Ambassadörer
för kvinnors företagande

Ett varmt tack till alla ambassadörer för kvinnors företagande!
Med din inspiration och ditt engagemang har du bidragit till att öka
kunskaperna om företagande och breddat bilden av företag och företagare.
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Vem är
företagare?
Ambassadörsprojektet har haft som utgångspunkt att
förebilder och personliga berättelser är ett verktyg för
att förändra strukturer och attityder. Ambassadörer
för kvinnors företagande har lämnat avtryck som
består. Projektet har gjort kvinnors företagande mer
synligt. Det finns nu fler förebilder som är möjliga att
identifiera sig med för unga och personer som funderar
på att starta företag.
2000 företagare har under sju år erbjudit sitt engagemang för att utveckla
entreprenörskapet i Sverige. De har berättat om sina affärsidéer, hur de
startat sina företag, svarat på frågor och varit ett bollplank för personer som
funderar på att starta företag.
Många har ökat sina kunskaper och fått ett större intresse för företagande
under projektets gång.
Ambassadörerna har bidragit till en diskussion om den manliga normen
i företagandet och villkoren för företagande i allmänhet, på nationella
konferenser, på regionala nätverksträffar och i individuella möten. Deras
insatser har ofta väckt ett stort intresse hos media och allmänhet.
Genom ambassadörer för kvinnors företagande har vi fått nya förebilder i
näringslivet, som breddar bilden av företagandet och väcker tanken hos fler
runt om i Sverige att en dag starta företag.
Det finns gott om växtkraft, inspiration, kunskap och idéer. Vi har sått
frön till nytänkande, till innovationer och till framtidens entreprenörskap.
Ambassadörsprojektet pågick 2008-2014, en stor insats som har skapat
ringar på vattnet. Vad hände? Hur gick det till?

Den första nationella konferensen för ambassadörer för
kvinnors företagande hölls i
maj 2008.
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Synliggöra.
Entreprenörskap.
Förebild.
Synliggöra, entreprenörskap och förebild; tre ord som fångar det
som jag oftast bloggat om på ambassadorer.se. Det har ofta handlat
om er ambassadörer och det ni gjort för entreprenörskapet i Sverige –
ni har gjort avtryck och intryck.
Med ert ambassadörskap har företagandet blivit
synligt som karriärval för unga. Media har ofta
skrivit om er – flera av de omkring 5 000 artiklar om
kvinnors företagande under 2011-2014 har handlat
er som företagare och ambassadörer, så synligheten
har definitivt ökat. Ni har tagit med entreprenörskapet in i klassrum och i era möten med kvinnor
som funderar på att starta företag. Ni har i paneler
och på mässor varit företagarens röst. Ni har för
många blivit förebilder att identifiera sig med.
Ambassadörsnätverket har bestått av 800 företagare i hela landet, och är därmed en av Tillväxtverkets
största insatser inom programmet Främja kvinnors
företagande. Jag är så glad för alla möten och kontakter med er, och all den kunskap och erfarenheter
kring entreprenörskap och företagande som ni delat
med er av. Vi som har arbetar i programmet har också
lärt oss mycket genom ambassadörsprojektet, er feedback har vässat vårt sätt att arbeta. Så tack för det!
När vi skulle sätta igång ambassadörsprojektet
2008 hade vi ingen mall att gå efter. Skulle det
finnas något intresse av att bli ambassadör? Första
året fick vi in över 1 600 intresseanmälningar – ett
fantastiskt gensvar! Och så har det fortsatt. Intresset
och engagemanget har varit stort, många företagare
har velat delta i nätverket under de här sju åren,

men ungefär 14 procent har varit ambassadör under
hela perioden 2008-2014. Hos er finns ett starkt
engagemang för Sveriges framtid och näringsliv,
en vilja att dela med er av era erfarenheter för att
utveckla entreprenörskapet i Sverige.
Jag är också särskilt glad över att många har
fått nya affärskontakter genom nätverket, över hela
landet, och jag hoppas att ni fortsätter att ha nytta
av att ha deltagit i ambassadörsprojektet. För vårt
arbete fortsätter nu men i andra former. Den 12
mars 2015 lanserade vi en nationell strategi för ett
företagsfrämjande på lika villkor, där förebildsarbete
är en viktig del. Mer om strategin kan du läsa på
www.tillvaxtverket.se.
Fortsätt nätverka på LinkedIn och Facebook
– där finns nu grupper för er som har deltagit i
ambassadörsnätverket. Där kan ni fortsätta att hålla
kontakten med varandra.
LinkedIn: Grupp för företagare som varit ambassadörer för kvinnors företagande.
Facebook: ambassadörer för kvinnors företagande.
Jag vågar påstå att vi alla har varit med om Europas
största förebildsprojekt. Visst är det coolt? Mitt
varmaste tack till er alla!
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Kvinnors företag
förnyar näringslivet.
Initiativtagaren till ambassadörer för kvinnors
företagande är nöjd när det är dags för avslut och
summering. Maud Olofsson är säker på att även
om projektet är slut på pappret, kommer andan i
nätverket att leva vidare.
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”Tillsammans kan vi förändra världen. Kvinnor som
driver företag kan inspirera andra att starta eget,
men också varandra – kan hon, så kan jag!”
Maud Olofsson

