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Förord 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads Universitet har under våren 
och sommaren 2014 genomfört en utvärdering av Inovas projekt Bättre Affärer. Genom 
samverkan mellan Cerut och Inova genomfördes under läsåret 2013-2014 en seminarieserie 
kring Bättre Affärer med fokus på främjade av kvinnors företagande. Frågorna som belystes 
kretsade kring innovationer, omvärldsanalys och vad det är kunderna vill och behöver i 
framtiden. Under seminarieserien deltog bland andra forskare, politiker och företagare inom 
olika branscher som lyftes fram som goda exempel på kvinnors företagande. Som inspiratörer 
medverkade också företagare som deltagit i projektet Bättre Affärer samt andra utanför 
projektets ramar.  

Inovas målsättning med föreliggande utvärdering av projektet Bättre Affärer är att ta reda 
på vad deltagande företagare och aktörer anser om projektet och vilken betydelse det har haft 
för främjande av kvinnors företagande, något som är av vikt för fortsatt framtida verksamhet.  

 

Karlstad i september 2014 

Lotta Braunerhielm 
Föreståndare för Cerut 
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Inova och Bättre Affärer  

Projektet Bättre Affärer är ett samarbetsprojekt mellan Inova, Drivhuset och Communicare. 
Projektet har en inriktning mot företagande kvinnor som vill utveckla sina företag. Det handlar 
om att lära sig att göra just Bättre Affärer – att öka omsättningen och bli mer lönsamma. 
Uppdragsgivaren till föreliggande utvärdering, stiftelsen Inova i Wermland, fångar upp 
affärsidéer och granskar dem i syfte att utveckla människor och deras företag (inova.nu 
140929).  

Inovas verksamhet har en öppenhet mot alla branscher och samarbetar med flertalet 
aktörer inom såväl näringsliv och universitet som offentlig sektor. Målet är att det ska startas 
fler framgångsrika aktiebolag i Värmland. Arbetet inriktas mot att skapa ett öppet och kreativt 
företagsklimat i sikte mot resultatrika affärer och fler arbetstillfällen i regionen. Det arbetssätt 
som tillämpas är indelat i fyra faser - screening, analys, inkubator och tillväxt. I den första fasen, 
screening, fångas affärsidéer upp och det tas en kontakt med de personer som står för idéerna 
och det görs en första utvärdering. I den analyserande fasen granskas idéerna. Affärsrådgivaren 
ser över kvaliteten på produkten eller tjänsten, granskar tillväxtpotentialen samt ser om det 
finns ett starkt team bakom idén. Positiva resultat skapar möjligheter att ansöka om en plats i 
inkubatorn. I inkubatorn erbjuds företaget en personlig rådgivare och ett individuellt stöd i 
samband med affärsutveckling, organisationsbyggnad och identifiering av 
finansieringslösningar. Det finns även möjlighet till ledarskapsutbildningen Inova Drive 
Executive. I den slutliga tillväxtfasen har företaget tagit ett steg ut på marknaden och det 
löpande stödet från Inova avslutas (inova.nu 140929). 

 
 

Uppdrag och metod 
 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet fick under våren 
2014 i uppdrag av stiftelsen Inova i Wermland (Inova) att utvärdera projektet Bättre Affärer.  

Cerut framarbetade, i samarbete med projektledningen för Bättre Affärer, en enkät till tre 
målgrupper; företagare som på något sätt tagit del av Bättre Affärers aktiviteter, stödsystemet 
(det vill säga aktörer som kan bidra med stöd till företagare) samt till projektledningen. Enkäten 
till företagarna skickades ut upp till fyra tillfällen under perioden juni-augusti 2014 till 92 
respondenter. 32 företagare svarade vilket genererar en svarsfrekvens på 34,8 procent. Inom 
stödsystemets ramar i projektet Bättre Affärer innefattades tretton aktörer. Enkäten till dessa 
skickades ut under perioden juni-september 2014, med upp till fyra påminnelser. Åtta svarade 
och svarsfrekvensen uppgår till 40 procent. Gällande projektledningen skickades en enkät ut i 
september 2014 till fyra personer varav en besvarade den. Därför har vi valt att inte redovisa 
dennes svar då de dels inte kan ses som representativa, dels för att vi inte vill utmärka en 
enskild persons svar.  

