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Förord

Förnyelse i näringslivet och hållbar tillväxt förutsätter att vi tar vara
på alla människors företagsamhet och innovationskraft. En mångfald av företag och företagare inom en bredd av branscher – det är
visionen, som den nationella strategin för ett företagsfrämjande på
likvärdiga villkor tar sikte mot.
Tillväxtverket har på regeringens uppdrag arbetat med en rad
insatser för att främja kvinnors företagande sedan 2007. I mars 2011
fick Tillväxtverket ett nytt uppdrag för perioden 2011–2014. Som en
del i regeringsuppdraget ingick att ta fram en nationell strategi för
hur kvinnor och män kan ta del av det företagsfrämjande systemet
på lika villkor. Tillväxtverket överlämnade strategin till regeringen i
mars 2015.
Denna rapport är ett av kunskapsunderlagen till strategin. Rapporten beskriver resultaten från en studie, Under ytan, som visar hur
föreställningar om kvinnor och män får konsekvenser för fördelning av offentlig finansiering till företag. Rapporten avslutas med
förslag på åtgärder för en förändring.
Tillväxtverket vill tacka Malin Malmström och Jeaneth Johansson,
biträdande professorer vid Luleå tekniska universitet, som har
genomfört studien och skrivit rapporten, och som ensamma
ansvarar för innehållet i rapporten. Vid Tillväxtverket har Gunilla
Thorstensson varit delaktig i arbetet.
Vi på Tillväxtverket hoppas att rapporten ska bidra till ökad kunskap om hur vi sikt ska få ett företagande på lika villkor i Sverige.
April 2015
Helena Nyberg Brehnfors		 Gunilla Thorstensson
Enhetschef Entreprenörskap		 Programansvarig
							
Främja kvinnors företagande

Sammanfattning

En viktig förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv som leder
till hållbar tillväxt är att kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor. Då först tar vi vara på den potential som finns i
företagandet. Jämställd tillgång till offentlig finansiering skapar förutsättningar för att resurser fördelas effektivt och hållbart. Kvinnor driver nära 30 procent av Sveriges företag, men får inte ta del av offentlig
finansiering i motsvarande omfattning. Syftet med studien Under
ytan är att synliggöra strukturer i det företagsfrämjande systemet och
det som händer i de slutna rummen, där bedömning av potential görs
och beslut om finansiering fattas.
Vid en första anblick kan det framstå som att offentlig finansiering till
företag är könsneutral, då både företagande kvinnor och män kan
ansöka om finansiering. Resultaten i studien visar dock att kvinnor och
män tillskrivs olika egenskaper som blir stereotypa föreställningar, vilket påverkar förväntningar på hur företagande kvinnor och män ska
bete sig och vara, och vem som anses ha potential i sitt entreprenörskap.
Denna studie inkluderar fem organisationer, 18 finansiärer och 213
företag, varav 28 procent leds av kvinnor och 72 procent av män samt
omfattar observationer, intervjuer, enkäter, analyser av företags
ansökningar om finansiering och redovisningsinformation.
Studien visar att det finns många föreställningar om företagande
kvinnor och män.
• Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga, de vågar inte ta
stora lån, vågar inte göra för stora investeringar, behöver endast
små medel och är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och det saknas tillväxtpotential.
• Män som driver företag anses våga satsa, behöver stora medel och
är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har
tillväxtpotential.
Dessa föreställningar leder till normen: satsa på företagande män.
Finansiärernas syn på företagande kvinnors och mäns behov av kapital påverkas – kvinnor behöver lite pengar och män behöver mycket
pengar.
Föreställningar om tillväxt, försiktighet och behov av kapital i företag
som leds av kvinnor respektive män kan ifrågasättas på basis av stu-

diens resultat. Det är en missuppfattning att kvinnor inte driver tillväxtföretag. Av de 213 företag som undersökts påvisas inga skillnader
mellan hur det går för kvinnors och mäns företag som sökt sig till det
företagsfrämjande systemet. Det råder alltså inga skillnader i storlek,
tillväxt, prestationsnivå, finansiell risk eller betalningsförmåga. När
företagande kvinnor och män kommunicerar sin entreprenöriella
potential är det heller ingen skillnad. Detta innebär att kvinnor och
män kommunicerar företagets innovationsförmåga, proaktivitet och
risk på samma sätt i sina ansökningar. Trots det bedömer finansiärerna den entreprenöriella potentialen vara högre i mäns företag än
i kvinnors företag.
Att se dessa strukturer under ytan kan bidra till förståelse för olika
föreställningar om entreprenöriell potential hos kvinnor och män.
Finansiärernas beskrivning av företagare i beslutsmöten visar på
omedvetna skevheter i bilden av kvinnor och män.
Den stereotypa föreställningen är att den riktiga entreprenören är en
man och inte en kvinna. Detta framgår av sju identifierade strukturer.
1.

Identitet i snacket
Män ges identiteter som entreprenör, företagare, innovatör och
uppfinnare. Vanligtvis får kvinnor identiteten ”hon”. De fåtal
gånger kvinnor ges en identitet så benämns de som ”företagare”.
Kvinnor beskrivs inte som entreprenörer eller uppfinnare.

2. Positiva och negativa attribut i snacket
Företagande män gestaltas mer positivt än företagande kvinnor.
Kvinnor gestaltas med något fler positiva attribut (54 %) än negativa attribut (46 %). Detta i skarp kontrast till mäns gestaltning
som domineras av positiva attribut (86 %) och endast i undantagsfall uttrycks med negativa attribut (14 %).
3.

Samma attribut – olika innebörd i snacket
Företagande män lovordas för samma saker som kvinnor kritiseras för. Till exempel är det positivt när män är försiktiga för då är
de sansade medan det är negativt för kvinnor eftersom de inte
vågar. Unga män diskuteras ofta som ”unga och lovande” och
därför är ”ung” positivt. Unga kvinnor beskrivs istället ofta som
”bra för statistiken”, ”oerfarna” eller med ”bristande kunskap om
affärsbegrepp”, vilket innebär att ”ung” är negativt.

4. Allmängiltigt eller detaljerat i snacket
Kvinnor beskrivs med allmängiltiga positiva attribut som ger en
oklar bild av potential i kontrast till män som beskrivs med detaljerade positiva attribut som leder till en klar bild av potential.
Kvinnor beskrivs med detaljerade negativa attribut som leder till
en klar bild av att potential saknas, i kontrast till män som
beskrivs med allmängiltiga negativa attribut, som ger en oklar
bild av att potential saknas.

5.

Superlativ i snacket
Män beskrivs med fler superlativ än kvinnor.

6. Passiv – aktiv form i snacket
Företagande kvinnor beskrivs i mer passiv form, ”är och har”,
medan män beskrivs i mer aktiv form, ”gör och kan”.
7.

Innovation och utveckling i snacket
Unikitet diskuteras endast för mäns företagande och endast företagande män gestaltas som proaktiva och som ”idékläckare”.

Studien Under ytan visar att genusstrukturer spelar stor roll i finansiärers arbetsprocesser. Det finns stor risk att strukturer lever vidare och
begränsar möjligheter till tillväxt och konkurrenskraft i företag som
drivs av kvinnor. Brist på tillgång till finansiering skapar situationer
av underkapitalisering, underprestation och hindrar att potentialen i
kvinnors företag realiseras fullt ut. Ett normkritiskt angreppssätt
behövs när offentliga finansiärer bedömer vad som är finansieringsbart och anses bidra till tillväxt. Jämställd tillgång till offentlig finansiering skapar också förutsättningar för effektiv resursallokering av
offentlig finansiering, vilket i sin tur bidrar till en hållbar tillväxt.
Entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges
utveckling av ett innovationsklimat i världsklass och innebär konkurrensfördelar. Då är det är viktigt att ta vara på alla individers företagsamhet och innovationskraft. Det företagsfrämjande systemet står
inför nya utmaningar: att öppna upp och erbjuda finansiering på lika
villkor till kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag.

Abstract

For a competitive economy that will lead to sustainable growth, it is
essential that both women and men can avail themselves of the business promotion system on equal terms. Only then are we fully utilising the potential for entrepreneurship that exists in Sweden. Equality
of access to public funding is fundamental to resources being distributed effectively and sustainably. Women operate close to 30 per cent
of Sweden’s businesses, but they are not allocated an equivalent share
of public funding. The purpose of the study Below the surface was to
highlight the structures in the business promotion system and shed
light on what happens behind closed doors when the potential of
applicants is assessed and financing decisions are made.
At first sight, it might seem that public funding for businesses is gender-neutral since both women and men entrepreneurs can apply for
finance. The results of the study show, however, that women and men
are ascribed different qualities which become stereotypical perceptions that impact expectations of how women and men entrepreneurs
will behave and what they are like, and who are deemed to have
potential as entrepreneurs.
This study included five organisations, 18 financiers and 213 enterprises, of which 28 per cent were led by women and 72 per cent by
men. It also included observations, interviews, surveys, analyses of
the enterprises’ applications for funding, and accounting data.
The study found many stereotypical perceptions about women and
men entrepreneurs. Women who run businesses are considered to
be cautious, unwilling to take on large loans, unwilling to make big
investments, needing only small amounts of funding, and active in
the “wrong” industries that are not financable and lack growth potential. Men who run business are considered be willing to take on new
ventures, needing large amounts of funding, active in the “right”
industries that is financable, and have growth potential. These perceptions lead to the norm: invest in men entrepreneurs. They also influence financiers’ views regarding the capital needs of women entrepreneurs and men entrepreneurs, respectively: women need very little
money, and men need a lot of money.
Perceptions about growth, caution and the need for capital in businesses led by women and those led by men can be called into question based on the study’s findings. It is a misconception that women

do not operate growth companies. Of the 213 enterprises in the study,
no differences could be found in terms of the success or failure of
women’s and men’s enterprises where they applied for financing from
the business promotion system. In other words, there are no gender
differences in their size, growth, performance levels, financial risks or
solvency. When men and women entrepreneurs assess their own
entrepreneurial potential, there are no differences either. This means
that women and men communicate the innovation capacity of their
businesses, proactivity and risk in the same ways in their applications.
Despite this, financiers assess entrepreneurial potential as higher in
men’s businesses than in women’s businesses.
Making these structures that lie below the surface visible can aid an
understanding of the different perceptions of the entrepreneurial
potential of women and men. Financiers’ descriptions of entrepreneurs in decision-making meetings demonstrate subconscious biases
in how they portray women and men.
The stereotypical perception is that the true entrepreneur is a man –
not a woman. This is apparent from the seven structures identified.
1.

Identity in the talk
Men are assigned identities such as entrepreneur, businessman,
innovator and inventor. Generally women entrepreneurs simply
get the identity “she”. The few times women are assigned an identity, they are called “business owner”. Women are not described as
entrepreneurs or inventors.

2. Positive and negative attributes in the talk
Men entrepreneurs are portrayed in a more positive light than
women entrepreneurs. Somewhat more positive attributes (54 %)
are ascribed to women than negative attributes (46 %). But this is
in stark contrast to how men are portrayed, which is dominated
by positive attributes (86 %) and only in exceptional cases are
they ascribed negative attributes (14 %).
3.

Same attributes – different content in the talk
Men entrepreneurs are commended for the same things for which
women are criticised. For example, it is seen as positive when
men are cautious, because they are being sensible, while this is a
negative attribute for women, because they are seen as reluctant
to take risks. Young men are often described as “young and promising” and consequently “young” is a positive attribute. Young
women on the other hand are often described as “good for the
statistics”, “inexperienced” or having “poor knowledge of business
concepts”, implying that “young” is a negative attribute.

4. Universals or particulars in the talk
Women are described with universal positive attributes that provide no clear picture of their potential, in contrast to men, who
are described with detailed positive attributes that lead to a clear
picture of their potential.

