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Tempo
Främja kvinnors företagande

03. Företagande på lika villkor
En strategi som visar vägen framåt

05. Kvinnors företagande förnyar och förändrar

De flesta siffror pekar i samma riktning – entreprenörskapet utvecklas i Sverige hos både kvinnor och män,
men kvinnors företagande ökar snabbare. I kvinnors
företagande finns därmed en stark grogrund för tillväxt
och ökad konkurrenskraft för Sverige. Det ger fler möjligheter för kvinnor att omsätta sin kompetens och sina
erfarenheter i företagande och ledarskap.

Gunilla Thorstesson om framtiden

06. ALMI öppnade upp för nya innovationer
Att främja kvinnors företagande

08. Entreprenörskap på schemat
Inspirerar till företagande

09. Företagsfrämjande i takt med tiden		

Kvinnors företagande,
för Sveriges framtid
och konkurrenskraft
Lärdomarna efter nästan åtta års arbete med regeringsuppdraget att främja kvinnors företagande börjar ta form.

Ambassadör och författare

För det första: Vi ska tillsammans fortsätta att arbeta för att förändra attityder och
stereotypa föreställningar om kvinnors och mäns entreprenörskap och ledarskap.
För vi är inte i hamn än, även om vi har kommit en bra bit på väg. Kvinnor som driver företag eller är anställda på höga positioner beskrivs i ord och bild på ett stereotypt sätt. Fortfarande. Kvinnor får frågor om livspusslet på ett annat sätt än vad män
får. Fortfarande. Kvinnor beskrivs vid bedömningar om företagsfinansiering som
”försiktiga, satsar inte, är i fel bransch och driver inga tillväxtföretag”. Fortfarande.

12. Milstolpar 2007-2014
Främja kvinnors företagande

14. Mentorskap utvecklar ledartalanger
Samtal mellan adept och mentor

16. Tillväxtmotorn
Affärsutveckling i Värmland

För att få en förändring krävs ledarskap, styrning, samverkan, genus- och mångfaldsmedveten kommunikation.

18. Undvik stereotyper
Möt professor Carin Holmquist

20. Tilltalet avgör hur du når fram

Det går trögt att ändra attityder som dessa. För att driva förändring behövs ett livaktigt offentligt samtal, fler förebilder och att tillräckligt många deltar. Det i sin tur
öppnar upp för att fler kvinnor och män även väljer att omsätta sin kompetens och
erfarenhet i företagande och ledarskap.

Tips och ideér

22. Grön affärsglädje
Ger landsbygden kraft att konkurrera

23. Årets Uppfinnarkvinna 2014
Marit Sundin, AddMovement

24. Under ytan
Om hur beslut tas och stöd fördelas
Tidningen Tempo ges ut av Tillväxtverket.
Vill du prenumerera på Tempo, gå in och
anmäl dig på www.tillvaxtverket.se/nyhetsbrev
Ansvarig utgivare: Susanne Eklöf
Redaktion: Malin Osterman Hallare (redaktör),
Susanne Daregård, Gunilla Thorstensson, Anneli Ohlsen
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Uppföljning visar att stöd i högre grad fördelas
till mäns företag. Under 2009-2011 fick mäns
företag 1,43 miljarder kr i företagsstöd medan
kvinnors företag fick 116 miljoner kr.
FOTO: OLOF HOLDAR

Så arbetar Advisory Board för lika villkor

10. Möt Kristina Ohlsson

Gunilla Nordlöf
generaldirektör Tillväxtverket

För det andra: Vi ska tillsammans se till att information och företagsfrämjande
insatser omfattar alla, oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund, oavsett företagets
form, storlek och bransch. Detta kräver ett fortsatt förändringsarbete så att information, rådgivning, bidrag och stöd, affärsutveckling och plats i inkubatorer inkluderar
både kvinnor och män och på lika villkor.
För att få en förändring krävs ledarskap, styrning, samverkan, genus- och mångfaldsmedveten kommunikation. Det och mycket annat föreslår Tillväxtverket i en
nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor, som presenteras för regeringen i april 2015. Vi bär alla på möjligheten till förändring utifrån den kunskap
och erfarenhet som vi tillsammans byggt upp sedan 2007, när programmet startade.
Tack till alla som bidragit till att vi kommit så långt som vi gjort – det är nu det
börjar.
Gunilla Thorstensson
Programansvarig för Främja kvinnors företagande

FÖRETAGANDE
PÅ LIKA VILLKOR
EN STRATEGI SOM VISAR VÄGEN FRAMÅT

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor.
Strategin ska visa vad som behöver hända i rådgivning, finansiering och inkubatorer för att kvinnor och män som vill starta,
driva och utveckla företag ska ha samma möjligheter till stöd från
myndigheter och organisationer.
– Det här arbetet handlar om att vi ska skapa förutsättningar för
att tillvarata all den potential till företagande som finns i Sverige,
säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Det är självklart att kvinnor och män ska
kunna driva och utveckla företag på lika
villkor. Gunilla Nordlöf
– Strategins syfte är att bidra till att det statligt finansierade
företagsfrämjandet på nationell, regional och lokal nivå ger kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, möjlighet att ta del av
stödet på lika villkor. Vi vill att alla bärkraftiga idéer och företag
ska utvecklas, och det är självklart att kvinnor och män ska kunna
driva och utveckla företag på lika villkor.
Under hösten fick Tillväxtverket in ett 50-tal synpunkter på strategin. Synpunkter kom också via Tillväxtverkets Advisory Board

Se Tillväxverkets film Öppna upp för tillväxt – företagande på lika
villkor på youtube.
w w w
Läs mer om strategin,
på www.tillvaxtverket.se under insatser för tillväxt

för företagande på lika villkor, referensgrupper med forskare,
myndigheter, företagsfrämjande aktörer och företagare.
– Många välkomnar den här strategin. Vi som myndighet
kommer att ha nytta av den i vårt arbete för ett mer konkurrenskraftigt näringsliv. Sverige har allt att vinna
på att företagsfrämjandet på nationell, regional
och lokal nivå når ut lika till kvinnor och män,
oavsett ålder och bakgrund. n
w w w

FAKTA

Fler företag drivs av kvinnor och
ökningen märks i hela landet.
Mellan 2006 och 2012 har:
· antalet företag som drivs av kvinnor ökat med 34 procent.
Under samma period har antalet företag som drivs av män
ökat med 19 procent.
· omsättningen i kvinnors företag ökat med 62 procent, och
uppgick 2012 till nära 429 miljarder kronor.
· antalet sysselsatta i kvinnors företag ökat med 30 procent
till nära 428 400 personer.
· den utbetalda lönesumman till anställda i kvinnors företag
ökat med 56 procent till knappt 90 miljarder kronor.
Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, bearbetat av Tillväxtverket.
Hur ser det ut i ditt län?
Läs mer på www.tillvaxtverket.se. I regionutmaningen.se
kan du ta del av statistik om nyföretagandet i ditt län:
www.regionutmaningen.se
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MONIKA JÖNSSON
Näringslivs- och tillväxtfrågor
i Region Dalarna

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna
och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i
Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter
och främja den regionala utvecklingen inom en rad
olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och
sysselsättning i regionen.
Vad innebär lika villkor i företagsfrämjandet för dig?
– Att kvinnor och män ska ha lika tillgång till företagsfrämjande medel och möjlighet att starta företag, och för
mig är det en självklarhet. Det är en jämställdhets- och
demokratifråga, och inte minst en hållbarhetsfråga.
Hur jobbar ni med frågan i Region Dalarna?
– Vi jobbar mycket med genusperspektivet som handlar
om kunskapen om hur kvinnor, och potentiella företagare,
lever sina liv.

En nationell strategi innebär mer
effektivt arbete för oss. Monika Jönsson
Idag har vi en mycket tydligare bild av kvinnors företagande som vi bland annat fått genom undersökningar
och projekt vi drivit inom ramen för programmet Främja
kvinnors företagande. Vi vet att det finns många hinder
och barriärer för kvinnor som vill starta företag. Kvinnor
driver till exempel inte alltid företag inom ”rätt” bransch
för att omfattas av företagsfrämjande insatser, flera verkar
exempelvis på lokala marknader. Här i Dalarna har vi små
företag inom turism, kulturella och kreativa näringar och
wellness. För flera av dem saknas ingång till stödsystemet,
det är svårare för dessa entreprenörer att hitta hjälp när
idéer ska kommersialiseras.
Behöver vi en nationell samordning kring lika villkor
i företagsfrämjandet?
– Ja, jag tycker att det är bra med en samlad strategi. I dag
finns det flera styrdokument och en rad program som ska
samverka. För oss som arbetar ute i regionerna kan en samlad
nationell strategi innebära enklare och mer effektivt arbete.
Jag tror också att det bli mindre rörigt för vår målgrupp att
överblicka och hitta fram till rätt stöd och insatser.
Vad hoppas du att tillämpningen av en nationell
strategi ska leda till?
– Jag förväntar mig att se fler kvinnor, men också ungdomar och utlandsfödda bland entreprenörerna. Det behövs
för att få en bredd på företagandet och för att vi ska kunna
satsa på spetsverksamheter. n
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ANNA GULLSTRAND
Delägare och vd på digitalbyrån
Fröjd Interactive och ambassadör
för kvinnors företagande

