 

samt fysiskt starka (Jakobsen & Sundgren Grinups 2005:34).  

Det är inte säkert att alla män och alla kvinnor känner igen sig eller håller med 

om den här beskrivningen, men man kan ändå, som Jakobsen och Sundgren Gri-

nups (2005:36) gör, kalla det för en norm på så sätt att man som man eller kvin-

na behöver förhålla sig till den.  

I några av intervjuerna framkommer icke jämställda förhållanden både när 

det gäller hushållsarbete och, som vi redan har sett, ansvar för omsorg och sociala 

relationer. Det är intressant att de intervjuade, som vi såg tidigare i kapitlet, po-
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ängterar sina egna föräldrar som en viktig resurs i vardagen men inte talar om 

sina män på samma vis (jmf Berg 1994:245).67 De intervjuade resonerar på ett 

sätt som visar att de själva är medvetna om att deras förhållande inte är jämställt 

och har analyserat det. Jag har flera gånger i detta kapitel använt Lisa som ett 

exempel på en företagare vars ansvar för omsorg av barn och andra har påverkat 

hennes företagande. Hon säger: ”Jag har väl funnit mig i rollen, även om jag kan-

ske inte alla gånger tycker att det är väldigt roligt, men… Så är det”.  

En av de intervjuade talar om omsorgspraktiker på ett sätt som gör att de går 

att relatera till jämställdhet och till Jónasdóttirs (2003) teori om kärlekskraft. 

Marianne är numera ensamstående, och menar att det finns fördelar i det: 

Nu har jag kommit upp i en ålder då jag tycker att: ’Nej, jag ska inte ha en karl 

som flyttar in här igen, för jag ska inte bli den här vårdaren åt någon karl igen. 

[…] Jag vill känna den här friheten nu. Jag har prövat det periodvis förr i livet 

och vet att det är långsamt ibland att leva själv. Ibland är det skönt att ha nå-

gon att leva tillsammans med. Man stöttar varandra och så. Så visst är det bra 

så. Men just att känna att man ska var den där… ”Det är jag som ska serva, det 

är jag som ska se till att det är städat eller [att det finns] mat eller vad det nu 

är”. Har jag lust att laga mat och när jag har lust att bara gå och lägga mig, om 

jag vill gå ut och göra någonting… Jag ska inte känna det där att jag ska fråga: 

”Vad tycker du?”. (Marianne)  

Några av de intervjuade talar om en förändring i jämställdhet över tid. Siv menar 

att hushållsarbetet har minskat sedan barnen flyttat hemifrån, och att hon och 

hennes man numera delar lika, till skillnad från tidigare. Marianne, Lisa och Ing-

rid talar om dagens generation av unga vuxna som mer jämställda än deras egen 

generation, vilket de grundar i dels hur de själva lever nu jämfört med tidigare, 

dels på hur deras barn lever jämfört med hur de själva har levt. Men två av dem 

talar också om andra iakttagelser som går emot detta, nämligen att unga kvinnor 

får många barn. Och genom detta ger de också uttryck för sina observationer av 

ett samhälle med ett mycket traditionellt genuskontrakt.  

Många gånger är det ju så också på en sådan här ort… Tjejer idag skaffar ofta 

många barn, tre-fyra barn, fem barn. Det är fantastiskt tycker jag, men… Det 

kan ju vara en försörjningsbit naturligtvis. I och med att arbetslivet inte är så 

spännande här precis, utan det är mycket låglönearbeten. (Lisa) 

Ingrid är inne på samma spår som Lisa:  

Det är ett dilemma på så här små orter att det inte finns möjlighet till jobb… 

Att det kanske är lättare för unga tjejer att få barn. För att hitta sin roll. Killar-

na jobbar och tjejerna är traditionella. (Ingrid) 

67 Delvis finns en förklaring till detta i att några av de intervjuade var ensamstående.  
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Bilden av att kvinnor får barn tidigt framkommer i intervjun med Marlene som 

upplever sig själv som en ”gammal” mamma jämfört med andra mammor på or-

ten och att det är skillnad mot större städer. Om normer och ansvarsfördelning i 

familjen säger hon också:  

Jag tror att det blir värre ju längre ut på landsbygden du kommer, faktiskt, jäm-

fört med om man bor i en storstad. Och det kanske har mycket att göra med att 

det är… Kanske mer gamla arbeten på de här ställena. De har ju de här, sågen 

och gamla manliga arbeten. Han är trött när han kommer hem! [kort skratt] 

(Marlene) 

Som tidigare nämnts har tidigare studier visat att företagande kan vara en strategi 

för kvinnor att kombinera arbete med ansvar för barn. Ett alternativt sätt att 

formulera det på och som jag tror, i synnerhet i vissa fall, är att företagande kan 

vara en strategi för kvinnor att kombinera arbete med ett ojämställt förhållande 

eftersom ansvaret för barn, hem och annat kommer av någonting. I detta sam-

manhang vill jag också lyfta fram ett exempel som handlar om hur ett jämställt 

förhållande också kan främja (i ordets positiva bemärkelse) företagande. Som jag 

nämnde tidigare var en anledning till att Viveka startade företag att hennes man 

reste mycket i sitt arbete:  

Ibland var det tråkigt på kvällarna, när det började bli höst och man inte kunde 

spela golf och göra andra saker. Jag är lite ivrig av mig. Jag vill gärna ha myck-

et omkring mig. Det är därför jag bor kvar i Fagersta också. För jag tror inte att 

det är bra att följa med en man utan att ha ett arbete. Då lever man hellre sitt 

liv hemma här. […] Vi hade kunnat flytta många gånger. Och själv skulle jag 

aldrig ge upp min karriär för att flytta. Nu låter det hårt, men det är sant. Jag 

tycker det. Den rätten har man. […] Det har ju funkat det här! Vi är ju fortfa-

rande gifta! Så det, det är hur bra som helst. (Viveka) 

Att Viveka säger så här och är bestämd på den här punkten tyder på en självstän-

dighet: hon har valt sitt liv på orten. Hon uttrycker det också som att det är nå-

gonting man har rätt till. Att hon också betonar att det har varit ett bra val, och 

att hon och hennes man har ett bra liv tillsammans, tolkar jag som ett uttryck för 

att där finns en ömsesidig kärlekskraft.  

 

* * * 

 

I intervjuerna är det tydligt att familj och företag bildar helheter. Företagande 

sker, precis som framkom i kapitel 5, i en social kontext. Att det i tidigare forsk-

ning finns motsägelsefulla resultat kring hur familjesituationen påverkar kvinnors 

företagande är inte konstigt, eftersom motsägelser också kan komma till uttryck 
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genom enskilda individer. Exempelvis beskrev Katarina situationen som nyföreta-

gare och förälder både som tuff och någonting som fungerade jättebra. Företag 

kan också startas av familjeskäl, men sedan kan det visa sig att kombinationen 

trots allt inte var så enkel. Ytterligare ett skäl till de olika forskningsresultaten är 

att geografin spelar roll och att den sociala infrastrukturen i form av barnomsorg 

och äldreomsorg, liksom möjlighet till föräldraledighet och förväntningar på 

kvinnor och män som föräldrar, varierar.  

Männen har viktiga roller i kvinnornas företagande, vilket vi också såg i kapi-

tel 5. Som företagare kan de vara vad jag kallar för möjlighetsbilder, deras in-

komster kan utgöra en trygghet som gör att man vågar starta ett företag. Ofta 

verkar det som att ha en partner och graden av jämställdhet i förhållandet har 

mer inflytande över företagandet än barn i sig har, både när det gäller starten av 

företag och hur livet som företagare fungerar. Här finns både positiva och negati-

va aspekter. Den ömsesidiga kärlekskraften är ett exempel på hur relationer kan 

ge mod och möjlighet att förverkliga en företagsidé.  

Det framkommer att kvinnorna anpassar sina företag efter familjen, exempel-

vis genom att använda flexibla arbetstider för att skapa gemensam tid. I detta 

avseende stödjer studien Elisabeth Sundins och Carin Holmquists (1989) konsta-

terande att kvinnors företagande anpassas efter familjesituationen, och att detta i 

princip är det enda som förenar den annars diversifierade gruppen. Jag har inte 

nämnt skillnader mellan de två branscherna eftersom dessa inte har visat sig i in-

tervjuerna. Både inom företagstjänster och inom hälsobranscher finns det (inom 

vissa gränser) möjlighet att arbeta och boka in kunder på tider som passar företa-

garna själva. Dock är branschskillnader tänkbara, exempelvis förutsätter verk-

samhet inom handel fasta öppettider som helst stämmer överens med andra buti-

kers.  

Även om männen spelar viktiga roller i kvinnornas företagande är kärnfamil-

jen (mamma-pappa-barn) inte den enda familjekonstellationen som har betydelse. 

Detta illustreras av de ensamstående kvinnorna och hur deras egna föräldrar ut-

gör en viktig del i den sociala infrastrukturen. De hjälper till att få vardagen att 

fungera och är en viktig resurs för företagarna med barn. När föräldrarna sedan 

blir äldre förändras situationen och kvinnorna blir ”förälder till sina föräldrar”, 

för att använda Sivs uttryck. Här finns dock en skillnad i den sociala infrastruk-

turen. I Sverige finns generellt en väl utbyggd barnomsorg, vilket säkerligen inne-

bär att företagande inte är en lika vanlig strategi för kvinnor att kombinera arbete 

och barn som i andra länder. Barnomsorgen har också fungerat bra för de inter-

vjuade företagarna, och dessutom kan mor- och farföräldrar ställa upp som barn-
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vakter. Äldreomsorgen tycks dock inte vara barnomsorgens motsvarighet, och de 

intervjuade ger här uttryck för att det är problematiskt.   

De intervjuade ger med andra ord uttryck för olika omsorgspraktiker, som i 

vissa fall påverkar deras företagande. Några av företagarna beskriver förhållan-

den med traditionell arbetsdelning, exemplet Lisa är det allra tydligaste. I hennes 

fall har det också påverkat omfattningen som hon har kunnat och orkat arbeta i 

sitt företag.  Samtidigt som det finns stöd för att argumentera för att genuskon-

traktet är traditionellt på orterna finns det också företagare som bryter mot detta. 

Ett exempel är Lena som menar att hon inte är gjord för att ta hand om gamla 

föräldrar och att det är tur att hennes mor bor långt bort. Hon visar därmed att 

hon förhåller sig till en norm, men att omsorg på det sättet inte ligger för henne. I 

den tidigare forskningen om regioner med traditionella genuskontrakt och tradi-

tionell näringslivsstruktur ser man generellt att unga kvinnor flyttar därifrån. I 

detta sammanhang är Viveka intressant eftersom hon kan sägas bryta mot ett 

traditionellt genuskontrakt genom att stanna kvar. Hon och hennes man hade 

kunnat flytta i och med hans arbete, vilket hade gjort henne till en ”medflyttande 

hustru”, något som hon inte alls var intresserad av. Hon ville bo kvar där hon 

trivdes, hennes man fick pendla och en konsekvens blev att hon startade sitt före-

tag. Detta självständiga val tolkar jag också som ett exempel på en ömsesidig kär-

lekskraft.  
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7. Kontakter & nätverk  

Kontakter och nätverk ingår i den sociala och affärsmässiga infrastrukturen runt 

företagare och betydelsen av dessa betonas av flera forskare (se exempelvis Ald-

rich & Brickam Elam 1995, Johannisson 1996a, 1996b, 2005, Field 2003). Sär-

skilt starkt betonas de personliga nätverkens roll av Johannisson som använder 

ord som kraftkälla, universalinstrument/universalverktyg och livselixir för att be-

skriva deras betydelse. Han menar också att effekterna av personliga nätverk 

handlar om det som innovativa entreprenörer behöver, men som modern infor-

mationsteknologi inte klarar av, exempelvis att sprida tyst kunskap, spontanitet 

och kreativitet. De personliga nätverken behövs också för att skapa mening och 

ordning i livet som företagare.  

I synnerhet under starten av företag tycks kontakter och nätverk vara viktiga. 

Få företagare startar sina verksamheter helt ensamma, utan drar nytta av männi-

skor som de har personliga och professionella relationer till (Renzulli, Aldrich & 

Moody 2000:524, Field 2003:53-54). Kontakter som finns geografiskt nära är 

också vanligast, både bland företagande män och företagande kvinnor (Johannis-

son 1996b:135).  

I detta kapitel riktas ljuset mot företagares formella kontakter med infrastruk-

tur i form av banker och kommunens företagsrådgivning samt deras kontakter 

med mentorer och andra företagare, såväl i formaliserade nätverk som i personli-

ga nätverk. De frågor som fördjupas i kapitlet är: 

� Vilken betydelse tillskriver företagarna den formella affärsmässiga infra-

strukturen, samt informella och formella nätverk och kontakter?  

� Framkommer hinder för kvinnor som företagare i tillgången till och nytt-

jandet av formell infrastruktur, nätverk och kontakter?  

Den infrastruktur som behandlas här i form av kontakter och nätverk är således 

både formell och informell, och innefattar kontakter med andra företagare, före-

tagarnätverk och institutioner.  

Som jag nämnde i inledningskapitlet finns studier som pekar på att kvinnor 

bemöts annorlunda än män av banker och att det även finns stereotypa föreställ-

ningar hos företagsrådgivare som påverkar deras bemötande av företagare. Be-

greppet homosocialitet är också i sammanhanget relevant, det vill säga att män 

umgås och skapar kontakter med män och att kvinnor umgås och skapar kontak-

ter med kvinnor, vilket också kan ha utestängande effekter (Hanson 2000, se 

också Hamrén 2007). Betydelsen av nätverk, kontakter med andra företagare och 

nyttjande av formella stödstrukturer (exempelvis företagsrådgivning eller bank-
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tjänster) är därför relevanta att diskutera i förhållande till genusstrukturer och 

föreställningar om vilka behov kvinnor och män har som företagare.  

I ett vidare sammanhang kan betydelsen av nätverk och kontakter för företa-

gare också sättas in i ett vidare teoretiskt perspektiv om betydelsen av nätverk 

och socialt kapital för platser och deras utveckling. Inom litteraturen som be-

handlar betydelsen av nätverk för företagande finns dels ett spår som handlar om 

personliga nätverk för småföretagare, dels ett spår som handlar om industriella 

nätverk för storföretag (se exempelvis Johannisson 1996a). Här finns också en 

diskussion om nätverk mellan företag(are) i industriella distrikt (se exempelvis 

Asheim 2000, Malmberg 2001).  

Starka och svaga band, sammanbindande och överbryggande nätverk 

I forskning om nätverk och socialt kapital delas nätverk och kontakter ibland upp 

efter hur starka banden är som binder samman människor. Aldrich och Brickman 

Elam (1995:12-14) identifierar tre typer av band i nätverksrelationer: starka, sva-

ga samt kontakter med främlingar:  

� Starka kontaktband byggs upp under en längre tid och bygger på en un-

derförstådd ömsesidighet. I relationen finns tillit och närhet.  