Women are described with detailed negative attributes that lead
to a clear picture that they lack potential, in contrast to men, who
are described with universal negative attributes that provide no
clear picture of their lack of potential.
5.

Superlatives in the talk
Men are described with more superlatives than women.

6. Passive versus active forms in the talk
Women entrepreneurs are described more often using passive
forms, while men are most often described with active forms.
7.

Innovation and development in the talk
Uniqueness is only discussed for men’s entrepreneurship, and
only men entrepreneurs are portrayed as proactive brainstormers.

The study Below the surface shows that gender structures play a major
role in financiers’ work processes. There is a great risk of these structures persisting and limiting opportunities for growth and competitiveness in businesses run by women. This lack of access to finance
results in under-capitalisation and under-performance, which thwart
the full realisation of the potential of women’s businesses. A normcritical approach is needed when public financiers assesses what is
financeable and likely to contribute to growth. Equality of access to
public funding also creates the conditions for distributing public
funding effectively, which in turn contributes to sustainable growth.
Entrepreneurship and innovation are of central importance for Sweden in developing a climate that is conducive to world-class innovation, and entail competitive advantages. So it is vital to take advantage
of the entrepreneurship and innovativeness of all individuals. The
business promotion system is therefore faced with new challenges: to
open up and become more inclusive, and offer financing on equal
terms to women and men who want to start, run or grow a business.
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1 Inledning

Until there is gender equality, there can be no sustainable deve
lopment. It is impossible to realize our goals while discriminating
against half the human race.
Kofi, A., Annan, UNICEF, 2006
Sverige klassificeras som en kunskapsekonomi med en framstående
position inom entreprenörskap och innovation. Det har en central
betydelse för Sveriges utveckling av ett innovationsklimat i världsklass
och gör det möjligt för Sverige som land att behålla konkurrensfördelar mot andra länder.1 En viktig utgångspunkt är att hela Sveriges pool
av entreprenörer bidrar till tillväxt och välstånd. Ju fler entreprenörer
som driver företag, desto fler arbetstillfällen och innovationer skapas.
Samhället vinner på att satsa på företagande på jämställda villkor för
att effektivt utveckla konkurrenskraft och tillväxt i samhället.2 Jämställd tillgång till offentlig finansiering skapar förutsättningar för
effektiv resursallokering av offentlig finansiering och bidrar därmed
till hållbar tillväxt.3 Forskningsstudier visar också på lönsamhets-,
hållbarhets- och tillväxteffekter av jämställdhet i näringslivet.4
Företag som drivs av kvinnor och företag som drivs av män behöver
finansiella resurser för att säkerställa möjligheten att ta vara på affärspotentialen och för att möjliggöra ett hållbart och livskraftigt företagande.5 Företagens egna interna medel utgör en viktig del av företagens finansiering men denna finansiering är ofta inte tillräcklig för att
kunna tillvarata företags utvecklingspotential.6 Tillgång till riskvillig
finansiering är då många gånger avgörande.
För att nationell och regional tillväxt och utveckling ska bli möjlig får
kvinnors och mäns företag möjlighet att söka offentlig finansiering.
Offentliga finansiärer har en central roll i det företagsfrämjande systemet och deras finansiering har ofta en avgörande betydelse för att lösa
företags kapitalbehov. Speciellt betydelsefull är offentlig finansiering
för företag som har svårt att få tillgång till traditionell extern finansiering, som till exempel banklån.7
1
2
3
4
5
6
7

Global Entrepreneurship Monitor 2013; Work Competitiveness Report 2013
Alsos et al 2006; Blake 2006; Ivarsson 2001
Virtanen, 2011; Ivarsson, 2001; Malmström 2002; 2007; Malmström, Johansson och Wincent 2012; 2015;
Johansson 2004
Soares et al. 2011; Carter et al 2003; Konrad et al 2008
Ireland & Webb, 2007
Hand, 2005; Storey, 1994
Welter 2004; Fielden et al 2006; Mason 2007
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Kvinnor driver omkring 30 procent av Sveriges företag och står för
drygt 30 procent av nyföretagandet varje år men kvinnor är trots
detta inte mottagare av offentlig finansiering i motsvarande omfattning.8 Denna snedfördelning av offentlig finansiering bekräftas även
av statsmakten:
Regeringen konstaterar att kvinnor är underrepresenterade bland
mottagare av finansiering jämfört med det totala antalet kvinnor
som är företagsledare i det svenska företagsbeståndet.9
Offentliga finansiärer har tydliga jämställdhetskrav som ska prägla
deras arbetsprocesser med bedömningar och beslut. En av utmaningarna är därför att de företagsfrämjande aktörerna med större precision behöver rikta och effektivt kanalisera offentlig finansiering för att
ta vara på den tillväxtpotential som finns. På så sätt blir hävstångs
effekten från offentlig finansiering maximal.
För att vi ska få ett konkurrenskraftigt näringsliv som leder till hållbar
tillväxt krävs att hela Sveriges pool av entreprenörer bidrar till tillväxt
och välstånd. Mer specifikt innebär det också att kvinnor och män
som driver företag och har affärspotential bör ges lika villkor. Då först
kan vi ta vara på potentialen hos alla de företagare som finns. Det
betyder i förlängningen att företagsfrämjandet måste ske på lika villkor och därmed även att tillgång till offentlig finansiering och de
beslutsprocesser som rör fördelning av resurser genomförs på lika
villkor.

Syftet med studien
Syftet med studien Under ytan är att synliggöra strukturer i det företagsfrämjande systemet, i de slutna rummen där bedömning av affärspotential görs och beslut om fördelning av finansiering fattas. Det
övergripande syftet med projektet är därmed att synliggöra genusstrukturer i offentliga finansiärernas finansiella bedömningar och
beslut.

RIKA som bas för forskning
Under ytan ingår i forskningsplattformen RIKA som står för tillgång
till RIskvilligt KApital. I denna forskningsplattform ingår ett flertal
forskningsprojekt. Det första projektet RIKA finansierades av Vinnova inom ramen för ”Forskning om kvinnors företagande” under
2008–2011. Projektet visade hur offentlig finansiering fördelades mellan företagande kvinnor och män samt hur kvinnor och män gestal
tades i diskussioner när finansiärerna bedömde och beslutade om
finansiering. Studien fokuserade från början på finansiell bedömning
i stort och genus studerades inte avsiktligt. I RIKA-projektet kunde
dock tydliga genusstrukturer i offentliga finansiärers bedömnings-

8
9

Tillväxtverket, 2012; Nutek, 2007(b)
Regeringskansliet, 2012, p. 12-13
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och beslutsprocesser identifieras genom deras diskussioner i bedömnings- och beslutsprocesserna.
Denna studie, Under ytan, finansierades av Tillväxtverket och bygger
vidare på RIKA. I denna studie studeras genus i finansiell bedömning
avsiktligt och finansiärerna var också informerade om att genus var i
fokus. Detta projekt har en mer omfattande design för att få en bredare och djupare förståelse för offentliga finansiärers fördelning av
finansiering och då specifikt ur ett genusperspektiv.
En tredje studie, RIKA 2.0, finansierad av Vinnova inom ramen för
”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet”, genomförs i samarbete med Tillväxtverket och Norrbottens läns landsting. Projektet
RIKA 2.0 syftar till att utveckla praktisk och teoretisk kunskap om
genus i offentlig finansiering. Kunskapen om genus ska kopplas till
arbetsprocesser och jämställd tillgång till offentlig finansiering. I projektet utvecklas en modell för nya arbetsprocesser bestående av principer och checklistor.
RIKA 3.0 finansieras av Vinnova inom ramen för ”Mångfaldslabbet –
Normkritisk innovation” . Studien genomförs också i samarbete med
Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Västernorrland och Kalix kommun.
RIKA 3.0 syftar till att, genom en normkritisk ansats, utveckla en
inkluderande affärsmodell för att tillgången till offentlig finansiering
ska breddas till fler grupper. Projekten inom forskningsplattformen
bidrar till ökad praktisk och teoretisk kunskap om strukturer och
arbetsprocesser när offentlig finansiering fördelas.

Vad har stereotypa föreställningar
med bedömningar att göra?
För att synliggöra strukturer ”under ytan” i det företagsfrämjande systemet studeras offentliga finansiärers föreställningar i bedömningsoch beslutssituationer. Föreställningar kan behövas för att hantera
komplex information och för att fatta beslut. Vi människor vill skapa
sammanhang och mening av information för att förstå omvärlden
och veta hur vi ska göra och bete oss. Vi behöver sortera och ”välja”
bland intryck för att göra världen omkring oss begriplig. Därför försöker vi kategorisera människor och situationer i omvärlden för att
vi lättare ska förstå den. På detta sätt bygger vi upp ett antal föreställningar om hur världen fungerar. Våra erfarenheter bidrar till utveckling av stereotypa föreställningar, det vill säga förenklingar av en ofta
komplex verklighet.10
Sådana föreställningar kan vara värdefulla – utan dessa föreställningar skulle vi drunkna i information. Föreställningar fokuserar vår
uppmärksamhet och förenklar också de bedömningar vi gör. Bedömningarna känns bekanta, sanna, bra och behagliga. Upplevelsen av
”deja-vu” gör att mönster framstår än tydligare och vi blir alltmer
benägna att tro på att det som upprepats många gånger alltid stäm10 Kahneman, 2003; 2014; Orser, 1994
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mer. Det finns också en snedvridande effekt via denna bekräftelse
som bidrar till att vi okritiskt godtar en bedömning och att vi överdriver sannolikheten för sådant som troligtvis aldrig skulle ske.11 Det
innebär att vi snabbt bedömer individer som exempelvis:12
• bra eller dålig
• snäll eller elak
• smart eller dum
Sådana stereotyper är identitetsskapande och kan hjälpa oss att tolka
omvärlden men samtidigt också försvåra för oss och leda till missuppfattningar.13
Stereotypa föreställningar är inre bilder som ger en förenklad bild av
omvärlden ofta baserade på felaktig eller otillräcklig information.14
Sådana föreställningar kan vara positiva eller negativa.15 En stereotyp
föreställning om en grupp individer är en generalisering där en del
får stå för helheten exempelvis:
• Smålänningar är snåla
• Norrlänningar är fåordiga
• Blondiner är dumma
• Tyskar är grundliga
• Värmlänningar är glada
Stereotypa föreställningar är varken sanna eller falska, men eftersom
vi inte förmår att kontrollera sanningshalten i all information som når
oss, baseras föreställningar inte enbart på sanningsenlig och ickesnedvriden information. De flesta av oss anser sig vara fördomsfria
och vi vill gärna tro att vi inte gör skillnad mellan människor. I själva
verket bär vi alla på stereotypa föreställningar. Problemet med stereotypa föreställningar är att vi inte bedömer de enskilda individerna,
utan ser gruppen som en helhet, till exempel finns det snåla smålänningar men alla smålänningar är inte snåla.16 För att illustrera detta
kan du själv tänka på följande grupper för att se vad du har för egna
bilder – vad är en typisk:
• norrman?
• stockholmare?
• feminist?
• man?
• kvinna?
• entreprenör?