Fröjd Interactive hjälper sina kunder att skapa en framgångsrik
digital närvaro med allt från strategi till utveckling av digitala
tjänster och produkter.
Som företagare och ambassadör för kvinnors företagande, vad
tänker du om företagande på lika villkor?
– Jag personligen tror inte att det stora problemet ligger i det offentliga
stödsystemet. Jag tror att det handlar mer om kommunikation – hur
man hittar ut till målgruppen kvinnor. Och om attityderna i samhället,
våra föreställningarna om vad en ledare och entreprenör är. För mig
handlar det också om politiska förändringar i föräldraförsäkring, val av
utbildning i skolan och så vidare.
Vad har vi för bild av entreprenören idag?
– Jag tycker att vi fortfarande har en gammalmodig bild av företagaren.
Bilden är en vit man i kostym, han som gör bokslut över sitt liv och
framgångsrika gärning och säger att han ångrar att han inte la ner mer
av sin tid på barnen när de var små. Den schablonbilden lever kvar!
Men, samtidigt har jag märkt en stor förändring både i media och ute i
företagen. Man jobbar medvetet med genus och med att lyfta fram fler
förebilder som visar att det finns flera typer av företagare.
Hur kan vi påverka utvecklingen?
– Vi befinner oss i en tid när vi fortfarande behöver jobba med event,
projekt och nätverk som ambassadörsnätverket för att påverka utvecklingen så att kvinnor inte längre är underrepresenterade bland företagare, ledare och makthavare. Framtidsvisionen för mig är att vi inte ska
kategorisera människor och företagare utifrån vissa egenskaper. Det
är inte nödvändigtvis bara de tävlingsinriktade som kan driva framgångsrika företag. Oavsett vilken typ av person du är ska kvinnor och
män behandlas lika. Målbilden är en större mångfald i företagandet på
alla plan, med förändrade politiska prioriteringar kan fler få möjlighet
att utveckla affärsidéer.
Vad har vi att vinna på att företagande är jämnare fördelat
mellan kvinnor och män?
– För mig handlar det om att värna konkurrenskraften i svenskt
näringsliv. idag är det bara 50 procent av befolkningen som utvecklar
idéer och får tillträde till makt och påverkan i samhället. Det är klart
att det blir bättre produkter och tjänster om man i stället utnyttjar all
potential till innovation, affärsidéer, ledarskap och så vidare. Sveriges
konkurrenskraft ligger i vår idékraft. n

Det är klart det blir bättre produkter
om vi utnyttjar all potential.
Anna Gullstrand

KVINNORS
FÖRETAGANDE
FÖRNYAR OCH
FÖRÄNDRAR
Tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt
näringsliv. Det är vad programmet Främja kvinnors
företagande bidragit till hittills. Nästa steg blir att
se till att stöd till företagare fördelas på lika villkor.

Gunilla Thorstensson
Programansvarig Främja kvinnors företagande,
Tillväxtverket

TEXT: KERSTIN ENGLUND

Andelen företag i Sverige som drivs av kvinnor är 29 procent.
Forskning och statistik visar att kvinnor och män som söker finansiering och rådgivning för att starta eller utveckla företag har olika villkor.
Det system som finns, gynnar mäns företagande på ett ofta oreflekterat
sätt, bland annat finns det brister i uppföljning av hur resurser fördelas
till kvinnor och män, och könsuppdelad statistik tas inte alltid fram.
– Det finns en utbredd uppfattning att de branscher där kvinnor
oftare driver företag, till exempel inom tjänste- och servicesektorn inte
skulle vara tillväxtdrivande, men ofta är det tvärtom, säger Gunilla
Thorstensson som är ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket.
När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till
vara och nya affärsmodeller utvecklas. Det ökar förnyelsen och dynamiken i näringslivet, och därmed Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt.
– Utgångspunkten för alla insatser i programmet är att skapa ett
näringsliv som bidrar till Sveriges konkurrenskraft, och för att nå dit
måste kvinnor och män ges samma villkor för att kunna starta och
utveckla sina företag, säger Gunilla.
Tillväxtverket har totalt fått ansvar för 260 miljoner kr av de 400
miljoner kr som regeringen i mars 2011 avsatte till att främja kvinnors
företagande under 2011-2014 och programmet omfattar sex delar:
• Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser
• Affärsutveckling inom gröna näringar
• Strategi för lika villkor i främjandesystemet
• Entreprenörskap vid universitet och högskola
• 800 ambassadörer för kvinnors företagande
• Golden Rules of Leadership – för kvinnor i ledande positioner

I april 2015 lämnas den strategi som utarbetats om hur
främjandesystemet ska utvecklas för att bli på lika villkor för kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund till
Näringsdepartementet.
– Strategin är en viktig leverans från programmet, med
ett starkt strukturförändrande innehåll, säger Gunilla.
Strategin har tagits fram i samverkan med regionalt tillväxtansvariga aktörer och företagsfrämjande organisationer
och skickades externt för synpunkter hos berörda parter
under hösten.
Strategin, tillsammans med de övriga insatser som
genomförs, ska bidra till att skapa nytta för enskilda företagare, göra kvinnors företagande mer möjligt i framtiden
och synliggöra kvinnors företagande och dess betydelse för
näringslivet.
– Vår strävan är att det i framtiden inte ska krävas några
riktade insatser för att främja kvinnors företagande, utan
att det ska ingå i det ordinarie tillväxtarbetet. Vi vill se en
framtid där kvinnor och män ska kunna starta och utveckla
företag på lika villkor, säger Gunilla Thorstensson. n

w w w
Läs mer om främja kvinnors företagande
på www.tillvaxtverket.se under insatser för tillväxt
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Innovationer som sätter fart på nya branscher, en vidgad
norm kring vad företagande kan vara och kunskap om
hur genus kan påverka en affärsplan – det är några av de
lärdomar Almi tar med sig när Främja kvinnors företagande avslutas. TEXT: MATILDA LINDGREN

Tillgång till ett större nätverk, önskan att driva sina idéer till en högre
nivå och stämma av om den egna magkänslan leder rätt, är några
anledningar till att Maria Ström och Ellinor Eineren sökt sig till projektet
Främja kvinnors innovationer i Östergötland. TEXT: MATILDA LINDGREN

ATT DRIVA IDÉER TILL
EN HÖGRE NIVÅ
ALMI ÖPPNADE UPP FÖR
NYA INNOVATIONER
Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande

Kreativitet och nyföretagande bland kvinnor har tvingat Almi att tänka utanför boxen
för att kunna erbjuda adekvat stöd till nya
företagarkvinnor. Peter Björling, innovationsrådgivare på Almi Östergötland, berättar att
programmet som startades 2007 har gett positiva effekter både för företagarna och för Almi.
– Att fler kvinnor driver företag har öppnat dörrar till innovationer inom vård och
omsorg, gröna näringar, turism, livsPeter Björling
medel och kreativa branscher. Inom
Innovationsrådgivare
Almi har vi behövt lära oss om nya
branscher och fått upp ögonen för andra
Almi Östergötland
typer av företagande.
Peter Björling ger också exempel på hur genus kan inverka på
en affärsplan, och varför det är viktigt med den kunskapen.
– Ett mönster vi stött på är att män som vill starta företag söker för mycket pengar, medan kvinnor söker för lite.
Inte alltid förstås, men det är ett mönster som återkommer.
Om vi på Almi har den kunskapen med oss när vi möter
entreprenörer kan vi ge bättre förutsättningar för likvärdiga och kvalitetssäkra bedömningar och beslut.
Men det handlar också om att vidga invanda föreställningar om vad företagande kan vara:
– Innovationer har traditionellt skett inom tekniktunga
och mansdominerade branscher. Då blir det väldigt intressant när det kommer in nya människor som ser saker på
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Ellinor Eineren har en bakgrund inom industriell ekonomi och driver sen 2010 det lantbruksteknologiska företaget
Agricam som specialiserat sig på ett helautomatiskt system
som effektivt identifierar juverinflammation hos mjölkkor.
– Det bästa med att delta i projektet var att jag fick kontakter och att jag fick lära mig hur man söker kapital. Det är
ju en tekniktung bransch jag verkar i och jag har inte jättemånga kvinnor som företagarkollegor. Genom programmet
träffade jag på några av mina investerare och personer som
nu sitter i styrelsen.

ett annat sätt. Det kan till exempel handla om att värdera
andra saker i produktutveckling och se potentialen i nya
branscher.
När programmet nu går in i sin slutrapporteringsfas är
tanken att erfarenheterna från programmets drygt åtta år
kan inkluderas i Almis övriga erbjudanden

Inom Almi har vi behövt lära oss om
nya branscher och fått upp ögonen
för andra typer av företagande.
Peter Björling
– Vi kommer fortfarande ha ett antal riktade projekt på
innovationssidan, men efter slutrapporteringen inget som
inriktar sig specifikt på kvinnors företagande. Programmet
har gett ringar på vattnet och jag är övertygad om att vi lärt
oss dessa processer på ett helt nytt sätt. Jag tror och hoppas
att det inte längre kommer behövas riktade insatser. n

Maria Ström är legitimerad sjukgymnast och
utbildad vattengymna
stikinstruktör. Sedan
1995 driver hon Må Bra
Institutet som bland annat
utvecklat Aqua2music –
världens största webbsida
för vattengymnastikövningar.
Det bästa med att driva företag
tycker hon är att driva och ta
beslut.
– Jag sökte till affärsutvecklingsprogrammet på Almi för att
utvecklas som person och företagarkvinna och för att driva mina
idéer till en högre nivå. Det
Maria Ström
var också ett sätt att stämma
vd Aqua2music
av ifall min magkänsla kring
mitt företagande var rätt eller om jag
behövde tänka om.
Efter att ha gått programmet tycker
Maria att hon fattar större och snabbare beslut.
– Det har också gett en ökad framtidstro och stärkt min
vision kring hur jag kan fortsätta utveckla delar som tidigare var en avlägsen dröm. Målet är internationalisering.

Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket.

Se Tillväxverkets filmer med företagare som berättar om
vilken nytta de har haft av affärsutvecklingspogrammen
på youtube.