 
 

Bakgrund och nedslag i tidigare forskning 

Vägen mot kvinnors företagande 
I ett historiskt perspektiv har kvinnors företagande till stor del handlat om hinder. I 
lagstiftningen år 1864 fick den gifta kvinnan för första gången rätt att bedriva handel, hantverk 
och fabriksrörelse men kravet var att mannen skulle samtycka. Före år 1910 var egendomen 
huvudsakligen gemensam och hushållsbaserad där mannen som hushållsföreståndare hade 
förfoganderätt (Blomberg, Hedlund och Wottle 2011). Båda parter blev sedermera 
försörjningsansvariga med den nya äktenskapslagstiftningen år 1920 (Melby m.fl 2006). Det 
fanns även skilda skyddslagstiftningar som reglerade kvinnors förvärvsarbete såsom förbud att 
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arbeta under mark, nattarbetsförbud samt förbud att arbeta sex veckor efter barnafödande. 
Under 1920-talet kom olika reformer som flyttade fram kvinnors position på arbetsmarknaden, 
men under 1930-talet kom ett bakslag genom depression och arbetslöshet. Under samma tid 
diskuterades även ett yrkesförbud för kvinnor. 1939 års lagstiftning om förbud mot att kunna 
avskeda kvinnor när de hade gift sig och fött barn, satte dock punkt för en fortsatt diskussion 
kring detta förslag (Frangeur 1998). Kvinnors företagande ökade från 1870-talet fram till 1940-
talet i takt med reformerna och kvinnors förbättrade ställning. Det var först under 
efterkrigstiden som kvinnors företagande minskade och detta mycket på grund av 
nedläggningar av de mindre jordbruken. Kvinnors landsbygdsföretagande och dess ekonomiska 
betydelse har varit underskattat, men faktum är även att deras företagande framförallt legat 
inom handels-, hotell- och restaurangbranschen samt manufakturnäringen (Frangeur 1998 och 
Larsson 2008). 

I och med det svenska samhällets starka expansion under efterkrigstiden, med hög 
tillväxttakt och full sysselsättning, blev kommunaliseringen en verklighet. Det överhängande 
problemet för storföretagare och politiker handlade om en brist på arbetskraft, både i industrin 
och i välfärdens sektorer. Kvinnors arbete slussades framförallt till den offentliga sektorn. 
Efterkrigstidens ekonomiska tillväxt möjliggjorde att problem med kollektivtrafik, skolor, vård 
och omsorg kunde lösas med hjälp av den offentliga sektorn. Det skapades ett så kallat starkt 
samhälle som lovade välfärd åt alla. Den expansiva perioden visade sig i ökade löner och ökad 
konsumtion, bland annat av tjänster. Inom tjänstesektorn ägde under denna tid en expansion 
rum, både inom den offentliga sektorn och inom den privata. Även om kvinnors lönearbete stod 
i förgrunden skapades samtidigt utrymme för expansion av tjänsteföretag ägda och drivna av 
kvinnor (Blomberg, Hedlund och Wottle 2011). Ett av de viktiga stegen i kvinnors inträde i den 
offentliga sektorns lönearbete samt möjligheten till att driva företag var beslutet år 1973 om 
dagisutbyggnad, som även innebar anställning i form av dagmammor (Stansfort 2007). Allt fler 
reformer kom nu att underlätta för kvinnors förvärvsarbete (Blomberg, Hedlund och Wottle 
2011). 

För att nu föra fram denna historiska överblick till det tidiga 1990-talet kom den 
ekonomiska krisen, som då rådde, att leda till en generell omprövning av den ekonomiska 
politiken. Krisen ändrade bilden av industrisamhället och minskade den förhoppning som fanns 
om industrin samt om de etablerade storföretagen som primära för tillväxt och sysselsättning. 
År 1991 presenterade den nytillträdda regeringen sin småföretagarpolitik där man konstaterade 
att det var i småföretagandet som nya möjligheterna och de nya jobben skulle finnas. 
Nyföretagandet var det som skulle stärka ekonomin i framtiden (Proposition 1991/92:51 sid. 9). 
Antalet privata företag inom området välfärdstjänster femdubblades under perioden 1995-2005. 
Merparten bedrevs som enmansföretag och av 204000 företag hade nästan hälften uteslutande 
offentlig finansiering (Berggren och Glanzelius 2001). För 1990-talets borgliga regering 
framstod den offentliga sektorn som särskilt lämplig som föremål för reformering. Inom denna 
tjänsteproduktion kunde nu ett ökat nyföretagande bidra till ytterligare ett politiskt mål – att 
öka företagandet bland kvinnor. Det på denna tid nystartade Närings- och 
teknikutvecklingsverket, NUTEK, fick det första regeringsuppdraget att utarbeta ett program för 
att främja kvinnors företagande. Målsättningen för detta var förutom förhoppningen om ökad 
tillväxt och ökad sysselsättning även ha en beredskap inför den kommande omvandlingen av 
offentlig sektor (Sätre och Tyrkkö 2008).  