11
12
13
14
15
16
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Alla människor har sådana medvetna eller omedvetna föreställningar
om exempelvis situationer eller personer och dessa föreställningar
kan vara mycket svåra att förändra. Just därför är det viktigt att öka
medvetenheten om stereotypa föreställningar och hur de påverkar
vår uppfattning och tolkning av omvärlden och andra människor.
Stereotypa föreställningar uttrycks i berättelser, myter och idéer, och
kommuniceras i ord och bild. Sådana föreställningar bärs och förstärks i media men även i dagliga möten mellan människor. Föreställningar fungerar ofta som legitimering exempelvis av vem som har
potential och egenskaper som en riktig entreprenör har. Dessa föreställningar byggs kring motsatser i termer av vad någonting eller
någon är eller inte är.17 En företagare kan exempelvis värderas på en
skala från ”inte alls framgångsrik” till ”väldigt framgångsrik”, beroende på hur den vedertagna bilden av framgång gestaltar sig. Denna
gestaltning etableras genom interaktion mellan människor där ord
och termer som används i samtal skapar gestaltningar, som i sin tur
blir till stereotypa föreställningar och ses som sanningar.18 Sådana
föreställningar bidrar till förståelse men bidrar samtidigt även till en
förenklad bild av verkligheten. Genom att människor samtalar och
ger uttryck för stereotypa föreställningar så hålls de vid liv och
befästs. Det som sägs i samtal påverkar också tankar om exempelvis
vad en entreprenör är. Det påverkar därför också föreställningar om
företagande kvinnor och män.19
I de flesta sammanhang spelar kön ingen roll för hur ett arbete utförs
rent tekniskt. Exempelvis spelar det ingen roll om det är en kvinna
eller en man som utvecklar en affärsplan då innebörden av en affärsplan är densamma oavsett vem som utvecklar den, det vill säga den
ska innehålla information om bland annat budget, produkterbjudanden och marknadsanalys. Det spelar heller ingen roll om det är en
kvinna eller en man som praktiskt bokför sina affärstransaktioner, då
logiken för bokföring är densamma oavsett om det är en man eller en
kvinna som bokför. Med detta illustreras att kön i sig inte har någon
avgörande betydelse för de flesta arbetsuppgifter som vi människor
dagligen utför.20 Däremot har vi själva skapat föreställningar om vad
som är typiskt för en företagande kvinna och typiskt för en företagande man. Genus skapas i ett socialt samspel där kvinnor och män
tillskrivs vissa egenskaper, egenskaper som sedan blir stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män ska bete sig och vara.21
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2 Metod

Offentliga finansiärer – karaktäristika
I denna studie har vi gått ”under ytan” i offentliga finansiärers arbetsprocesser för att fånga vad som händer i de mer eller mindre slutna
rummen där bedömningar görs och beslut fattas. Avsikten var att på
detta sätt, i linje med studiens huvudsyfte, synliggöra genusstrukturer
i finansiärers arbetsprocesser.22 Studien har karaktär av en fallstudie
vilket förväntas bidra till ökad kunskap om de komplexa arbetsprocesser som äger rum i offentliga finansiärers arbete med att bedöma
och besluta om finansiering.
Denna studie fokuserar enbart på företagsfinansiering och inte på
offentlig finansiering av projekt. Offentlig finansiering definieras
brett. Vilken offentlig finansiär som studien inkluderar specificeras
inte, detta på grund av sekretess, forskningsetik och tillförlitlighet i
datainsamlingen. Offentlig finansiering till företag syftar till att stimulera den finansiella marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och på så sätt främja tillväxt i företag. Finansieringen
har därmed en kompletterande roll till andra privata finansiärer
såsom banker som erbjuder finansiering till företag. Offentlig finansiering ska inte heller konkurrera med finansiering från privata finansiärer och kan användas till företags investeringar och innovationsutveckling. Nystartade företag kan exempelvis behöva ytterligare
finansiering för att möjliggöra en snabb kommersialisering och därmed öka möjligheterna för utveckling och överlevnad. Företag i tillväxtfas kan exempelvis behöva ytterligare finansiering för att investera och möjliggöra tillväxt på nya marknader.
Studien fokuserar på gruppen av offentliga finansiärer och strukturer
som identifieras inom den gruppen. De enskilda finansiärerna ses
som bärare av gruppens strukturer. Vi kommer här att använda benämningen offentliga finansiärer även när vi avser individuella personer inom gruppen offentliga finansiärer.

Design, datainsamling och analys
Projektet baseras på fem olika typer av datainsamling:
• Intervjuer med offentliga finansiärer.

22 Eisenhart, 1989
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• Observationer av offentliga finansiärers bedömnings- och beslutsmöten där finansieringsansökningar från företag bedöms och
beslutas.
• Enkäter till de offentliga finansiärerna kopplade till bedömningsoch beslutsmöten för rating av företaget, företagaren samt ansökningarna om finansiering.
• Textanalys av företagares finansieringsansökningar.
• Statistisk analys av redovisningsdata kopplad till varje enskilt
företag som sökt offentlig finansiering.
Denna design gör det möjligt att fånga komplexiteten i de offentliga
finansiärernas arbetsprocesser och fördelning av finansiering. I studien Under ytan ingick totalt fem organisationer med offentliga finansiärer, geografiskt placerade i fem olika regioner i Sverige. I varje
organisation genomfördes datainsamling vid tre tillfällen. Totalt 213
ansökningar från entreprenörer hanterades – 28 procent från företagande kvinnor och 78 procent från företagande män. Detta innebar
att de 213 ansökningarna från entreprenörer utgjorde ett slumpmässigt urval av företag i kontakt med det företagsfrämjande systemet.
Det slutliga urvalet av finansiärer inkluderade 18 personer, varav nio
kvinnor och nio män, alla verksamma som offentliga finansiärer.
Intervjuer med offentliga finansiärer genomfördes för att fånga deras
syn på företagande kvinnor och män i det företagsfrämjande systemet, deras syn på genusfrågor och hur de arbetar med genus i systemet.23 Syftet med observationerna var att fånga subtila och omedvetna
föreställningar om kvinnor och män som driver företag. Dessa föreställningar speglades i finansiärernas diskurs vid bedömning och
beslut av de 213 entreprenörernas finansieringsansökningar. Syftet
med enkäterna till finansiärerna var att fånga medvetna strukturer
och föreställningar om kvinnors och mäns finansieringsansökningar,
ansökningar som de faktiskt bedömt och fattat beslut om.24 Genom
att genomföra enkäter i anslutning till observationer kunde vi fånga
både omedvetna strukturer i bedömningsdiskursen och medvetna
strukturer i den bild finansiärerna vill förmedla via enkät. Därmed
kunde eventuell diskrepans mellan dessa omedvetna och medvetna
strukturer synliggöras.
Statistiska analyser av enkäterna till de offentliga finansiärerna omfattande totalt 213 företag motsvarande de observerade bedömningsoch beslutsärendena. Därtill genomfördes statistiska analyser av de
213 företag som bedömts i hur de presterat. Genom analys av dessa
företags redovisningsdata kunde likheter och skillnader mellan företag
som leds av kvinnor och företag som leds av män identifieras.
Syftet med textanalyserna av företagarnas ansökningar var att analysera företagande kvinnor och mäns gestaltning av sina företag, där
23 Miles och Huberman, 1994
24 Kelly, 1955; Jankowicz, 2001, 2004; Fransella et al 2004; Malmström, Johansson och Wincent, 2015
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ibland deras gestaltning av potential och investeringens förväntade
effekter i företagsutveckling.25 Därmed synliggjordes strukturer för
hur kvinnor och män signalerar potential. Textanalyserna av de finansieringsansökningar som observerats i bedömnings- och beslutsmöten avsåg att fånga eventuell diskrepans mellan finansiärernas omedvetna och medvetna bild av företagarnas potential. Detta i förhållande
till hur företagarna genom sina ansökningar gestaltat sin potential.
Textanalyser av totalt 213 ansökningar inkluderades därmed i studien.
Intervjuer och observationer spelades in och transkriberades, det vill
säga skrevs ner ordagrant. Kodningen av det transkriberade materialet genomfördes först individuellt av respektive forskare. Under kodningsprocessen hade forskarna frekventa möten för att jämföra den
individuella kodningen. I kodningsprocessen identifierades centrala
aspekter och teman som baserades på en tolkande ansats med återkommande återkopplingar mellan teoretiska koncept och empiriska
mönster. Forskarna följde därmed rekommendationer av Denzin och
Lincoln (2000) samt Miles och Huberman (1994). Kodningen inspirerades av en ”mikro-analys strategi”, föreslagen av Strauss och Corbin
(1998), där forskarna skannade delar och fraser uttryckta i intervjuerna kopplat till fenomenet genus i offentlig finansiering. Forskarna
skannade och sökte efter ord och uttryck som fångade och belyste
samspelet mellan de aspekter och teman som induktivt genererats.26 I
denna tolkande process användes de narrativa berättelserna samt citat
från dessa för att illustrera de induktivt genererade aspekterna och
teman. Detta för att eftersträva begreppsvaliditet.27 I denna process
observerades en hög grad av samstämmighet mellan forskarna, vilket
kan stödja den interna validiteten av resultaten. I efterföljande sekvens grupperades kodningen i kategorier, vilka genererade grunden
för de olika avsnitten som rapporten bygger på.
Studien är av induktiv karaktär, vilket innebär att studiens analyser är
erfarenhetsbaserade och bygger på den information som samlats in
på ett vetenskapligt sätt genom olika datakällor, så kallad empiri.
Utgångspunkten är att all enskild information som samlats in genom
de olika datakällorna bildar strukturer som ger oss möjlighet att förstå och belysa finansiärernas arbetsprocesser med bedömning och
beslut av finansiering. Studien har därmed också en grundad ansats
där empirin utgör grunden för de analyser som genomförs (Glaser &
Strauss, 1967).
Analyserna utgick från att sociala grupper, som i denna studie består
av hur offentliga finansiärer, konstruerar sin verklighet.28 Detta kommer till uttryck genom att finansiärerna delar med sig av sina erfarenheter och föreställningar.29 Synsättet som tillämpas innebär att de
25
26
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28
29
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offentliga finansiärernas socialt konstruerade föreställningar skapas
och görs verkliga genom finansiärernas ”storytelling”, det vill säga
deras ingående berättelse om arbetet med att bedöma och besluta om
offentlig finansiering. De offentliga finansiärernas ”storytelling” och
tolkningar av ansökningar fångar socialt konstruerade föreställningar,
som kan vara mer eller mindre medvetna.30 Analysdesignen tillåter
forskarna att röra sig ”under ytan”, bortom det som kan tas för givet
och fånga implikationer av finansiärernas föreställningar om företagande kvinnor och män. På detta sätt fångas även etablerade strukturer och ett resultat av analysprocessen var synliggörandet av de strukturer som omgärdar offentliga finansiärers bedömnings- och beslutsarbete. Sådana strukturer styrs av socialisering och institutionella system.31

Tillförlitlighet och trovärdighet
De olika datakällorna tillät datatriangulering, vilket syftade till att
både utkristallisera bilden av genus i fördelning av offentlig finansiering och därmed göra den nyanserad och mångfacetterad samt att
korsvalidera resultat och analyser med olika datakällor.32 Exempelvis
relaterades resultaten från intervjuerna till enkäterna, vilket stärker
studiens tillförlitlighet, generaliserbarhet och nyanserade bilden.
Studien Under ytan bygger vidare på forskningsprojektet RIKA, som
genomförts av forskarteamet,33 med en utökad design jämfört med
det tidigare projektet. RIKA omfattade en studie av en grupp av
offentliga finansiärer i en och samma organisation och deras bedömnings- och beslutsprocesser. Ansatsen i Under ytan möjliggjorde identifiering och kristallisering av strukturer kopplat till offentliga finansiärers arbetsprocesser. En sådan ansats gjorde det också möjligt att
synliggöra både medvetna och omedvetna strukturer i bedömning
och beslut av företagande kvinnor och mäns ansökningar. Detta
bidrog till en bred och nyanserad bild av finansiärernas arbete.
Genom en triangulering av finansiärernas medvetna och omedvetna
strukturer avseende ansökande entreprenörers potential samt hur
entreprenörerna kommunicerar sin potential till finansiärerna, möjliggjordes analyser som kunde visa på hur och var diskrepans fanns.
Sådana analyser visade på mångfacetterade bilder av genus i finansiell
bedömning. Därmed kunde strukturer synliggöras för hur företagande kvinnor och företagande män kommunicerar potential samt
hur sådan kommunikation tolkas av finansiärer. Avsikten med projektets design var att genom en sådan mångfacetterad datainsamling öka
generaliserbarheten av resultatet.
Tillgången till systematiskt insamlad kunskap om offentliga finansiärers arbete är begränsad. Likväl är det få studier som fokuserar på
30
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denna grupp av finansiärer. Än mer begränsad är kunskapen om vad
som sker när bedömningar görs och beslut tas. En bidragande orsak
till att antalet studier inom området är få kan främst kopplas till svårigheter att få tillgång till att studera de faktiska bedömningar och
beslut som sker i verkligheten. Att studera finansiärer på nära håll
upplevs som känsligt. Än mer känsligt blir det att direkt ta del av
arbetsprocesser genom att delta och observera arbete samt att ta del
av finansiärernas egna berättelser om arbetet.
Det är av yttersta vikt att strikt hålla på anonymiteten av de deltagande
organisationer och individer som direkt hjälpt till att göra denna studie möjlig. Det är också viktigt att inte ”hänga ut” någon specifik
grupp eller individer av offentliga finansiärer. Just på grund av ämnets
känsliga natur har sekretess ingåtts mellan parterna. Sekretessen avser
bland annat typ av organisation, geografiskt tillhörighet, företag som
inkluderas i studien samt vilka personer som deltar. På grund av
denna anonymitet och sekretess har det varit möjligt att gå ”under
ytan” och finna strukturer som finns representerade hos offentliga
finansiärer. Anonymitet möjliggör också öppna, ärliga och trovärdiga
samtal och diskussioner. Det bidrar till datans tillförlitlighet.
Det är inte heller relevant att kunna identifiera enskilda individer eller
organisationer som deltagit i studien då resultaten speglar strukturer i
stort och inte specifika individer och organisationer. På detta sätt
bidrar denna studie med unik kunskap.
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3 Resultat – hur går
snacket ”under ytan”?