Det har också gett en ökad framtidstro
och stärkt min vision kring hur jag kan
fortsätta utveckla delar som tidigare
var en avlägsen dröm. Maria Ström

Genom programmet träffade jag på några av mina
investerare och personer som nu sitter med i styrelsen.
Ellinor Eineren
För Maria är den största utmaningen att
”hålla linjen”. Alltså att ständigt följa sin
plan och samtidigt kontinuerligt utvärdera
den. Men också att tro på sig själv och sina
idéer. Att ta del av rådgivning och föreläsningar tycker Maria ger nya perspektiv för
nyföretagare.
– Det är viktigt att få träffa andra, lyssna,
lära och utbyta erfarenheter. Det handlar
om att ta bort sådant som inte är optimalt
för dig och ditt företag – våga prioritera
helt enkelt!
Att driva företag ställer krav på din egen
drivkraft, menar Ellinor. En utmaning i
början är att förstå att du gör allt själv –
från att skriva din egen arbetsbeskrivning
Ellinor Eineren
och fixa fram en kontorsplats till att lära
vd Agricam
dig regelverken kring anställningar,
beskattning med mera.
– Det är viktigt att hitta en idé du genuint brinner för.
Annars kommer du aldrig hitta motivationen att lägga ner
allt det hårda arbete och alla de arbetstimmar som krävs.
Min vision på längre sikt är att erbjuda produkten på
nationell nivå. Men vi skulle behöva anställa många fler,
och just nu är det för dyrt. n
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Jennifer Lagergren
Företagare och student

Tillväxtverket finansierar total 16 projekt
för att främja entreprenörskap vid högskolor och universitet. Ett av dem drivs
vid högskolan i Halmstad.
TEXT: ANNELI OHLSEN

– Förutom att studera teorier kring entreprenörskap är
också ett syfte att studenterna ska upptäcka att företagande
kan vara ett alternativ till anställning.
I dag är entreprenörsutbildningen en obligatorisk
kurs inom det biomedicinska programmet. Men Anders
Billström tycker att skulle vara bra om det gick att utöka
kursen och göra den tillgänglig även i andra program.

Inspirerar till företagande
Sandra Johannesson är affärscoach vid högskolan i
Halmstad och leder projektet Sisters 2.
– Vi erbjuder inspirationsluncher, seminarier och föreläsningar. En mycket uppskattad aktivitet är Sisters Camp,
en konferens där ca 15-20 drivna studenter träffar entreprenörer. Vi samarbetar även med Coompanion och UF.
Hon tillägger att satsningen har lett till att fler studenter
känner till de möjligheter som finns inom företagande.
Fler lärare schemalägger entreprenörskap i de olika programmen nu än före projektets start.
Anders Billström är ansvarig lärare för entreprenörsutbildningen (7,5p) vid högskolan i Halmstad. Kursen drivs
i samarbete med Science Park och Lunds Universitet och
riktar sig till elever som läser biomedicin med fysikinriktning i årskurs 3.

En av högskolestudenterna är Jennifer Lagergren.
Hon läser hälsopedagogiska programmet och har deltagit
i Sisters Camp.
– Vi fick lära oss om entreprenörskap och att beskriva
våra drömmar och mål på ett konkret och kreativt sätt.
Jag har också lärt känna en entreprenör som jag träffar
och som fungerar som en mentor för mig, säger hon.
Jennifer Lagergren har dessutom startat ett eget företag,
Jendanze, som handlar om att få in rörelse i vardagen
genom korta träningspass. Första kunden är Science Park
i Halmstad.
– Inom fem år vill jag att företaget ska vara rikstäckande
och att jag kan arbeta i företaget på heltid. Om tio år skulle
det var väldigt roligt att ha flera anställda. n

Vi fick lära oss om entreprenörskap
och att beskriva våra drömmar och
mål på ett konkret och kreativt sätt.
Jennifer Lagergren

ENTREPRENÖRSKAP

Se Tillväxtverkets film om
entreprenörskap på univeritet och högskola på YouTube

Ellinor Eineren
Vd Agricam

Tio representanter från näringsliv och samhälle
är rådgivare till Tillväxtverket i en Advisory
Board om företagande på lika villkor.
TEXT: KERSTIN ENGLUND

För att stödja Tillväxtverkets arbete med att ta fram en nationell
strategi för lika villkor inom företagsfrämjandet har en expertgrupp
bildats, en Advisory Board. Uppdraget innebär att vara rådgivande och
komma med idéer, synpunkter och bidra med kunskap för att förslagen i strategin ska bli så handlingsinriktade och konkreta som möjligt.
Gruppen ska också hjälpa till att sprida kunskap om strategin. De
tio medlemmarna i expertgruppen har erfarenhet från olika delar av
näringsliv och samhälle.
– Staten bidrar med stora summor för att stödja företagandet i landet, säger Christina Franzén, som är en av deltagarna i Advisory Board
är vd för Näringslivets Ledarskapsakademi och egen företagare. Det är
väldigt viktigt att lägga grunden till ett system där både män och kvinnor får tillgång till det stödet. Strategin ska inte bara vara beskrivande
utan också ge förslag på åtgärder.
– Vi är en kompetent grupp och tillsammans kan vi komma med
konkreta råd och formuleringar för att göra strategin till ett användbart

ADVISORY BOARD

vid universitet och högskola

Vid Textilhögskolan på högskolan i Borås drivs projektet
Kvinnors entreprenörskap i
textil- och modebranschen

Experterna som vill se
ett företagsfrämjande
i takt med tiden

En viktig del av programmet Främja kvinnors företagande har varit att skapa intresse
för entreprenörskap bland kvinnor som studerar på universitet och högskola.
Totalt 16 projekt har genomförts mellan 2011-2014.
Genom projekten vill Tillväxtverket skapa förutsättningarna för kvinnor att
utveckla sina entreprenöriella förmågor under studietiden och samtidigt synliggöra
företagande som en möjlig karriärväg. Målet är också att lärosätena ska integrera
entreprenörskap i flera utbildningar.
Läs mer om insatserna och se filmen om ett av projekten.

w w w

Tillväxtverkets Advisory Board för företagande på lika villkor
Christina Franzén, vd Näringslivets ledarskapsakademi
Sven Hagströmer, entreprenör och grundare av stiftelsen AllBright
Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner
Mernosh Saatchi, vd Humblestorm AB
Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna
Carlos Rojas, debattör och vd Miklo
Malin Rönnblom, universitetslektor på Centrum för genusstudier vid
Umeå universitet
Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen, PR-konsult
Emma Tonnes, regionchef Företagarna Stockholms län
Camilla Wagner, näringslivsjournalist, debattör

verktyg i arbetet för att kvinnor och män ska få ta del av
det företagsfrämjande systemet på lika villkor, fortsätter
Christina Franzén. Vi kan även använda våra egna nätverk
till att sprida kunskap om strategin.
Christina har jobbat både i privat och offentlig sektor.
Sedan 1992 är hon egen företagare och arbetar nu med
utveckling av människor och verksamheter i egna företaget
Näringslivets Ledarskapsakademi.
– Vi vänder oss främst till chefer och ledare och försöker
tillsammans med våra kunder skapa kunskapsprocesser
som leder till ett professionellt ledarskap, säger hon. Det
är en förutsättning för utveckling, lönsamhet och hållbar
tillväxt. Vi har ett jämställdhets- och genusperspektiv integrerat i allt vårt utvecklingsarbete.
Pär Lärkeryd är också medlem i Tillväxtverkets
Advisory Board och vd, samt koncernchef, för Norra
Skogsägarna. I samband med sitt tidigare uppdrag som vd
för Indexator, fick han anledning att se över normsystemet
inom en väldigt mansdominerad bransch – skogen.
– Det var svårt att rekrytera till företaget, säger Pär. Det
fanns inte tillräckligt många sökande, och alla var män. Vi
insåg att vi måste försöka locka även kvinnor att söka, och
för att göra det måste vi ändra på strukturen på arbetsplatsen. I samband med det kom jag i kontakt med Christina
Franzén och kunde sätta igång ett jämställdhetsarbete som
skulle visa sig vara framgångsrikt på alla sätt. Idag är nära
40 procent av montörerna på Indexator kvinnor, företaget
är lönsamt och kompetensen i arbetsgrupperna har höjts.
Både Pär och Christina representerar näringslivet i
expertgruppen.
– Det är lätt hänt att jämställdhetsarbetet bara blir en
samhällsfråga, säger Pär. Vi vill visa vad företagen har för
konkret nytta av ett aktivt jämställdhetsarbete. Det stärker
varumärket, höjer konkurrenskraften och gör företaget
till en mer attraktiv arbetsgivare. Dessa faktorer bidrar till
ökad lönsamhet för företaget och i det stora perspektivet
även till Sveriges konkurrenskraft! n

Läs om entreprenörskap på univeritet och högskola på www.tillvaxtverket.se
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”INTE MÅNGA I MIN SEKTOR
SOM SER SIG SOM FÖRETAGARE”

Som ambassadör för kvinnors
företagande vill författaren
Kristina Ohlsson inspirera fler
att tänka entreprenörskap.
TEXT: BRITTA WALLIN

KRISTINA
OHLSSON

Det är fredag tidig eftermiddag och Kristina Ohlsson är med jackan
över armen på väg till en gymnasieskola på Gärdet i Stockholm. Hon
ska hålla en föreläsning om hur det är att vara författare. Och företagare. Sommarvärmen har gjort en sista tillfällig comeback och septembersolen gassar strax över hustaken när hon kliver in genom skolans
grind. Kristina Ohlsson är förväntansfull. Dagens föreläsning är en del
av hennes uppdrag som Tillväxtverkets ambassadör för kvinnors företagande, en uppgift som hon tycker är både inspirerande och givande.
– Ja, mitt ambassadörsuppdrag har utöver alla kontakter inom nätverket även inneburit ett antal möten och föreläsningar ute på skolor,
universitet och arbetsplatser, säger Kristina.
– Det är väldigt spännande att få utbyta erfarenheter med människor
i helt andra livssituationer. Det ger mig perspektiv på den resa jag själv
har gjort. Från anställd till författare på heltid och företagare.
I dag är hon bokad för att prata inför en grupp gymnasieelever i sjuttonårsåldern på Carlgrenska gymnasiet och Kristina är väl förberedd.
I klassrummet öppnar hon raskt ett av fönstren bakom de lila gardin
våderna och släpper in frisk luft. Hon installerar sin dator, klickar upp

Det är väldigt spännande att få utbyta
erfarenheter med människor i helt
andra livssituationer. Det ger mig per
spektiv på den resa jag själv har gjort.
Från anställd till författare på heltid
och företagare. Kristina Ohlsson
en powerpoint och höjer sen rösten och bringar ordning i klassen.
– Det går inte att berätta exakt hur man blir författare, börjar hon.
– Men jag tänkte berätta min story. Och den börjar när jag var sju år
då jag skrev min allra första bok.
Det råder en uppmärksam tystnad i bänkarna runt omkring henne.
Som författare sticker Kristina Ohlsson ut i ambassadörsnätverket.
Det är inte många som tänker på att författare, konstnärer och andra
som är verksamma i de kreativa näringarna är entreprenörer och företagare. Inte heller Kristina Ohlsson själv trodde från början att hennes
passion för att skriva berättelser och böcker kunde vara ett yrkesval.
I stället utbildade hon sig till statsvetare och landade efter bland annat
jobb på Utrikesdepartementet och Försvarshögskolan på en tjänst
som säkerhetspolitisk analytiker på Rikspolisstyrelsen. Men lusten att
skriva släppte inte och 2009 när Piratförlaget ville ge ut hennes första
kriminalroman Askungar förändrades läget.
Boken hade redan innan utgivningen i Sverige sålts till förlag i över

Ambassadörer för kvinnors
företagande

BOKA EN
FÖRETAGARE

Under perioden 2008-2014 har ca 2 000
företagare varit ambassadörer för kvinnors företagande. Ambassadörernas
uppdrag har varit att dela med sig av
sina erfarenheter och väcka intresset
för entreprenörskap och företagande,
främst hos unga.
Källa: Enkätsvar oktober 2014.
Siffrorna uppdateras i januari 2015.