� Svaga kontaktband byggs oftare upp under en kortare tid. Samma grad av 

tillit finns inte, varför de svagare kontakterna också är mer ”osäkra”. De 

används mest när hjälp behövs.  

� Kontakter med främlingar kan bäst beskrivas som just kontakter. Ofta va-

rar de bara en kort tidsperiod och kräver litet eller inget känslomässigt en-

gagemang.  

De svaga kontakternas betydelse för arbetssökanden diskuteras av sociologen 

Mark Granovetter (1973) i den ofta citerade artikeln The Strength of Weak Ties. 

I hans studie gav just svaga band arbetssökanden tillgång till väsentlig informa-

tion om arbeten. Teorier om hur människor använder kontakter för att hitta ar-

beten är också användbara när det gäller betydelsen av nätverk för företagare i 

deras sökande efter exempelvis kunder och uppdrag, vilket diskuteras längre fram 

i detta kapitel. Kritik mot att se Granovetters slutsatser som generellt giltiga finns 

dock då Granovetters studie endast behandlade män. Drentea (1998) menar att 

det är relevant att undersöka huruvida användningen av informella kontakter för 

att hitta arbete har samma effekter för kvinnor som för män. Hon menar att det i 

tidigare forskning går att hitta två synsätt, det ena handlar om nätverkens möjlig-

görande kapacitet och de goda effekterna av nätverk och kontakter (Granovetters 

studie är ett exempel) och det andra handlar om nätverk som könssegregerade 

(homosociala). Det sistnämnda pekar på att det är problematiskt att hävda gene-
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rella positiva effekter av nätverk eftersom mäns nätverk tenderar att vara mer 

diversifierade (samtidigt som uteslutande av kvinnor förekommer) och inflytelse-

rika. I en enkätundersökning finner Drentea att kvinnor som använde sig av in-

formella kontakter för att hitta arbeten oftare hittade sådana som var kvinnodo-

minerade (och därmed också innebar lägre lön och lägre status), jämfört med de 

kvinnor som använde formella vägar till arbete. Bland männen som besvarade 

enkäten fann hon inte motsvarande skillnad.  

I verkligheten kan det förstås ibland vara svårt att skilja mellan starka och 

svaga band i relationer, möjligen är de informella och formella relationerna lätta-

re att kategorisera. Resonemang om betydelsen av starka och svaga band är vida-

re också relaterat till slutenhet respektive öppenhet (Coleman 1994) och sam-

manbindande (exklusiva) respektive överbryggande (inklusiva) nätverk.  

I sammanbindande nätverk skapas kontakter mellan människor som liknar 

varandra, medan kontakter skapas mellan människor som är olika varandra i 

överbyggande nätverk. Likheten eller olikheten kan baseras på genus, socioeko-

nomiska faktorer (inkomst eller klass), religion, etnicitet, politiska värderingar et 

cetera. I nätverken som baseras på likhet skapas ömsesidighet och solidaritet och 

en stärkt gruppidentitet, medan överbyggande nätverk kan skapa bredare identi-

teter och ömsesidighet i bredare bemärkelse och ge tillgång till andra resurser och 

information (Putnam 2000: 22-24, se också Hanson 2000). Statsvetaren Robert 

Putnam drar slutsatsen att de två typerna av nätverk är bra på olika sätt:  

Bonding social capital is, as Xavier de Souza Briggs puts it, good för ’getting 

by’, but bridging social capital is crucial for ’getting ahead’. […] Moreover, 

bridging social capital can generate broader identities and reciprocity, whereas 

bonding social capital bolsters our narrower selves (Putnam 2000:23).  

För företagare är ett nätverk som består av flera olika typer av kontakter mycket 

viktigt, menar Johannisson:  

If one does not cultivate a pluralistic network with both strong and weak ties, 

with both local and global contacts, but instead limits the personal network to 

a few (socially) dominating links, the risk is great that the business project is 

inhibited: competence does not stretch farther than the confidants’ own capac-

ity (Johannisson 1996b:123). 

Betydelsen av kontakter och nätverk både för företagare och på arbetsmarkna-

den, liksom andra delar av en omkringliggande infrastruktur, framkommer alltså 

i tidigare forskning och teoribildning. Samtidigt framkommer också att genus-

strukturer och föreställningar om företagande män respektive kvinnor också på-

verkar tillgången till både den formella infrastrukturen samt till formella och in-

formella nätverkskontakter.  
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De företagare jag har intervjuat delar sig i nyttjande av infrastruktur som före-

tagsrådgivning, mentorer och nätverk och kontakter med andra företagare i 

många fall i två grupper: de som har nyttjat infrastrukturen och kontakter och 

tillskriver detta betydelse, respektive de som inte har nyttjat befintlig infrastruktur 

och kontakter, eller nyttjat detta i begränsad omfattning. Bland dem som har 

nyttjat infrastrukturen finns både de som främst har använt formell sådan och 

formaliserade kontakter och de som främst har använt informella kontakter och 

kontaktnät. I den grupp som inte har nyttjat exempelvis rådgivning och formella 

nätverk finns både de som ter sig sakna kännedom om vilka resurser som finns 

tillgängliga och de som känner till vilka resurser som finns, men som av någon 

anledning valt att inte använda dessa eller endast använda dessa i begränsad om-

fattning.  

Nyttjande av och kontakter med den formella affärsmässiga infrastruktu-
ren 

De tjänster som företagsrådgivare (inom den kommunala förvaltningen eller 

andra organisationer) och banker kan ge företagare är delar av en formell affärs-

mässig infrastruktur. Där finner vi också särskilda insatser som syftar till att 

främja och utveckla företagande, exempelvis starta eget-bidrag och mentorskaps-

program. Ibland benämns detta också som organisatorisk infrastruktur (se Nutek 

1999). Som jag tog upp i inledningskapitlet påverkar föreställningar om företa-

gande som manligt kodat dels att särskilda satsningar görs på kvinnors företa-

gande, då det finns en föreställning om att kvinnor behöver särskilt stöd som fö-

retagare, och dels hur företagsrådgivare bemöter kvinnor och män (Götebo Jo-

hannesson 2001). Det finns också studier av olika regioner i Europa som pekar 

på att banker bemöter företagande kvinnor sämre än företagande män. Kvinnor 

tycks också mer sällan än män använda de tjänster som rådgivare och banker kan 

ge (Nutek 1999, se även Scholten 2003).  

Kontakter med kommunens företagsrådgivare 

Norbergs kommun och Fagersta kommun har idag (2008) en gemensam närings-

livsenhet, Tillväxtgruppen Norra Västmanland, som bland annat arbetat med 

nyföretagarrådgivning och affärsrådgivning (www.tillvaxtgruppen.com). Bland de 

intervjuade finns både företagare som har varit i kontakt med kommunen och 

använt sig av deras tjänster och företagare som inte har varit i kontakt med 

kommunen. Här vill jag påminna om att de intervjuade har varit företagare olika 

länge, några har startat sina företag under senare år medan andra startade sina 

företag under 1980-talet. Detta medför att när de i intervjuerna talar om sina 
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kontakter med kommunen är det i vissa fall kontakter som har skett nyligen (med 

Tillväxtgruppen) och i andra fall kontakter med kommunerna under 1980-talet.  

Beträffande sina erfarenheter av och uppfattningar om kontakter med kom-

munen delar sig de intervjuade i två grupper: de som har goda erfarenheter av 

kontakterna, och de som inte ter sig ha särskilt stort intresse för kontakter med 

kommunen och förtroende för denna i företagsfrågor (jmf Berg 1994). Företagar-

na i den senare gruppen menar bland annat att kompetensen inte har varit särskilt 

hög och att kommunen främst har satsat på större företag, inte småföretag(are). 

De upplever det som att det är de tillverkande företagen som räknas, vilket san-

nolikt hänger ihop med orternas industrihistoria. En liknande problematik, fast 

det då inte handlar om storföretag, diskuterar Wigren (2003) angående företa-

gande i Gnosjö inom andra branscher än den dominerande tillverkningsindu-

strin.68 De tillverkande företagen menar hon ses som de riktiga företagen, vilket 

stödjer ett patriarkalt samhälle och förhindrar utvecklingen av andra typer av 

företag. Detta menar hon försvårar för kvinnor och hindrar utvecklingen i sam-

hället:  

Without a more developed service industry, business life in the community is 

too one-sided. To manage to be a strong actor in the future there is a need for 

the community to try to be less vulnerable. If the manufacturing industry in the 

region faces a decline, there needs to be alternative branches of industry. More-

over, there is a need to strengthen the manufacturing industry with a comple-

mentary service industry that facilitates for the manufacturing industry in the 

community (Wigren 2003:228).  

Vikten av stöd till företagare inom olika branscher handlar med andra ord både 

om individers möjligheter, men också om möjligheterna för ortens näringsliv i 

stort att utvecklas.  

De intervjuade som har använt kommunens rådgivning är också nöjda med 

den, vilket nyanserar bilden av både att det endast är tillverkande företag som 

räknas och att kvinnor skulle bemötas sämre än män.  

Någon enstaka av de intervjuade känner inte till kommunens rådgivning alls. 

Bland dem som inte använt rådgivningen, men känner till den, finns olika före-

ställningar om till vilka kommunen riktar sig i detta avseende: från dem som vill 

starta företag och dem som nyligen har startat företag till större företag, snarare 

än företagare, på ”mer avancerad nivå”. Samma osäkerhet finner också Atkinson 

(2001). Detta kan bero på såväl kommunens marknadsföring av tjänsterna som 

på företagarnas eget intresse och initiativförmåga. En av de intervjuade menar att 

68 Wigren diskuterar inte här specifikt utifrån företagsrådgivares attityder utan generella attityder 
på orten. 
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hon hade sin affärsidé klar för sig och därför inte behövde rådgivning. En annan 

förklarar:  

Som företagare måste man själv ta kontakt och se var man kan få hjälp. Nu har 

jag ju själv varit anställd på kommunen, så för mig var det ju inte svårt. Jag har 

haft mycket kontakt med Tillväxtgruppen och fick otroligt mycket hjälp när vi 

skulle dra igång. Så jag är jättenöjd. (Helena)  

Att kommunens rådgivning har haft både en resultatinriktad funktion och en 

stödjande funktion, framkommer i intervjuerna med Katarina och Helena:  

Jag fick väldigt bra uppbackning av kommunen. Jag gick på samtal hos en råd-

givare och hon peppade mig: ”Det här kommer att gå”. (Katarina) 

Helena fick genom kommunen tillgång till två konsulter som fungerade som boll-

plank:  

Det var två unga killar som hade ingen aning om hälsobranschen. Så de var det 

bästa bollplanket! De fattade ingenting av våra idéer, och vi tyckte ju allting var 

så bra. Och de kritiserade och frågade… […] Det var kanonbra. (Helena) 

Här ser vi också att behoven mellan företagare skiljer sig, Katarina blev hjälpt 

genom att känna stöd och uppmuntran från rådgivaren, medan Helena blev 

hjälpt av att hennes idéer ifrågasattes och hon fick tänka igenom projektet och 

vässa sina argument.  

När de intervjuade har haft en skeptisk inställning till kommunen och dess or-

ganisation generellt har detta naturligtvis påverkat deras intresse för rådgivning 

därifrån. Både Marianne och Pia har varit i kontakt med kommunen i andra 

sammanhang än företagsrådgivning, men kring sådant som rör deras verksamhet. 

Pia uppfattade att kommunen hade startat en verksamhet som konkurrerade med 

hennes, men var inte nöjd med den respons hon fick angående sina invändningar. 

Marianne, som vid sidan av sitt företag också är anställd av kommunen, menade 

att hennes arbetsgivare tydligt har klargjort vad som är hennes huvudsysselsätt-

ning (anställningen) och vad som är hennes bisyssla (företaget). I intervjun med 

henne framkommer att hon upplever en skillnad mellan de som är anställda på 

kommunen som tjänstemän och företagare, som hon själv: 

De är liksom på en annan nivå. De är anställda, och vi är… Vi får ju liksom se 

till att våra företag går ihop. De har sin lön. De kan inte tänka på samma vis 

som oss. (Marianne) 
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Bankkontakter 

Till skillnad från vad som framkommer i andra studier ter sig de intervjuades 

kontakter med banker vara goda. Helena, Ingela, Anna och Lisa talar om god 

service, snabba besked och att banker är bra på att ge företagare råd i privateko-

nomiska frågor.  Lisa talar också om en bankanställd kvinna som en viktig per-

son i sitt kontaktnät. Helena som själv har arbetat på bank säger:  

Det är ju så himla roligt, för där kan man också tala om företagsklimat. Det är 

lite sådär extra service till företagen, och man vet vad de vill och vad de har för 

affärer. Och sedan har jag fått uppleva det som kund, i och för sig på en annan 

bank, men jag var jättenöjd. (Helena) 

Det enda negativa kring banker som framkommer i intervjuerna handlar snarare 

om företagares allmänna ekonomiska situation och de intervjuades oro för att det 

kan vara svårt att få lån som privatperson om man är företagare, och om att till-

gången till personlig service är begränsad på små orter: en intervjuad berättar att 

det lokala bankkontoret som hon använder kommer att vara stängt tre dagar i 

veckan.  

Att de intervjuades erfarenheter av kontakter med banker är goda är intres-

sant. Det nyanserar de negativa svar på frågor kring detta som framkommit i 

andra studier. Samtidigt som det nyanserar gör det dock inte de mer negativa er-

farenheterna som framkommit i andra studier till mindre viktiga att beakta. Ur 

geografiskt perspektiv är också Susan Hansons och Megan Blakes (2005) forsk-

ning om kvinnors möjligheter att få tillgång till finansiering och lån intressant 

eftersom de konstaterar att dessa möjligheter kan variera geografiskt – även mel-

lan närliggande områden. I deras studie av företagande i Worcester, Massachu-

setts framkom nämligen att det var lättare för företagande kvinnor att få lån i 

stadens förorter än i stadens centrum. Författarna förklarar detta med att ban-

kerna (och andra aktörer i stödstrukturen) identifierar sig själva med sin lokalise-

ring och sina kunder, och att bankerna i stadens centrum för att förhöja sin egen 

status och roll i den ekonomiska utvecklingen strävar efter kunder inom status-

fyllda, och mansdominerade, verksamheter, exempelvis högteknologiska verk-

samheter. Bankerna (och andra aktörer) i förorterna var däremot mer lokalt ori-

enterade, vilket också öppnade upp för olika typer av verksamheter.  

Genusmedvetenhet i förhållande till den formella infrastrukturen  

Flera av de intervjuade visar en genusmedvetenhet och en medvetenhet om svåra-

re villkor för kvinnor som företagare jämfört med män, även om de själva inte 

alltid har upplevt dem. Om sina kontakter med banker säger exempelvis Helena 
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att det är kvinnorna på banken som har stått för servicen, medan männen har 

fattat besluten. Varken hon eller Kristin upplever dock att de har blivit sämre be-

handlade för att de är kvinnor:  

Jag tror inte att undersökningar ljuger när de säger att kvinnor har svårare att 

få lån och sådant. Jag tror inte att de ljuger, men jag kan inte påstå att jag ser 

det själv. (Kristin) 

Kristin som är verksam inom företagstjänster berättar dock att hon har hört att 

det är svårt för företagare inom hälsobranschen, som är kvinnodominerad och 

kvinnligt kodad, att få bidrag från Länsstyrelsen.  