Det är maj 2008 och Maud Olofsson håller ett inspirerat tal på den första konferensen för ambassadörer
för kvinnors företagande i Folkets Hus i Stockholm.
Efteråt står publiken upp i bänkraderna och applåderar.
– Jag har ett fint minne från den där dagen. Jag
kom dit för att tala och hälsa ambassadörerna välkomna och var rätt så trött faktiskt, berättar Maud
Olofsson.
– Men när jag kom in i lokalen så slog en enorm
energi emot mig. Det var väldigt starka känslor, och
jag kände att det här är viktigt, det här uppdraget
måste jag förvalta! Jag minns att jag önskade att fler
hade varit där och upplevt energin. Tänk om de här
kvinnorna fick visa sin fulla potential tänkte jag.
Som initiativtagare till programmet Främja
kvinnors företagande och projektet ambassadörer
för kvinnors företagande känner hon sig nöjd när det
nu är dags för Tillväxtverket att avluta och summera
insatserna.
– Ja, jag tycker det har gått över förväntan! Trots
otroligt lite resurser har vi uppnått synlighet för
kvinnor, och påverkat synen på företagandet. Ambassadörerna har gjort ett fantastiskt jobb och fått
stor uppmärksamhet i media. Få andra projekt har
fått så här mycket publicitet.
Hon är framför allt nöjd med att det har blivit
en tydlig politisk fråga.
– Det har varit ett provocerande projekt för
många. Vissa tycker inte att näringspolitik har
koppling till genus, och andra tycker inte att företagande har med feminism att göra. Jag har fått ta
emot kritik och många frågor om varför man bara

satsar på kvinnors företagande. Mitt svar har då
varit: Vi har ingen särskild satsning på kvinnors
företagande. Vi har en stor satsning på mäns företagande, det är där majoriteten av alla resurser läggs.
Hon började odla sin hjärtefråga redan i
Robertsfors. Det var 1980-tal och kommunpolitikern Maud Olofsson var arg och upprörd över hur
orättvis fördelningen var av resurser i det offentliga
systemet till entreprenörer och startade ett kommunprojekt för att synliggöra kvinnor som drev
företag.
– När vi skulle lista kvinnor som drev företag i
kommunen fick vi bara fram fyra stycken. Men det
stämde naturligtvis inte. Där fanns många före
tagare som inte räknades in, som till exempel bok
föringsbyråer, frisörer, handlare och många andra.
De var osynliggjorda. Då ansågs ju en företagare
vara någon som drev ett verkstadsföretag.
När hon fortsatte sin politiska karriär som sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet 1992 tog
hon med sig frågan till nästa nivå. Där skrev hon in
kvinnors företagande i en regionalpolitisk proposition och kämpade för att få till stånd könsuppdelad
statistik på företagandet. Hon bestämde sig för att
om hon blev minister skulle hon initiera en kraftfull
nationell insats. Vilket hon gjorde i det nationella
programmet Främja kvinnors företagande som
drog i gång 2007 och sen förstärktes av förebildssatsningen ambassadörer för kvinnors företagande
2008.
– Men jag har ändrat min argumentering för
kvinnors företagande genom åren. Jag har slutat att
prata om jämställdhet som en rättvisefråga. Istället

lägger jag fokus på värdet i ekonomiska termer. Jag
vill visa på de enorma ekonomiska förluster som
görs om inte kvinnor ges möjlighet att ta ledarskap
eller vara entreprenörer, säger Maud Olofsson med
eftertryck.
– Det här att man satsar på kvinnor, det leder
till att vi utvecklar nya branscher och nya sätt att
tänka. Vi behöver en förnyelse av svenskt näringsliv, och kvinnor är drivna företagare som bidrar till
denna utveckling.
Även om programmet nu är slut tror Maud
Olofsson att ambassadörsnätverket kommer leva
vidare.
– Ambassadörerna är mycket kompetenta företagare och numera också erfarna förebilder som vet
vilken betydelse deras berättelser och erfarenheter
har. Det kan ingen ta ifrån dem. Projektet har gett
dem insikter och medvetenhet om vilka hinder och
attityder som de måste kämpa mot i näringslivet
och samhället. Och för alla som medverkat har det
varit en otroligt fin ”lektion” i hur kul och bra det är
att ingå i nätverk.

Det är män som är företagare.
Eller? Näringsdepartementet genomförde 2007
en undersökning bland allmänheten om känne
domen om företagare. Knappt 1 av 10 nämnde
spontant en företagare som är kvinna. De flesta
namngav Ingvar Kamprad. Efter en riktad fråga
kunde 4 av 10 komma på en kvinna, oftast Antonia
Ax:son Johnson.
De flesta företag är små.
Av Sveriges företag drivs idag 29 % av kvinnor.
En tredjedel av alla nya företag, 31 %, startas av
kvinnor. Omkring 70 % av alla företag är solo
företag, både bland kvinnor och män. De flesta
företag är tjänsteföretag och har färre än fem an
ställda. Men fortfarande ser många en fabrik med
ett stort antal anställda framför sig när de tänker
på företag och företagande.
Kvinnor och män driver företag
i alla branscher.
Kvinnor och män driver företag i alla branscher,
men i olika omfattning. Tjänsteföretagande är
vanligast bland både kvinnor och män, medan
företagande inom bygg och tillverkning är mindre
vanligt bland kvinnor, och personliga tjänster
mindre vanligt bland män. Unga gör fortfarande
ganska traditionella studie- och yrkesval –
företagandet blir därmed lika könsuppdelat
som arbetsmarknaden.
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Regeringsuppdraget.

Ett nationellt nätverk för att
synliggöra kvinnors företagande.
2008 beslutade regeringen att genomföra en satsning på ambassadörer
för kvinnors företagande. Syftet med
satsningen var att göra kvinnor som
driver företag mer synliga i debatt
och media och att uppmuntra och
inspirera fler att se företagande som
ett möjligt val.
Tillväxtverket har varit nationell koordinator för
ambassadörsprojektet. För att hålla ihop ett nätverk
med drygt 800 företagare i hela landet har regionala
koordinatorer engagerats. De har marknadsfört
projektet, informerat skolor och andra aktörer
om möjligheten att boka en företagare, tagit emot
förf rågningar och fördelat uppdragen till ambassadörerna.
För att ge projektet en regional förankring, och
för att lyfta upp frågor kring kvinnors företagande
på den regionala agendan, har koordinatorerna
engagerats via olika näringslivsaktörer som till
exempel Företagarna, Resurscentra för kvinnor,
Almi, Ung företagsamhet och högskolor. Koordinatorerna har arrangerat nätverksträffar och studie
besök hos ambassadörernas företag samt möten
med politiker och andra aktörer i kommunen eller
i länet för att diskutera näringslivsfrågor.