Bor: Stockholm
Gör: Författare av kriminalromaner, barnböcker,
faktaböcker.
Aktuell: med senaste boken Lotus Blues.
Affärsidé: Kristina Ohlssons företag producerar
litterära texter som förlag över hela världen sedan
omsätter till böcker. Produktionen består förutom
av manus till böcker även av vissa journalistiska
frilansuppdrag. Kristinas tips till den som har en
affärsidé: Börja litet. Jag tycker att man ska vara
realistisk i sin satsning och växa långsamt.

tio andra länder och Kristina startade ett aktiebolag där intäkterna
snabbt började trilla in.
– Att vara anställd kändes bra, det var tryggt med en fast lön. Men
det jag verkligen ville var att ha tid till att skriva. Därför fattade jag
beslutet att bli författare på heltid. Så var är jag anställd nu? Hos mig
själv. Jag är mitt eget företag, säger Kristina till klassen.
– Den bra grejen med att ha eget företag är att man får bestämma själv.
– Det är fritt. Man bestämmer tid och plats för jobbet själv.
Det faktum att författare sällan betraktas som företagare, varken av
sig själva eller av andra, är en av drivkrafterna till att hon ville vara en
del av Tillväxtverkets ambassadörsprojekt.
– Jag ville sätta ljus på att vi författare gör en produkt. Vi har samma
behov att utveckla och förädla den som andra företagare.
Föreläsningstimmen börjar närma sig sitt slut men eleverna har
frågor. En är hur mycket tid Kristina ägnar åt skrivandet och hur
mycket som går åt till annat? Och vad är det andra egentligen?
– Det är olika i olika perioder när jag jobbar. Men i snitt skulle jag
säga att jag skriver 60 % och att resten av arbetstiden handlar om att
hålla kontakt med min redovisningskonsult och pressen, sitta i möten
med förlagets medarbetare och hålla föredrag som till exempel det här.
Det är många fler frågor som ska besvaras. Kristina får berätta hur
lång tid det tar att skriva en bok, hur man skapar spänning och vilken
hennes egen favoritbok är innan hon slår ihop sin svarta laptop och
tackar för sig. Ännu ett ambassadörsuppdrag är slutfört.
– Jag tycker att ambassadörsrollen stärker mig i min roll som företagare framför allt genom att jag i nätverket får träffa andra som ser mig
som företagare. Mitt bidrag till projektet är att visa att det finns olika
typer av företagande. Det finns så mycket inom den kulturella sektorn
som kan utvecklas affärsmässigt. Jag vill gärna inspirera andra att tänka
utanför boxen om vad företagande är. n

58%

av de som lyssnat till en
ambassadör ser företagande som en möjlig
karriärväg

81%

av de som lyssnat till en
ambassadör tyckte att
innehållet i föreläsningarna
var bra eller mycket bra

66%

av de som lyssnat till en
ambassadör har fått veta
mer om hur det är att
vara företagare

+11000 +150 000
ambassadörsuppdrag
utförda

personer har ambassadörerna
träffat
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Milstolpar

+ 34%

FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE
2007-2014

2011

Främja kvinnors företagande har
involverat många människor runt om i
Sverige i arbetet med att göra kvinnors
företagande mer möjligt och synligt.
Gunilla Thorstensson har valt några
milstolpar.

Januari Årets Tjänsteutvecklare:
Catharina Tavakolinia, Kavat
Vård.
Mars Regeringsbeslut om nytt
program för att främja kvinnors
företagande, bygger vidare på
arbetet 2007-2010. Tillväxtverket
tilldelas 65 miljoner kronor årligen under 2007-2010.

2009

2007

Maj Regeringsbeslut om 3-årigt
program för att främja kvinnors
företagande.

2008

Mars 880 företagare utses som
ambassadörer för kvinnors
företagande.

September Programmet Främja
kvinnors företagande startar.

Maj Kick off för ambassadörerna
för kvinnors företagande. Sajten
ambassadorer.se lanseras.

Oktober Rapporten Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv,
som visar på snedfördelningen i
statlig finansiering till kvinnors och
mäns företag.

December Den bloggande byråkraten, programansvarig Gunilla
Thorstensson, gör sitt första inlägg
på www.ambassadorer.se.

November Nytt regeringsuppdrag - ambassadörer för kvinnors
företagande.
50 miljoner kronor fördelas per år
2007-2009 för affärsutvecklingsprogram till kvinnors företag.

Februari Priset Årets Tjänste
utvecklare delades ut för första
gången i den nationella företagartävlingen Beautiful Business
Award. Vinnare: Kicki Theander,
Middagsfrid, även ambassadör för
kvinnors företagande.

Fem affärsängelsnätverk för kvinnor som medlemmar får projektfinansiering från Tillväxtverket. Även
satsningar på mentorskapsprogram, ägarskifte och förstärkning
av Almis innovationsfinansiering
till kvinnor. Särskild satsning på
kvinnors företagande i de gröna
näringarna.

Januari Årets Tjänsteutvecklare:
Lisa Lindström, Doberman.
45 miljoner kronor fördelas per år
2010-2014 för affärs- och idéutveckling till kvinnor.
Februari Ambassadörernas digitala mötesplats www.ambassadorer.
se uppgraderas och ambassadörssatsningen nylanseras.

April Regeringsuppdraget att
främja kvinnors företagande överförs från Nutek till Tillväxtverket.
September Under Sveriges
ordförandeskap i EU lanseras
EU-ambassadörsnätverket.
12 EU-ambassadörer utses från det
nationella nätverket i Sverige.
Oktober Ambassadörsprojektet
presenteras som ett ”Good practice
case” på en EU-konferens.
December 2009 - Januari 2010
Främja kvinnors företagande och
ambassadörssatsningen förlängs.
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2010

Ny upplaga av boken Stråhattar
och batterier – en bok om kvinnors
entreprenörskap då och nu. Boken
skickas gratis till skolor via
www.utbudet.se.
Skriften Många miljarder blir det…
– fakta och nyckeltal om kvinnors
företag med nya nyckeltal.
Oktober 15 regionala konferenser
genomförs med tema Kvinnors
företagande skapar tillväxt.
November Främja
kvinnors företagande
på Twitter @kvinnftg.
Under 2010 Nytt uppdrag för att
främja affärsutveckling och företagande för kvinnor verksamma
inom de gröna näringarna.

Förändringar i nya regeringsbeslutet: Genomförandet regionalt
av affärs- och innovationsutvecklingsinsatserna tas över av
aktörer som har det regionala
tillväxtansvaret.
Uppdrag att ta
fram en strategi
för hur kvinnor
och män kan
ta del av det
företagsfrämjande systemet på
lika villkor.

2014
2012

Januari Årets Tjänsteutvecklare:
Jeanette Holm, Nannynu!

Möte i Washington DC, USA, med
International Council on Women´s
Business Leadership (ICWBL).
Sveriges medverkan projektleds
från Tillväxtverket. Syftet med
arbetet är att fler kvinnor ska få
möjlighet att ta ledande positioner där entreprenörskap har en
betydande roll. Mötet leds av USAs
utrikesminister Hillary R. Clinton
och Sverige representeras av Maud
Olofsson. På plats är också Anna
Lithhagen.

Juni Workshop If she can so can
I! på internationell småföretagarkonferens ( ICSB) i Stockholm.
Workshop om förebilder som en
strategi för att öka antalet företag som drivs av kvinnor.
November 18 projekt finansieras för utveckling av entreprenörskap vid universitet och
högskola.

2013

Januari Årets Tjänsteutvecklare:
Anna-Carin Blixt Modin, Stagepool.

Februari Åtta projekt finansieras
inom ramen för Golden Rules of
Leadership för att sprida principerna
för att det i framtiden ska bli fler
kvinnor i ledande positioner.

Juni Sju pilotprojekt startas av
ett antal företagsfrämjande organisationer som får medel för att
jämställdhetsintegrera delar av sin
verksamhet.
Kompetenssatsningen Ta täten!
inleds.
Tillväxtverket får nytt uppdrag,
Golden Rules of Leadership, som
syftar till att verka för fler kvinnor i
ledande positioner.

Fortsatt fokus på att lyfta fram
kvinnors företagande som en
tillväxtfråga.
Mars Facebook-app Förebilden
lanseras. I appen kunde man
lyfta fram en företagarkvinna
som sin förebild eller tipsa en
företagsam kvinna om att starta
företag.

GOLDEN
RULES OF
LEADERSHIP

Januari Ledarskapsutbildning
Women Up Sweden startar. Fyra
ambassadörer deltar: Anna
Strandgren, Gränshandel i Hemavan;
Pernilla Ramslöv, Nox Consulting;
Hanna Bruce, Växbo Lin; Kicki
Theander, Middagsfrid.

Mars Fullsatt lunchseminarium
med professor Åsa Kroon Lundell
från Örebro universitet, presentation av studie om hur utvalda medier gestaltar företagarkvinnor.
Juni 20 regionala förstudier om
förutsättningar och villkor för
kvinnors företagande.