I detta kapitel redogörs för studiens resultat som visar på strukturer
och mönster i offentliga finansiärers arbetsprocesser, där bedömningar görs och beslut fattas om vilka entreprenörer som får finansiering till sina företag. Resultaten visar det som sker ”under ytan” i det
företagsfrämjande systemet och hur föreställningar om genus påverkar arbetsprocesser.

Vad säger då offentliga finansiärer?
Av intervjuerna framgår det att offentliga finansiärer ser betydelsen
av offentlig finansiering för företags utveckling och tillväxt. Finansiärerna har utvecklade professionella strukturer i sina arbetsprocesser.
De framhåller att entreprenörens potential är central vid bedömning
av företagets möjligheter att bidra till tillväxt. De menar att det är en
konsekvens av den höga osäkerheten som karaktäriserar finansiell
bedömning, då de bedömer företags framtida möjlighet att realisera
sin potential – en framtida prognostisering som är oviss för alla. Den
höga osäkerhet som råder i bedömnings- och beslutssituationer relateras också till den risk som företagens utvecklingsskeden innebär,
exempelvis nystart och tillväxtfas. Finansiärerna menar att det i sådana osäkra situationer inte räcker att på basis av historisk finansiell
information fatta beslut. Bedömning av entreprenörens förmågor att
realisera målen blir istället avgörande för finansiärernas beslut. Detta
är också något som identifierats i tidigare studier om finansiärers och
investerares bedömningar och beslut.34
Finansiärernas föreställning är att offentlig finansiering gör skillnad
och bidrar till tillväxt. En finansiär säger att:
Det verkar väldigt logiskt att företag som har en utvecklings
potential och får pengar från oss, att de utvecklas bättre. Det
förefaller väldigt sannolikt.
Finansiärerna betonar att det är viktigt för företagarna och deras
framtida möjligheter att få tillgång till andra typer av extern finansiering än banklån. De resonerar att offentlig finansiering ofta kan vara
avgörande för om ett företag överhuvudtaget får banklån. Att de fyller
en viktig funktion för både företagande kvinnor och män ser finansiärerna inte som någonting speciellt och att bedöma företagande kvinnor och män ses inte som någonting problematiskt. Finansiärerna ser
34 Johansson, 2004, 2007; Johansson och Malmström, 2014; Holland; 2001; Gorman et al. 2004.
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sin professionalism som vägledande i arbetet generellt, men även specifikt när de arbetar för att integrera genus i sina arbetsprocesser.
Finansiärerna trycker på affärsmässigheten i bemärkelsen att företagens ansökan ryms inom ramen för vad som är finansieringsbart
enligt lagar och regelverk. Exempelvis uttrycker en finansiär att:
Vi som handläggare upplever inte att vi har någon skuld i proble
met med snedfördelning av finansiering [mellan företagande
kvinnor och män]. Vi har jämställdhetsglasögonen på oss och
gör riktiga bedömningar.
Intervjuerna visar att offentliga finansiärer beskriver hur de förhåller
sig professionellt till företagande kvinnor och män för att främja dem.
Finansiärerna framstår som att de har en professionell inställning
genom att vara affärsmässiga i sina kontakter med kvinnor och män
som vill starta eller utveckla företag. Det professionella förhållningssättet framkommer i alla intervjuer och samtliga uppvisar erfarenhet
i sin roll som bedömare och beslutsfattare i fördelning av offentlig
finansiering. Intervjuerna visar också att finansiärerna har utvecklade
strukturer, som säkerställer att mindre erfarna finansiärer får stöd i
sina arbetsprocesser och successivt lär sig att göra bedömningar och
ta beslut. På så sätt socialiseras nya finansiärer in i de befintliga strukturerna och tankesätten.
Finansiärerna beskriver hur de arbetar med bedömningar och betonar då utmaningar med att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
De betonar också utmaningen med att prioritera bland olika och ofta
konflikterande mål och bedömningskriterier. Finansiärerna upplever
att de måste göra en prioritering där exempelvis mål att skapa tillväxt
och nya arbetstillfällen ställs mot hållbarhetskriterier såsom mål med
miljö, integration, folkhälsa och jämställdhet. Finansiärerna uttrycker
osäkerhet kring vilken avgörande vikt olika mål ska ha i förhållande
till varandra. Betydelsen av jämställdhetmålet ifrågasätts exempelvis
av finansiärerna i förhållande till de andra målen. En finansiär säger:
Vilken vikt ska jämställdhetsfrågan överhuvudtaget ha. Just nu
har den stor betydelse och överskuggar möjligen andra mål.
Finansiärerna lyfter också fram frågan om vilka normer och utgångspunkter som bedömningar av affärs- och tillväxtpotential ska vila på,
att synen på vad som är hållbara affärsidéer kan behöva vidgas.
Finansiärerna uttrycker att de vill öka antalet ansökningar från företagande kvinnor i systemet och vill bevilja mer finansiering till före
tagande kvinnor. Exempelvis uttrycker finansiärerna:
Vi vill få in fler ansökningar från kvinnor.
Vi vill kunna bevilja mer finansiering till kvinnors företag.
Finansiärerna arbetar idag med jämställdhetsfrågor genom avgränsade punktinsatser, ofta i projektform men finansiärerna framhåller
svårigheter med att integrera resultaten i befintliga arbetsprocesser.
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Parallellt ses arbete med jämställdhet som en resursfråga. En finansiär
säger:
Vi har inte resurser att arbeta med detta. Ambitionen och viljan
finns men vi mäktar inte med kopplat till de knappa resurser som
finns. Det råder en frustration eftersom ambitionen finns – vi vill
så mycket och vet vilka krav som ställs men vi har inte resurser
och kämpar med [långa] beslutstider.
Samtidigt är finansiärernas syn att de inte kan göra så mycket, att de
upplever att de är fast inom givna ramar utifrån de lagar och regelverk som gäller. Exempelvis uttrycker finansiärerna:
Vi kan ju egentligen inte påverka det här ...
Vi pratar om att kvinnor inte kommer åt våra pengar. När vi sät
ter våra regler så gör vi det så att de ändå inte kommer åt dem.
Parallellt ser finansiärerna inte riktigt sin roll i arbetet med att främja
jämställdhet i tillgång till offentlig finansiering och hur de konkret
kan arbeta med det. En stor utmaning är att offentliga finansiärer
förefaller i många avseenden utgå från att det företagsfrämjande systemet redan idag är jämställt och att kvinnor kan ta del av främjandeinsatser på samma villkor som män. Genom intervjuerna identifieras
en uppsättning föreställningar om företagande kvinnor och män som
skapar och befäster genusstrukturer ”under ytan”.

Föreställningar om företagande kvinnor och män
Studiens resultat visar att det finns föreställningar om att företagande
kvinnor:
• är försiktiga
• inte vågar ta stora lån
• inte vågar göra stora investeringar
• endast behöver små medel
• är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och
saknar tillväxtpotential
I kontrast till detta visar studien att det finns föreställningar om att
företagande män:
• vågar satsa
• vågar ta stora lån
• vågar göra stora investeringar
• behöver stora medel
• är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har
tillväxtpotential
Dessa föreställningar framgår av hur offentliga finansiärer i intervjuer
ger uttryck för sin syn på företagande kvinnor och män. Det bygger
på den sammantagna bilden från studiens analys av offentliga finan
siärers medvetna syn och kommunicerade föreställningar.
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Försiktig och räcker med små medel
I intervjuer med offentliga finansiärer framträder stereotypa föreställningar om kvinnor och män som driver företag. Offentliga finansiärer
ser företagande män som att de vågar satsa och ta för sig, medan företagande kvinnor ses som mer försiktiga än män, att de inte vågar
”kasta loss” och ta stora lån, och göra stora investeringar. Exempelvis
säger finansiärer:

Hon är ju försiktig som kvinnor ofta är och hon tar det lite
försiktigt och törs inte.
Hon törs inte ...
Hon är väldigt försiktig i det hon gör och vågar inte.
Synen på skillnader mellan företagande kvinnor och män där föreställningen är att kvinnor är mer försiktiga påverkar även finansiärernas syn på kvinnors och mäns behov av kapital – att kvinnor behöver
lite pengar och män behöver mycket pengar. Exempelvis uttrycker en
finansiär att:
Det kan räcka med att genom små medel bidra till stimulans
effekt för kvinnor – de är inte beredda att satsa så mycket och
då räcker det med små medel.
Parallellt med detta uttrycker finansiärerna att när det gäller små
medel kan de som finansiärer vara mer flexibla, tänkta bredare och
tänka mer utanför ramarna. Mikrofinansieringsformer ses som ett
sätt att stimulera kvinnor att våga dra igång – det ses som en stimulanseffekt. Exempelvis säger en finansiär:
Vi fick ganska mycket kritik om att kvinnor inte kommer åt den
här [finansieringsformen] som inte riktar sig till de verksamhe
ter som kvinnor bedriver. Så då tog vi av andra pengar och gjorde
[en ny mikrofinansieringsform] som vi riktade mot kvinnor ...
Samtidigt ses mikrofinansiering som något som inte påverkar konkurrenssituationen på marknaden. Därmed gör inte heller mikrofinansiering så stor skillnad för företags möjligheter att realisera sin
potential. Exempelvis uttrycker en finansiär att:
Den här mikrofinansieringen är så liten, att det inte påverkar
konkurrensen. Så det går att bevilja även om det går till en inves
tering i ett företag som vänder sig till en lokal marknad. Därmed
kommer vi att möjliggöra för fler kvinnor som driver företag på
lokala marknader att kunna erhålla finansiering.
Där finns tillväxt
I intervjuer med offentliga finansiärer framträder stereotypa föreställningar av vad som är finansierbara branscher och vad som leder till
tillväxt. Finansiärerna menar att det är potentialen i branschen och
affärsiden som ska vara avgörande för att få finansiering. De menar
att det inte ska var avgörande om det är en kvinna eller en man som
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driver företaget. I intervjuer med offentliga finansiärer framkom samtidigt att traditionella föreställningar om vad som är ”rätt” branscher
och affärsidéer för tillväxt kan gynna män och missgynna kvinnor.
Det råder föreställningar bland offentliga finansiärer om skillnader
mellan företagande kvinnor och män, där kvinnor ses driva levebrödsföretag och män tillväxtföretag; där kvinnor är verksamma i
icke-finansierbara, icke-tillväxtbranscher medan män är verksamma i
finansierbara tillväxtbranscher.
Intervjuerna visar förställningen att kvinnor driver levebrödsföretag
och att män driver tillväxtföretag. Exempelvis säger finansiärerna:
De här levebrödsföretagen som vi har, det är inte de som vi vill
finansiera och det finns en mängd levebrödsföretag, många
gånger så drivs de här företagen av kvinnor. Vilken bedömning
ska få ha avgörande betydelse, är det att det är ett levebrödsföre
tag och sannolikt aldrig kommer bli någon tillväxt eller är det
betydelsen av att det är en kvinna som driver det?
Vi bör finansiera där vi kan bidra till högsta hävstångseffekt och
prioritera sådana företag före levebrödsföretag.
Vi ska finansiera där vi ger störst nytta och då ska sådana företag
prioriteras först och det är inte levebrödsföretagen som gör störst
nytta.
Och egentligen ur tillväxtsynpunkt så ska vi inte finansiera
[levebrödsföretag] om vi har andra företag som vi hellre kan
finansiera.
Finansierbara och icke finansierbara branscher
Ytterligare en föreställning är att företagande kvinnor är verksamma i
”fel”, det vill säga icke-finansierbara branscher medan företagande
män är verksamma i finansierbara branscher och driver företag i
”rätt” bransch. Exempelvis säger finansiärerna:

Det är ett faktum att företagande kvinnor är i fel branscher.
Det är ju så att kvinnor inte så mycket driver företag inom teknik
och produktion.
Eftersom kvinnor är väl representerade inom vissa branscher,
företag med lokal marknad men också näringar som vi inte är
benägna att lämna företagsfinansiering till så kan det ge negativa
efterverkningar.
Det är en ganska avgörande bit egentligen, vi beviljar finansie
ring till investeringar där det verkligen kan lyfta. Det är i bran
scher som oftast är kapitalintensiva och där det är stora investe
ringar som ska göras. Där finns det inte samma representation
av kvinnor.
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I kontrast till detta uttrycker exempelvis en finansiär:
Men den egentliga kärnan är ju att män, så här många män
driver företag ... sådana företag som kan få finansiering.
Intervjuerna visar också att föreställningar om vad som är finansierbar verksamhet inom samma bransch, exempelvis tjänster, skiljer sig
åt. Typiska tjänsteverksamheter bland företagande kvinnor ses inte
generera samma bidrag till tillväxten som typiska tjänsteverksamheter
bland företagande män. Detta kan belysas med skillnader i bedömningsdiskussioner som finansiärerna för, exempelvis vid nyetablering
av fler pubar jämfört med nyetablering av fler spaanläggningar i
turistattraktiva områden. Fler pubar på en lokal marknad anses öka
attraktionskraften i området och bidra till regional tillväxt, medan fler
spaanläggningar främst anses konkurrera ut varandra. Exempelvis
säger en finansiär:
Vi har sett i kommunerna, där det är ganska expansivt, till exem
pel i [Turistkommun X] och [Turistkommun Y] där etableras
det pubar och där har vi sett att även om det är en lokal mark
nad så kan man finansiera till exempel pub nummer fyra för att
totalt sett ökar det attraktionsvärdet i ett sådant område.
I kontrast till detta säger finansiärer om spaföretag:
Många kvinnor driver ju lokala spaföretag, det är typ massage.
Sånt kan vi inte gå in i.
Det är ju riskabelt [för utkonkurrering] när det börjar finnas en
hel del spaföretag på en mer eller mindre lokal marknad.
Sammantaget illustrerar intervjuerna hur offentliga finansiärer baserat på stereotypa föreställningar, trots goda avsikter, bidrar till att
befästa genusskillnader. En utmaning för det företagsfrämjande systemet är att integrera insatser till företagande kvinnor fullt ut i de ordinarie systemen samt att undvika att likställa jämställdhetsintegrering
med riktade insatser till företagande kvinnor.
Ett normkritiskt angrepssätt förefaller saknas när finansiärerna bedömer verksamhet efter bransch, vad som är finansieringsbart och anses
bidra till tillväxt. Mycket tyder på att branscher eller nischer inom
branscher som domineras av företagande män i högre grad ses som
tillväxtbranscher. Föreställningen är också att de branscherna är mer
lättförståeliga jämfört med branscher eller nischer inom branscher
som domineras av företagande kvinnor. Stereotypa föreställningar
tillåts då utgöra filter i finansiärernas bedömningsarbete och påverkar
tillgången till offentlig finansiering för såväl företagande kvinnor som
för företagande män.

Vem kan bedöma bransch och tillväxt?
Intervjuer med offentliga finansiärer visar att de själva upplever osäkerhet om de har tillräcklig kompetens att i alla avseenden kunna bedöma
tillväxtpotential i branscher och nischer av branscher. Intervjuerna
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visar att trots finansiärernas relativt klara föreställningar om vad som
är ”rätt” respektive ”fel” företag och branscher att finansiera, så råder
det hög osäkerhet om de själva har den kompetens som krävs för att
kunna bedöma branschers potential. Finansiärerna uttrycker att de är
generalister snarare än branschspecialister. Därför menar de att de saknar kompetens att fullt ut bedöma potential i branscher, speciellt nya
och snabbföränderliga branscher. Exempelvis säger en finansiär:
Vi hänger inte med i branschutvecklingen och vad som händer i
den och den branschen. Vad tycker vi är tillväxtbransch nu? Den
här lilla nischen inom en tillväxtbransch är också en tillväxt
bransch, det har vi inte kapacitet att hålla rätt på.
En annan finansiär menar att det råder osäkerhet kring hur en tillväxtbransch ska definieras och säger:
Är det en tillväxtbransch om branschen i sig växer, men i Sydost
asien någonstans. Då kan man ju fråga sig om det är en tillväxt
bransch i Sverige?
Relaterat till osäkerhet i att bedöma potential i bransch framhåller
finansiärerna att de har svårt att bedöma nya branscher och näringar
och att deras förmåga att bedöma ”det nya” kan missgynna företagande kvinnor. Exempelvis uttrycker finansiärerna:
Möjligen drivs de företagen inom de här kreativa näringarna,
som söker finansiering hos oss ... där kanske kvinnorna är väl
representerade på olika sätt. Om de inte kommer i fråga för
[finansiering] så kanske det inte beror på att det är kvinnor som
driver dem utan det kan vara så att de här näringarna är obe
kanta för oss. Det kan vara så att vi känner; vad är det här för
någon näring? Kan det här verkligen vara någonting som lyfter
och bidrar till tillväxt?
Det kommer fram nya näringar hela tiden och kvinnor är väl
representerade i de nya näringarna. Där kan det vara så att de
nya näringarna är obekanta för oss och att vi inte förstår de nya
näringarna och hur de kan bidra till tillväxt. Då är det inte en
jämställdhetsfråga utan en fråga om att förstå nya näringar där
kvinnor finns representerade i hög grad.

Signaler som skickas och tas emot
Prestationer i kvinnors och mäns företagande
Resultaten i studien Under ytan visar att föreställningen att företagande kvinnor inte driver tillväxtföretag och att det råder tillväxtskillnader mellan företagande kvinnor och män kan ifrågasättas. Av de
totalt 213 företagarna som sökt sig till det företagsfrämjande systemet
visar resultaten att det inte kan påvisas några skillnader mellan kvinnors och mäns företag i tillväxt. Jämförelser med vanliga mått för tillväxt, såsom omsättningstillväxt och tillväxt i antal anställda, visar inte
upp några skillnader mellan kvinnor och män. Inte heller kan det
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identifieras några skillnader mellan kvinnors och mäns företag gällande nuvarande omsättning och antal anställda, mått som vanligtvis
användas för att indikera storlek på företag. Det kan inte heller påvisas skillnader mellan kvinnors och mäns företag avseende prestationsnivå mätt genom en jämförelse av resultat (EBITDA), eller i
långsiktig betalningsförmåga som soliditet och kortsiktig betalningsförmåga som likviditet. Det kan inte heller identifieras skillnader mellan kvinnors och mäns företag vad gäller finansiell risk såsom i skuldsättningsgrad.
Det råder alltså inga skillnader mellan kvinnors och mäns företag
mätt genom nyckeltalen:
• Nuvarande omsättning
• Antal anställda
• Omsättningstillväxt
• Tillväxt i antal anställda
• Resultat (EBITDA)
• Soliditet
• Likviditet
• Skuldsättningsgrad
Tidigare studier visar att både kvinnor och män vill driva företag med
anställda i samma omfattning.35 Studier visar att både företagande
kvinnor och män har hög tillväxtvilja. Viljan att växa i omsättning är
större i företag som drivs av kvinnor medan tillväxtviljan genom att
nyanställa är större hos män.36 Hur det går för kvinnors och mäns
företag utgör alltså inte en grund för att bedöma den entreprenöriella
potentialen olika mellan företagande kvinnor och män.
Entreprenöriell potential i ansökningar
Resultaten visar att kvinnor och män i lika hög grad sänder signaler
om sin entreprenöriella potential i termer av innovation, proaktivitet
och risk i sina finansieringsansökningar. Det visar en textanalys av
finansieringsansökningar från de totalt 213 företag som deltar i studien. Kvinnors och mäns finansieringsansökningar skiljer sig inte åt i
hur texten uttrycker entreprenöriell potential.37 Därmed framstår det
som att informationen i kvinnors och mäns ansökningar inte utgör
grund för att den entreprenöriella potentialen kan uppfattas olika
mellan kvinnors och mäns företag.

Trots detta visar resultaten från statistiska analyser av offentliga finansiärers bedömningar av den entreprenöriella potentialen, att bedömningen skiljer sig åt mellan kvinnors och mäns företag. Mäns företag
bedöms ha en högre entreprenöriell potential än kvinnors företag.38
35
36
37
38

Tillväxtverket, 2013
Tillväxtverket, 2014
(p = .155)
(p < .005)
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I likhet med tidigare studier visar resultaten att föreställningar om
hur företagande kvinnor och män är och ska vara, och vem som anses
ha potential påverkar bedömningar som görs när finansieringsansökningar beslutas om.39 Samtidigt visar tidigare studier att offentliga
finansiärer anser att negativa föreställningar om företagande kvinnor
i sig i liten utsträckning utgör orsak till kvinnors svårigheter att få
extern företagsfinansiering.40 Genom att baserat på föreställningar
särskilja egenskaper som anses tillhöra företagande kvinnor respektive företagande män, samt se den företagande mannen som norm,
kan rådande genusstrukturer upprätthålls och leva vidare.