Ett ambassadörsuppdrag
Att berätta sin företagarhistoria till exempel
i en skolklass, vid en högskola eller vid ett
föreningsmöte.
Att skolelever eller en annan grupp besöker
ambassadörens arbetsplats.
Att en person följer ambassadören i hennes
arbete under en dag eller ett par timmar, så
kallad jobbskuggning.
Att medverka i mässor eller paneler som rör
företagande, till exempel UF-mässor, Eget
Företag-mässor etc.
Att vara ett tillfälligt bollplank till en annan
kvinna som funderar på att starta företag.

En ambassadörs uppgift
har varit att
bidra till att synliggöra kvinnors f öretagande.
vara en förebild.
berätta sin företagarhistoria.
inspirera och öka kunskapen om f öretagande.
genomföra fyra uppdrag per år.

Främja kvinnors
företagande
Programmet Främja kvinnors företagande (20072014) har bidragit till att skapa tillväxt, konkur
renskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom
att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.
Under programperioden har många olika typer
av projekt genomförts för att främja kvinnors
företagande.
Att synliggöra kvinnors företagande har varit
centralt i hela programmet. Till exempel genom att
ta fram fakta och statistik som visar hur näringslivet faktiskt ser ut, och att synliggöra normer och
föreställningar som finns kring företagande.
Ambassadörer för kvinnors företagande har
varit en av de största insatserna i programmet.
Projektet har bidragit till att skapa synlighet kring
kvinnors företagande.
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Uppdrag
& resultat.
Under 2008-2014 har ca 2 000 företagare
varit ambassadörer för kvinnors företagande.
Ambassadörernas uppdrag har varit att dela
med sig av sina erfarenheter och väcka intresset
för entreprenörskap och företagande, främst
hos unga.

+ 11 000 ca 170 000
ambassadörsuppdrag utförda.

58 % 81% 66 %

av de som lyssnat till en ambas
sadör ser företagande som en
möjlig karriärväg.

Källa: Enkätsvar oktober 2014

personer har ambassadörerna träffat.

av de som lyssnat till en am
bassadör tyckte att innehållet
i föreläsningarna var bra eller
mycket bra.

av de som lyssnat till en
ambassadör anser att de nu
vet mer om hur det är att
vara företagare.
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Möte med nästa generation företagare.
Unga i skola och högskola har varit en viktig målgrupp för ambassadörerna och spännvidden bland
de skolor som efterfrågat ambassadörsbesök har
varit stor; från grundskolor, gymnasier, högskolor
och universitet till UF-företagande, Hermods,
KY-utbildningar, Folkhögskolor och Komvux.
Ambassadörer har engagerats för enskilda föreläsningar i skolklasser, där de berättat om sitt företagande och varför de valde att bli företagare, vad
som är roligt, svårt och vad företagande innebär i

praktiken. De har också engagerats i samband med
arbetsmarknadsdagar, yrkesinformation, karriäroch entreprenörskapsdagar, då de har hållit korta
föreläsningar om att starta och driva företag och
funnits tillgängliga för frågor och samtal. Mingel,
speed-mentoring och draknästen har varit andra
populära former där elever har fått möjlighet att
träffa företagare för att testa sina affärsidéer. Elever
har också kunnat göra studiebesök på ambassadörernas arbetsplatser.

”

”Jag fick inspiration till vad jag kan göra med min
framtid och att jag faktiskt inte behöver göra
samma sak hela livet.” Elev
”Det var kul att lyssna på hur det är med eget
företag och att man fick ställa vilka frågor man
ville om det.” Elev
”Jag fick en ”kick in the ass” när det gäller att ta tag
i min egen dröm.” Elev
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“Jag fick väldigt mycket tillbaka från ungdomarna i
form av tankar de har kring företagande, entrepre
nörskap, hinder och möjligheter. Jag fick en inblick
i hur unga kan se på sin framtid och omvärlden.”
Ambassadör

”Många tankar hos eleverna runt att driva egen
verksamhet. Eleverna var väl förbereda på mitt
besök så vi hade roliga dialoger och mycket filosofi
kring vad som är arbete.” Ambassadör
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Möte med
ambassadörer.
Möt några av ambassadörerna som berättar
om sina erfarenheter, drivkrafter och hur
ambassadörsuppdraget påverkat dem.

Pauline Grindvall
Webbshopen My perfect day, Karlstad

Vad har du velat förmedla som
ambassadör?
Känslan av att det allra mesta går om man är
beredd att ge 120 procent, jobba målmedvetet och
strategiskt. Att det gäller att ta klivet och göra något
här och nu med det man har framför sig. Det går
inte att vänta i all evighet på ”rätt tillfälle”. I stället
ska man gräva där man står och ta sig närmare sin
dröm, ett litet steg i taget.