September I publikationen Vision
hållbar tillväxt beskrivs strukturerna som behöver förändras för att
kvinnors företagande ska ingå i det
ordinarie regionala tillväxtarbetet.
December Tillväxtverket
finansierar utmärkelsen Årets
Uppfinnarkvinna 2013. Vinnare:
Linda Krondahl, HiNation.

Sveriges EU-ambassadörer avslutar
sina uppdrag under 2012 i projektet European Network of Female
Entrepreneurship Ambassadors.
Generellt finns ett stort intresse för
Sveriges arbete med kvinnors företagande, satsningen betraktas som
ett föredöme inom EU.

April Entreprenörspodden med
Karin Adelsköld startar. Företagar
kvinnor berättar sin historia.
September Ny statistik från SCB
visar att antalet företag som leds av
kvinnor har ökat med 34% mellan
2006-2012.
Hösten 2014 15 regionala konferenser genomförs med temat Lyft
näringslivet!
Oktober Utkast till strategin för företagsfrämjande på lika villkor skickas
till ett 70-tal aktörer.
November Golden Rules of Leader
ship Changemakers Meet-up
genomförs med drygt 200 deltagare.
December Årets Uppfinnarkvinna
2014: Marit Sundin, AddMovement.

Hösten 2012 18 regionala mötesplatser på tema Vägar till ett
dynamiskt näringsliv.
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En värdefull mentor och ett stort nätverk
är vad Hanna Bruce hittills har fått ut
av ledarskapsprogrammet Women Up.
Det tar hon med sig hem till Växbo Lin
i Hälsingland, där hon är vd, ägare och
arbetsgivare.

… jag tänker inte på perspektivet att jag är
kvinna så ofta. Däremot kanske det märks när
jag rekryterar. Jag har lättare att se andra
kvinnors kompetens. Hanna Bruce

TEXT: KERSTIN ENGLUND

att gilla att utveckla mina bästa sidor. Det försöker jag förmedla till Hanna. Finns det
ett problem så måste hon inte göra om sig själv för att lösa det, utan förstärka det hon
är bra på. Det gäller allt ledarskap – man måste vara komfortabel i sig själv för att blir
en bra ledare och chef.
Men jag vill poängtera att mentorskapet är givande för mig också. Jag blir väldigt
inspirerad av det driv som Hanna har och det företag som de håller på att bygga upp.
Det finns ett mycket som jag tar med mig från mitt besök uppe i Växbo där jag träffade Hannas familj och personal i företaget.
Hanna: Ikväll tänkte jag höra lite hur Anders tänker kring att omförhandla avtalen
med banken. Vi är i ett nytt läge och har utvecklats mycket den senaste tiden. Jag
måste titta över den biten.

MENTORSKAP

Mentorskap utvecklar
ledartalanger
Hanna Bruce
vd Växbo Lin

Att det inte finns tillräckligt
många kompetenta kvinnor
är skitsnack, då har man
letat på fel ställen.
Anders Källström

Sedan i våras är Hanna Bruce adept
och Anders Källström, till vardags
vd på LRF, hennes mentor inom
programmet Women Up. De har
funnit flera gemensamma nämnare
i de gröna näringar som de båda på
olika sätt verkar inom. Under det senaste
året har de träffats ett antal gånger för att
prata om Hannas roll som vd i linneväveriet,
Växbo Lin, som hon äger och driver i Hälsingland
tillsammans med maken Jacob.
I kväll ses de på LRF:s huvudkontor på Kungsholmen i
Stockholm. Det blir snabbt en trevlig och avslappnad stämning när de träffas.
Det är inte en självklarhet att Hanna hamnat i Växbo.
Visserligen hade hon sin släkt i grannbyn och jobbade som
guide på fabriken som tonåring. Men sitt liv hade hon i
Stockholm där hon arbetade som personalchef på SCA:s
wellpappfabrik i Järfälla. Tillfälligheter ledde till att hon
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Anders Källström
vd LRF

stötte ihop med Rolf Åkerlund och tog över vd-rollen. Sedan
starten 2006 har Växbo lin tredubblat omsättningen och
fördubblat antalet anställda och Hanna Bruce har utsetts
till Sveriges mest färgstarka kvinna och till årets företagare i
Bollnäs kommun.
Hanna: Att ha en mentor ger mig jättemycket. Särskilt med
Anders, för han är så bjussig på att ge input på frågor och
funderingar som jag har!
Anders Källström har jobbat bland annat inom mediaoch reklambranschen, och varit ordförande i Modo Hockey,
innan han tog över rodret för LRF. Han har själv haft en rad
mentorer under sin karriär. En bra mentor tycker han ska
fungera lite som en coach.
Anders: De mentorer som jag minns har varit de som jag
känt en trygghet att verkligen sitta ned tillsammans och
samtala med. Det har varit relationer som har fortsatt långt
efter det att mentorsprogrammen tagit slut. De har fått mig

Anders: Jag försöker dela med mig av min erfarenhet av de frågor som Hanna hanterar i sin vardag. Många av de utmaningar hon har hänger ihop med att driva ett
litet företag på landsbygden. En av många förutsättningar för tillväxt, för landsbygdens och hela Sveriges tillväxt, är att Hanna, hennes företag, och andra företag med
liknande utmaningar, ser att de kan få stöd för att utvecklas. Jag sitter också med i
Tillväxtverkets styrelse, och det är ofta tillväxtfrågor som dessa som vi diskuterar i
styrelsen.
Hanna: Jag håller med. Vi har all produktion i Växbo. Här har producerats lin sedan
1600-talet, och vi är både ett lokalt företag och en turistattraktion. Det skulle inte bli
samma hype om vi låg i ett industriområde i någon av Stockholms förorter. Men det
har sina nackdelar. Det vi tjänar pengar på är besökare som kommer hit och tar del
av vår historia. Men det handlar om åtta veckor om året. Och då får vi ibland åka och
hämta långväga kunder vid tåget. Vi skulle vilja ha en busslinje som passerar oss lite
oftare. Resten av året säljer vi till butiker runt om i landet och på webben. Och bredband har kommunen fixat. De grävde enbart för oss!
Vad har Women Up-programmet inneburit för dig Hanna?
Hanna: Som egen företagare blir det faktum att jag är kvinna inte lika viktigt då jag
styr mitt eget bolag och min egen utveckling. Jag står inte i beroendeställning till
andra chefer för att utvecklas och klättra i hierarkin. Det gör att jag inte tänker på
perspektivet att jag är kvinna så ofta. Däremot kanske det märks när jag rekryterar.
Jag har lättare att se andra kvinnors kompetens. Vi har lite fler kvinnor än män
anställda och det beror främst på att unga tjejer är så ambitiösa.

FAKTA

FAKTA
GOLDEN RULES OF LEADERSHIP
OCH WOMEN UP
Golden Rules of Leadership och Women Up har
sitt ursprung i International Council on Women´s
Business Leadership (ICWBL), initierat av Hillary
R. Clinton. Women Up genomförs av McKinsey
& Company, som var en samarbetspartner i
Tillväxtverkets arbete med Golden Rules of
Leadership. Women Up är ett internationellt
ledarskapsprogram som syftar till att utveckla
nästa generations ledare. Genom mentorskap
och utbildning ska deltagarna utveckla sina
nätverk och nå sin fulla potential som ledare
och individ. Tillväxtverkets GD Gunilla Nordlöf
var en av mentorerna i programmet.
Fyra av Tillväxtverkets ambassadörer för
kvinnors företagande valdes ut som deltagare
under 2014:
Anna Strandgren, Gränshandel i Hemavan,
Hanna Bruce, Växbo Lin,
Kicki Theander, Middagsfrid,
Pernilla Ramslöv, NOX Consulting.
Läs mer om Golden Rules of
Leadership på sidan 23.

Det jag mest tänker på med Women Up är att jag har
fått en strålande mentor och ett jättebra nätverk med andra
kvinnor i samma befattning eller roll som jag. Det är mycket
värdefullt. Nivån på mentorerna inom Women Up är väldigt
hög. Det är intressant att få en relation med en person på
en hög position och lära känna den ”vanliga” människan
bakom. Det är väldigt inspirerande!
Anders: Ingen företagsledning är komplett förrän det finns
en någorlunda jämvikt mellan kvinnor och män. Att det inte
finns tillräckligt många kompetenta kvinnor är skitsnack,
då har man letat på fel ställen. Men det finns ”kvinnliga”
och ”manliga” strukturer, och det måste vi män förstå och
bejaka. Att inte tvinga kvinnor att kopiera männen när de
ska forma sitt ledarskap. Jag tror att jag kan stötta Hanna att
utveckla sitt eget ledarskap genom att visa henne på koderna
i den manliga världen. n

VÄXBO LIN
Hanna och Jacob Bruce tog över Växbo Lin 2006. Här
tillverkar de linneprodukter – allt från disktrasor och
handdukar till dukar och löpare. De har 11 anställda
som tillsammans med dem väver, syr och säljer.
Försäljningen sker dels i butik i anslutning till fabriken,
dels via 500 butiker runt om i Sverige och utlandet.
Växbo Lin har också ett stort sortiment som säljs via
hemsidan. Hanna Bruce var ambassadör för kvinnors
företagande 2008-2014.
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Se filmer med företagare som berättar
om vilken nytta de har haft av affärs
utvecklingsprogrammen.
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/
insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/
framjakvinnorsforetagande/

Tillväxtmotorn
HJÄLPER BIBBI ATT SÄTTA KONST PÅ OMÖJLIGA PLATSER

I början av 2000-talet såg Bibbi Evermark en fisk
tryckt på en wellpappskiva. Det hon såg sådde ett frö
– det måste vara möjligt att trycka bilder, konst och
grafiska element på material som tidigare inte varit
”tryckbara” ur ett hållbarhetsperspektiv.
TEXT: MAGNUS DAHLBERG

Långt senare fick hon patent på en tryckmetod som gör
det möjligt att exempelvis trycka konstnärlig utsmyckning i
det offentliga rummet; på betong, kakel/klinker, glas, stål och
annat material där tryck har svårt att fästa.
Den unika produkten finns alltså. Bibbi Evermarks drivkraft likaså. För att ta nästa steg behövs bland annat möjligheten att se på Everstyle® Art & Image Tiles ur fler synvinklar
och nya perspektiv. Och det var här Tillväxtverkets satsning
på affärsutvecklingsprogram via Region Värmland kom in i
bilden: Bättre affärer med Tillväxtmotorn.
– Jag råkade sitta i samma kontorshus som stiftelsen Inova
i Karlstad och fick kontakt med Anette Rhudin som driver
Tillväxtverkets projekt, berättar Bibbi Evermark. Jag berättade
om produktutveckling, patent och våra visioner, och om problematiken. Vi blev tillfrågade om vi ville medverka i projektet
och tackade självklart ja!
Tillväxtmotorn ger tio värmländska företag som drivs av
kvinnor möjlighet att ta in extern kompetens för att undersöka förutsättningarna att öka lönsamheten och tillväxten.
– Det handlar mestadels om styrelsearbete ur olika perspektiv, säger Anette Rhudin som är projektledare. Styrelser
i allmänhet tittar alldeles för mycket i backspegeln och det är
ofta en grupp likasinnade som inte har möjlighet att se verksamheten ur ett annorlunda perspektiv.