I Sivs berättelse framkommer tydligt att hon har varit med om stereotypa fö-

reställningar hos kommunala tjänstemän och andra företagare om hur kvinnor är 

som företagare och att företag(are) inom andra branscher än tillverkning inte är 

värda att satsa på:  

Mona: När du startade företaget, kunde du få rådgivning från kommunen till 

exempel, eller från banken? Fanns det någonstans man kunde vända sig för 

rådgivning? 

Siv: [funderar en lite stund] Ska jag berätta hur det var att vara kvinna då? 

[skratt] Vi hade ju kontakt med bank och så, det hade vi. Det fanns en företa-

garförening här, men den fick inte kvinnor vara med i då, utan det var bara 

män som var med.  

Mona: I mitten av 80-talet? 

Siv: Ja, för man skulle vara producerande företag, och de flesta kvinnorna finns 

ju i serviceföretag. Men då bildades ett kvinnligt nätverk i Bergslagen. Och i det 

kvinnliga nätverket hade vi möten och olika föredragare. […] När vi skulle frå-

ga näringslivssekreteraren om vi kunde få utökade lokaler där vi hyrde, för vi 

hyrde av kommunen, sa han: ”Ja, det vet man ju hur det är med kvinnor. Man 

vet ju inte hur länge ni håller på med en och samma sak”. Han var inte ett dugg 

intresserad av att satsa på oss. 

Detta utdrag ur intervjun med Siv visar för det första att det finns genusstrukturer 

som står i vägen för utvecklingen av kvinnors företag, och därmed också utveck-

lingen på orten. För det andra visar det också att kvinnor förhåller sig till dessa 

strukturer och använder sig av alternativa strategier för att övervinna hinder. När 

kvinnorna inte fick vara med i företagarföreningen bildade de ett eget nätverk, 

som Siv i intervjun beskriver som ett lyckat nätverk. Dock handlar det här i båda 

fallen om sammanbindande nätverk, inte om överbyggande.  

Två av de intervjuade resonerar kring att självförtroendet och vad man vill 

med sitt företag spelar roll för hur kvinnor bemöts. När jag frågar Kristin om hon 

tror att det gör skillnad om en kvinna möter en annan kvinna eller man i funktio-
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nen som rådgivare eller banktjänsteman, säger hon så här efter att ha funderat en 

stund:   

Nej, jag tror inte det. Jag tror att det finns en skillnad i vad det är som gör att 

man startar sitt företag, om det är för att man vill från någonting eller till nå-

gonting. Om man vill till någonting då har man ett helt annat driv i det, då spe-

lar det inte så stor roll. Man ser det som utmaningar bara, att övertyga den här 

människan om hur fantastiskt bra min idé är och att det kommer att bära sig. 

Men däremot, om man är i en svagare position och kanske inte önskar det här 

själv egentligen då är man ju mer sårbar. Då kanske sådana nyanser kan ge ut-

slag. (Kristin) 

I Kristins resonemang handlar det alltså om att individens självförtroende och 

motiv till att starta företag påverkar hur man blir bemött. Lisa resonerar också 

om självförtroende, men på ett annorlunda sätt, då hon talar om kvinnors själv-

förtroenden som generellt sämre än mäns:  

Man har inte den här tilltron till sig själv som företagare. Den här stoltheten: 

”här kommer jag och mitt företag är minsann så bra” och så vidare. Den har 

ofta män, och det gör ju att de kan satsa på ett annat sätt. De får låna pengar 

på banken och de har en helt annan självsäkerhet. Men vi är ju lite så här, ber 

om ursäkt för att vi besvärar banken och så vidare. Fast det säkert skulle kunna 

gå lika bra för oss, för vi är mycket mer plikttrogna och ser verkligen till att vi 

inte råkar i… Vi köper inte en bil det första vi gör. (Lisa)  

Varför Lisa beskriver företagande kvinnor och män på ett könsstereotypt sätt är 

inte helt lätt att förstå. Det framgår dock att hon identifierar sig själv med grup-

pen företagande kvinnor när hon talar om ”vi”, och som jag berättade i kapitel 5 

menade Lisa att hon gärna gav sitt stöd till andra kvinnor som ville starta företag 

inom samma bransch. Men som vi kommer att se längre fram i detta kapitel mar-

kerar Lisa också avstånd till sammanslutningar av företagande kvinnor, vilket 

troligtvis hänger ihop med att hennes beskrivning av företagande kvinnor trots 

allt är ganska negativ.  

Verksamma inom företagstjänster har mentorer    

I tidigare forskning om betydelsen av mentorer för företagare konstateras att des-

sa har en funktion i och med sina erfarenheter. De kan ge råd, bidra till skapande 

av andra kontakter, uppmuntra, utgöra en trygghet och vara förebilder (Näsman 

2000, Atkinson 2001, McGregor & Tweed 2002).  

McGregor och Tweed (2002) finner en skillnad mellan betydelsen av mentorer 

genom formella mentorsprogram och informella mentorer, nämligen att företaga-

re med mentorer genom mentorsprogram tycktes ha mindre nytta av dessa, än 
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företagare som själva valt ut sina (informell) mentorer. Författarna förklarar det-

ta med att de formella mentorernas erfarenheter skilde sig för mycket från företa-

garnas (samtidigt som en tanke med mentorskap är att arbetslivserfarenheten kan 

skilja sig mellan de två personerna) eller att mentorn hade gått i pension och inte 

längre själv var verksam, jämfört med de informella mentorerna. Hanson och 

Blake (2005) konstaterar att kvinnor är viktiga förebilder i sin roll som mentorer 

och att mentorskap är vanligt förekommande bland företagande kvinnor.69 Enligt 

dem är detta också ett sätt på vilket kvinnor (särskilt kvinnor inom mansdomine-

rade branscher) utmanar företagandets manliga könskodning.  

De jag har intervjuat skilde ibland inte mellan mentorer och förebilder, men 

jag ser trots det anledning att försöka dela upp dessa resonemang eftersom men-

torer kan utgöra en del i en mer formaliserad infrastruktur genom mentorspro-

gram.  

Av de intervjuade är det de verksamma inom företagstjänster som har haft 

mentorer. I detta avseende finns alltså en tydlig skillnad mellan branscherna. 

Bland deras mentorer finns både kvinnor och män, liksom mentorer genom for-

mella mentorsprogram och personer som informellt har fungerat som mentorer. 

Båda dessa anser de intervjuade har varit bra, exempelvis säger Siv:  

Jag har haft en mentor under några år i ett projekt för kvinnliga företagare. 

Och det var inte alls dumt. Det är bra med mentorskap. Det skulle vara bra om 

det var mer utvecklat. (Siv) 

Nyttan av mentorerna har i några fall varit konkret, men mentorsrelationen be-

skrivs också som rolig när man är ny företagare. Skillnader finns i vad de inter-

vjuade har fått ut av sina mentorer avseende om mentorerna var formella eller 

informella: de informella var verksamma inom liknande bransch, medan mento-

rerna som företagarna fått genom mentorsprogram var verksamma inom andra 

branscher, vilket gjorde att mentorssamtalen handlade om annat än själva verk-

samheten. Siv, vars mentor var verksam inom en annan bransch, menade att ut-

bytet hon har haft av sin mentor framförallt handlade om ledarskap i en liten 

grupp. Att mentorn var verksam inom en annan bransch var en fördel, snarare än 

en nackdel, eftersom relationen mellan dem också utvecklades till att de idag 

hjälper varandra med sina respektive kunskaper. Exemplet Siv illustrerar alltså 

hur en formell mentorsrelation, som innebär en överbryggande del i kontaktnät-

verk, kan utvecklas till någonting som gynnar båda parter.  

69  I ett storskaligt intervjuprojekt fann de att så mycket som två tredjedelar av kvinnorna hade 
varit mentorer för andra företagare, varav 35 procent hade varit mentorer för andra kvinnor. 
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Kontakter med andra företagare 

Formella och informella kontakter med andra företagare utgör delar i både af-

färsmässig och social infrastruktur. Utifrån företagets perspektiv är det viktigt att 

hitta andra företag(are) att göra affärer med, i synnerhet inom företagstjänster 

men också inom hälsobranscher där företagarna inte bara säljer sina tjänster till 

privatpersoner utan också till företag. Genom kontakter med andra kan man hit-

ta affärspartners, marknadsföra sig, få tillgång till information, finna stöd och 

förebilder. Nätverken har alltså både en affärsmässig och en social funktion (At-

kinson 2001, McGregor & Tweed 2002, se också Johannisson 1996b som skiljer 

mellan sociala kontakter och affärskontakter).  Att informella kontakter ofta 

uppstår mellan företagare och att företagare umgås med varandra, menar Johan-

nisson (2005:60) inte är konstigt eftersom småföretagande är ett speciellt sätt att 

leva; att umgås med andra småföretagare blir meningsskapande. Kontakten med 

andra företagare menar Moore och Buttner (1997:199) är extra viktig för de 

kvinnor vars partner inte är företagare. Samtidigt påpekar också både Atkinson 

(2001) och Johannisson (1996:127) vikten av kontakter utanför familjen för alla 

företagare, då familjemedlemmar faktiskt inte alltid ger sitt stöd.  

Studier av socialt kapital ur genusperspektiv pekar på att det finns generella 

skillnader mellan män och kvinnor avseende tillgång till socialt kapital och resur-

ser som finns inbäddade däri. Det konstateras att män generellt sett har större 

nätverk, är engagerade i större föreningar och nyttjar förmånerna av att ha kon-

takt med andra män, då män har högre positioner i hierarkiska strukturer. Kvin-

nor är oftare engagerade i föreningar som fokuserar på hushållet och det lokala 

och i mer ”missgynnade” nätverk. De har fler kvinnor bland sina kontakter, och 

kontakter med lägre positioner. Nätverken tenderar också att vara homogena, 

vilket innebär att nya resurser inte tillförs. Andelen familjemedlemmar och släk-

tingar är också större i kvinnors nätverk, vilket både kan ses som ett sätt att 

överbygga de homosociala strukturerna och som en nackdel då resurserna ofta är 

likartade bland familjemedlemmar (Lin 2000).  

Homosociala strukturer finns alltså både bland män och bland kvinnor. Som 

vi såg tidigare i kapitlet berättade Siv om hur kvinnor, eftersom de drev tjänstefö-

retag, var uteslutna som medlemmar i företagarföreningen. Att kvinnor, exempel-

vis på detta sätt, utesluts ur både formella och informella nätverk som hade kun-

nat ge dem tillgång till värdefulla resurser genom strukturella hinder inom organi-

sationslivet, arbetslivet och familjelivet finns också andra studier som visar (Ald-

rich & Brickman Elam 1995:14, Moore & Buttner 1997, Renzulli, Aldrich & 

Moody 2000).  
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Nätverk för företagande kvinnor 

I norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) finns ett nätverk för 

företagande kvinnor, Embla. Embla är ett förhållandevis nytt nätverk och lokalt 

resurscentrum, men även tidigare har nätverk för företagande kvinnor funnits. 

Precis som när det gäller den rådgivning som kommunen kan ge företagare, är 

intresset för och kännedomen om nätverk för företagande kvinnor skiftande 

bland de intervjuade.   

I den tidigare forskningen visar sig två aspekter av nätverk som riktar sig till 

kvinnor, en positiv och en mer problematiserande, vilket hänger ihop med diskus-

sionen kring nyttan av sammanbindande respektive överbyggande nätverk. Ut-

ifrån könsrelaterade hinder som kvinnor möter kan det finnas behov av samman-

bindande nätverk och stöd bland jämlikar. Dessa nätverk bildar alltså en motvikt 

till mansdominerade nätverk (Atkinson 2001, McGregor & Tweed 2002). Moore 

och Buttner (1997:138) menar att kontakter i nätverk är viktiga eftersom företa-

gande kvinnor behöver prata om arbetet med andra som har liknande erfarenhe-

ter och vet vad företagande innebär. Näsman (2000) drar en positiv slutsats kring 

betydelsen av nätverk för kvinnor i sin studie av företagande kvinnor i Jämtland, 

då hon menar att dessa nätverk ”ger extra mycket kraft” (Näsman 2000:120, 

139, del II).  

Den mer problematiserande aspekten av nätverk för kvinnor belyses av bland 

annat Moore och Buttner (1997). De finner exempelvis en kritik hos företagande 

kvinnor själva gentemot kvinnonätverk som handlar om att de inte leder till affä-

rer liksom en (föreställd) ineffektivitet. Att skapa överbyggande nätverk ter sig i 

detta avseende gynna företagandet mer. De återger exempelvis följande citat:  

I first refused to join women’s organizations. I found women’s organizations to 

be dreadful. I just would not go. They sat around deciding whether to do pink 

napkins versus yellow napkins, square card tables versus round tables and it 

made me totally crazy. And I left a wreck. (Moore & Buttner 1997:144)  

Vidare menar Johannisson (1996b:120), som vi har sett är en förespråkare för det 

personliga nätverket, att skapade nätverk för kvinnor aldrig kan ersätta personli-

ga nätverk, då nätverken skapas utifrån en gemensam kvinnoroll, inte av person-

lig närhet till varje medlem i nätverket. Vad han inte tar hänsyn till i resonemang-

en är dock att kvinnor kan ha svårare utifrån kön och branschtillhörighet att 

skapa de ”rätta” kontakterna, liksom att kontakter som skapas i ett formellt nät-

verk också kan övergå i personliga relationer.  

En motbild till att kvinnor som engagerar sig i kvinnonätverk gör så för att de 

utesluts ur andra nätverk, liksom att kvinnonätverk skulle vara mindre drivande, 

ges av McGregor och Tweed (2002). De finner nämligen i en jämförelse mellan 



Företagande kvinnor i bruksort - mona hedfeldt 171

kvinnor som deltar i nätverk för företagande kvinnor, kvinnor som inte deltar i 

ett sådant nätverk respektive företagande män, att kvinnorna som deltog var mer 

intresserade av att expandera sina verksamheter än både männen och de andra 

kvinnorna. Samtidigt skriver de också att dessa kvinnors företag var mindre och i 

större utsträckning bedrevs i hemmet, vilket också kan förklara varför kvinnorna 

var intresserade av att expandera.  