Paulines tre bästa råd till den som vill
starta företag:
1) Fokusera på försäljning och att generera intäkter!
Allt annat är sekundärt.
2) Omge dig med ett nätverk av människor som är
duktiga på det som du är mindre bra på! Rådfråga
dessa när det behövs.
3) Bestäm din målgrupp! Lär dig den utan och innan,
ta reda på vart den finns och hur du kan nå den.
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Kristin Lindqvist

Malin Burman

Kommunikationsbyrån Geektown, Luleå

Risk- och krishantering, Kriskonsulterna, Östersund

Vad berättar du om när du gör
ambassadörsuppdrag?
Min roll som ambassadör i regionen är viktig, eftersom jag som ung företagare och kvinna är en stark
förebild för andra unga och blivande entreprenörer.
Dagligen bevisar jag att det är möjligt att följa sina
drömmar, våga tro på sin vision och förverkliga
sina mål med entreprenörskapet. Jag berättar om
Geektown kommunikationsbyrås resa, var vi startade
och vart vi är på väg. Erfarenheter som vi lärt oss på
vägen och hur vi tagit oss an våra utmaningar.

Vilka personliga erfarenheter delar du
med dig av?
Vid uppstarten av Geektown insåg vi snabbt att vi
måste ta reda på vilka forum, nätverk och organisa
tioner som var viktiga att gå med i och mingla på.
Från start har vi varit aktiva, förstått att det är

viktigt att ta plats och synas. Vi måste nå ut i bruset,
bli den byrå som du först tänker på då du har behov
av kreativa lösningar för din kommunikation.
Vägra jantelagen.
Att driva företag är roligt, och det bästa är att jag
får dela den upplevelsen med mina kollegor, som i
framtiden så klart blir fler. För vi vill växa. Det är
viktigt att gå sin egen väg, att få inspiration från
mentorer och rådgivare men behålla företagets själ.
I början kan det vara svårt att våga lita på sin egen
affärsidé. Men glöm inte bort att det unika är ni
som står bakom och era idéer, så håll fast vid dem.

En viktig personlig erfarenhet som du
gärna delar med dig av?
Det är ibland svårt att som ung bli tagen på allvar
när man är ny som företagare, framförallt när man
gör det i en bransch som är traditionell och fyrkantig. Jag har lärt mig att det mest väsentliga är att tro
på sig själv, för om du inte visar tilltro till dig själv
kommer ingen annan att göra det heller. Ett led i
detta är att vara extremt aktiv i olika nätverk. Både
ute bland människor på möten och liknande men
även via sociala medier och andra digitala forum.
Nätverk bygger broar och hjälper dig fram - det
kommer du att ha igen för all framtid.

Berätta om ett minnesvärt möte
i ambassadörsrollen!
Vid ett tillfälle träffade jag en klass sistaårselever
på ekonomiprogrammet på en skola i Östersund.
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Klassen var ganska fullmatade med information,
de hade haft en temadag på ämnet entreprenörskap,
och såg säkerligen inte fram emot en föreläsning
till. Men när jag väl hade kommit igång och börjat
berätta för dem om vad företagande är, hur man
som ung kan tackla det jag brukar kalla för
”tveksamma gubbar och gummor” och att ett eget
företag faktiskt är en karriärväg, så började de sakta
men säkert ställa frågor. Frågorna handlade om allt
från hur man hittar kunder, hur man nätverkar,
vad det egentligen innebär till vad jag tyckte var
det största svårigheten med att starta företag. Jag
kommer ihåg att jag blev så glad över att de var
genuint intresserade. Jag kände att jag tände en
gnista hos flera av dem och lyckades inspirera dem
till att tänka i andra banor. Det tillfället stärkte mig
och jag kommer att ta med mig det i framtiden när
jag träffar fler unga, blivande entreprenörer.

Pia M BerglundLundström

Susanne Fellbrink

Lena Ovesson

Produktionsbolaget Bluebrink Productions, Sundsvall

Tillverkningsföretaget Spring Systems, Torsås

Vilka är dina bästa råd och tips?

Vilka är dina bästa tips och råd?

Ska jag ge råd till en nybliven företagare är det
detta: Skriv upp all din arbetstid i en tidbok, både
kundtid och administrativ tid. Bekräfta alla uppdrag skriftligt, alternativt med offertsvar. Fakturera
alltid direkt efter utförda uppdrag eller varje månad. Arbeta upp en bred kundbas – undvik att lägga
alla ägg i samma korg. Följ upp affärsplan, affärsidé,
marknad, budget och utbildningsbehov två gånger
om året. Var med i flera olika nätverk – det ger nya
kontakter, i olika branscher. Och slutligen:
Ha roligt! Engagemang och glädje gör skillnad.

Att tro på sig själv och sin idé är ju en grundförutsättning och likaså att vara beredd att jobba hårt
med få tillfällen till ledighet. Jag tycker också att
man ska göra en marknadsundersökning eller
behovsanalys för att få insikt i om det finns ett
behov av det man tänker erbjuda. Att hålla igen på
onödiga kostnader, framför allt i början, så att du
kan bygga upp en buffert i företaget är viktigt.
Det är en trygghet att veta att man kan ta ut lön
även under sämre månader.

Vilka var dina drivkrafter när du blev
företagare?

Miljö- och kvalitetskonsult Envive AB, Karlstad

Hur har uppdraget som ambassadör
påverkat dig själv?
Jag har ökat min insikt om att jag är företagare!
Det låter kanske konstigt, men jag har inte tänkt
så mycket på det innan. Uppdraget har stärkt min
självkänsla som entreprenör och gett mig mycket
fin inspiration från de andra ambassadörerna.

Vilka personliga erfarenheter kan du dela
med dig av?
Jag brukar säga till eleverna att de först ska fundera
på vad de tycker är roligt, och det är ju ofta förknippat med någonting som man också är bra på.
Därefter klura på hur man skulle kunna omvandla
det roligaste man vet till en företagsidé. Jag tror att
största chansen att lyckas som företagare är att man
verkligen älskar och brinner för det man gör.

Mina drivkrafter är att femtio medarbetare tillsammans kan skapa ett livskraftigt företag i en oerhört
konkurrensutsatt bransch genom att samverka,
arbeta med ständiga förbättringar och bevaka ny
teknik och nya marknader.