Affärsutvecklingsprogram
Under perioden 2011-2014 har 8 300 företagare
deltagit i 400 affärsutvecklingsprogram för
att utveckla sina företag eller idéer. Siffrorna
visar vilken utveckling som skett i deltagarnas
företag sedan 2011. 71 % av deltagarna driver
redan företag. Totalt har nära 45 miljoner
kronor fördelats mellan 21 regioner och län.
3 800 har svarat på enkäten.

I det här projektet har en grupp
från näringslivet bestående av
fyra personer – två kvinnor och
två män – satts ihop till en styrelse (Tillväxtmotor). Varje person
bidrar med specialkompetens
inom ekonomi, försäljning,
process och strategi. Och
just bredden på kompeten- Anette Rhudin
Projektledare
sen i Tillväxtmotorn är en
framgångsfaktor.
Tilllväxtmotorn, Värmland
- Att samla en styrelse
med olika kompetenser och personligheter som var för sig
kan vara expressiv, drivande och analytisk i arbetet med
bolagen har bidragit till att samtliga tio bolag har ökat lönsamheten under projekttiden, säger Anette Rhudin.
Enligt Anette Rhudin är bolagsstyrelser i Värmland
av tradition väldigt mansdominerade och hon menar att
mycket av den obalansen handlar om brukens tidigare
dominans. Men tillväxten i Värmland ligger idag hos mikroföretagen d.v.s företag med färre än tio anställda. Med
rätt grund och ledsagning kommer många av dem växa,
anställa och bli en ny ryggrad i företagandet.
Bibbi Evermark och företaget Everstyle AB är ett mikroföretag som står redo för expansion.
– Projektet har verkligen hjälpt mig och oss att se verksamheten från flera sidor och tydliggjort vilka möjligheter
vi har, säger Bibbi Evermark. Patentet på tryckmetoden har
ett värde i sig, men nu börjar den verkliga resan; att sätta
produkten på en bred marknad.Tillväxtmotorn har stärkt
oss i våra vägval och bidragit med värdefull coachning
kring vilka åtgärder som behövs. n

86%

692

553

82% 525

har fått verktyg för
att utveckla företaget

företag med
ökad lönsamhet

företag med
ökad omsättning

har utvecklat sitt
företag

349

nybildade företag

nyanställningar har
gjorts i företagen

Källa: Enkätsvar oktober 2014. Siffrorna uppdateras i januari 2015.
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Vilka hinder och utmaningar ser du i dag för kvinnors
företagande?
De hinder som finns handlar om attityder dels mot kvinnor och dels
mot deras verksamheter – det småskaliga och lokala. I affärsutvecklarens ögon är inte sällan bilförsäljning viktigare än honungsförsäljning,
nya appar viktigare än nagelvård, fondförvaltning viktigare än äldrevård. Synen på små och ofta, så att säga, medvetet inte växande företag
är helt enkelt ett problem. Men samtidigt ser vi en attitydförändring till
det bättre – tack var offentliga insatser som åtgärdsprogram och förebildsprojekt. I dag syns kvinnor som är företagare! Och det har lett till
att fler kvinnor identifierar sig som företagare än tidigare.
Hur har synen på företagande, och i synnerhet kvinnors
företagande, förändrats i Sverige under de senaste trettio
åren tycker du?
I någon mån tycker jag att utvecklingen har gått mot ”the american way
of life, gone american”, skulle jag säga. ”The self made man” har länge
varit idealet i USA, den där inställningen att vem som helst kan bli president. På 1980-talet upplevde vi den tanken som väldigt annorlunda.
Vår svenska syn på företagande var mer luthersk, att det kostar mycket,
kräver extremt hårt arbete och att man också måste göra rätt för sig i
samhället för att kunna bli framgångsrik. Nu tycker jag att synen på
företagandet har gått mer åt det amerikanska hållet. Vi ser upp till framgångsrika företagare och har en positiv bild av vad företagandet innebär.
Men, bilden av företagaren är ett större framgångsrikt företag, som ökar
i omsättning, växer och gärna gör utlandssatsningar. De små företagen
utan expansionsmål uppmärksammas inte på samma sätt.

SE UPP MED BILDEN AV FÖRETAGARE

Undvik
stereotyper
Hon är professor i entreprenörskap på Handelshög
skolan i Stockholm och expert på kvinnors företagande.
Tempo träffar Carin Holmquist för att prata om företagande ur ett genusperspektiv, om historisk utveckling
och om framtiden. TEXT: BRITTA WALLIN

Carin Holmquist har en minst sagt gedigen cv när
det gäller entreprenörskap och kvinnors företagande.
Hon ägnar sig sedan många år tillbaka åt forskning
i ämnet och har en professur i entreprenörskap på
Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom är hon
chef för SIR, forskningscentret för entreprenörskap
och affärsskapande vid samma högskola, hon föreläser, undervisar och är ledamot av flera styrelser inom
universitetsvärlden, näringslivet och den offentliga
sektorn. Carin Holmquist har en tydlig bild av utvecklingen i kvinnors företagande under de senaste 30 åren
och reflektioner om framtiden.

Kvinnor utgör hälften av befolkningen.
De representerar 50 procent av landets
kompetens. Utan kvinnor kan vi inte nå
vår tillväxtpotential. Carin Holmquist
Vår generella uppfattning om företagande är alltså mer positiv?
Ja, företagare ses idag som en slags hjälte. Men, när det gäller kvinnor
blir de inte hjältar på samma sätt. Titta till exempel på Gudrun Sjödén.
Hon har ett jättestort företag med stor omsättning, men får inte särskild mycket uppmärksamhet. Det är stora snabbväxande företag som
till exempel framgångsföretaget Klarna, som vi ser och belönar med
utmärkelser. Men småföretagarna, ja säg en småbarnsmamma som har
en affärsidé som hjälper 100 personer, är ännu inte lika intressant.
Varför borde det vara annorlunda menar du?
Det är inte bara de stora expansiva företagen som påverkar samhällets ekonomi och utveckling. Vi behöver också små företag– det är en
sysselsättningsfråga. 100 soloföretag som går runt ekonomiskt är lika
mycket värt som ett företag med 100 anställda.
Hur ser du på framtiden – kommer vi kunna jobba vidare och
uppnå ett företagande som är jämnt fördelat mellan kvinnor
och män?
Det är svårt att sia om framtiden. Jag ser olika scenarier och de hänger
ihop med synen på kvinnor. En väg följer den riktning vi tagit ut nu,
den är färgad av den här blandningen av den amerikanska stilen och

FAKTA
Carin Holmquist forskar tillsammans med Elisabeth Sundin om
kvinnors företagande och entreprenörskap, ett forskningsområde
som de inledde på 80-talet. Tillsammans fick de 2012 ESBRI-priset
på sin forskargärning. Carin Holmquist innehar
sedan 2001 familjen Stefan Perssons professur i företagsekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Carin Holmquist står bakom ett antal publikationer som tagits fram
inom programmet Främja kvinnors företagande sedan 2007, några
exempel är:
• Många miljarder blir det... Fakta och nyckeltal om kvinnors företag
• Varför ska man främja kvinnors företagande?
Ladda ner publikationer som tagits fram inom programmet
Främja kvinnors företagande på:
http://publikationer.tillvaxtverket.se/

den svenska välfärdstanken. Då ser jag att vi kommer ha 45 procent
kvinnor bland företagarna inom inte alltför lång tid. Jag tror i alla fall
på en ensiffrig skillnad i andel mellan kvinnor och män som företagare.
Men det finns starka orosmoln i kanten. Vår modell är inte den globalt
förhärskande och det jag oroar mig för är att det kan göra det svårare
för oss att nå målet. Jag tror att våra möjligheter att påverka och förändra både egna och omvärldens attityder är den avgörande utmaningen
för lika villkor i företagandet.
Hur ligger vi till ur ett internationellt perspektiv?
Både i Sverige och övriga världen har kvinnor ett lägre intresse
för att starta och driva företag än män. Genusdimensionen finns där
oavsett kultur och religion. Statistiken och relationerna mellan siffrorna
är förvånansvärt konsekventa. Men Sverige ses som ett föregångsland
både inom OECD och EU och hos andra internationella företagsorganisationer. Våra åtgärdsprogram för att främja kvinnors företagande,
främst förebildsarbetet med ambassadörerna, för kvinnors företagande
och Affärsrådgivarprogrammet på 90-talet uppmärksammas i andra
länder. De ser vad Sverige har lyckats göra, hur vi jobbar med genus
i företagandet över hela Sverige och att det bygger både på nationell
samordning och arbete på regional och lokal nivå. Många länder har
inte alls utvecklat några tankar om lika villkor i företagsfrämjande eller
ens tittat på könsperspektivet i företagandet.
Så vad är nästa steg?
Vi är inte riktigt där ännu, förebildsarbetet måste fortsätta. Men vi
måste se upp med schablonbilden av företagare, med stereotyperna.
Jag tycker nog att i media är företagarkvinnan ofta påtagligt ung och
vacker. Jag vill nå vidare till nästa nivå, bort från att någon är kvinna
och företagare. När utgångspunkten är: du är företagare. När könet blir
underordnad information, då har vi kommit långt!
Varför är genusperspektivet på företagande en viktig fråga?
Enkelt. Kvinnor utgör hälften av befolkningen. De representerar 50
procent av landets kompetens. Utan kvinnor kan vi inte nå vår tillväxtpotential. n
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Hur företag, myndigheter och organisationer kommunicerar
har betydelse för om mottagaren känner sig sedd och inkluderad – eller inte. Ett tilltal där människor utestängs kan vara
ett hinder för tillväxt och utveckling. Därför ökar intresset för
normkritisk kommunikation. TEXT: SANNA GUSTAVSSON FOTO: ØYVIND LUND

Hudfärgade plåster?