I mina intervjuer framkommer tydligt två olika synsätt på nätverk för kvinnor 

bland de intervjuade. Fyra av de intervjuade förefaller vara positiva (om än inte 

odelat) till de nätverk som de själva har erfarenhet av, och talar om både arbets-

relaterade effekter och sociala effekter. Exempelvis beskriver Siv nätverken som 

konstruktiva och effektiva nätverk där man når fram till resultat. Katarina berät-

tar att hennes kontakter med andra företagare i stort sett bara består av med-

lemmarna i det kvinnonätverk där hon är medlem. Hon tycker att det är bra att 

ha kontakt med kvinnor, men varför hon tycker så är svårt att finna ett tydligt 

svar på, men möjligen handlar det om gemenskap, vilket framkommer i en annan 

intervju:  

Jag tycker att det är himla bra att man behöver varandra, även om vi kan jobba 

i olika branscher. Det är viktigt att göra bra saker gemensamt. (Ingrid)  

Ingela beskriver nätverkskontakterna som en mun-mot-mun-metod där man kan 

hitta nya uppdrag och att kontakterna ger ”ringar på vattnet”. Även om hon är 

medlem i ett kvinnonätverk och tycker att det är ett bra nätverk eftersträvar hon 

inte ett slutet nätverk:  

Jag tycker inte att specifikt kvinnligt är en höjdare ska jag säga. Det har jag lite 

motstånd till faktiskt. Jag tycker nog att det är bättre att man blandar. Men just 

nu så räcker det med det här kvinnliga nätverket, för jag tror att vi får in män-

nen på något vis där också, vad det lider känns det som. (Ingela) 

Hos Ingela finns alltså ambitionen att skapa nätverk som är överbyggande, snara-

re än sammanbindande. Även Emblas ordförande talade om denna ambition när 

jag intervjuade henne.  

De intervjuade som inte är intresserade av medlemskap i nätverk för kvinnor 

uppger olika anledningar till detta. Exempelvis upplever Helena inte att hon är 

särskild eller behandlas på ett särskilt vis för att hon är kvinna, vilket implicit 

innebär en föreställning om kvinnonätverk som nätverk som riktar sig till 

och/eller attraherar kvinnor som har diskriminerats eller missgynnats som företa-

gare. För några handlar det om en tveksamhet inför formaliserade nätverk över-

huvudtaget. Anna berättar om ett möte för företagarföreningar för kvinnor i 

Västmanland som hon var med på, där hon inte tyckte att hon fick svar på vad 
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nätverken syftade till. Själv tyckte hon att ett bra syfte skulle vara att göra affärer 

med varandra:  

Det kan jag finna fyller en funktion: att man knyter kontakter och gynnar var-

andra eller gör affärer med varandra. Nej, det gjorde de inte. De storknade näs-

tan när jag ställde den frågan. De enda som tyckte det var positivt var jäm-

ställdhetskonsulenten på Länsstyrelsen och den av kvinnorna som höll i nätver-

ket i Västerås. De andra tyckte att jag var jättebesvärlig som ställde den frågan, 

för de träffades ju och diskuterade… Det var inte det jag var ute efter. (Anna) 

Hon fick intrycket att kvinnorna i nätverket mest träffades för att prata:  

Och det är väl jättebra. Men om jag vill träffas och prata, då ska jag välja vilka 

jag vill träffas och prata med. Inte bara rakt av… Alltså, så social är jag inte. 

Jag får nog i mitt jobb kanske. (Anna) 

Lisa, som vi såg tidigare uttryckte en identifiering som företagande kvinna, mar-

kerade i detta fall ett avståndstagande:  

De kommer ingenstans. Ingenstans. Det är samma frågor jämt, jämt. Tio års 

mellanrum och det är samma problematik. […] Det är det här med att  ”kom-

munen måste göra någonting för oss”. Är man egen företagare så ligger ju an-

svaret på en själv. Man måste ta för sig. Och det tror jag kan vara svårt ibland. 

Man har inte förstått så att säga situationen. Det är lite grann som unga gör, 

man skyller ifrån sig på någon annan. […] Sedan kan man ju känna den här 

tryggheten i att man är flera stycken. […] Om man nu tycker det är bra, och det 

tycker man ju ibland. För då vet man att man i alla fall inte är ensam om det. 

(Lisa) 

Balansgången mellan att vilja ha stöd från andra kvinnor och att samtidigt bygga 

upp ett nätverk där man kan få tillgång till olika typer av resurser ter sig inte lätt. 

Här ska vi komma ihåg att nätverkande också tar tid.  

Att de som inte är intresserade av att vara medlemmar i kvinnonätverk ändå 

kan vara tvungna att förhålla sig till dessa och att detta innebär en balansgång 

framgår av intervjun med Kristin. Hon upplever att hennes ointresse för kvinno-

nätverk ibland ter sig konstigt i andras ögon: 

Kristin: Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Det finns en… Det finns 

nästan en lite hotfull del i det… [funderar kort] Att det nästan inte är okej att 

säga nej.  

Mona: Till att säga nej till att vara med i ett sådant nätverk om man är kvinna 

och företagare? 

Kristin: Nej. Nej. 

Mona: För att det uppfattas som lite konstigt om man inte vill det, eller? 
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Kristin: Ja, och att man inte vill på det sättet kämpa för det kvinnliga företa-

gandets villkor och… Lite så där ”Du förstår inte ditt eget bästa”… En väldigt 

aggressiv marknadsföring av det. […] I Västmanland finns Kvinntätt, och så 

finns det undergrupper som är knutna dit på olika sätt. Och de har ju fått 

mycket projektmedel från länsstyrelsen till att driva de här frågorna. Och det är 

klart att de vill ha så många medlemmar som möjligt och visa upp och så. Men 

jag vill inte vara med av den anledningen. Jag vill vara med för att jag känner 

att det kan ge mig någonting.  

Vad Kristin berättar här handlar om att kvinnor förutsätts vilja vara medlemmar 

i nätverk för kvinnor just eftersom de är kvinnor. Av hennes berättelse tolkar jag 

det som att hon upplever att könstillhörighet i sammanhanget går före företagar-

tillhörighet. Precis som Anna talar Kristin också om vikten av att gynna andra 

företagare i affärer:  

Det är lite den delen som de kvinnliga nätverken tappar kan jag tycka. Man är 

så inställd på någon sorts yttre fiende att man inte ser vad man kan göra själva 

genom att faktiskt göra business med varandra som kan höja varandra. (Kris-

tin) 

Företagarföreningar 

I Fagersta och Norberg finns en lokal förening inom organisationen Företagarna, 

som är ännu mer nybildad än Embla. Men även tidigare har en företagarförening 

funnits som några av de intervjuade har varit aktiva i. I Fagersta finns dessutom 

också Rotary, men denna förening nämns inte av de intervjuade och bland de 9 

funktionärer som finns namngivna på föreningens hemsida är samtliga män 

(www.rotary.se/Fagersta). 

Wigren (2003:221, 228) finner i en studie av Gnosjö att få kvinnor deltog på 

Rotarys möten, och att det länge inte hade funnits någon kvinna i den lokala 

handelsföreningens styrelse, och att endast ett fåtal kvinnor deltog i ett nätverk 

för unga företagare. Detta menar hon är uttryck för att kvinnor som driver före-

tag och kvinnor som gör karriär inom större företag i Gnosjö är osynliga, trots 

att de finns (se också Wigren 2004). Att möten i föreningar planeras med kort 

varsel, innebär resor eller att de förläggs till tider som frukosttid eller tidig kväll 

är konkreta exempel på faktorer som indirekt kan verka utestängande för kvin-

nor som har familj (Näsman 2000, Atkinson 2001). Av de jag intervjuade talade 

Sara, Pia och Marianne just om tidsbrist som en anledning till att inte engagera 

sig i nätverk, både av arbetsskäl och av familjeskäl.  

De intervjuade som hade varit aktiva (och inte bara passiva medlemmar) i fö-

retagarföreningar hade positiva erfarenheter av detta. De berättade dock också 

om att det var svårt att få företagare att engagera sig. Exempelvis menade Lisa:  
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Man får ju så mycket med! Det är ju så. Man får kontakter och man får erfa-

renheter och mycket som är roligt. Och då hade vi en ganska livaktig förening 

här tycker jag med föreläsningar och så vidare. Men jag tror inte att man ska 

förlora sig i dåtiden, för det är ett annat samhälle idag. Vi söker vår informa-

tion på nätet, man behöver inte gå ut på kvällarna och sätta sig och lyssna på 

en föreläsare. Det är en annan värld idag. (Lisa) 

Viveka menar också att det var svårt att få medlemmar att komma på möten:  

På slutet när vi höll på där i Företagarna var det svårt att greppa företagarna, 

eftersom de inte har tid. Till exempel bara att ha en temakväll. Vi försökte med 

alla möjliga temakvällar, även en mingel med öl. Alltså allt! Det enda som vi 

fick ihop som var trevligt och det kom några till var ju julbordet. […] Det är 

svårt att samla. Och det skulle jag nog tycka själv idag också, jag skulle nog 

inte gå på någon sån där informationsträff idag. (Viveka) 

Att Viveka berättar att julbordet (istället för temakvällar) var det evenemang som 

lockade flest medlemmar är intressant i relation till föreställningen 

om/upplevelsen av nätverk för kvinnor som i huvudsak sociala och inte företags-

inriktade. Att träffas, prata och göra trevliga saker är nätverksaktiviteter i både 

kvinnonätverk och överbyggande nätverk. Men i kvinnonätverk riskerar de att 

betraktas som ointressanta aktiviteter som inte gynnar företagandet. Beror det på 

effekterna som uppstår i sammanbindande respektive överbryggande nätverk? 

Eller kan det bero på att kvinnor som företagare, mammor och fruar behöver 

vara mer rationella i sina val av vad de ägnar sin tid åt?  

Företag som gynnas av formella och informella kontakter  

De intervjuade som drev hälsoverksamheter hade framförallt kontakt med andra 

kvinnor, vilket inte är förvånande eftersom branschen är kvinnodominerad. Där-

emot hade de verksamma inom företagstjänster kontakter med både män och 

kvinnor. Företagstjänster är också en bransch där man har många formella kon-

takter, både med enskilda personer och med institutioner, exempelvis revisorer, 

banker, skattemyndigheten och försäkringskassan. Även verksamma inom hälso-

branscher kan ha dessa formella kontakter med institutioner, exempelvis genom 

vårdavtal med landstinget.  

Överlag beskriver dock de intervjuade sina kontakter med andra företagare 

som informella, både de som är medlemmar i formaliserade nätverk och de som 

inte är det, såtillvida det inte gäller kontakter i arbetet där andra företagare köper 

deras tjänster. Vardagliga träffar med andra företagare för att fika tillsammans 

förekommer (jämför Atkinson 2001). Hur många företagare de har bland sina 

kontakter varierar dock, från mycket få till att ha en bekantskapskrets som i stort 
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består av företagare. Tydligt är att orternas storlek spelar en roll: i småstaden 

känner företagare varandra, eller känner åtminstone till varandra.  

Vilken typ av kontakter företagarna föredrar och vilka kontakter som gynnar 

deras företagande synes vara individuellt och beror också på hur formella respek-

tive informella kontakter definieras. Helena menar att hon har initierat några av 

sina informella kontakter, men uppskattar de formella kontakterna som gynnar 

hennes företag:  

Det passar mig bättre, om man ser ur mitt företags perspektiv. [funderar kort] 

Jag gillar effektiva möten där man känner att man får ut något av det. Fru-

kostmötena är mera socialt. Även om det ger en del företagsmässigt också så 

klart, eftersom vi har samma intressen. Men jag gillar just det här effektiva. Jag 

har något mål och då ska man nå fram till något, och sedan är det klart. (Hele-

na) 

Sara upplever på sätt och vis motsatsen till Helenas resonemang. Om informella 

kontakter säger hon: 

Jag kan säga det, att det tror jag är de mest givande kontakterna. De spontana, 

informella. De arrangerade kan bli lite krystade många gånger. Det är någon 

som tycker att vi ska sitta runt ett bord och prata och diskutera. Och där kan-

ske man inte vill öppna sig. Så egentligen är det inte så mycket att det ska ge så 

mycket nya affärskontakter eller så. Jag vet inte… Visst är det bra, men då ska 

det liksom vara att rätt personer hittar rätt personer, och det kan man göra 

ändå många gånger. (Sara) 

Vad företagarna diskuterar med sina kontakter varierar mycket, som exempel 

kan marknadsföring, personalfrågor, arbetstillströmning, prissättning och hur 

man skriver avtal med kunderna nämnas.  

Samarbeten, konkurrens och nätverkens konkreta effekter 

När man talar om kontakter med andra företagare kommer man också in på frå-

gan om konkurrens. Företagarnas syn på samarbete respektive konkurrens tycks 

handla om personliga inställningar, snarare än om branschskillnader. När det 

gäller konkreta effekter av nätverk och kontakter framträder dock företagstjäns-

ter där dessa i många fall är avgörande för verksamheten.  

Samarbeten företagare emellan eller konkurrens? 

I intervjuerna framkommer att företagarna samarbetar, men också att det finns 

gränser för samarbete. En konkret form av samarbete som hälsoföretagarna talar 

om är att dela lokal med andra hälsoföretagare. Några har gjort det tidigare, 

andra skulle vilja göra det.  
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Några av de intervjuade upplever inte konkurrens, inte ens inom samma 

bransch. De motiverar detta med sin personliga relation till kunden och att de 

därmed tillhandahåller en unik tjänst. Ingrid, som driver ett hälsoföretag, säger 

om sin syn på konkurrens:  

Det som jag tycker är väldigt positivt i min bransch är att kollegor, eller om ska 

kalla dem konkurrenter… Vi har en väldigt hög acceptans för varandra. Unge-

fär som att det inte är någon som ifrågasätter om det finns för många läkare, 

sjukgymnaster eller vårdbiträden på vårdcentralen. Men det är väldigt ofta man 

hör: ”Ja, det finns ju så många som jobbar med alternativmedicin idag. Hur ska 

det gå?”. Vi som jobbar inom branschen har hög acceptens för varandra. Som 

frisörer skapar vi våra egna relationer. Och det är likadant där, vi funderar inte 

över hur många frisörer det finns. (Ingrid)

Andra upplever däremot konkurrens. Bland de intervjuade har Sara den bredaste 

synen på konkurrens, samtidigt oroar den inte henne:  

Konkurrenter är inte bara de i samma bransch, utan konkurrenter är ju alla. 

Det är systembolaget, det är överallt där folk lägger sina pengar. Så det… Det 

oroar mig inte så mycket. (Sara) 

De andra som upplever konkurrens talar då om konkurrens inom branschen, som 

gör att de håller hårt i sina kunder, och känner att det finns gränser för vad de 

kan be sina branschkontakter om, även om kontakterna också är viktiga för att 

få uppdrag. Exempelvis menar Ingela att hon kan fråga en kontakt inom bran-

schen om hon har något uppdrag hon kan ge henne, medan hon inte skulle ställa 

samma fråga till en annan branschkontakt. Viveka menar att hon kommer att 

hänvisa sina kunder till andra inom branschen när hon går i pension:  

För du lämnar inte människor i sticket. Det är klart att jag kommer att höra 

mig för. (Viveka) 

Att samband finns mellan nätverkande, kontakter och konkurrens framgår av 

intervjun med Siv som menar att det har funnits många företag på orten som lik-

nar hennes och konkurrens dem emellan, vilket hon menar har försvårat samar-

beten och bildande av nätverk.  