Vad har du velat förmedla i din roll som
ambassadör?
Jag har alltid varit en ambassadör för min bransch,
mycket på grund av att jag är kvinna i en mansdominerad bransch. Det brukar jag informera om. Även
om jag fick ta över ett lönsamt företag så är min
bakgrund som förskollärare inte given. Jag brukar
säga att det gäller att omge sig med de kompetenser
man själv saknar och lyfta fram medarbetarnas
drivkrafter. Man kan allt vad man vill.

BOKA EN
AMBASSADÖR
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Nationella konferenser.

Delade kunskaper
och erfarenheter
ger resultat.
Tillväxtverket har en gång om året arrangerat en
nationell konferens där frågor om kvinnors
företagande och entreprenörskap har diskuterats.
De nationella konferenserna har fyllt en viktig
funktion för att skapa nationell sammanhållning
i projektet.
Näringsministrarna Maud Olofsson och Annie Lööfs deltagande vid alla
de nationella konferenserna har varit en viktig markering av betydelsen av
förebilder. Det internationella perspektivet har varit återkommande med intressanta talare från olika länder som har berättat om deras förutsättningar
för entreprenörskap och olika insatser som görs kring näringslivsutveckling
och kvinnors företagande i deras länder.
Konferenserna har möjliggjort många nya kontakter inom nätverket.
Det har bidragit till nya affärer och nätverk mellan företagarna. Exempelvis
har innovatörer i nätverket sagt att de har fått möjlighet att träffa andra
innovatörer från hela landet, personer som de har kunnat diskutera utmaningar och delat viktiga kontakter med.

”

”Är även glad för de fantastiska mötena som
skedde i pauserna och vid minglet efter
kick-offen - vilket driv, vilken glädje och idé
rikedom dessa ambassadörer sitter med.”
”Med Nedjma Chaouche som lysande
moderator, Carin Holmquists humoristiska
föredrag, Marcus Hööks intressanta vinklingar
på dagens ungdom och Maud Olofssons
känslosamma intåg somnar jag gott ikväll.”
”Nu ska jag utmana mig själv lite till och göra
positiva avtryck som företagare i detta land.”
”Efter en inspirerande kick-off med föredrag
som lockade till skratt, reflektion och förvän
tan står jag nu redo att möta Sverige.”

S I D A N 12
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Förebilder som visar vägen.

Möten, mässor och event.
Skälen till att starta företag är lika
många som det finns företag och
företagsledare. Men oavsett varför
man startar, och inom vilken bransch,
är frågeställningarna i början ofta
desamma. Hur ser marknaden ut?
Hur skaffar jag kontakter? Hur ser
min affärsplan ut? Kommer jag att
klara ekonomin?
Att träffa någon som har gjort resan och som har
egna erfarenheter är ett bra sätt att reda ut vilka
frågeställningar man har. Det kan vara ett sätt att
snabbare komma vidare i olika beslut och vägval
och den egna resan kan förkortas betydligt. Det är
här som ambassadörerna kommer in.
Forskningen har visat att kvinnor oftare möter
hinder i företagandet då de står inför start- och
utvecklingsfaser än vad män gör. Kvinnor blir
oftare bemötta med en attityd som hindrar, som
ofta bygger på förutfattade meningar och normer
om vad som är manligt, kvinnligt, möjligt eller
omöjligt. Attityder som ofta är omedvetna, men
likväl hindrande.
Att ha ett personligt möte med en ambassadör
för kvinnors företagande har varit mycket uppskattat av många som står inför en företagsstart.

I 2014 års enkät till ambassadörerna uppgav 60 %
att de känner till någon som har startat företag efter
ett ambassadörsmöte.
Ambassadörerna har deltagit i många mässor,
events och näringslivsevenemang runt om i Sverige.
De har ingått i panelsamtal och debatter där de
bidragit med sina kunskaper, samtidigt som de
gjort kvinnor som företagare mer synliga. Enligt
koordinatorerna är det fler näringslivsaktörer som
efterfrågar kvinnor som driver företag till olika
sammanhang än tidigare.
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Ett nationellt projekt med lokal förankring.

Regionala nätverksträffar.
Fotograf: Ulf Palm

På träffarna diskuterades ambassadörsuppdraget
och kvinnors företagande. Inspirerande och affärs
nyttiga föreläsningar har också ingått i programmet.
Att få möjlighet att nätverka och att prata om det
egna företagandet och de utmaningar man står
inför har varit uppskattat och bredden i nätverket
har beskrivits som en tillgång.
I flera län har landshövdingen återkommande
bjudit in till samtal. Dessa möten och samtal har
lett till nya kontakter, nätverk, sammanhang och
plattformar där ambassadörerna har möjlighet att
påverka och diskutera näringslivsfrågor lokalt och
regionalt.
Ambassadörsprojektet har gjort det möjligt att
utveckla samarbeten med högskolor, kommuner,
regionförbund och länsstyrelsen, där perspektiv
om kvinnors företagande och näringslivets förutsättningar har tagits upp. I flera fall har olika
aktiviteter initierats, som näringslivsdagar på temat
kvinnors företagande och jämställdhetsfrågor inom
näringslivet.

Fotograf: Ewa Levau

För att få en stark lokal förankring
har de regionala koordinatorerna
hållit nätverksträffar och arrangerat
studiebesök hos ambassadörernas
företag.