Tilltalet avgör
hur du når fram
– Det är viktigt att inkludera människor i stället för att exkludera, och
att inte förstärka fördomar och föreställningar om personer genom
att reproducera stereotyper, säger fotografen Tomas Gunnarsson, som
bloggar under namnet Genusfotografen.
Normkritisk kommunikation handlar om att vara medveten om de
normer som vi omges av, och inte halka med i stereotypa beskrivningar
av människor i text och bild. Hur framställs kvinnor och män? Vem
shoppar, vem bygger hus? Vem framställs som känslig och vem som
stark? Och vad händer om man gör tvärtom?
– En normkritisk kommunikation bör utgå från diskrimineringsgrunderna i svensk lag; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder. Sedan finns det ju även andra normer. Ofta
är modeller på bilder smala till exempel – man kan också tänka på
att ha med människor med icke normativa kroppar på bilderna, säger
Tomas Gunnarsson.
Det normativa repeteras oftast inte med illvilja eller avsikt, utan
sker omedvetet. Mats Landqvist är docent i svenska på Södertörns högskola, har skrivit boken ”Språk och diskriminering” (2014) och forskar
kring språkbruk och diskriminering.
– I vår undersökning är det nästan aldrig någon som upplever sig
själv som diskriminerande mot andra. Många känner sig diskriminerade, men det är aldrig någon som säger ”jag diskriminerar dessa
människor”, för man är sällan medveten om det. Det ingår inte heller
i ens självbild att vara diskriminerande.
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Men vi lever i en kultur som faktiskt genomsyras av
diskriminering, menar Mats Landqvist. Man kan inte säga
att man inte omfattas av det, eftersom det handlar om
överordnade sociala strukturer. Och det är dessa strukturer
som den normkritiska kommunikationen försöker synliggöra och förändra.
Även i konstruktionen av bild och text till en helhet
finns det skäl att motarbeta normer. Alexandra Falagara
arbetar med visuell kommunikation och design ur ett
normkritiskt perspektiv.
– Vi arbetar mycket med typsnitt, och föreställningen om
att vissa av dem är ”neutrala” – nästan som att de bara ”är”.
Men det är alltid en person som gjort typsnittet i en viss
tid i ett visst samhälle, och även ett typsnitts bokstavskropp
kan innehålla idéer om exempelvis renhet och enkelhet.
Vid formgivningen av Bang bestämde de sig för att
endast använda typsnitt gjorda av kvinnor, som ett sätt att
bemöta föreställningen om typografi som ett typiskt ”manligt” område.
– All visuell information och kommunikation vi har om
kring oss bär på historier, som är gjorda av människor på
olika platser i olika tider, säger Alexandra Falagara. n

Dags för en bensträckare?

TIPS

TOMAS GUNNARSSON
GENUSFOTOGRAFEN
• Ha med personer som är olika dig
själv i bild och text.
• När du tittar på eller förbereder
bilder, prova att byta kön på 		
modellerna i tanken. Blir det någon
skillnad i hur modellerna tolkas då?
• När du tar porträtt, testa att 		
fotografera alla utifrån samma 		
nivå, till exempel uppifrån, nerifrån,
i ögonhöjd etc.

ALEXANDRA FALAGARA,
NORMKRITISK FORMGIVARE
• Utgå från att det inte finns några
eviga sanningar kring färg och form.
• Tänk igenom bildvalen. Vem 		
talar du till? Vilka inkluderas?
Vilka exkluderas?
• Bryt kedjan av repetition. Lägg 		
inte bara in det vi är vana vid att se,
utan ifrågasätt vad du lägger in och
varför. Ofta vill man att läsaren ska
förstå en sida så fort som möjligt,
men det övertydliga rymmer ofta
många stereotyper.

MATS LANDQVIST
DOCENT I SVENSKA
• Fundera på din egen position.
Vem är du som skriver och vad 		
tar du omedvetet med dig in i 		
texten?
• Skriv medvetet strategiskt för 		
att motverka diskriminering.
• Bestäm textnivån. Samma
fenomen kan uttryckas på 		
olika sätt med facktermer, med
vardagliga ord, kortfattat eller 		
mer ingående.

ORDLISTA
Schyst

Jämlik kommunikation från Värmland
Schyst! är en handbok i kommunikation, framtagen av Region
Värmland som en del av arbetet
med jämställd regional tillväxt,
med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket.

Vem syns, vem
hörs, vem finns?

Normer: Outtalade regler som anses
självklara och försvaras med förutfattade
meningar och gamla strukturer. Det som
avviker från normen ifrågasätts oftare än
normen själv.

Rapporten ”Vem syns, vem hörs,
vem finns?” är en granskning av
kommunikationsmaterial hos
sju aktörer i Kronobergs län.

– Vi ville göra en enkel och visuell handbok
som är lätt att förstå även för den som inte har
några större förkunskaper, säger Marianne
Nilsson, genusutvecklare på Enheten för regional tillväxt på Region Värmland.
– Handboken är ett led i uppdraget att
jämställdhetsintegrera tillväxtarbetet, tillägger
kommunikationschef Hedvig Bergenheim.
– Tanken från vår sida är att om vi har ett
mer inkluderande tilltal får vi fler människor
att vilja bidra och känna sig delaktiga i regionen. Det handlar om att ta till vara alla människors potential, och lyckas vi med det skapar
det bättre förutsättningar för tillväxt, säger hon.
Boken trycktes för att delas ut till landsting
och kommuner i Värmland, men har nått
långt utanför regionens gränser. Över 6 000
exemplar är beställda, av bland annat organisationer, företag och kommunikationsbyråer.

Regionförbundet Södra Småland har låtit
titta på hur kvinnor och män beskrivs i de
olika aktörernas material, vad de gör på bild
och i text, hur många personer med till synes
utländskt ursprung som visas, hur de beskrivs
samt återkopplat med tips för förändring till
varje aktör.
– Syftet med projektet är att öka möjligheten
för kvinnor och män att ta del av regionens
företagsfrämjande system på lika villkor, berättar Elsa Anderman, projektkoordinator och
samordnare för programmet Främja kvinnors
företagande vid Regionförbundet Södra Små
land. Vi ville helt enkelt börja med att titta på
oss själva för att se vad vi behövde jobba med.
Granskningen är finansierad med medel
från Tillväxtverket. Aktörerna i rapporten
är Almi Företagspartner Kronoberg och
EEN, Coompanion Kronoberg, Drivhuset
Växjö, Företagsfabriken i Kronoberg,
Linnéuniversitetet - Grants and Innovation
Office, Nyföretagarcentrum Kronoberg och
Regionförbundet Södra Småland.

w w w
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www.regionvarmland.se/schystwebbversion

Här kan du läsa rapporten
www.rfss.se/a/vem-syns-vem-hors-vem-finns

Normkritiskt perspektiv: Innebär att
ifrågasätta själva normen (och inte det
som avviker) och de maktstrukturer som
den omges av. Att synliggöra normen och
aktivt jobba för en förändring skapar en
mer inkluderande miljö. Med ett normkritiskt perspektiv ställer man frågor som
till exempel ”Ska kvinnor få ta ut föräldraledighet?”, ”Är det rätt att heterosexuella
får adoptera barn?” och ”Behövs män i
ledande positioner?”
Hen: Ett könsneutralt pronomen som
används på främst två sätt – som alternativ
till hon, han, vederbörande eller när könstillhörigheten är okänd eller irrelevant,
samt för att omtala personer som inte vill
kategoriseras som man eller kvinna.
Jämställdhet: Innebär att kvinnor och
män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. I Sverige är
jämställdhet ett politiskt mål och betyder
att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet handlar endast om förhållanden
som rör kvinnor och män.
Jämlikhet: Alla människor har lika värde
och samma rättigheter oavsett till exempel
funktionshinder, kön, trosuppfattning,
kultur och sexuell läggning.
Ur handboken ”Schyst! En inspirationskälla
till jämlik kommunikation.”
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Grön affärsglädje ger
landsbygden kraft
att konkurrera
Helena Andersson var administratör i Stockholm
ända fram till 2009. Men då var det dags för
ett lappkast i livet. Hon tog över släktgården
i Horred och blev skog och markägare på
kuppen. TEXT: MAGNUS DAHLBERG

Vägen till en framgångsrik landsbygd
går via kvinnorna.
Helén Andersson,
projektledare

– Egentligen var det inget svårt beslut.
Men det var ett stort beslut, säger Helena
Andersson.
Med släktgården följde också en ansenlig
mängd skog och mark. I sitt nya liv på landet
utbildade sig Helena Andersson i skogsvård
och planering, och i frukt- och bärodling. Idag
driver hon äppelodling, småskalig grönsaksodling, bed and breakfast och söndagscafé. Att
bo och verka på landet har också lett till ett liv
med mindre stress.
– Jag har på senare tid blivit allt mer skeptisk till den konsumtion vi tar för given, förklarar Helena Andersson. Jag tror på att gröna
näringar ger en tillväxt av det goda slaget.
För ett par år sedan blev hon inbjuden till
Helén Andersson på natursköna gården ett par
mil nordost om Varberg. Helén Andersson är
projektledare för projektet ”Grön affärsglädje”
som finansieras av Tillväxtverket. Målet är
att utveckla konkurrenskraftiga verksamheter
inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller renskötsel.