Kontakter är nödvändigt  

Av intervjuerna framgår att kontakter är nödvändigt, framför allt för företagarna 

inom företagstjänster. Genom kontakter får man uppdrag, kunder och kan rekry-

tera anställda. Att företagarna verkar på små orter skapar både begränsningar 

och möjligheter. Kontakter knyts eftersom företagare känner (eller åtminstone 

känner till) varandra, samtidigt som småstaden också innebär att dåliga rykten 

sprider sig och att det kan vara svårt att hitta ”rätt” personer att anställa.   
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För Ingela spelade en kontakt en avgörande roll när hon lämnade sin arbetsgi-

vare och startade eget företag:  

Hade inte Magnus dykt upp och frågat om jag ville jobba åt dem då hade jag 

kanske fortfarande suttit kvar hos [arbetsgivaren]. Det är ju tillfälligheter 

många gånger. Och sedan har jag väl alltid vågat. Jag har alltid vågat hoppa 

(Ingela).  

Två av de andra intervjuade har också rekryterat anställda genom kontakter. Att 

annonsera tycker de är problematiskt:  

Man är sårbar när man är en liten grupp när man anställer personer om man 

inte inom den här sexmånadersperioden inser att det här inte passar in i vår 

grupp. Är man bara fem är det inte så lätt att flytta om personer. Det kan vara 

ett jätteproblem, då blir man inte av med den personen så lätt. Det gäller ju att 

få till en arbetsgrupp där alla trivs. (Siv) 

Inom företagstjänster är kontakter mycket viktigt för att få kunder, då det som 

jag nämnde i kapitel 4 där jag beskrev branscherna, inte var accepterat att annon-

sera tidigare. För tre av de intervjuade inom branschen var att kontakter det vik-

tigaste eller det enda sätt som de fick sina kunder på. Att orterna är små spelar 

också in här:  

Mona: Har du marknadsfört ditt företag någonting? 

Viveka: Nej. 

Mona: Hur har kunderna kommit i kontakt med dig? 

Viveka: Ryktet [skrattar]. 

Mona: Man tipsar någon? 

Viveka: [allvarlig] Det är väldigt lätt att få dåligt rykte också i den här bran-

schen, och då tappar du ju kunder. Men det går alltså. Förr fick man inte an-

nonsera när man hade en bokföringsbyrå. Det har de ju släppt på. Du kan gå ut 

och annonsera och tala om att du finns. […] Om jag för 20 år sedan skulle ha 

annonserat så: ”Va? Har hon inga kunder?” Det är lite så. Så nej, jag har inte 

marknadsfört mig alls. Min son har sagt till mig många gånger att vi skulle 

kunna ha gjort någonting. Men jag har inte känt något behov, för det går ge-

nom kund till kund. 

Om ryktesspridning och konkurrens säger hon också:  

Fagersta är litet. Det gäller att ta hand om de man har. För vi är ganska många 

här. (Viveka) 

Att de personliga relationerna är betydelsefulla för att hitta kunder, uppdrag och 

skapa ett gott rykte kring sig och sitt företag för de verksamma inom företags-

tjänster är mycket tydligt.  

 

* * * 
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Jämfört med de aspekter av kvinnors företagande som har behandlats i kapitel 5 

och 6 framkommer i detta kapitel de tydligaste skillnaderna mellan företagarna 

avseende verksamhetsbransch. Inom företagstjänster är kontakter och nätverk ett 

mycket viktigt sätt att hitta kunder och uppdrag på, ibland det enda. Att vara 

verksam inom företagstjänster gör också att man blir en attraktiv diskussionspart 

för andra företagare.  

Här framstår småstaden som kontext för småföretagande också när det gäller 

närhet och möjligheter att skapa informella kontakter, samarbeta och hålla koll 

på konkurrenter. Samtidigt innebär småstaden också begränsningar i och med att 

ett dåligt rykte lätt sprids, liksom att det kan vara svårt att hitta lämpliga perso-

ner att anställa.  

När det gäller kontakter och nätverk framkommer också betydligt tydligare 

markeringar från intervjupersonernas sida kring deras förhållningssätt till kvin-

nors företagande generellt och genusstrukturer än gällande de aspekter som be-

handlades i kapitel 5 och 6. Detta kan förklaras med att frågor om arbets-

livserfarenhet, förebilder, familj och vardag blir konkreta frågor som handlar om 

kvinnans eget liv. Frågor som den formella infrastrukturen (exempelvis företags-

rådgivning), kontakter och nätverk handlar också om andra företagare, företaga-

re som grupp och företagande kvinnor som grupp och huruvida intervjupersoner-

na identifierar sig med (föreställningarna om) dessa. Särskilt när det gäller med-

lemskap i formella nätverk för företagande kvinnor positionerar sig några av de 

intervjuade mycket tydligt.   

Med utgångspunkt i vad de intervjuade berättar, verkar skillnaden mellan vad 

som diskuteras i formaliserade nätverk och vad som diskuteras i företagarnas in-

formella kontakter med andra företagare inte vara särskilt stor. En skillnad som 

jag dock uppfattar som intressant mellan formella nätverk som riktar sig till 

kvinnor och formella nätverk för både män och kvinnor är att nätverken för 

kvinnor riskerar att betraktas som ointressanta och som någonting som inte gyn-

nar företagen om de bygger på sociala aktiviteter. Samtidigt är sociala aktiviteter 

just vad som lockar medlemmar till möten i överbyggande nätverk, enligt Vivekas 

berättelse. Utifrån tidigare forskning om nätverk och socialt kapital kan man tän-

ka sig att en förklaring ligger i vilka resurser som sammanbindande respektive 

överbryggande nätverk ger tillgång till. I överbryggande nätverk kanske sociala 

aktiviteter är tillräckligt (eller till och med vad som behövs) för att medlemmarna 

ska få ut någonting av sitt medlemskap eftersom det då blir möjligt att i det for-

mella nätverket att etablera informella kontakter med personer som har andra 
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resurser än de själva. En annan förklaring som är tänkbar, om vi beaktar hur fö-

retagarnas vardagsliv ser ut och hur olika delar av livet hänger samman, är att 

företagande kvinnor som har familj kan behöva vara mer rationella i sina val av 

vad de ägnar sin tid åt. Eftersom nätverkande tar tid ifrån någonting annat (arbe-

te, hemarbete eller fritid) kan det bli extra viktigt att uppleva konkreta och lön-

samma effekter av möten.  

En viktig skillnad mellan informella och formella nätverk är att det i formella 

nätverk inte bara kan finnas ambition om att utveckla enskilda personers företag 

utan också om att utveckla företagandet i sig lokalt och i regionen. Ett exempel är 

projektet Visit Bergslagen (www.visitbergslagen.se) som drivs av nätverket Embla 

och syftar till att utveckla besöksnäringen i regionen. Några av de reaktioner som 

Emblas ordförande menar att de i projektet har mött är intressanta, de handlar 

nämligen om en skepticism gentemot projektet och en rädsla för den nya (och 

icke manligt kodade) profil av företagandet som projektet speglar. Samma reak-

tioner på sina verksamheter har dock de intervjuade företagarna inte mött, trots 

att framförallt hälsoföretagarna också driver verksamheter som är kvinnligt ko-

dade. En möjlig slutsats är därför att nätverk för företagande kvinnor, av andra 

aktörer än de företagande kvinnorna själva, ses som positivt och inte som ett hot 

mot regionens manliga industriidentitet så länge nätverket och företagarna inte 

gör så mycket väsen av sig. Börjar de dock använda den potential som finns i nät-

verken, utmärka sig och därmed bidra till en ny näringslivsprofil i regionen blir 

reaktionerna annorlunda.  
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8. Övergripande slutsatser  
 

I den här avhandlingen har det övergripande syftet varit att undersöka kvinnors 

företagande i ett genusstrukturellt perspektiv med Bergslagen i fokus. Aspekter av 

företagandet som har behandlats har framförallt varit arbetslivserfarenheter, fö-

rebilder, familj och vardagsliv samt kontakter och nätverk. Detta har gjorts med 

hjälp av två olika empiriska material: kvalitativa intervjuer och kvantitativa regis-

terdata. 

Frågeställningar som jag har fokuserat på har varit: Vilka bilder och föreställ-

ningar om företagande i Bergslagen framkommer i studier av regionen och andra 

regioner med liknande närings- och arbetslivstraditioner samt i studier av platsers 

betydelse för företagande? Hur vanligt är småföretagande i kommuner i berg-

slagsregionen? Är företagandet mindre utvecklat i Bergslagen jämfört med andra 

delar av landet? Vad karaktäriserar kvinnors företagande i bergslagsregionen? 

Vilka förhållanden ter sig ur individperspektiv främja företagande? I vilka sam-

manhang (arbetsmässiga, familjemässiga och sociala) har kvinnor som startat 

företag befunnit sig? Hur ser samspelet mellan olika delar av livet ut för företa-

gande kvinnor?  

I den kvalitativa delen av studien har jag fokuserat på två orter i Bergslagen, 

Fagersta och Norberg, och två branscher, hälsobranscher och företagstjänster.  

I kapitel 2 sattes avhandlingens studieområde in i en begreppslig och teoretisk 

kontext. Här diskuterades bruksandan, strukturomvandling och brytande av tra-

ditionella dominerande näringslivsmönster samt bruksorten som en kategori och 

föreställningar om dessa orter som icke-entreprenöriella. Vidare diskuterades 

småstaden som en plats mellan det urbana och det rurala. Avslutningsvis diskute-

rades regionala genuskontrakt som i tidigare forskning har karaktäriserats som 

traditionellt i Bergslagen.  

I detta kapitel diskuterar jag de övergripande slutsatser som jag drar av studi-

en och de två frågeställningarna av syntetiserande karaktär: Vad betyder de olika 

bilderna av kvinnors företagande och av regionen som framkommer i tidigare 

forskning, respektive genom kvalitativa och kvantitativa material? Och vad bety-

der studiens resultat för teorier om småföretagande i bruksorter och för teorier 

om regionala genuskontrakt?  
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Företagande kvinnors sammanhang och villkor  

Resultaten kring de valda aspekterna av kvinnors företagande tyder på en rad 

komplexa sammanhang och villkor under vilka kvinnor blir och är företagare. I 

kapitel 5 till 7 fokuserades vilka erfarenheter och situationer som gör att företag 

startas, liksom hur olika delar av livet hänger samman för företagande kvinnor. 

Mitt syfte med att ställa erfarenheter och situationer i fokus, och inte bara motiv, 

som ligger bakom att företag startas har varit att gå längre i diskussionen och få 

en djupare förståelse för när och varför företag startas. Motiv till att starta före-

tag kan exempelvis vara att själv kunna bestämma över sitt arbete eller sina ar-

betstider, men det handlar också om att överhuvudtaget betrakta företagande 

som ett möjligt sätt att försörja sig på. Här har jag kunnat konstatera att det har 

stor betydelse i vilka arbetsmässiga och sociala sammanhang man befinner sig 

(och har befunnit sig i) för huruvida man ser företagande som en möjlig arbets-

form och vågar ge sig in i det.  

En slutsats i avhandlingen är att bakom start av företag finns flera komplexa 

anledningar. Det handlar om motiven till att starta företag (så kallade pull- och 

pushfaktorer), exempelvis att vilja förverkliga en affärsidé eller inte trivas med sitt 

nuvarande arbete. Här kan givetvis olika pull- och pushfaktorer samverka, exem-

pelvis kan det som för många av hälsoföretagarna utgöra ett sätt för att kunna 

arbeta med det de tycker är roligt, samtidigt kan det också ses som en möjlighet 

att förbättra sin arbetssituation och själv kunna fatta beslut. När det gäller dessa 

erfarenheter och sammanhang belyser avhandlingen flera komplexiteter. För den 

enskilda individen kan starten sällan förklaras genom enbart en enskild faktor. 

Hon (eller han, det gäller sannolikt även män) kan se olika anledningar till att 

starta företag, och det handlar även om att befinna sig i en situation och ha erfa-

renheter som gör att företagande ses som möjligt och om att våga ge sig in i nå-

gonting som också är riskfyllt.   

Nedan ger jag en återblick på och diskuterar det jag uppfattar som studiens 

viktigaste resultat kring detta.  

Möjlighetsbildernas betydelse för start av företag  

En slutsats gäller den tidigare arbetslivserfarenhetens betydelse för start av före-

tag. Där visar den statistiska undersökningen att de kvinnor som startade företag 

oftare hade varit anställda på mindre arbetsplatser än på större. Det utgör sanno-

likt goda möjligheter till att som anställd få inblick i många delar av en verksam-

het, istället för begränsade delar av den, och därmed förberedelse för att själv dri-

va en verksamhet.  
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Den statistiska undersökningen visade också att kvinnor som var anställda på 

arbetsplatser där det fanns en företagare oftare startade företag än andra kvinnor. 

Här introducerade jag begreppet möjlighetsbilder. Tidigare har det talats om bris-

ten på förebilder som en anledning till varför kvinnor inte startar företag i lika 

hög grad som män. Begreppet förebilder för dock tankarna till att framhålla lyck-

ade och framgångsrika företagare som inspirationskällor. I mina intervjuer fick 

jag en känsla av att ordet förebild var problematiskt: det föreföll sig inte naturligt 

att ha en förebild på det sättet. De intervjuade kunde nämna personer som de 

tyckte var duktiga eller var imponerade av, men de eftersträvade inte att likna 

någon annan. De ville vara sig själva i sitt företagande. Samtidigt framkom det i 

intervjuerna att det fanns personer i företagarnas liv som själva var företagare 

eller som hade påverkat dem att våga. Framförallt visade sig kvinnornas män spe-

la en stor roll: nästan samtliga av dem jag intervjuade hade eller hade haft en rela-

tion med en man som var företagare. Att en partner som är företagare har bety-

delse för kvinnors företagande framkom även i registerdata. Vidare handlade det 

också om företagarnas föräldrar och det som i tidigare studier har kallats för fö-

retagararvet. Några av de intervjuade hade föräldrar som var företagare, men 

detta verkade inte ha lika stor betydelse som en företagande partner. Familjen 

som företagarna hade bildat själva framstod som mer betydelsefull än familjen 

som de växt upp i. Att sedan en familjesituation med två företagare kan vara 

komplicerad är en annan fråga. Båda dessa aspekter av relationer mellan företa-

gare handlar också om företagande som ett speciellt sätt att leva, företagande som 

en livsform.  