Hur går snacket bland finansiärer?
Denna studie identifierar att finansiärernas beskrivning av företagare
i beslutsmöten visar på omedvetna skevheter i bilden av kvinnor och
män som entreprenörer. Den stereotypa föreställningen är att den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna. Det framgår av sju
identifierade strukturer av hur offentliga finansiärer gestaltar och ger
uttryck för företagande kvinnors och mäns potential. Denna slutsats
bygger på den sammantagna bilden från studiens analys av offentliga
finansiärers diskussion och bedömningar som förstärker bilden av
män som riktiga entreprenörer.
De sju strukturerna presenteras nedan.
1. Identitet i snacket
Män ges oftare en identitet som entreprenör, företagare, innovatör
och uppfinnare än kvinnor när offentliga finansiärer diskuterar företagare som ansöker om finansiering. Män tillskrivs identiteter när
finansiärerna exempelvis uttrycker:

– Han är en företagare
– Han är en entreprenör
– Han är verkligen en entreprenör
– Här är en entreprenör
De fåtal gånger kvinnor ges en motsvarande identitet benämns de
”företagare”. Kvinnor tillskrivs inte identiteterna entreprenör eller
uppfinnare överhuvudtaget. Vanligtvis får företagande kvinnor iden
titeten ”hon” när offentliga finansiärer diskuterar dem.
2. Positiva och negativa attribut i snacket
En sammanställning av de attribut som används för att gestalta företagande kvinnor och män visar på omedvetna skevheter i gestaltning
av dessa. Tabell 1 visar att offentliga finansiärer gestaltar män mer
positivt än kvinnor. Kvinnor gestaltas med något fler positiva attribut
(54 %) än negativa attribut (46 %). Detta i skarp kontrast till mäns
39 Tillväxtverket, 2013a; Johansson och Malmström, 2011; Tillväxtverket, 2013b
40 Rapport: Finansieringssituationen för kvinnor som är företagare – Kunskapsöversikt och analys;
Infonr 018-2007
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gestaltning som domineras av positiva attribut (86 %) och endast i
undantagsfall uttrycks med negativa attribut (14 %).
Tabell 1

Gestaltning av företagande kvinnor och män – positiva och negativa attribut
RIKA II – under ytan
Positiva

Negativa

Kvinnor

54 %

46 %

Män

86 %

14 %

Män beskrivs oftast med positiva termer som:
– duktig
– makalöst trovärdig
– har potential att lyckas
– hög tillit till egen förmåga
– man bara såg hans potential
Kvinnor beskrivs oftast med både positiva och negativa attribut.
Exempel på positiva attribut är:
– tror på henne
– hon är företagare sedan innan
– hon har erfarenhet
– har hållit på i många år
Exempel på negativa attribut:
– behöver mycket support
– behöver hjälp
– orolig om hon klarar det
– snackar mycket, vill bara ha pengar
– jätteförsiktig
– frågan är om hon litar till sin egen förmåga när det är dags att tjäna
pengar
– kan inte marknaden
För kvinnor används ofta ett positivt attribut för att balansera och
väga upp ett negativt attribut och ett negativt attribut för att ta ner
och balansera ett positivt attribut. Exempel för att balansera positiva
och negativa attribut är:
– Hon har noll koll men det går bra för henne nu
– Hon är otrolig på att snacka och marknadsföra sig själv men får
vara lite klarare och återkomma senare
3. Samma attribut – olika innebörd i snacket
Män lovordas för samma saker som kvinnor kritiseras för. Exempelvis
är det positivt när män är försiktiga för då är de sansade medan det är
negativt för kvinnor eftersom de inte vågar. Unga företagande män
diskuteras ofta som ”unga och lovande” och därför utgör epitetet ung
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ett positivt attribut. Noterbart är att unga kvinnor istället beskrivs
som oerfarna eller med bristande kunskap om affärsbegrepp eller bra
att bevilja för statistikens skull. Därför är epitetet ung ett negativt attribut för kvinnor.
4. Allmängiltigt eller detaljerat i snacket
Offentliga finansiärer gestaltar kvinnor och män olika, där betoningen i detaljnivå skiljer sig åt mellan kvinnor och män när positiva
respektive negativa attribut diskuteras. Detta leder till antingen en
klar eller oklar bild av potential/avsaknad av potential. Tabell 2 visar
en sammantagen bild av offentliga finansiärers gestaltning av kvinnor
och män i termer av attributens detaljnivå, det vill säga allmängiltiga
eller detaljerade attribut, för beskrivningen av entreprenörens potential. Betoningen i detaljnivå skiljer sig åt mellan kvinnor och män när
positiva respektive negativa attribut diskuteras.
Tabell 2

Gestaltning av företagande kvinnor och män – allmängiltiga och detaljerade attribut
RIKA II – under ytan
Positiva
Kvinnor
Män

Negativa

Allmängiltiga attribut

Detaljerade attribut

Detaljerade attribut

Allmängiltiga attribut

Allmängiltiga eller detaljerade positiva attribut
När företagande kvinnor beskrivs är det oftast med allmängiltiga
positiva attribut som ger en oklar bild av potentialen. Exempelvis
säger finansiärerna:

– Hon har nog koll
– Hon är nog rätt ok
– Har ett bra nätverk
I kontrast till detta beskrivs män med detaljerade positiva attribut
som ger en klar bild av potential. Exempelvis säger finansiärerna:
– Han är tekniker, sätter ihop allting själv och har kompetens
– Han har en bra utbildning, en Chalmersutbildning
– Duktig kille på att göra affärer
När det gäller företagarens förmåga såsom erfarenhet, kompetens
och utbildning så gestaltas kvinnor och män olika. Företagande män
beskrivs också oftare som duktiga inom specifika områden än före
tagande kvinnor. Mäns förmågor gestaltas mer detaljerat och får därmed mer konturer och innehåll än kvinnors förmågor, som blir mer
konturlösa och diffusa. Detta framgår av att kvinnors erfarenhet diskuteras mer allmängiltigt, där det inte framgår vad kvinnornas erfarenheter exakt består av. Exempel på uttryck för detta är:
– Hon har hållit på i många år
– Hon har erfarenhet
– Hon har ganska stora erfarenheter
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Mäns erfarenheter återges däremot mer detaljerat exempelvis:
– Entreprenören har haft flera bolag
– Företagaren har ett företag som gått jättebra
– Han har drivit företag tidigare
Kompetensmässigt återges även kompetens hos män mer detaljerat
till exempel kopplat till teknisk kompetens och marknadsföring och
förstärks med superlativ såsom ”stor”, ”hög”, ”imponerande” och ”väl
rustade”. Företagande kvinnors kompetens gestaltas mer diffust med
uttryck såsom ”bredd”, ”har hög kompetens” och ”kompetens inom
området”. När det gäller företagarens utbildning nämns företagande
mäns utbildning och då ofta exakt vilken utbildning de har och vid
vilket lärosäte de tog sin examen, exempelvis:
– Han har läst på KTH
– Han har utbildning i entreprenörskap
– Den här företagaren har teknisk utbildning
Företagande kvinnors utbildning nämndes sällan och i de fall utbildning diskuterades var det i allmängiltiga termer, examina och lärosäte
nämndes inte, exempelvis:
– Hon är utbildad inom området
– Hon är utbildad
Allmängiltiga eller detaljerade negativa attribut
När det gäller beskrivning av kvinnor beskrivs de med detaljerade
negativa attribut som ger en klar bild av vilken potential som saknas,
exempelvis:

– Hon behöver hjälp med affärsiden
– Hon har bluddrat bort pengar och är ekonomiskt svag
– Det är osäkert om hon brinner eller tror på det här, det kan vara
hastigt påkommet då hon är arbetslös
I kontrast till detta beskrivs män med allmängiltiga negativa attribut
som leder till en oklar bild av vilken potential som saknas, exempelvis:
– Han är inte riktigt igång
– Han är lite tveksam
– Han skyllde på än det ena än det andra
Företagande kvinnors brister i affärsmodellen diskuteras också detaljerat medan sådana diskussioner inte förekommer om företagande
män. Exempel på uttryck är:
– Hon kan inte sälja
– Hon har svårt att hitta kunder
– Hon kan inte marknaden
– Hon har inte kunderna med sig
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När kvinnor och män gestaltas med negativa trovärdighetsrelaterade attribut så diskuteras tveksamheter i trovärdighet i högre grad kopplat till
företagande kvinnor än till män. Gestaltningen av kvinnor är mer detaljerad kopplat till personen, behov av rådgivning, kompetens och affärsmodellsutveckling än för företagande män. Vidare diskuteras kvinnornas
tveksamma renommé, bland annat diskuteras företagande kvinnor utifrån aspekter såsom barnledighet, arbetslöshet, tveksamheter i affärs
modell, och vad som har åstadkommits och ska åstadkommas.
5 Superlativ i snacket
Män beskrivs med fler superlativ än kvinnor. Män beskrivs som
exempelvis:

– otroligt på gång
– väldigt driven
– väldigt duktig entreprenör
– jätteduktig i sin profession
– gjort ett jättenoga arbete
– jättemycket idéer
– riktigt duktiga sett ur ett världsperspektiv
– väldigt imponerande kompetens
– väldigt imponerande vad han har gjort
– jättestort socialt nätverk
– jättebra person som driver
– väldigt duktig på att snacka
– väldigt driven i sig själv
Samtidigt gestaltas även företagande kvinnor och män att de i lika
hög grad kämpar på, är entusiastiska, engagerade och drivande och
då ofta förstärkt med superlativ. Därmed finns det positiva attribut
som tillskrivs både kvinnor och män lika ofta. När det gäller negativa
attribut används oftast andra attribut för att beskriva kvinnor än för
att beskriva män.
6 Passiv – aktiv form i snacket
Män tenderar att beskrivas som aktiva i sitt kunnande. De beskrivs till
exempel som händiga medan kvinnor sällan beskrivs i termer av vad
de kan. Den aktiva mot den passiva formen i diskussionerna kan
kopplas till synen på driftighet och förmåga att driva företag där den
aktiva är starkt kopplad till att vara en entreprenör medan den passiva
inte är det. Företagande män ses i högre grad som ”mångsysslare” och
deras arbete beskrivs detaljerat – de satsar i hög grad på tillväxt och
expansion. För företagande kvinnor diskuteras snarare brist på satsning exempelvis finansiellt i termer av:

– Hon saknar pengar
– Hon har inget sparkapital
– Hon har behov av pengar
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Företagande kvinnor beskrivs i mer passiv form såsom ”är och har”
medan män beskrivs i mer aktiv form såsom ”gör och kan”. Exempelvis beskrivs företagande kvinnor som:
– Hon har mycket för sig
– Hon har flera uppdrag
– Hon är ett känt namn
Män beskrivs ofta att de ”kan” och kopplat till specifika aspekter.
Exempel för företagande män är:
– Han kan försörja sig på det här
– Han gör sig känd
– Han gör väldigt stor satsning
– Han fixar sina mål
– Han kan nyttja nätverket
7 Innovation i snacket
Gestaltningen av företagande skiljer sig mellan kvinnor och män när
det gäller innovation och utveckling. Endast för mäns företagande
diskuteras som unikt:

– Unik teknik
– Unik tjänst
– Unikt koncept
– Unik råvara
Endast företagande män gestaltas som proaktiva och ”idékläckare”,
exempelvis:
– Han har fått en genialisk ide
– Han har förädlat idén
– Han har miljoner idéer i huvudet
– Han har jättemycket idéer

Finansiärernas arbete
Subjektivitet i bedömningar
Finansiärerna efterfrågar gemensamma riktlinjer för bedömningar för
att minska risk och utrymme för godtycklighet i fördelning av offentlig finansiering. I brist på gemensamma riktlinjer har enskilda finansiärer och grupper av finansiärer utvecklat egna riktlinjer och arbetssätt. Exempelvis:

• En del enskilda finansiärer arbetar med checklistor utformade i
formella webbsystem. Andra enskilda finansiärer och grupper av
finansiärer har utvecklat egna nedtecknade checklistor för sitt
bedömningsarbete. Ytterligare andra finansiärer har checklistor i
huvudet baserat på egna erfarenheter. Inga av dessa arbetssätt av
checklistor inkluderar ett genusperspektiv.
• En del finansiärer besöker företag som de bedömer, andra inte. En
del har hög frekvens av kontakt med företagen, andra inte.
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• En del finansiärer använder externa kontakter i bedömningsarbetet
i hög utsträckning och andra använder inte alls några kontakter till
hjälp i bedömningen.
• Arbetsprocesser dokumenteras på olika sätt och i olika utsträckning mellan enskilda finansiärer. En del gör detaljerade noteringar
av arbetsprocesser, vad som bedöms samt vad beslutet grundar sig
på, medan andra har noteringarna helt i huvudet.
Finansiärerna ger vidare uttryck för att en gemensam värdegrund
saknas och att bedömningar därmed blir subjektiva och riskerar att
vila på osäker grund. Exempelvis uttrycker finansiärerna:
Vi är olika handläggare, det här är ingen summarisk process, det
är ju ingen expeditionsaffär de här ärendena. Det är inte bara så
att man processar igenom, man ska ju bedöma också och där har
vi [olika]erfarenheter.
Eftersom handläggarens jobb är ett resultat av allt som han har
gått igenom, hans taskiga barndom och taskiga äktenskap. Det är
ju en syntes det här och någon objektivitet finns ju inte, speciellt
inte i den här världen. Vi har ju ändå subjektiva parametrar.
För det är klart att det finns väldigt mycket subjektiva bedöm
ningar.
Finansiärerna upplever att det saknas utrymme för nytänkande inom
ramen för den nuvarande strukturen och arbetet. Detta kopplas bland
annat till begränsningar i registreringssystemet och vad som kan
registreras, mätas och följas upp. Finansiärerna efterfrågar:
• möjlighet till statistisk uppföljning av eget arbete och fördelning av
offentlig finansiering
• utveckling av en standard för innehåll och genomförande i sådana
uppföljningar
Intervjuerna visar att det finns stort utrymme för att förbättra och
utveckla arbetsprocesser som rör fördelning av offentlig finansiering
för att skapa lika förutsättningar för företagande kvinnor och män i de
företagsfrämjande systemen. Formalisering av arbetsprocesser kan
skapa förutsättningar för jämställd bedömning genom att föreställningars betydelse minskar för utfallet i bedömning. Genom att öka kunskapen om normkritisk ansats i arbetsprocesser kan också förutsättningar
för lika villkor i det företagsfrämjande systemet möjliggöras.
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4 Diskussion, slutsatser
och förslag på åtgärder

Trots att många offentliga finansiärer anser att företagande kvinnor
och män behandlas lika i de företagsfrämjande systemen visar resultaten av studien Under ytan att det finns skillnader i hur finansiärerna
ser på kvinnor och män. Studien visar att det existerar stereotypa
föreställningar bland offentliga finansiärer om företagande kvinnor
och män, vars riktighet normkritiskt kan ifrågasättas, om vi vill säkerställa en effektiv fördelning av offentlig finansiering på sikt.
Studien Under ytan visar att en föreställning bland offentliga finansiärer är att kvinnor driver levebrödsföretag och män tillväxtföretag.
Denna föreställning kan ifrågasättas då resultaten i denna studie såväl
som i andra studier visar att det är en missuppfattning att företagande
kvinnor inte driver tillväxtföretag.41 Resultaten i denna studie visar att
kvinnor och män som sökt sig till det företagsfrämjande systemet har
lika hög tillväxt i sina företag, både i omsättning och i antal anställda.
Studien visar även på likheter mellan företag som drivs av kvinnor
och män avseende andra finansiella prestationsindikatorer såsom
soliditet, likviditet, resultat och skuldsättningsgrad. Parallellt med
detta är det lika giltigt för företagande kvinnor som för företagande
män att företaget först behöver kunna skapa försörjning för överlevnad och stabilitet för att sedan kunna bidra till ökad sysselsättning
och tillväxt. Detta är grundförutsättningar som behöver säkras för att
sysselsättningstillväxt ska kunna eftersträvas.42 I denna process har
offentlig finansiering en viktig funktion, vilket också är den föreställning som finns bland offentliga finansiärer.
Risk för inlåsningseffekt om krav på ökad sysselsättning
För att företag ska kunna nå en situation som möjliggör sysselsättningstillväxt krävs finansiellt kapital. Det behövs alltså kapital innan
sysselsättningstillväxt kan förväntas. Företagare som inte kan prognostisera sysselsättningstillväxt i sina ansökningar blir nekade finansiering, vilket innebär att företagen blir inlåsta i en överlevnadssituation och därför inte når expansion och tillväxt. Företaget kan därmed
inte heller bidra till sysselsättningstillväxt. Det blir således en inlåsningseffekt. Resultaten visar på likheter i tillväxt mellan företag som
drivs av kvinnor och män. Sammantaget ger detta stöd för att före-

41 Tillväxtverket, 2014
42 Dahlborg, von Friedrichs och Wincent, 2012
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ställningen bland finansiärer om att det räcker med mindre finansieringsbelopp för företagande kvinnor är en missuppfattning.
Finansiellt gap överbyggs inte
Studien Under ytan visar strukturer som medför olika möjligheter för
kvinnor och män att få tillgång till offentlig finansiering. Detta får
konsekvenser för företagande kvinnors möjlighet att förverkliga tillväxtambitioner. Det finns stor risk för att det ”finansiella gapet” för
företagande kvinnor inte överbyggs i samma utsträckning som för
företagande män. Det finns därmed ett fundamentalt finansieringsgap
som begränsar kvinnors möjligheter att expandera sina företag på ett
snabbt sätt för att skapa sig högt värderade företag.43 Brist på tillgång
till finansiering skapar situationer av underkapitalisering bland företagande kvinnor. Underkapitaliseringsproblemet är vanligt förekommande bland företagande kvinnor och leder till långsiktig underprestation i företagen.44
Förenklade föreställningar får snedvridande effekter
Kopplingen mellan underprestation och underkapitalisering gör det
uppenbart att finansiella begränsningar hindrar att potentialen i kvinnors företag realiseras fullt ut. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för företagande kvinnor då underkapitalisering påverkar företagets prestation och möjlighet att satsa på tillväxt långsiktigt. Felaktiga
föreställningar får därmed stora konsekvenser för enskilda företag
och för tillväxten i Sverige. Beslut baserade på förenklade föreställningar om kvinnor och män ger systemfel som långsiktigt får snedvridande effekter. Ekonomin och samhället tar därmed inte vara på
den fulla tillväxtpotentialen i företagandet.
Kvinnors företag verksamma i ”fel” branscher
Fördelningsprinciper som utvecklas och tillämpas i offentliga finan
siärers arbetsprocesser baserade på finansiärernas tolkning av de lagar
och regelverk som gäller, medför att företagande kvinnor inte kvalificerar sig för att ta del av de finansieringsformer som finns tillgängliga.
Detta eftersom föreställningen är att deras företagande inte leder till
utveckling, sysselsättning och tillväxt då kvinnor anses vara verksamma i ”fel” branscher, det vill säga icke-finansieringsberättigade
och icke-tillväxtbranscher. Denna föreställning har även identifierats i
tidigare studier om offentliga finansiärer där finansiärerna ansåg att
en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor har svårt att få finansiering är att de är verksamma i branscher som finansiärerna inte anser
är intressanta att finansiera i.45
Bransch avgörande
Det framstår som att branschperspektivet har en avgörande betydelse
för tillgång till offentlig finansiering och därmed tillgång till det före43 Brush et al., 2002
44 Carter et al.2001
45 Nutek, 2007a
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tagsfrämjande systemet. Det finns därmed behov av att utveckla det
företagsfrämjande systemet för att möjliggöra likvärdiga villkor för
företagande kvinnor och män. Vi vet av tidigare studier att det idag är
vanligast att driva företag inom tjänstedominerade sektorer, både för
kvinnor och för män. Studier visar att den största delen av såväl kvinnors som mäns företag befinner sig i tjänstebranscher. De flesta kvinnor och män vill också starta företag inom service, försäljning och
handel.46 Kvinnor och män driver företag i alla branscher, men i olika
omfattning. Detta visar att föreställningen att kvinnor är verksamma i
”fel” branscher och män i ”rätt” branscher är en missuppfattning. En
konsekvens av denna missuppfattning är att normen är att satsa på
företag som drivs av män, då de anses tillhöra tillväxtbranscher. Det
är därför viktigt att det företagsfrämjande systemet anpassas för att
kunna ta vara på potentialen i alla branscher.
Riktade insatser riskerar att befästa strukturer
Stereotypa föreställningar om vilka branscher som är finansieringsbara
befäster genusstrukturerna där exempelvis företagande kvinnor främst
får tillgång till mikroformer av finansiering istället för de stora formerna av investeringsfinansiering. Resultaten i studien visar att finansiärernas föreställning är att de i dessa mikroformer har friare ramar att
kunna bevilja finansiering till företagande kvinnor. Trots goda avsikter
innebär sådana speciella satsningar och lösningar att genusstrukturer
befästs – att kvinnor främst får tillgång till små me-del och i särskilda
satsningar, och därför blir en kategori för sig som inte integreras i det
ordinarie företagsfrämjande systemet fullt ut. Därmed innebär ett jämställdhetsperspektiv ofta att ”lägga till” insatser för företagande kvinnor
till det befintliga företagsfrämjande systemet till skillnad från att integrera satsningar på företagande kvinnor i det befintliga företagsfrämjande systemet. Riktade satsningar kan vara framgångsrikt för att sätta
fokus på kvinnors företagande. Dock är dessa program begränsade i
hur de lyckas adressera den djupare och mer svårhanterade genusproblematiken, såsom underkapitalisering, underprestation och negativa
stereotypa föreställningar, som genomsyrar samhället och spiller över i
offentliga finansiärers fördelning av finansiering.47
Begränsad medvetenhet om stereotypa föreställningar
Studien Under ytan visar att offentliga finansiärers har en låg medvetenhet om dels den negativa påverkan som stereotypa föreställningar
har på kvinnors möjlighet att få finansiering och dels den positiva
påverkan som dessa föreställningar får för mäns företagande. Detta
har även identifierats i tidigare studier.48 Studien visar att trots att
företagande kvinnor och män uttrycker entreprenöriell potential i
lika stor utsträckning i sina ansökningar om offentlig finansiering,
uppfattas företagande män ha en högre potential än företagande kvin46 Tillväxtverket, 2010; Johansson och Malmström, 2011
47 Shaw et al., 2001
48 Nutek, 2007a
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nor. Genom att särskilja egenskaper som anses tillhöra företagande
kvinnor respektive företagande män, baserat på föreställningar om
exempelvis entreprenöriell potential, kan rådande genusstrukturer i
det företagsfrämjande systemet upprätthållas och leva vidare.
Stereotypa föreställningar i sig skapar stabilitet och fungerar så länge
de representerar en rimlig tolkningsbild av verkligheten. När tolkningsbilden inte representerar verkligheten kan dock de stereotypa
föreställningarna få oönskade konsekvenser, till exempel leda till olika
villkor i det företagsfrämjande systemet. De stereotypa föreställningarna om företagande kvinnor och män och konsekvenser av dessa
föreställningar har också lyfts fram i tidigare forskning, som visar hur
företagande kvinnor missgynnas jämfört med företagande män.49
Stereotypa föreställningar befäster strukturer
Trots snedvridande, icke effektiva konsekvenser lever stereotypa föreställningar vidare, vilket kan förklaras av att föreställningarna inte
bara kan ses som passiva bilder av verkligheten utan även att dessa
förställningar aktivt hjälper till att befästa denna verklighet.50 I studie
efter studie framhålls att stereotypa föreställningar som omger företagande kvinnor är centrala för varför företagandet ser ut som det gör.
Genom att ihärdigt påvisa stereotypa föreställningar i arbetsprocesser
och synliggöra konsekvenser i termer av olika villkor i de företagsfrämjande systemen kan förändringar ske och leda till nya tolkningar
av verkligheten.51 Behovet av nya föreställningar kan då identifieras,
vilket möjliggör utveckling av nya arbetsprocesser. Först när föreställningar om omvärlden blir tydliga kan dessa förändras, och nya föreställningar kan utvecklas.
Vem betraktas som ”riktig” entreprenör?
Denna studie visar på klara mönster i att företagarens potential framställs olika för kvinnor och män. Studien visar genusbias i offentliga
finansiärers stereotypa föreställningar om vem som är entreprenör
uttryckt genom diskurs i finansiell bedömning. Den rådande föreställningen är att den riktiga entreprenören är man och inte kvinna,
det vill säga det normala är att en företagande man söker och beviljas
finansiering.52 Det avvikande/”onormala” är att en företagande kvinna
söker och beviljas finansiering.