Affärsutveckling
till företag inom de
gröna näringarna

Källa: Enkätsvar oktober 2014.
Siffrorna uppdateras i januari 2015.

Under perioden 2011-2014
har 370 företag deltagit i
affärsutvecklingsprogram
riktade till kvinnor som driver
företag inom de gröna näringarna. Siffrorna visar viken
utveckling som skett i deltagarnas företag sedan 2011.
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87%

anser att de har utvecklat
företagets affärsmodell

91%

anser att programmet
bidragit till att utveckla
företaget

MARIT SUNDIN, ADDMOVEMENT

Årets Uppfinnarkvinna 2014
Årets Uppfinnarkvinna 2014 är Marit Sundin, AddMovement,
från Åre. Marit Sundin fick sitt pris på 75 000 kr i december
på Tekniska muséet, utsedd i hård konkurrens bland 119
nomineringar, en fördubbling jämfört med fjolåret.

Hon är en erfaren entreprenör och har i många år drivit
stora och små företag på landsbygden. Helena Andersson
är glad att hon valde att delta.
– Jag nappade på utbildningen och är väldigt glad för
det, jag fick oerhört mycket tillbaka. Bland annat ledde den
till att jag nu kommunicerar med kunder och intressenter
på Facebook och på min hemsida.
Projektet ”Grön Affärsglädje” är ett ett-årigt projekt som
avslutas vid årsskiftet. Utbildningen fokuserar på kreativitet, möjligheter, samarbeten och inspiration.
– Vägen till en framgångsrik landsbygd går via kvinnorna, menar projektledaren Helén Andersson. Den
utbildning som jag och Ulrika Sandström har satt ihop
handlar om att stärka självkänslan, ta bättre betalt och höja
närvaron på internet. Dessutom vill vi tvätta bort stämpeln
att det inte är fint nog att vara bonde.
Att se gröna näringar som en viktig tillväxtsektor har
gjort Helena Andersson stolt, där på sin släktgård på gränsen mellan Västergötland och Halland.
– Äppelodlingen har den största utvecklingspotentialen. 2016 kommer nya äppelträd som jag ska plantera på
ett halvt hektar mark, berättar Helena Andersson. Jag ser
också framför mig ett samarbete med andra småodlingar.
Jag tror det är viktigt för landsbygden att vi inte ser oss
som konkurrenter, utan som samarbetspartners. n

Marit Sundin är också en otrolig
förebild, med en förmåga att
hitta vägar runt alla hinder hon
stöter på med en energi som är
beundransvärd.
Gunilla Thorstensson

Tillväxtverket finansierar utmärkelsen tillsammans med Almi och deltar i juryn,
som leds av Svenska Uppfinnareföreningen (SUF).
Årets Uppfinnarkvinna är en utmärkelse som lyfter fram förbilder bland kvinnor
med innovativa, bärkraftiga idéer, som utvecklar sina idéer till nya produkter och tjänster och når en marknad. I 2014 års jury deltog Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket
tillsammans med Ann Follin, Tekniska museet, Chatarina Nordström, Winnet, John
Adolfsson, Stockholmskonsulterna och Kjell Jegefors, Svenska Uppfinnareföreningen,
juryns ordförande.
– Det var liksom i fjol många intressanta idéer och innovationer som juryn fick ta
ställning till. Men valet föll ändå ganska lätt på Marit Sundin. Hon har skapat en ny
produkt, AddSeat, som på ett flexibelt sätt möter ett angeläget behov av frihet och självständighet. Marit Sundin är också en otrolig förebild, med en förmåga att hitta vägar
runt alla hinder hon stöter på med en energi som är beundransvärd, säger Gunilla
Thorstensson, som träffade Marit Sundin vid prisceremonin och blev starkt berörd av
hennes berättelse.
Läs också om hur 2013 års Uppfinnarkvinna, Linda Krondahl, HiNation, har upplevt
sitt vinnarår:
w w w

www.uppfinnare.se/hem/årets-som-årets-uppfinnarkvinna

STOCKHOLMS NYA MÖTESPLATS
FÖR UNGA ENTREPRENÖRER

		
FAKTA

TEXT: LINA ISAKSSON

Se filmen Ökad potential inom gröna näringar
genom affärsutvecklingsprogram, på youtube.

94%

anser att de fått verktyg
för affärsutveckling

89%

anser att insatsen
bidragit till ett utvecklat
affärsnätverk

88%

av nyföretagarna anser att
programmet bidragit till att
de utvecklat en affärsidé

81%

har utvecklat sina erbjudanden
genom nya tjänster och
koncept

Entreprenörerna
Sissa Pagels och
Louise Lindén.

Young Innovation Hub är ett av åtta projekt som finansierats av
Tillväxtverket inom Golden Rules of Leadership. I början av september
invigdes projektet som är en mötesplats där unga erbjuds stöd för att
kunna förverkliga sina idéer och utveckla sitt ledarskap. Målet med hubben är att skapa en mötesplats där olika människor och idéer kan mötas.
Initiativtagare är Louise Lindén och Sissa Pagels, två unga entreprenörer som fick idén efter att själva ha upplevt att traditionella utbildningar
inte räckte hela vägen ut till arbetslivet.
– Vi tror inte på att skilja unga från vuxna, förorten från innerstan eller
kulturen från näringslivet. Det är mångfald och samarbete över gränserna
som leder till framgång, berättar Sissa och Louise.
Verksamheten vill fungera som en bro mellan
skola, universitet, näringsliv och offentlig sektor.
Fokus kommer att ligga på tjejer mellan 16-26 år.
Förutom att hubben är en fysisk plats att mötas och
arbeta på finns det coacher, etablerade entreprenörer och människor från näringslivet som kan hjälpa
unga att utveckla sina idéer och slussa dem vidare
till rätt nätverk. n

w w w

VAD ÄR GOLDEN RULES
OF LEADERSHIP?
Syftet är att på sikt öka antalet kvinnor
i ledande positioner, genom att
sprida principerna för Golden Rules of
Leadership:
1. Dela ditt nätverk med blivande ledare
2. Lyft fram kvinnor som förebilder
3. Rekommendera och lyft fram kvinnor
som ledare och entreprenörer

Vi tror inte på att skilja unga
från vuxna, förorten från
innerstan eller kulturen från
näringslivet. Sissa & Louise

Lanserades i maj 2013 av dåvarande
näringsminister Annie Lööf
Läs mer om Golden Rules of Leadership
på www.tillvaxtverket.se
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Hur beslutar egentligen offentliga finansiärer om vilka företag
som ska få bidrag, lån eller annan kapitalförsörjning? Bedöms
alla likvärdigt, eller skiljer det sig åt beroende på exempelvis
kön? I en studie som Tillväxtverket finansierat undersöks dessa
frågeställningar.
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TEXT: MAGNUS DAHLBERG

UNDER YTAN

En studie om hur beslut om stöd tas och hur stöd fördelas

– Än så länge vill vi vara försiktiga med siffror och
utpekande kommentarer, säger Jeaneth Johansson. Men
det förefaller som att företagande kvinnors och mäns
affärspotential gestaltas olika av offentliga finansiärer, till
kvinnornas nackdel.
Deras studie har designats utifrån olika steg och är gjord
på en aggregerad nivå:
1 Hur ser offentliga finansiärer i allmänhet på företagande kvinnor och män?
2 Hur låter det mer specifika ”pratet” om företagande
kvinnor och män i samband med offentliga finansiärers beslutsmöten?
3 Hur har företagare som ansöker om offentlig finansiering uttryckt sig textmässigt i sin ansökan?

Tillväxtverket gav forskarna Malin Malmström och Jeaneth
Johansson på Luleå tekniska universitet (LTU) uppdraget att, ur ett
nationellt perspektiv, studera bedömningsprocesser hos offentliga
finansiärer runt om i landet.
Bakgrunden är att Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att ta
fram en nationell strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande insatser på likvärdiga villkor. I projekt ”RIKA II – Under
ytan” lyfter de två forskarna fram resultat som ska användas som en del
i kunskapsunderlaget till den nationella strategin för ett företagsfrämjande på lika villkor.
Malin Malmström och Jeaneth Johansson är båda biträdande professorer inom redovisning och styrning och har bland annat suttit med
under många bedömningsprocesser hos offentliga finansiärer för att
samla information till sin studie. Deras rapport blir klar under våren
2015, men redan nu finns det tydliga indikationer.

– I steg 1 kunde vi identifiera olika stereotypa myter där
offentliga finansiärers syn är att företagande kvinnor är
”försiktiga, att de inte satsar, att de befinner sig i fel bransch
och att de inte driver tillväxtföretag”, säger Malin Malmström.
Även i steg 2 fanns tydliga skillnader mellan bedömningen av företagande män och företagande kvinnors
ansökningar. Männen beskrevs som aktiva och kvinnorna
som passiva. Männen benämndes entreprenörer och innovatörer, medan kvinnorna ofta beskrevs med ett personligt
pronomen: ”hon”.
– I steg 3 gjorde vi en textanalys av de ansökningar som
gjorts hos de offentliga finansiärerna, berättar Jeaneth
Johansson. Vi hittade ingen skillnad i hur kvinnor och
män beskriver sin entreprenöriella förmåga. Det är heller
ingen skillnad i omsättning, antal anställda, tillväxt eller
finansiella nyckeltal i ansökningarna.
Som ett led i studien kommer forskarna att arbeta vidare
med ett systerprojekt, finansierat av VINNOVA, som ska
hjälpa offentliga finansiärer att bli mer effektiva i fördelning av offentliga medel.
– ”RIKA II – Under ytan” ger en bra grund för att ta
fram modeller och arbetsprocesser, konstaterar Malin
Malmström. I systerprojektet kan studien användas som
understöd till att hantera problematiken med att uppnå en
jämställd fördelning av offentlig finansiering och för att ge
ett stöd i finansiärernas arbets- och beslutsprocesser. n

Vi hittade ingen skillnad i hur kvinnor och män beskriver sin entreprenöriella förmåga.
Jeaneth Johansson
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