Precis som när det gäller betydelsen av att i arbetslivet få kunskaper om och 

förberedelse i företagande, handlar relationen med en annan företagare och att 

växa upp i en företagarfamilj om detta. Här finner jag det dock mer lämpligt att 

tala om möjlighetsbilder än förebilder. Till skillnad från de associationer som be-

greppet förebilder skapar, handlar möjlighetsbilderna om att kvinnor och män 

som genom att befinna sig i (de blivande) företagarnas närhet också kan avdra-

matisera företagande. Att starta ett företag och försöka försörja sig på det inne-

bär ett risktagande, och för att våga ta risken behövs mod och avdramatisering. 

Till skillnad från förebilderna behöver möjlighetsbilderna inte vara framgångsrika 

för att bidra till mod och avdramatisering. Snarare handlar det om att företagan-

de framstår som möjligt och uppnåeligt, men också att det är okej att misslyckas 

med ett projekt. Att se någon misslyckas, men ändå i slutändan klara sig som 

människa (och inte nödvändigtvis som företagare) är värdefullt då det avdramati-

serar företagandet.  
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Omsorg och brytande av traditionella genuskontrakt  

Ytterligare en slutsats är att inte bara anledningarna till att starta företag är kom-

plexa. Komplexiteten gäller också de villkor under vilka kvinnor är företagare.  

Samspelet mellan olika delar av livet är tydligt, vilket inte minst framkommer när 

det gäller de intervjuade som hade barn.  

Tidigare har studier av familjesituationens betydelse för kvinnors företagande 

framförallt handlat om barnen. Här har forskningen kommit till olika resultat, av 

vilka man kan dra slutsatsen att kvinnor startar företag både för att underlätta 

kombinationen av arbete och familjeansvar och när de inte har familjeansvar. 

Företagande utgör alltså en strategi för att få olika delar av livet att gå ihop, sam-

tidigt som en familjesituation med barn också utgör ett hinder för kvinnors start 

och drivande av företag.  

Jag kan här konstatera att barnen framstår som en viktig del i de intervjuades 

liv, men de mer intressanta resultaten om familjens betydelse i relation till kvin-

nornas företag handlar om de intervjuades män och egna föräldrar. Barnen på-

verkar vardagen, men i vardagen finns tillgång till en social infrastruktur som gör 

att kvinnornas företag och föräldraskap fungerar tillsammans. Även om de inter-

vjuade ibland har talat om dåliga samveten för att de har arbetat (för) mycket har 

infrastrukturen omkring dem och barnen gjort att situationen har fungerat. Den-

na infrastruktur har bestått av barnens mor- och farföräldrar, deras pappor och 

av den offentliga barnomsorgen. Kvinnorna har därmed inte varit ensamma om 

att få vardagen att gå ihop och om att ge omsorg och kärlek.   

Det finns emellertid en fråga som ter sig vara mer problematiskt än barnen för 

de företagande kvinnorna när det gäller omsorg som de förväntas, behöver eller 

vill utföra. Det är omsorgen om deras egna åldrande föräldrar. Föräldrarna, som 

när de är unga och friska pensionärer utgör en stor och uppskattad tillgång i var-

dagslivet och skapar en trygghetskänsla, blir också äldre och i behov av omsorg. 

Och här tycks samma stödjande sociala infrastruktur som när det gäller barnen 

inte finnas.  

Den offentliga barnomsorgen kompletteras av exempelvis mormödrar som 

hämtar på dagis, medan kvinnorna förefaller vara mer ensamma i omsorgen av 

sina egna föräldrar. Genom att belysa kvinnornas omsorg av både sina barn och 

sina föräldrar framkommer den offentliga barnomsorgen som en institutionell 

lösning som fyller en viktig roll. Äldreomsorgen synes inte fylla samma roll, vilket 

leder till större konflikter mellan arbete och omsorg för kvinnorna. Som jag åter-

gav i kapitel 6 ger de intervjuade uttryck för en efterfrågan på ”gamla tiders pen-

sionärshem” där äldre, även de som inte är sjuka, kan bo och känna trygghet och 

kontakt med andra människor istället för att bo ensamma. För att kvinnor ska 
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kunna bryta mot traditionella genuskontrakt utgör därför både en fungerande 

offentlig barnomsorg och äldreomsorg viktiga faktorer. Möjligheterna att bryta 

mot traditionella genuskontrakt blir därmed inte bara en privat fråga.   

Bland de intervjuade finns både kvinnor som ter sig leva i ett traditionellt ge-

nuskontrakt och intervjuade som ger uttryck för att leva i ett mer modernistiskt 

genuskontrakt. Det traditionella genuskontraktet framstod som tydligt särskilt i 

Lisas liv, som också berättade om vilka konsekvenser arbetsdelningen i hemmet 

och ansvaret för barn och andra familjemedlemmar fick för hennes arbete. Hon 

visade också en medvetenhet om att detta traditionella genuskontrakt inte accep-

terades av unga kvinnor som flyttar ifrån orten, vilket också hennes egen dotter 

hade gjort. Brytning mot det traditionella genuskontraktet och att intervjuperso-

nerna levde i mer jämställda och modernistiska kontrakt framkom bland annat i 

intervjuerna med Lena och Viveka. Exempelvis menade Lena att hon inte är gjord 

för att ta hand om gamla föräldrar och att omsorg inte ligger för henne på det 

sättet. Viveka är intressant eftersom hon kan sägas bryta mot ett traditionellt ge-

nuskontrakt genom att stanna kvar på orten. Hon hade kunnat flytta därifrån 

många gånger i och med sin mans arbete, men ville inte flytta som en ”med-

flyttande hustru”. Hon trivdes bra på orten och hade sitt liv där, och menade be-

stämt att hon har rätt till sin egen karriär. Att hon stannade kvar resulterade ock-

så i att hon startade sitt företag. Att hon också betonade att detta var ett bra val 

och att hon och hennes man hade ett bra liv tillsammans, tolkar jag som att där 

fanns en ömsesidig kärlekskraft och att denna är viktig för brytande av traditio-

nella genuskontrakt.  

Det övergripande regionala genuskontraktet i Bergslagen beskrivs i tidigare 

forskning som traditionellt. Att intervjupersoners berättelse ger uttryck för att de 

lever ett mer modernistiskt och jämställt genuskontrakt är intressant eftersom det 

innebär att de utmanar det traditionella kontraktet. Att det förhåller sig på detta 

vis, och om det blir allt vanligare bland kvinnor och män kan det på sikt också 

utmana och förändra det övergripande kontraktets karaktär.  

Kontakter som nödvändigt och nätverk som komplexa  

Även när det gällde frågor om företagarnas nätverk och kontakter framkom 

komplexiteter. De tydligaste branschskillnaderna mellan företagarna inom hälso-

branscherna och företagstjänster framkom när det gäller deras kontakter med 

andra företagare: kontakter utgjorde det viktigaste (och ibland det enda) sättet att 

få kunder inom företagstjänster. Samtidigt som kontakter och nätverk var viktigt 

både för att få kunder/uppdrag och hitta lämpliga personer att anställa gör också 
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konkurrenssituationen mellan företag att samarbeten och nätverk blir svårare att 

genomföra.  

När det gäller frågor om kontakter och nätverk framkom hos de intervjuade 

de tydligaste markeringarna och positioneringarna i förhållande till genusstruktu-

rer och föreställningar om ”företagare” och ”kvinnor som företagare”. Intresset 

för att vara medlem i ett företagarnätverk tycks hänga ihop med huruvida kvin-

norna identifierar sig själva med sin bild av ”företagare” och intresset för att vara 

medlem i ett nätverk endast för företagande kvinnor tycks hänga ihop med huru-

vida de identifierar sig själva med sin bild av ”kvinnor som företagare”. Intresset 

för nätverk för företagande kvinnor kan också, som framgick i intervjun med Siv, 

komma som en reaktion på utestängning från mansdominerade nätverk. Bland de 

intervjuade finns därför också både de som menar att deras enda kontakter med 

andra företagare består av kontakter inom ett nätverk för kvinnor, och de som 

förklarar att de inte är intresserade av att vara medlemmar i nätverk för kvinnor.  

Informella kontakter med andra företagare ses som betydelsefulla av de inter-

vjuade, precis som tidigare forskning konstaterar. Däremot framkommer inga 

större skillnader mellan vad företagarna med huvudsakligen informella kontakter 

och företagarna med huvudsakligen formella kontakter diskuterar med andra 

företagare. En observation är att nätverk som riktar sig till kvinnor (sammanbin-

dande nätverk) riskerar att betraktas som ointressanta om de bygger på sociala 

aktiviteter. Samtidigt verkar nätverk som både riktar sig till kvinnor och män 

(överbryggande nätverk) locka medlemmar till just sådana aktiviteter. Troligen 

handlar företagarnas intresse för att delta i sammanbindande respektive över-

bryggande nätverk inte egentligen om de aktiviteter som medlemmarna i nätver-

ken träffas för, utan om deras föreställningar om vilka resurser de kan få tillgång 

till genom kontakter med de andra medlemmarna. För företagande kvinnor är 

dock tid en begränsad resurs, vilket också kan göra att de känner ett starkt behov 

att få ut någonting konkret av medlemskapet.  

Bergslagen som en entreprenöriell region och småstäder  

som företagarmiljöer  

En vanlig föreställning om bruksorter och regionen Bergslagen är att det handlar 

om platser där småföretagande är ovanligt och där det är svårt att vara småföre-

tagare. Avsaknad av traditioner och de stora arbetsgivarnas dominans på små 

orter har här tillskrivits stor betydelse. Avhandlingens empiriska analys har emel-

lertid visat att detta inte nödvändigtvis är sant. Istället framkommer en mer nyan-

serad bild av företagandet och företagandets villkor på dessa orter och i denna 

region.  
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Den statistiska undersökningen bryter således mot den traditionella bilden. 

Genom kartläggning med hjälp av registerdata av företagande i de kommuner 

som ingår i EU:s strukturfondsprogram Mål 2 Bergslagen har jag kunnat visa att 

andelen företagare bland kvinnor som är sysselsatta inte skiljer sig nämnvärt från 

det nationella genomsnittet. Däremot är andelen företagare bland män som är 

sysselsatta i kommuner i Mål 2 Bergslagen lägre än det nationella genomsnittet. 

Jag har också kunnat visa att andelen företagare bland sysselsatta, både kvinnor 

och män, varierar mellan kommunerna i Mål 2 Bergslagen. Därmed nyanseras 

föreställningen om och den traditionella bilden av Bergslagen som en icke-

entreprenöriell region. Företag startas och drivs där, framförallt av kvinnor, i lika 

stor utsträckning som det görs i landet i övrigt. Skillnaderna mellan olika kom-

muner gör det också problematiskt att idag tala om bruksorter som en homogen 

kategori när det gäller företagande. Skillnaderna mellan dessa orter både när det 

gäller kvinnors och mäns företagande är för stora för att detta ska te sig rimligt. 

De två valda orterna i denna studie, Fagersta och Norberg, är exempel på detta. I 

Fagersta var andelen företagare bland kvinnor 3,7 procent och i Norberg 6,1 pro-

cent 2003. Det nationella genomsnittet bland kvinnor var 4,6 procent samma år. 

Skillnaderna för män var här ännu större: i Fagersta var 5,9 procent av de syssel-

satta männen företagare jämfört med 17,6 procent i Norberg. Det nationella ge-

nomsnittet år 2003 var 10,3 procent.   

Bruksorten och bruksandan som manliga konstruktioner  

Frågan är då vad denna bild av Bergslagen som en icke-entreprenöriell region 

kommer av? Jag betraktar föreställningen om Bergslagen som en icke-

entreprenöriell region som en manligt kodad föreställning. Berättelsen om regio-

nen har handlat om bruken, industrin, de manliga arbetena och den manliga ar-

betslösheten efter strukturomvandlingen och om männen som blir kvar när kvin-

norna flyttar. Likaså är företagande i sig manligt kodat. Att det finns en föreställ-

ning om regionen som icke-entreprenöriell och att denna föreställning idag inte 

stämmer överens med verkligheten menar jag därför handlar om både att kvinnor 

och kvinnors arbete många gånger osynliggörs i bilder av regionen samtidigt som 

det generellt har funnits en tendens att osynliggöra kvinnor som företagare.  

Vidare förefaller föreställningen om Bergslagen som en icke-entreprenöriell 

region bara kunna få empiriskt stöd i statistik när det gäller den del av befolk-

ningen som är född i Norden. Som framkom i kapitel 4 var andelen företagare 

bland den utomnordenfödda delen av befolkningen i kommunerna i Mål 2 Berg-

slagen större än bland den inomnordenfödda delen. Dessutom var andelen företa-

gare bland utomnordenfödda större inom Mål 2 Bergslagen jämfört med motsva-
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rande andel i residenskommunerna Falun, Karlstad, Västerås och Örebro. Detta 

gäller både kvinnor och män.  

Inflyttningen till regionen, oavsett om den består av inflyttare från andra delar 

av världen eller andra delar av landet är intressant. Några av de intervjuade före-

tagarna talar om att inflyttare bidrar mycket till ortens utveckling, men samtidigt 

består de intervjuade företagarna inte bara av inflyttare. Särskilt inom hälsobran-

schen uttrycks dock tydligt de intervjuade kvinnornas behov av influenser utifrån 

för att starta företag. Det var i hög grad utbildningar på andra platser som ledde 

till att de blev företagare.  

Föreställningen om att det i Bergslagen finns en starkt rotad lönearbetarlivs-

form som säger ”här är man anställd och inte företagare”, kan diskuteras både 

utifrån kartläggningen av företagandet i regionen och utifrån intervjuerna. Att 

andelen företagare bland kvinnor i Bergslagen inte skiljer sig nämnvärt från den 

genomsnittliga andelen företagare bland kvinnor i Sverige, samtidigt som andelen 

företagare bland männen i Bergslagen är lägre än i landet, tyder på att lönearbe-

tet, och kanske också bruksandan, i själva verket är en manlig norm snarare än 

en generell norm. Av statistiken att döma tycks den i större utsträckning gälla 

männen i regionen än kvinnorna.  

Att de intervjuade sedan talar om en upplevd bruksanda, vilket också förkla-

rar deras syn på inflyttarna som viktiga, är intressant. Bruksandan finns alltså, 

som upplevelse och föreställning hos de företagande kvinnorna själva, trots att 

statistik pekar på resultat som nyanserar bruksandans betydelse för företagandet 

på orterna. Även om företagarna är medvetna om att de själva bryter mot en tra-

ditionell arbetskultur så är de inte medvetna om hur denna brytning ser ut på or-

terna och i regionen generellt, och vilka det är som bryter mot den. Den bruksan-

da som de upplever påverkar företagandet och orternas utveckling är troligen en 

generell anda, där genusaspekter inte har blivit tydliga. Vidare är vad de säger om 

bruksanda och orterna som bruksorter tudelat: de kan tala om en bruksanda, 

men samtidigt också, särskilt om Norberg, som en ort som de inte upplever som 

en bruksort. Och när de talar om hur platserna konkret påverkar deras företa-

gande handlar det snarare om att orterna är småstäder, än bruksorter. Exempel-

vis är möjligheterna att gå en speciell utbildning begränsade på en liten ort, lik-

som ibland också tillgång till service. Kontakter företagare emellan skapas lätt, 

samtidigt som dåliga rykten också sprider sig snabbt. Det är förhållanden som 

inte kännetecknar bruksorter specifikt utan som troligen gäller för småstäder 

överlag. Utifrån resonemanget om bruksanda och att villkoren för verksamheten i 

företagen snarare påverkas av att orterna är små än bruksorter följer en bestämd 

slutsats, nämligen att småstadskontexten (en mer genusneutral konstruktion) och 
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inte bara bruksortskontexten (en i huvudsak manlig konstruktion) är viktig i ana-

lysen av företagandet i Bergslagen.  