Margareta Pålsson Maria Norrfalk
Landshövding i Skåne län

Landshövding i Dalarna

Ur ett tillväxtperspektiv behöver Skåne fler företagare, från alla grupper i samhället. Jag har besökt
många företag som startas och drivs av kvinnor och
som har fokus på tillväxt, bland annat företagare i
ambassadörsnätverket. Vi har haft samtal och middag
här på residenset och jag hoppas att det har bidragit
till att skapa ett användbart nätverk för företagarna.
Jag har även drivit ett eget projekt kring frågan, och
genom projektet Främja kvinnors företagande har
entreprenörer i vår region också kunnat ta del av
kurser och rådgivning inom ekonomi och marknadsföring för att utveckla sitt företagande.

Jag tycker det var ett väldigt bra grepp som Maud
Olofsson tog. Ambassadörsprojektet var något som
behövdes för att utveckla näringslivet och stimulera
kvinnors företagande. När det drog i gång bjöd jag
in de drygt trettio ambassadörerna som utsetts i
Dalarna till residenset och hade en regional kick-off.
Vi fortsatte att träffas regelbundet och tog också eget
initiativ till att göra en folder där alla ambassadörer
och deras företag presenterades. Den användes på
ambassadörsuppdragen på skolor, event och andra
möten. Vi anordnade också en egen ledarskaps
utvecklingskurs med Barbro Dahlbom-Hall, det var
väldigt lyckat. Ambassadörerna har varit en generös
grupp som har bjudit på sina kunskaper och idéer och
inspirerat andra. Inom gruppen har de också utvecklat sitt eget företagande. Jag tror att det här projektet
har varit en bidragande orsak till den positiva trend i
företagsutvecklingen som vi nu har i Dalarna.
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I skuggan av en ambassadör.

Jobbskuggning.

”Jag tror att det skulle vara bra om fler tar chansen att jobb
skugga. Bägge parter får reflektera över det man gör, och
vad man vill göra. Man måste sätta ord på sina kunskaper,
vilket är utvecklande och nyttigt. Tack Hanna för att jag fick
möjlighet att prova på att bli jobbskuggad!”
Anette Cederberg

Hanna Ångman träffade Anette
Cederberg första gången på Ersta/
Sköndal högskola där hon höll en
föreläsning om företagande.
”Det var vår sista föreläsning innan
vi skulle bli utexaminerade sjuksköterskor. Under mitt sista år på
skolan hade jag börjat fundera på
hur jag skulle kunna ta mig vidare
och hur jag skulle kunna utveckla
mitt intresse för organisation och
ledarskap.”

Innan jag träffade Anette upplevde jag att det var
svårt att hitta personer som med hjälp av sina erfarenheter som sjuksköterska hade tagit sig vidare,
och som hade startat eget. När Anette berättade om
sitt företag så var det som att någon läst mina tankar
och skickat dit henne för att visa att det finns både
förebilder och möjligheter.
Jag kontaktade Anette och tänkte att hon vet hur
jag ska ta mig vidare från att vara nyutexaminerad
sjuksköterska till att kunna arbeta som egen konsult. Anette nappade direkt och jag fick jobbskugga
henne en dag. Jag fick delta i ett konsultuppdrag,
och fick i förväg mycket information om uppdraget,
så att jag hade ett hum om vad som väntade. Väl
på plats var det mycket som var nytt för mig och
jag kände att jag var ganska ”grön” inom området.
Samtidigt var det mycket jag kunde relatera till och
få nya perspektiv på. Det viktigaste för mig var att jag
fick se vad jag kan uppnå i framtiden. Det var otroligt
betydelsefullt att får träffa någon med samma utbildning som med utgångspunkt från sina erfarenheter
inom vården tagit sig vidare. Jag är väldigt glad att
jag tog initiativet till att kontakta Anette!
Hanna Ångman jobbskuggade
Anette Cederberg på Acceptus AB.

S I D A N 15

A M B A S S A D Ö R E R F Ö R K V I N N O R S F Ö R E TA G A N D E 2 0 0 8 – 2 014

S I D A N 16

Ringar på vattnet.

Internationellt.
Sveriges insatser för att synliggöra kvinnors före
tagande har uppmärksammats inom både OECD
och EU och hos andra internationella organisationer. Ambassadörer för kvinnors företagande är en
av de insatser som uppmärksammats särskilt. 2009
fick projektet utmärkelsen Good Practice Premium
Case av Europeiska kommissionen.
Samma år lanserades ”European Ambassadors
Network for Women’s Entrepreneurship” med syftet
att öka synligheten för kvinnors företagande över
hela Europa. 270 EU-ambassadörer från cirka tjugo
europeiska länder utsågs, varav Sverige representerades av nio företagare ur det nationella ambassadörsnätverket.
Syftet och upplägget med EU-ambassadörerna
var detsamma som i Sverige. Att synliggöra kvinnor
som företagare, att ambassadörer inspirerar andra
kvinnor och visar på möjligheter genom att berätta
om sin egen företagarresa.

Good Practice
av ETF

Skottland och
Tyskland

International Council
on Women´s Business
Leadership

Golden Rules of
Leadership

Mentorer
internationellt

2012 blev ambassadörs
projektet utvalt av
European Training Foun
dation, ETF, som ”good
practice”. Ett skäl var att
ambassadörerna använde
storytelling som informell
inlärningsmetod. Detta
menade ETF bidrog till
att väcka intresset för
entreprenörskap och
sprida kunskap om
företagande främst hos
unga. På så sätt bidrog
ambassadörerna till att
utveckla entreprenör
skapet i Sverige.

Ambassadörsnätverk har
även startats i Skottland
(2014) och Tyskland (2014)
efter svensk modell.

Inom International Coun
cil on Women´s Business
Leadership, initierat av
Hillary Clinton, lyftes am
bassadörsprojektet fram
som ett gott exempel på
hur man kan arbeta med
förebilder.