Genom att behålla det etablerade finansieringssystemet baserade på
stereotypa föreställningar om företagande kvinnor och män befästs de
genusstrukturer som råder.53 Därmed finns ett behov av ett ifrågasättande, ett normkritiskt förhållningssätt, för att utveckla nya arbets
processer.
49 Brush et al 2002; Johansson och Malmström, 2012; Holmquist och Wennberg, 2010; Brush, et al., 2002;
Marlow och Patton, 2005
50 Hedberg och Jönsson, 1977; Holmquist och Sundin, 2002
51 Hirdman, 1988
52 Bird & Brush 2002; Jonsson-Ahl 2003
53 Orser, 1994, Schein, 1973; Welter, 2004.
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Socialisering överför tolkningar
Studien identifierar sju strukturer när offentliga finansiärer diskuterar
entreprenöriell potential, som visar att finansiärernas föreställning är
att den riktiga entreprenören är man och inte kvinna. Har det då
någon betydelse hur finansiärerna pratar om företagande kvinnor och
män? De föreställningar och det språk som används vid möten med
andra människor blir centralt eftersom språket och symboler fogas
samman och bildar en föreställning om exempelvis en företagare.
Medvetet och omedvetet anpassas tolkningar av regler efter föreställningar och överförs genom socialisering. Även offentliga finansiärer
socialiseras in i sin profession – genom socialisering lärs det in och
överförs hur omgivningen ska tolkas och vad som kan förväntas i
olika situationer. Förväntningar på en situation påverkar vilken information som filtreras och uppmärksammas. Därför är de föreställningar som uttrycks när företagare diskuteras viktiga för hur entreprenöriell potential uppfattas av omvärlden.

Studien Under ytan visar att betoningen mellan positiva och negativa
egenskaper hos företagande kvinnor och män påverkar hur deras
potential upplevs och bedöms. Detta ger uttryck för tvetydighet och
tveksamhet om kvinnors förmåga att bidra till tillväxt och konkurrenskraft, till skillnad från företagande män som tillskrivs i nära nio
fall av tio positiva egenskaper. Det medför en positiv, klar och övertygande bild av mäns förmåga att bidra till tillväxt och konkurrenskraft.
Sådana föreställningar påverkar därmed också finansiärernas syn på
vilka företag som är finansieringsbara.
Verktyg för normkritik saknas
Känslan av att vara positiv eller negativ inställd till en företagares
potential påverkas av vad som sägs om företagaren och hur vi bildar
oss en uppfattning om företagaren och situationen. Därför har det
betydelse hur företagare gestaltas i bedömningssituationer. Fundera
över följande exempel på gestaltning av två företagare.
Prototyper av entreprenörer
Kalle

Lisa

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

duktig, driftig
jättebra, idérik
entreprenör, välkänd
händig, uppfinnare
slarvig, ingenjör

driven, slarvig
duktig, känslig
välkänd, osäker
flitig, försiktig
utbildad, kan inte marknaden

Utifrån dessa stereotypa föreställningar – vilken företagare skulle du
satsa på och ge pengar till?
Studien visar att de offentliga finansiärerna saknar verktyg med en
inneboende normkritisk funktion för att konkret bidra till jämställt
företagande. Insikter om den rådande föreställningen om vem som är
en riktig entreprenör är väsentliga för finansieringssystemet för att
öppna upp och se potentialen i kvinnors företagande. Mer mång
facetterade bilder av verkligheten behövs.
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Transparens möjliggör utveckling
För mer mångfacetterade bilder av verkligheten behövs högre grad av
transparens i de arbetsprocesser där bedömningar görs och beslut fattas. Finansiärerna efterfrågar också möjlighet att göra uppföljning av
det egna arbetet med fördelning av offentlig finansiering och en standard för vad sådana uppföljningar ska innehålla och hur de ska genomföras. Det saknas i stor utsträckning även tydliga mål samt uppföljning av insatser uppdelat på företagande kvinnor och män.
Möjlighet att kunna utvärdera fördelning av offentlig finansiering
bidrar till att skapa förtroende och legitimitet i samhället för den
verksamhet som bedrivs av de offentliga finansiärerna.
Att synliggöra strukturer
Genom att synliggöra strukturer kan eventuella skevheter i fördelning
av offentlig finansiering hanteras till skillnad från om de hålls osynliga. Inom redovisning är synliggörande av strukturer basen för att
bygga och behålla omvärldens förtroende för den verksamhet som
bedrivs, såsom fördelning av offentlig finansiering. Brist på transparens kan medföra misstankar om att verksamheten inte bedrivs på det
sätt som omvärlden förväntar sig att den ska bedrivas.54 Därmed innebär offentliga finansiärers förmåga att synliggöra strukturer möjlig
heter för utvecklingsarbete inom verksamheten samt att övertyga
omvärlden om att verksamheten utövas på ett effektivt sätt.

Om fördelningen av offentlig finansiering sker dolt saknas möjlighet
att revidera effektiviteten till exempel genom genusrevision. Därmed
blir det inte heller möjligt att identifiera om företag med den största
affärspotentialen erhåller finansiering, eller om ineffektiva strukturer,
såsom exempelvis genusstrukturer, hindrar en effektiv fördelning av
offentlig finansiering. En ökad transparens kan alltså skapa utrymme
för förbättringar i fördelning av offentlig finansiering. Finansiella
resurser kan då också kanaliseras till företag som bättre kan göra
nytta av resurserna, vilket ökar hävstångseffekten på offentlig finansiering i näringslivet. Jämställd tillgång till offentlig finansiering skapar även förutsättningar för effektiv resursallokering och en hållbar
tillväxt. Parallellt med detta kan transparens i fördelning av offentlig
finansiering anses vara av särskilt intresse, då den innebär en distribution från skattesystemet till specifika individuella företag.
Företagsfrämjandet är inte könsneutralt ...
Vid en första anblick kan det framstå som att offentlig finansiering till
företag är könsneutral – både kvinnor och män som driver företag
kan söka sådan finansiering. Under ytan visar dock att det är en utmaning för det företagsfrämjande systemet att erbjuda finansiering på
likvärdiga villkor till företag. Ett jämställdhetsperspektiv behöver
integreras i offentliga finansiärers arbetsprocesser i såväl bedömning
som beslutsfattande. Att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i det
54 Jensen & Mecklin, 1976; Johansson, & Malmström, 2013
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företagsfrämjande systemet handlar om att utveckla och förändra
arbetsprocesser för att undvika att förstärka de ojämställda förhållandena.
De offentliga finansiärers arbetsprocesser behöver utvecklas för att
öka formaliseringen av processerna och integrera ett genusperspektiv,
till exempel genom att utveckla modeller som inkluderar principer
och checklistor. Det finns även ett behov av att vidare kartlägga strukturer för hur möjligheter till offentlig finansiering kommuniceras till
företagare. Vilka företagare kan identifiera/kan inte identifiera sina
verksamheter i relation till det företagsfrämjande systemet? Vilka
företagare blir kallade/inte kallade till informationsträffar? Hur upplever företagare mötet med det företagsfrämjande systemet och hur
påverkar det sedan om de söker/inte söker offentlig finansiering?
... och därmed inte jämställt
Idag förefaller offentliga finansiärer utgå från att de företagsfrämjande
systemen redan är jämställda och att företagande kvinnor och män
kan ta del av främjandeinsatser på lika villkor. Denna studie i likhet
med många andra visar att denna föreställning inte stämmer och att
det företagsfrämjande systemet inte är könsneutralt. Det finns en stor
risk att rådande strukturer förstärks om de företagsfrämjande insatserna betraktas som könsneutrala, vilket i förlängningen även påverkar möjligheterna för kvinnors och mäns företag att bidra till tillväxt
och konkurrenskraft. Alla individers företagsamhet och innovationskraft måste tas tillvara, då entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges utveckling mot ett innovationsklimat i
världsklass och ger Sverige konkurrensfördelar gentemot andra länder.

Åtgärder för att uppnå en
jämställd fördelning av finansiering
Det företagsfrämjande systemet rekommenderas att arbeta med att
synliggöra genusstrukturer i offentliga finansiärers fördelning av
offentlig finansiering. Genom att ställa krav på registrering och uppföljning av bedömningsprocesser och beslut, kan relevant, tillförlitlig
och jämförbar information tillhandahållas. Då kan företagsfrämjandet öppnas upp och bli transparent.
Transparens möjliggör en ökad medvetenhet om fördelningsgrunder
och leder till utveckling av nya strukturer i de offentliga finansiärernas arbetsprocesser. Genom att utveckla och förändra arbetsprocesserna ökar möjligheten att uppnå jämställd tillgång till offentlig finansiering och därmed skapas förutsättningar för att både kvinnor och
män fullt ut kan bidra till att skapa värden i samhället i allmänhet,
och i näringslivet i synnerhet. En effektiv allokering av offentlig finansiering är en central mekanism för hållbar tillväxt.
Idag presenteras könsuppdelad statistik fragmenterat, är svår att tolka
och jämföra samt kan inte användas som grund för utveckling av
arbetsprocesser. Det finns behov av relevant, tillförlitlig och jämförbar
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könsuppdelad statistik kopplat till bedömningsprocesser och beslut.
Transparens i form av en standard för registrering och uppföljning
möjliggör identifiering, adressering och hantering av eventuella
genusskevheter till skillnad från om de hålls dolda.
Det företagsfrämjande systemet rekommenderas att öppna upp för
nya föreställningar om kvinnors och mäns företagande, om tillväxtpotential, om vad som är finansieringsbart, samt om vilka branscher
som är finansieringsbara för att uppnå lika villkor i det företagsfrämjande systemet.
Förslag på åtgärder för utveckling av det företagsfrämjande systemet
är att:
• formalisera offentliga finansiärers arbetsprocesser för att minska
risken för godtycklighet, vilket skapar förutsättningar för en jämställd bedömning. Då skulle även betydelsen av de stereotypa föreställningarna minska för utfallet i bedömningen.
• öka kunskapen om och utveckla tillämpningen av en normkritisk
ansats i de arbetsprocesser som offentliga finansiärer använder. Det
skulle ge förutsättningar för och öppna upp för lika villkor i det
företagsfrämjande systemet. Genom att öka medvetenheten om
socialt nedärvda föreställningar och genusstrukturer blir det lättare
för offentliga finansiärer att se bortom genus i sin finansiella
bedömning. På så sätt kan jämställdhetsperspektivet integreras
i finansiell bedömning.
• medvetandegöra offentliga finansiärer om stereotypa föreställningar kring företagande och betydelsen av dessa föreställningar
för deras arbetsprocesser och beslut. Genom att hantera föreställningar som påverkar bedömning och beslut av entreprenörers
finansieringsansökningar kan systemet öppna upp för nya och
könsneutrala tolkningar av potential och tillväxt. En ökad med
vetenhet om stereotypa föreställningar kan ligga till grund för att
utveckla nya tolkningar och ge en ny kompassriktning i arbetsprocesserna.
• arbeta aktivt och fortlöpande med hur offentliga finansiärer internt
diskuterar och ger uttryck för företagande kvinnor och män i syfte
att bättre hantera de stereotypa föreställningar som påverkar
bedömning och beslut vid fördelning av offentliga medel.
Det är centralt att medvetandegöra det företagsfrämjande systemet
och de offentliga finansiärerna om dessa stereotypa föreställningar.
En ökad medvetenhet stimulerar till lärande och ökade kunskaper i
systemet. Detta öppnar upp för förändringar i bedömnings- och
beslutsprocesser, och därmed även till en effektivare fördelning av
offentlig finansiering.
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Under ytan
En stor del av den offentliga finansieringen till företag går
idag till mäns företag och till mansdominerade branscher.
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