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FÖRORD

Denna antologi har tillkommit inom ramen för forskningspro-
grammet »Forskning om kvinnors företagande«, som finansierats 
av Vinnova och som slutförts under våren 2011. Initiativet till att 
presentera programmets forskningsresultat i en antologi väcktes 
under en stimulerande tvådagarskonferens i Jönköping i novem-
ber 2009, under värdskap av Helene Ahl, Leif Melin och Cecilia 
Bjursell – alla vid Högskolan i Jönköping – samt Eva Grune, som 
representant för näringslivet och Vinnovas bedömargrupp. Tack 
allesammans för en mycket givande träff, som dessutom indirekt 
ledde till denna bok!

Antologin speglar i stort, men inte fullständigt, resultaten från 
de tio projekten inom forskningsprogrammet. Engagerad ledare 
för programmet var i början Pär Larsson vid Vinnova, vilken se-
nare efterträddes i denna roll av Robert Hamrén. Vi vill tacka Pär 
och Robert för deras stöd och deltagande i forskarsamtalet. Ett 
ytterligare stort tack till Robert för hans initiativ och stöd i sam-
band med arbetet med själva antologin.

Utgivningen av boken har möjliggjorts genom bidrag från 
Vinnova, Kungliga Patriotiska Sällskapet och i viss mån av forsk-
ningsprojekten själva. 

Slutligen vill vi rikta vårt tack till Helena Hegardt och Barbro 
Andersson på SNS Förlag, som snabbt och kunnigt ledsagat oss 
genom utgivningen av denna bok.

Eva Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle
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INLEDNING: STAT, MARKNAD, FAMILJ  
OCH INDIVID
Eva Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle

Den borgerliga regering som tillträdde 2006 gjorde, genom nä-
ringsminister Maud Olofsson, kvinnors företagande till en profilfrå-
ga och 2007 fick Verket för innovationssystem – Vinnova – regering-
ens uppdrag att initiera det tvärvetenskapliga forskningspro gram  met 
Forskning om kvinnors företagande. Enligt regeringsbeslutet syftade 
programmet till att såväl förnya forskningen och öka kunskapen om 
kvinnors företagande som att befrämja detsamma. Bristen på genus-
perspektiv i den etablerade entreprenörskapsforskningen framhölls 
som ett av skälen bakom satsningen. I beslutet uttrycktes ambitionen 
att den nya kunskapen skulle bidra till bättre villkor för kvinnor som 
företagare och – i förlängningen – till högre sysselsättning.1 

I Vinnovas egen presentation av uppdraget är ambitionerna 
vidgade till att också innefatta ekonomisk tillväxt och ökad jäm-
ställdhet inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Enligt Vin-
nova finns »en outnyttjad potential för ökat företagande bland 
kvinnor«. Antagandet är att många av de mekanismer som i dag 
finns för att stimulera och stödja företagande är modellerade på 
förment manliga branscher (framför allt industrin), och att såväl 
dolda som öppna hinder för kvinnors företagande, och »kvinnligt 
könsmärkta branscher«, kan synliggöras genom den nya forsk-
ningen. På detta sätt har alltså den övergripande politiska dis-
kursen kring egenföretagandet som tillväxtmotor knutits till en 
jämställdhetsdiskurs.2 

1 Regeringsbeslut N 2007/5532/ENT.
2 Göransson, Lagerholm och Larsson 2008, s. 4f. 
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EvaBlomberg,GunHedlundochMartinWottle

Mäns och kvinnors roller, som anställda eller företagare, på-
verkas av såväl välfärdsstaten som marknadens och politikens för-
ändringar. I Sverige har länge funnits en tilltro till statens förmåga 
att påverka förutsättningarna för kvinnors och mäns arbetsvillkor 
och familjeliv. Under de senaste trettio åren har en ideologisk för-
skjutning i inställningen till statens roll ägt rum, och ansvarsför-
delningen mellan offentliga och privata aktörer är förändrad. Pri-
vatiseringar, nya former för samverkan och marknadsorienterade 
lösningar på samhällsfrågor samvarierar med Sveriges inträde i 
EU. Ambitionen att öka andelen och stärka företagande kvinnor 
ligger inom ett politikområde där europeiska, nationella, regio-
nala och lokala aktörer är inblandade. Kontexten kan variera stort, 
allt ifrån sysselsättning och egen försörjning i vissa regioner, till 
jämställt näringsliv eller privatisering av den offentliga sektorn. 
Vilken kontext det än gäller, förenas i dag de politiska partierna 
i Sverige kring en generell diskurs om kvinnors företagande och 
dess betydelse för tillväxten.

Omvandlingen av arbetsmarknaden i stort, av den offentliga 
sektorn i synnerhet, samt den politiska debatten om hushålls-
nära tjänster visar en del av de förändrade förutsättningarna för 
kvinnors företagande. Andra aspekter handlar om könsstruktu-
rer, familje- och trygghetslag stiftning, bristen på tid och kapital, 
stereotyper och förlegade föreställningar om kvinnor som företa-
gare och förändrat handlingsutrymme inom de nya strukturella 
ramarna. 

Det finns ingen konsensus om på vilka sätt kvinnors företa-
gande kan och bör utvecklas. På ett övergripande plan handlar 
detta om framtiden för den svenska samhällsekonomin ur ett de-
mokrati- och tillväxtperspektiv. Hur har politiken för kvinnors 
företagande sett ut, och på vilket sätt kan den skapa nya förut-
sättningar?
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