Golden Rules of Leader
ship är ett resultat av
Sveriges engagemang
i Hillary Clintons råd,
International Council
on Women´s Business
Leadership (ICWBL).
Utgångspunkten för
rådets arbete är att kvin
nor är underrepresente
rade som entreprenörer,
ledare, chefer och före
tagsledare, i hela världen.
Inom rådet skapades
projektgrupper som fick
utforma konkreta förslag
för att åstadkomma
förändring. Sveriges
koncept ”Golden Rules of
Leadership” antogs och
lanserades av dåvarande
näringsminister Annie
Lööf på den nationella
ambassadörskonferensen
i mars 2013. Precis som
i ambassadörsprojektet
förespråkas generositet,
mentorskap och att verka
som en förebild.

I samband med lanse
ringen av Golden Rules of
Leadarship medverkade
Cherie Blair i en video-
hälsning där hon upp-
muntrade ambassadörer
na att engagera sig som
mentorer internationellt,
via stiftelsen Cherie Blair
Foundation. Flera ambas
sadörer har engagerat
sig och matchats mot
kvinnor runt om i världen.
Under 12 månader byg
ger de tillsammans upp
en affärsplan och sätter
olika affärsmål. Genom
digital mötesteknik blir
det möjligt att överbryg
ga fysiska och kulturella
avstånd. Deltagarna
utvecklar samtidigt sin
digitala och affärsmässiga
kompetens.
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Antalet företag
som drivs av
kvinnor ökar
i hela landet.

34 % 429
Mellan 2006 och 2012 har
antalet företag som drivs av
kvinnor ökat med 34 procent.
Under samma period har an
talet företag som drivs av män
ökat med 19 procent.

428 400
PERSONER

Mellan 2006 och 2012 har
antalet sysselsatta i kvinnors
företagande ökat med
30 procent till nära 428 400
personer.

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB,
bearbetat av Tillväxtverket.

MILJARDER

Mellan 2006 och 2012 har
omsättningen i kvinnors
företag ökat med 62 procent,
och uppgick 2012 till nära
429 miljarder kronor.

56 %

Mellan 2006 och 2012 har
den utbetalda lönesumman till
anställda i kvinnors företag ökat
med 56 procent och uppgår till
knappt 90 miljarder kronor.
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Press.

Medias intresse ökar.
2011-2014 har nära 5 000 nyhetsartiklar skrivits om kvinnors
företagande, många har handlat
om ambassadörer för kvinnors
företagande.
Hur media skildrar företagare har en betydelsefull
roll för hur vi skapar föreställningar om företagare
och företag. Mediabilden av företagare är ofta schabloniserad, där män och kvinnor framställs på olika
sätt. Han som framgångsrik och stark, hon som klok
och försiktig, och fokus hamnar oftast på företag
med stark tillväxt och stora framgångar.
Men de flesta företag i Sverige är små, 90 % av
företagen har färre än fem anställda och 99 % har
färre än 50 anställda. Därför är det viktigt att
utvecklingen som sker i dessa många små företag
skildras och lyfts fram, eftersom de spelar en långt
större roll för regionernas och landets utveckling än
vad som framgår i media idag. Genom ambassadörs
projektet har frågor om vem som skildras i media
och hur hamnat högre upp på agendan. Projektet
har inneburit att fler kvinnor som driver företag har
uppmärksammats både regionalt och nationellt.
Ambassadörsprojektet har speglats flitigt i media,
år 2010 skrevs det mer än 400 tidningsartiklar om
projektet och ambassadörerna. 2011-2014 har nära
5 000 artiklar om kvinnors företagande skrivits,
varav många har handlat om ambassadörer för
kvinnors företagande.
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En ny historia.
I mars 2015 skrev Dagens Nyheter om hur underrepresenterade
kvinnor är i läromedel i historia och samhällskunskap, både
kvantitativt och kvalitativt. En gammal nyhet kan tyckas, men
viktig. Om det är männens historia, eller berättelser, som lyfts
fram – vem tänker vi då på när kommer till företagande?
Vilka förebilder har vi då och vad betyder det för våra val i livet?
Carin Persson

Det fanns ett tydligt behov av att synliggöra
kvinnor som företagare när ambassadörsprojektet
startade; en av tio kunde nämna en företagarkvinna
i regeringens enkät 2007. Den normativa bilden av
företagande är manligt präglad, och det är de stora
företagen som lyfts fram före solo- och småföretag,
trots att de står för nästan 99 % av Sveriges företag.
Kanske är detta en konsekvens av det vi lär oss i
skolan och det som återberättas i medier? Språket
och orden vi använder formar våra bilder och
föreställningar. Det är i våra gemensamma berättelser, bilder och föreställningar av hur saker och
ting har varit och är, som förändringar måste ske.
Kvinnor har precis som män varit verksamma som
företagare i alla tider, om än med olika villkor och
förutsättningar. Men detta är ofta bortglömt eller
dolt. Så hur åstadkommer vi en förändring?
Att se och förstå utmaningarna i strukturerna är
ett första steg. För många ambassadörer har projektet inneburit en möjlighet till att öka sina kunskaper
kring genus och normer och vilken roll dessa frågor
har i näringslivet. Ambassadörer, koordinatorer, vi
på Tillväxtverket – alla har vi under projektets gång
lärt oss mer om dessa utmaningar. Projektet har
skapat möjligheter att lyfta frågorna, gett legitimitet