I den här studien nyanseras alltså föreställningen som Bergslagen som en icke-

entreprenöriell region. Regionen är inte homogen när det gäller företagande, det 

finns stora skillnader både mellan olika kommuner och mellan mäns respektive 

kvinnors företagande. Dessutom är inte Bergslagen en sluten region.  

Metodologisk reflektion  

För att förstå de komplexa situationer och sammanhang som företag startas i och 

för att förstå de komplexa villkor som råder för företagande kvinnor har kombi-

nationen av kvantitativt och kvalitativt material varit betydelsefull. Genom kom-

binationen av material har också föreställningen om regionen Bergslagen och dess 

företagande kunnat nyanseras.   

Registerdata har kunnat peka på strukturer i företagande medan intervjuerna 

har lett till en fördjupad förståelse av strukturerna och sprickorna inom dessa. 

Kombinationen av material har således kunnat illustrera en komplex verklighet. 

Registerdata har varit betydelsefulla för resultaten i studien, men samtidigt har 

statistiken inte kunnat besvara samma frågor som intervjuerna har eftersom stati-

stiken inte talar om hur det är att vara företagare: det förstår vi bäst genom före-

tagarnas egna berättelser. De två metoderna kompletterar alltså varandra och ger 

upphov till reflektion och fördjupad analys.  

I arbetet med analys av intervjuerna använde jag mig av dataprogrammet 

NVivo och det grounded theory-inspirerade arbetssätt som programmet underlät-

tar. Arbetssättet har låtit intervjumaterialet överraska och visat att saker som jag 

inte själv hade tänkt på som betydelsefulla var det. Ett exempel är att de intervju-

ade talade om sina mäns arbetspendling. I tidigare studier av strukturomvandling 

i bruksorter har männen setts som de stora förlorarna: att arbeten har försvunnit 

har lett till arbetslöshet men också en manlig identitetskris. Kvinnorna, vilkas 

identitet inte har varit uppbyggd kring industriarbeten och vilkas platsidentitet 

inte har varit lika stark, har flyttat från orterna till studier eller arbeten i andra 

delar av landet. Att de pendlande männen framkommer i intervjuerna visar också 

en annan bild av regionen.  

 

* * * 

 

Vad betyder då studiens resultat för teorier om regionala genuskontrakt och vad 

spelar kvinnors företagande för roll för regional utveckling och förändring? I stu-

dien finns exempel både på kvinnor som anpassar sig till traditionella genuskon-
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trakt och kvinnor som lever mer modernistiska genuskontrakt. Förståelsen för 

vad det innebär att följa respektive bryta mot traditionella genuskontrakt har 

därmed blivit större. Start och drift av företag är därmed inte per definition för-

enat med att bryta mot ett traditionellt genuskontrakt. Anpassning och brytning 

kan i själva företagandet handla om vilka branscher kvinnor väljer och av vilka 

anledningar de startar, men anpassning och brytning handlar också om hur före-

tagarnas familjeliv ser ut och hur familjeliv och företagande samspelar. Däremot 

bryter de företagande kvinnorna mot föreställningen om att ”man i Bergslagen är 

anställd och inte företagare”. För att få en klarare bild av hur genuskontrakten 

ser ut på lokal och regional nivå i dagens Bergslagen och förståelse för dessa kon-

trakt på övergripande nivå behövs dock en bredare studie av både kvinnor och 

män och både anställda och företagare.  

Kvinnors företagande är och bör vara en viktig drivkraft i den regionala ut-

vecklingen. Förutsättningarna är dock att dessa företagare och deras verksamhe-

ter blir synliggjorda och att det finns såväl affärsmässig som social infrastruktur.  

Föreställningen om Bergslagen och om bruksorter som icke-entreprenöriella plat-

ser är en föreställning som bara delvis får stöd i empirin. De företagande kvin-

norna är inte synliga i denna föreställning, och inte heller variationer mellan olika 

kommuner, vilket bidrar till oförtjänt negativ bild i sammanhanget, och kanske 

även negativa självbilder, såväl för regionen och dess kommuner som för dess 

företagare. Ett sätt att framhäva regionens utveckling och styrka är därmed att i 

dessa sammanhang använda ett genusperspektiv och att låta mångfalden i regio-

nens företagande ta plats.  
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9. Summary  
 

This thesis deals with women’s self-employment in a geographical context, the 

region Bergslagen in central Sweden, which is generally considered to have a low 

ratio of self-employment. This region has historically had a strong tradition of 

iron production, and the labour market in small towns has often been dominated 

by one large employer. However, the region has gone through structural changes 

since the 1970’s. The shutting down of companies or relocation of companies to 

other parts of the world has caused unemployment and a need for alternative 

ways of making a living. The image of a strong working culture, however, seems 

to have survived.  

Aim and research questions 

The aim of the thesis is to study women’s self-employment in a gender perspective 

with the region Bergslagen in focus. Aspects for self-employment that are studied 

are foremost work experience and role models, family and everyday life, and con-

tacts and networks. This is done by using two types of empirical materials: quali-

tative interviews and quantitative registry-based statistics. The objective is fo-

cused on the following research questions: 

� What images and ideas about self-employment in the region Bergslagen are 

visible in previous studies of the region and other regions with similar 

business structure and work life traditions and in studies of what place 

matters for self-employment?  

� How common is it to be self-employed in Bergslagen? Is self-employment 

less developed in this region compared to other parts of the country? What 

characterizes women’s self-employment in the region?  

� What individual contexts appear to be positive for starting an own busi-

ness? In which context (working life, family, and social circumstances) 

have women who have started businesses been situated? 

� How do different areas of life interact for self-employed women?  

� What do the images of women’s self-employment and of the region that 

are seen in previous research and through qualitative and quantitative data 

present? 

� What do the results in this study indicate for theories on self-employment 

in small industrial towns, and for theories on regional gender contracts? 
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Theoretical and conceptual contextualization 

The study is put into a theoretical and conceptual context by discussing theories 

and concepts such as the small single industry town as a conceptual category and 

what is referred to as a “single industry town spirit”, and structural change in 

industrially dominated regions. Further, small towns as places between urban and 

rural are discussed, as well as theories on regional gender contracts.   

In previous research, the single industry towns and the region Bergslagen are 

often regarded as lacking traditions of self-employment and entrepreneurship. 

Accordingly, the small single industry towns are often referred to as one category 

and compared with other regions that are considered to be more entrepreneurially 

successful (see for example Davidsson 1994, Davidsson 1996, Johannisson 1996, 

Johannisson 2005). The small single industry towns are seen as lacking traditions 

of self-employment and a public urge to start businesses. Starting a business con-

stitutes a break with strong traditions and cultural norms in working life. The so-

called “single industry town spirit” is seen both as a reason for this and as a diffi-

cult obstacle. This spirit, discussed by Ekman (1997) and Forsberg (1997b), is 

described as complex, representing traditionalism and a patriarchal power struc-

ture, as well as solidarity. The patriarchal single industry town sprit is according 

to Forsberg (1995:5) based on the idea of men working with production and 

women doing reproductive work. She also sees the focus on men and male work 

in industrial production in previous research as causing women to be made in-

visible and regarded as different.  

How local cultures influence what is considered to be male work and respon-

sibilities and female work and responsibilities is discussed by for example Massey 

(1994/1992), Jenkins (2004) and Forsberg (1995, 1997a, 1997b, 1998, 2000). 

Forsberg refers to this in her research as regional gender contracts which can be 

studied empirically through their explicit expressions.  The variations in regional 

gender contracts in Sweden that Forsberg finds (1997a, 1998) she terms tradi-

tional, non-traditional and modernistic. In the Bergslagen region she defines the 

gender contract as traditional, with for example a low ratio of women in local 

politics and women giving birth to children at an early age compared to larger 

cities, although with low birth rates. Also, there are more people moving out of 

the region than moving in. 
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Methods and materials 

Two types of empirical materials are used in the study: qualitative in-depth inter-

views with fourteen self-employed women and quantitative longitudinal statistics. 

The interviewees are women running small businesses in health and business ser-

vices in the two neighbouring towns of Fagersta and Norberg in the northern part 

of the province of Västmanland. The interviews have been analyzed using NVivo, 

a computer programme for qualitative analyses, which have facilitated a 

grounded theory-inspired analysis.  

The statistical database, BeDa, was developed by Statistics Sweden (Statistiska 

Centralbyrån, SCB) and is based on Swedish registries. The data set is composed 

of longitudinal data on all individuals above the age of 16 living or working in 

four provinces in central Sweden; Dalarna, Värmland, Västmanland and Örebro 

sometime during 1993-2003. In these provinces, municipalities that are part of 

the EU structural fund programme Objective 2 Bergslagen are found.70 The 

Bergslagen region in itself is, however, not an administrative region. The variables 

used in the analysis concern, for instance, employment status, line of business, 

education and family situation. Since the data set is composed of longitudinal 

data (1993-2003), it is possible to follow individuals over this time period and see 

who goes from employment to self-employment and what characterizes these in-

dividuals, in addition to “snap-shots” of the self-employment during different 

years. In comparison to other statistical materials used in international studies of 

self-employment, this registry-based longitudinal data set is unique. 

Using these two materials have been vital for the conclusions drawn in the 

thesis. The statistics have been used to map the self-employment in the Bergslagen 

region. Also, the statistical analysis has revealed structures, while the interviews 

have given a deeper understanding of the structures, by self-employed women 

explaining both conditions behind the statistical patterns and what it means to 

break away from the structures. Furthermore, the application of NVivo and a 

grounded theory-inspired analysis of the material have led to unexpected results.   

70 Also, two municipalites in the administrative province of Gävleborg are part of Objective 2 
Bergslagen; Hofors and Sandviken.  
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Self-employment in the Bergslagen region 

Through statistical analysis, self-employment in the Bergslagen region is exam-

ined. The results are compared to self-employment data concerning Sweden as a 

whole, and the idea of the region as having a low ratio of self-employment and a 

local working culture that is an obstacle for self-employment is nuanced. For one, 

the share of self-employed in the municipalities part of the EU Structural Fund 

Objective 2 Bergslagen only differs among men, compared to the national aver-

age. The share of self-employed women in the region is similar to the national 

average. Furthermore, the share of self-employed men and women varies among 

the municipalities within Objective 2 Bergslagen. Thus, it is problematic to speak 

of the region as a region with particularly low levels of self-employment and as a 

homogenous region when it comes to self-employment. These findings indicate 

that the idea of the region as non-entrepreneurial is an expression of both the re-

gion being male coded and self-employed women being subordinated. The stories 

about the region has primarily concerned the mills, the industry, the male labour 

and the male unemployment after the structural change, and the men being left in 

the small industrial towns when women leave for education, work and lives in 

larger cities. I interpret the fact that the idea of self-employment in the region de-

viates from the analysis results of registry based statistics as an expression two 

things. Firstly, that women and their work often is overlooked in the public per-

ception of the region, and secondly, as a general tendency to overlook women as 

self-employed and entrepreneurs.   

Self-employed women: contexts and conditions 

Aspects of women’s self-employment that I in particular have addressed in the 

thesis are: the importance of work experience and role models for starting a busi-

ness, the self-employed women’s family situations, and the importance of contacts 

and networks. The situations and conditions under which women become and 

remain self-employed and entrepreneurs are complex, and there is a clear interac-

tion between different areas of life. Below some of the findings of the study are 

presented.  

Work experience and role models 

Here the results show that previous work experience and experiences involving 

learning about entrepreneurship and what it means to be self-employed matters 

for starting a business of one’s own. The statistical analysis shows that women 
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who became self-employed more often had been employed at small, rather than 

large, work places before becoming self-employed.  

Coming in contact with self-employment is important for considering self-

employment and daring to take the risk that starting a business involves. The im-

portance of role models is discussed in previous studies (see for example Schiller 

& Crewson 1997, Wagner & Sternberg 2004, Larsson 2006, van Auken, Fry & 

Stephens 2006). Here I discuss the role model concept and what I have termed 

possibility models. Role models are often thought of as sources of inspiration and 

people who are successful. However, what really seems to matter according to the 

interviews with self-employed women, is observing other self-employed. Through 

observation, self-employment is seen as a form of employment and less risky. 

Role models are in previous studies often defined as parents who are also running 

businesses (see for example Sundin & Holmquist 1989, Schiller & Crewson 

1997, Le 1999, Hundley 2006). In this study, however, a relationship with a self-

employed man seems even more important for women starting businesses. Having 

a self-employed partner can mean that the women even before becoming self-

employed are living in a self-employed life mode and have access to support, 

valuable advice and resources.   

Everyday life and family 

In previous research on how family situation effects self-employment, results 

show that family reasons constitutes motives for women in both to starting and 

closing their businesses. Responsibilities for children and housework can be an 

obstacle for women in starting and running a business, but starting a business can 

also be a way for women to combine work with family responsibilities. These 

different results are discussed by for example Sundin and Holmquist (1989) and 

Budig (2006), as well as in a Swedish government report (SOU 2005:66).  

In previous research on how family situations effects women’s self-

employment and entrepreneurship, the focus lies mainly on the effect that chil-

dren have. The conclusions I draw in this study about family situation and prac-

tices of care are that work and everyday life interact for the interviewed women. 

However, childcare does not seem to be a troublesome issue for the interviewees, 

since they are not the sole caretakers of their children. Both day care-centres and 

the grandparents are valuable resources in the social infrastructure, especially for 

single mothers. What seems to be problematic for the women is instead the care 

for their own parents when they grow old. Some of the women tell stories about 

helping and taking care of their ageing parents. They also express experiences of a 

lacking supporting social infrastructure through wishes for more homes where 
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elderly people can live and feel cared for and safe instead of alone. For the chang-

ing of traditional gender contracts and facilitating women’s entrepreneurship, 

social infrastructure is thus an important part.  

Contacts and networks 

The importance of networks for entrepreneurs is discussed by for example Al-

drich & Brickman Elam (1995), Johannisson (1996a, 1996b, 2005) Renzulli, Al-

drich and Moody (2000) and Field (2003). In research on networks and social 

capital network ties are sometimes discussed in terms of strong ties, weak ties and 

contacts with strangers (Aldrich & Brickman Elam 1995, se also Granovetter 

1973). Networks can also be seen as bonding networks and bridging networks 

(Putnam 2000).  

In the part of the thesis that deals with contacts and networks, differences be-

tween women with businesses in health and business services appear: contacts 

play a very important role in business services. It is the most vital (and sometimes 

the only) way of gaining customers. However, competition between firms can 

make building contacts and forming networks difficult. The topic networks and 

access to resources also sheds light on the interviewees’ views on gender struc-

tures and ideas about men and women as entrepreneurs. Their views become in 

particular evident when the interviewees are asked about their networks and their 

interests in membership in networks for entrepreneurs (bridging networks) re-

spectively networks for women who are entrepreneurs (bonding networks).  

Conclusions 

In the study both examples of women adjusting to a traditional gender contract 

and women living in more modernistic and equal gender contracts appear. In un-

derstanding what it means to both adjust and to break away from a traditional 

gender contract, the study makes a contribution. The fact that some of the inter-

viewed women seem to be living in a more modernistic gender contract is interest-

ing, since they challenge the traditional gender contract. Starting and running a 

business of one’s own does, however, not necessarily mean breaking a traditional 

gender contract. Adjustment and breaking can in the business itself have to do 

with what types of business women choose, and the reasons behind starting a 

business. But adjustment and breaking also have to do with the women’s family 

life and how everyday life and running a business interact. What all self-employed 

women in the region are breaking away from however, is the idea of a strong 

working culture that supposedly says “in this region people are employed and not 

self-employed”. For a clearer picture and understanding of the gender contracts 
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on local and regional level in today’s Bergslagen in general, however, a more gen-

eral study focusing on both women and men as well as employees and self-

employed, is needed.  

Women running businesses of their own are and should be a driving force in 

regional development. The conditions are, however, that they and their businesses 

are made visible and that there exists a business- related as well as a social infra-

structure.  

The idea of Bergslagen as region with low levels of self-employment can only 

partly be supported empirically. Neither the variations within the region, nor the 

difference between men and women, are made visible in this idea. This contrib-

utes to an undeserved negative image in entrepreneurship discussions, and per-

haps also to negative self-images for the region, the municipalities and the local 

entrepreneurs. A way of emphasizing the region’s development and strength is to 

use a gender perspective on self-employment, and let diversity in self-employment 

and entrepreneurship take place.
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Bilaga 1 Intervjuteman: de intervjuade företagarnas version  
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Bilaga 2 Intervjuguide företagare 

 
Tema 1: Företaget, arbetslivsbakgrund, kontakter med andra företagare och förebilder 
 
Bakgrundsfrågor om företaget, tidigare arbeten och förebilder 
- Bransch? Vad gör företaget? 
- Kunder och marknad (vilka? var?)  
- Arbetstider (heltid/deltid/annat, en bra situation?)  
- När startades företaget? 
- Hur uppstod idén till företaget? (Varför den branschen? Sågs företagande som en 

möjlighet eller en ”väg ut”?)  
- Tidigare arbetslivserfarenhet? (Utbildning, tidigare arbeten, heltid/deltid/annat)  
- Starta-eget- kurser? Annat? Starta-eget-bidrag  
- Vad är positivt med att vara företagare? Vad är negativt?  
- Motiv till drift av företag idag  
 
Den lokala kontexten och företagsklimatet 
- Svenskt näringslivs lista över företagsklimatet i Sveriges kommuner: Norberg. Fager-

sta. 
- Vad skulle du säga är ett bra företagsklimat?  
- Andras reaktioner på start av företag? (Banker, kommunen, vänner, familj)  
- Vilka uppfattar du kan påverka företagsklimatet på orten? Hur? Vad fungerar bra? 

Vad skulle kunna ändras?  
- Råd/hjälp från kommunen, banken, företagarcentrum etc? Har du använt dig av möj-

ligheten till råd/hjälp? 
 
Nätverk och kontakter med andra företagare? 
- Känner du själv andra företagare? Inom vilka branscher? (Vänner? Kvinnor, män?)  
- Finns det frågor som du diskuterar eller skulle vilja diskutera med andra företagare?  
- Tycker du att det är lätt eller svårt att få kontakt med andra företagare eller personer 

inom samma bransch? (Kvinnor, män?) 
- Känner du till om det finns någon särskild fråga om företagarna på orten har samar-

betat kring/varit engagerade i?  
- Medlem i formellt nätverk? Känner du till någon företagarförening på orten?  
- Sker kontakter formell, informellt eller både och?  
- Finns någon särskild person som har varit en förebild, inspirationskälla eller diskus-

sionspartner? Vem?  
- När har personen varit särskilt viktig? 
- Varför är personen en förebild?  
- Om en förebild inte finns, är det något som saknas? 
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Tema 2: Vardagsliv och familj 
 
Familj och uppväxt  
- Uppväxt (Lokalt? Inflyttad?) 
- Ensamstående, gift/sambo, skild, partner?  
- Ev partners arbete? Heltid/deltid?  
- Familjens samlade inkomster? (Är företaget en viktig del i familjens försörjning eller 

är partnerns arbete en förutsättning för att företaget ska kunna drivas?)  
- Barn, ålder? Hemmaboende eller flyttat hemifrån (kvar på orten)?  
- Föräldraledighet?   
- Barnomsorg i kommunen?  
 
Vardagsliv och arbetsliv 
- Vad gjorde du igår? Beskriv dagen, från morgon till kväll. Var det en vanlig dag?   
- SCB:s tidsanvändningsstudie:  Stämmer tidsanvändningen på dig/din familj? Hemar-

bete, barn… (Vem tar ansvar?)  
- Om intervjupersonen är ensamstående med barn: var bor barnen mest? Vem tar of-

tast hand om praktiska saker som barnen behöver (t.ex. inköp av kläder, kontakt 
med skola) 

- Upplever du att du har tid att vårda relationer till familj, vänner och släkt? Hur upp-
lever du relationen mellan arbete och familj/andra relationer? Stress i vardagen?  

 
Föräldrar och syskon 
- Föräldrar/syskon/annan nära släkt på orten?  
- Finns företagande i familjen/släkten? (Föräldrar/syskon) 
- Föräldrarnas ålder, hälsa och boendesituation?  
- Äldreomsorg i kommunen?  
- Vad skulle hända om en förälder (din eller din partners) alt ett syskon blev sjuk och 

behövde hjälp? Skulle det påverka ditt företag? 
- Vad skulle hända om du själv skulle bli sjuk under en längre period?  
 
Tema 3: Framtiden 
 
Framtiden 
- Hur ser du på framtiden med ditt företag?  
- Skulle du kunna tänka dig att expandera företaget (och kanske anställda någon)? I 

vilken situation skulle du kunna tänka dig att göra detta?  
- Vad skulle kunna få dig att lägga ner företaget? Vad skulle ett vanligt arbete innebära 

för dig?  
- Hur ser familjens framtid ut? Bo kvar på orten?  
- Vad tror du om ortens framtid när det gäller företagande?  
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Bilaga 3 Intervjuteman: Embla  

 

 

 

 

 





Företagande kvinnor i bruksort - mona hedfeldt 219

Bilaga 4 Intervjuguide Embla  

Bildandet av nätverket bildande 
- När?  
- Vilka tog initiativet?  
- Finansiering?  
- Målsättningar?  
 
Nätverkets aktiviteter 
- Hur ofta anordnas möten? Var?  
- Mötenas innehåll? (Program?)  
- Vilka bestämmer över mötenas innehåll?  
 
Nätverkets medlemmar 
- Antal medlemmar?  
- Antalet medlemmar på möten?  
- Branscher?  
- Medlemmarnas ålder? 
- Medlemmar med utländsk bakgrund?  
- Fagersta/Norberg 
- Nya företagare eller företagare sedan länge?  
- Är medlemmarna också aktiva i andra nätverk?  
- Hur har nätverket fått sina medlemmar? (Marknadsföring? )  
- Finns det personer som har ”tackat nej” till medlemskap?  
 
Samverkan med andra nätverk 
- Samverkar Embla med andra lokala/regionala nätverk? 
- Företagarföreningar? 
- Finns det en ambition att knyta kontakter med män som är företagare?  
 
Företagande kvinnors villkor  
- Behov av nätverk för företagande kvinnor? (I så fall, hur märks det)?  
- Är villkoren annorlunda för kvinnor? (Hur? Vem bestämmer villkoren?)  
- Vad kan företagande kvinnor i nätverk uppnå som enskilda företagande kvinnor inte 
kan eller har svårare att uppnå?  
 
Synen på män som företagare 
- Är män involverade i nätverksaktiviteter? T.ex. som föreläsare? Heller kvinnor?   
- Skulle en man vara välkommen som åhörare/deltagare på något av Emblas möten? 
(Män i kvinnodominerade branscher?)  
 
Framtiden 
Vad har hänt inom nätverket Embla om 1 år? Om 5 år?  
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Bilaga 5 Branschindelning baserad på SNI-koder efter SNI02 

 

För beskrivning av SNI-koder på femsiffernivå, se SCB (2003). MIS, SNI02, Standard för 
svensk näringsgrensindelning 2002. Stockholm: SCB.   
 
1 Industri:  
Branscher på femsiffernivå: 90001-90030, 10000-41009 
10: Kol- och torvutvinning 
11: Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill 
12: Utvinning av uran- och toriummalm 
13: Utvinning av metallmalmer 
14: Annan mineralutvinning 
15: Livsmedels- och dryckesvaruframställning 
16: Tobaksvaruframställning 
17: Textilvarutillverkning 
18: Tillverkning av kläder, pälsberedning 
19: Tillverkning av läder och lädervaror 
20: Trävarutillverkning 
21: Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 
22: Förlagsverksamhet; grafisk prodution och reproduktion av inspelningar 
23: Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 
24: Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
25: Tillverkning av gummi- och plastvaror 
26: Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
27: Stål- och metallframställning 
28: Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apprater 
29: Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning 
30: Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer  
31: Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar 
32: Tillverkning av teleprodukter 
33: Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur 
34: Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
35: Tillverkning av andra transportmedel 
36: Tillverkning av möbler; annan tillverkning 
37: Återvinning 
40: El-, gas-, ång- och hetvattensförsörjning 
41: Vattenförsörjning 
90: Avloppsrening, avfallshantering o.d. 
 
2 Bygg 
Branscher på femsiffer nivå: 45100-45599 
45: Byggverksamhet 
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3 Handel 
Branscher på femsiffernivå: 50100-52799 
50: Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel 
51: Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 
52: Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och personliga 
artiklar 
 
4 Hotell och restaurang 
Branscher på femsiffernivå: 55100-55599 
55: Hotell- och restaurangverksamhet 
 
5 Transport 
Branscher på femsiffernivå: 60100-63299, 63400 
60: Landtransport; transport i rörsystem 
61: Sjötransport 
62: Lufttransport 
63: Stödtjänster till transport 
(631: Godshantering och magasinering) 
(632: Övriga stödtjänster till transport)  
 
6 Post och tele 
Branscher på femsiffernivå: 64100-64299 
64: Post- och telekommunikationer 
 
7 Bank, finans, försäkring 
Branscher på femsiffernivå: 65100-67299 
65: Finansförmedling 
66: Fondförsäkring 
67: Stödtjänster till finansiell verksamhet 
 
8 Företagstjänster, FoU 
Branscher på femsiffernivå: 70100-74899, 91100-91199 
70: Fastighetsverksamhet 
71: Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt hushållsartiklar och varor 
för personligt bruk 
72: Databehandlingsverksamhet m.m. 
73: Forskning och utveckling 
74: Andra företagstjänster 
911: Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 
 
9 Off förv, försvar m.m. 
Branscher på femsiffernivå: 99000, 75100-75399 
75: Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
99000 Verksamheter vid internationella organisationer, ambassader o dyl.   
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10 Utbildning, inkl. förskola 
Branscher på femsiffernivå: 80100-80499, 85321, 85322 
80: Utbildning 
85321 Barnomsorg inom förskola  
85322 Annan barnomsorg 
 
11 Sjukvård, sociala tjänster 
Branscher på femsiffernivå: 85100-85319, 85323-85399 
85 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster; veterinärverksamhet 
 
12 Rekreation, personliga tjänster 
Branscher på femsiffernivå: 95000, 91200-91399, 92100-92799, 93000-93099, 63300-
63399 
95: Förvärvsarbete i hushåll 
91: Intressebevakning; religiösverksamhet 
92: Rekreations-, kultur- och sportverksamhet 
93: Annan serviceverksamhet 
633: Arrangerande och försäljning av resor; turistservice 
 
13 Jord, skog, fiske 
Branscher på femsiffernivå (0)1100-(0)5099 
01: Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 
02: Skogsbruk och service till skogsbruk 
05: Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 
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Bilaga 6 Branschindelning kvinnors företag baserad på SNI-koder efter SNI92 

 

För beskrivning av SNI-koder på femsiffernivå, se SCB (1994). MIS, SNI 92, Standard 
för svensk näringsgrensindelning 1992: Innehållsbeskrivning och nycklar. Stockholm: 
SCB.  

1 Butikshandel 
Branscher på femsiffernivå: 52000-52999 
52: Detaljhandel utom motorfordon; reparation av hushållsartiklar och personliga artik-
lar 
 
2 Hår-, skönhets- och kroppsvård 
Branscher på femsiffernivå: 93040, 93020-93029 
9304 Kroppsvård 
9302 Hår- och skönhetsvård  
 
3 Hälso- och sjukvård 
Branscher på femsiffernivå: 85000-85999 
851 Hälso- och sjukvård 
852 Veterinärverksamhet 
853 Omsorg och sociala tjänster  
 
4 Företagstjänster 
Branscher på femsiffernivå: 74000-74999 
741 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet 
742 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.  
743 Teknisk provning och analys 
744 Reklamverksamhet 
745 Arbetsförmedling och rekrytering 
746 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
747 Rengöring och sotning 
748 Övriga företagstjänster 
 
5 Rekreation, kultur, underhållning 
Branscher på femsiffernivå: 55000-55999, 92300-92399 
55 Hotell- och restaurangverksamhet 
923 Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet 
 
6 Industri och bygg 
Branscher på femsiffernivå: 15000-39999, 45000-49999 
15: Livsmedels- och dryckesvaruframställning 
16: Tobaksvaruframställning 
17: Textilvarutillverkning 
18: Tillverkning av kläder, pälsberedning 
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19: Tillverkning av läder och lädervaror 
20: Trävarutillverkning 
21: Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 
22: Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 
23: Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 
24: Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
25: Tillverkning av gummi- och plastvaror 
26: Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
27: Stål- och metallframställning 
28: Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
29: Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning 
30: Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer  
31: Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar 
32: Tillverkning av teleprodukter 
33: Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur 
34: Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
35: Tillverkning av andra transportmedel 
36: Tillverkning av möbler; annan tillverkning 
37: Återvinning 
45: Byggverksamhet 
 
7 Jord, skog och fiske 
Branscher på femsiffernivå: (0)1000-(0)5999 
 
01: Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 
02: Skogsbruk och service till skogsbruk 
05: Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 

 







Publications in the series

1 Hedfeldt, Mona. Företagande kvinnor i bruksort. Arbetsliv och  
vardagsliv i samspel. 2008.
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