för samtal och möjligheter till nätverk och samarbete
med olika aktörer som arbetar med näringslivsfrågor.
Uppdraget har varit ideellt, vilket har varit
omdiskuterat. Många har frågat sig om män skulle
gjort det här gratis? Nej, kanske inte. Eller så ja,
kanske? Undersökningar i den ideella sektorn visar
att män är engagerade ideellt i något högre grad
än kvinnor (här spelar idrottsrörelsen en viss roll)
och att män via ideellt arbete också i högre grad får
tillgång till ekonomisk och politisk makt. Ur den
aspekten har projektet också varit bra – vi ser att
ambassadörerna för kvinnors företagande har fått
tillgång till nya kontakter, nätverk och plattformar,
inte minst i det lokala näringslivet. Fler företagare
har också blivit synliga och fått en tydligare roll i
näringslivet, lokal och regionalt.
Ambassadörerna har genomfört över 11 000
uppdrag och träffat cirka 170 000 personer. De
har berättat om sitt företagande och indirekt och
direkt påverkat bilden av vem och vilka som driver
företag, vad företagande innebär och bidragit till
att inspirera till att se företagande som ett möjligt
karriärval. De företagare som har deltagit i
ambassadörsnätverket ser ett värde i att engagera
sig för näringslivets framtid och att dela med sig av

sina erfarenheter till andra. Många har sett uppdraget som en möjlighet att göra det de alltid har
gjort, fast i en organiserad, synlig form. Ambassa
dörsnätverket har bestått av företagare från hela
landet, från olika branscher, i olika åldrar och
med olika bakgrund. Företagare med flera hundra
anställda till kombinatörer som driver företag på
deltid. Tillsammans speglar de bredden i svenskt
näringsliv.
Det finns en risk med ett projekt som synliggör
endast kvinnor som företagare. Istället för att bryta
en normerad bild kanske den istället förstärks? Om
kvinnor är den grupp som synliggör bredden i företagandet och representerar de små företagen – finns
det en fara i att vi istället befäster bilden av kvinnor
och deras företag som ”annorlunda”? Är det
fortfarande så att män uppfattas driva de ”riktiga”
företagen i ”viktiga” branscher? Ja, det kan vara så –
det finns en inbyggd tröghet i att förändra föreställningar som dessa. Många ambassadörer har vittnat
om att de under projektets gång har insett att de har
jämfört sitt företagande med bilden av superentreprenören med ett stort framgångsrikt, snabbväxande företag med många anställda. Via ambassadörs
projektet har företagarna fått en möjlighet att se på

Anette Karls Fors

sitt företagande med annan måttstock. De ser på
sitt eget företagande med nya ögon och har stärkt
sin identitet som företagare. Vi har kommit en bit
på väg, men vi behöver jobba vidare för att lyfta
fram en större mångfald av förebilder bland våra
företag och företagare. Vi behöver fortsätta sprida
kunskaper och samtala om näringslivets historia
och framtid, och ge unga bättre förutsättningar att
välja sin framtid.
Ambassadörsprojektet har främst riktat sig till
unga och till kvinnor som funderar på att starta
företag. Inte för att de är i särskilt behov av uppmuntran, utan för att bilden av företag och företagare är endimensionell. Kvinnor som driver företag
har dessutom varit mindre synliga än män, mycket
för att färre kvinnor driver företag, även om det nu
blir allt vanligare. Att arbeta med förebilder innebär
många utmaningar, men vi hoppas att förebilds
arbetet kring kvinnors företagande kommer att
fortsätta. Vi hoppas att förebildsarbetet också
kommer att inkludera många fler företagare, män,
kvinnor, unga, gamla, och personer med olika
härkomst. Att vi snart inte kommer att prata om
kvinnors företagande, utan bara om företagare.
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Mer om kvinnors företagande.
Här har vi samlat länkar till några av de publikationer, filmer och
webbplatser där du får mer information om kvinnors företagande.

Nr 2/14

Tema
Främja kvinnors
företagande

Ambassadör med
företagande och
mord på agendan
Sidan 10

ALMI
öppnade
upp för
innovationer
Sidan 6

Undvik stereotyper
uppmanar professor
Carin Holmqvist
Sidan 18

Professorerna
gräver i hur
stöd fördelas
Sidan 24

Sminkad superhjältinna eller
leende lagomföretagare?

Företagarförebilder i pressen

Företagare berättar
Företagarkvinnor
berättar sin historia
på Entreprenörs
podden.

Ambassadörer
berättar
Här kan du ta del av
19 berättelser ur ambassadörsprojektet.
Om företagsstarten,
om möten med elever
i skolan, innovationer
och erfarenheter av
ambassadörsprojektet.

Historiska företagare
I tv-serien Entreprenörerna möter du
sex företagare och
föregångare inom
olika branscher, från
1880-tal till 1980-tal.

Statistik från
din region
Hur många kvinnor
som driver företag i
din region.

Fakta och statistik
Mer fakta och
statistik om kvinnors
företagande på
tillvaxtverket.se

FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE

2007-2014
Höjdpunkterna under programperioden

NYA STEG FÖR LIKA VILLKOR
NATIONELL STRATEGI

MENTORSKAP
Utvecklar ledartalanger

Mediarapport

Temanummer

Hur gestaltar media
kvinnor som driver
företag?

Läs tidningen Tempo,
tema Främja kvinnors
företagande.

Ambassadörer för kvinnors företagande 2008-2014
Under 2008–2014 har ca 2 000 företagare varit ambassadörer för
kvinnors företagande. Deras uppdrag har varit att dela med sig
av erfarenheter och väcka intresse för entreprenörskap och
företagande, främst hos unga.
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Upphovsrätt
Upphovsrätten till bilderna
har i möjligaste mån
kontrollerats och fotograf
eftersökts. Om något
missförstånd ändå
uppstått vänligen
kontakta Tillväxtverket.

Tillväxtverket arbetar för att stärka
företagens konkurrenskraft.
Tillväxtverkets publikationer finns
att beställa eller ladda ner som pdf
på Tillväxtverket.se/publikationer.
Där finns även material som gavs ut
av Nutek.
Info 0585
Har du frågor om denna publikation,
kontakta: Gunilla Thorstensson.
Telefon, växel 08-681 91 00.