Regeringsuppdrag för kvinnors företagande 
Blomberg, Hedlund och Wottle (2011) påpekar att det var den borgliga regeringen med tillträde 
2006 som, genom näringsminister Maud Olofsson, gjorde kvinnors företagande till en 
huvudsaklig fråga. År 2007 fick Vinnova, Verket för innovationssystem, ett regeringsuppdrag att 
initiera det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Forskning om kvinnors företagande. 
Enligt regeringsbeslutet hade programmet som mål att både förnya forskningen samt öka 
kunskapen om kvinnors företagande likväl som att främja den. En av orsakerna bakom denna 
satsning var att det förekom en brist i den etablerade entreprenörsforskningen. Ambitionen med 
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det nya beslutet var att ny kunskap skulle ge bättre villkor för företagare samt i förlängningen 
bidra till en ökad sysselsättning (Blomberg, Hedlund och Wottle 2011). Blomberg, Hedlund och 
Wottle (2011) menar att i Vinnovas egen presentation av uppdraget är ambitionerna vidgade till 
att också innefatta ekonomisk tillväxt och ökad jämställdhet inom näringslivet och på 
arbetsmarknaden. Antagandet är att många av de mekanismer som finns idag för att stimulera 
och stödja företagande är utformade på manliga branscher, framförallt industrin, och att såväl 
dolda som öppna hinder för kvinnors företagande kan synliggöras genom den nya forskningen. 
Ambitionen att öka andelen och stärka företagande kvinnor ligger inom ett politikerområde där 
europeiska, nationella, regionala och lokala aktörer är inblandade.  

Projektet som utvärderas i föreliggande rapport, Bättre Affärer ryms inom programmet 
Främja kvinnors företagande (alvorna.wordpress.com 140930). Programmet Främja kvinnors 
företagande (2007-2014) drivs av Tillväxtverket på regeringens uppdrag och riktar sig till 
kvinnor som vill utveckla sina företag och kvinnor som vill starta nya företag (tillvaxtverket.se 
140930). En av motiveringarna till varför programmet behövs, är att när fler företag drivs och 
utvecklas av kvinnor är det fler affärsidéer som tas till vara och det utvecklas nya affärsmodeller. 
Detta bidrar till en förnyelse inom näringslivet som i sin tur ökar Sveriges möjligheter till en 
ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Denna motivering förstärks med att ett 
företagande även kan ge kvinnor möjlighet till att finna nya karriärvägar, ta till vara sin 
kapacitet, kompetens och kreativitet i kombination med att tjäna pengar. Ytterligare något som 
talar för den här satsningen är att om kvinnors företagande fortsätter att öka tills företagandet 
blir lika vanligt som bland män innebär det 75 000 nya företag med 278 000 nya jobb 
(tillvaxtverket.se 140821).  

Programmet Främja kvinnors företagande inleddes 2007 och sträckte sig till 2009. Det 
blev därefter förlängt till att även omfatta 2010. I mars 2011 beslutade regeringen om ett nytt 
program, som omfattar 2011-2014. Fokus ligger på affärs- och innovationsutveckling, 
entreprenörskap vid universitet och högskola, rådgivarutbildning, synliggöra kvinnors 
företagande samt ambassadörer för kvinnors företagande. Enligt regeringsbeslut sker en 
finansieringsfördelning till regionerna för att möjliggöra affärs- och 
innovationsutvecklingsinsatser för företagarkvinnor. Prioritering av insatser går till kvinnor 
verksamma som företagare inom gröna näringar i gles- och landsbygd, tjänste- och 
servicesektorn, kreativa och kulturella sektorn, vård och omsorg samt utbildning. Fokus ligger 
även på IT-och webblösningar (tillvaxtverket.se 140821).   

Programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till (tillväxtverket.se): 

• Fler företag som drivs av kvinnor utvecklas och växer. 
• Nyföretagandet bland kvinnor ökar. 
• Fler kvinnor kan tänka sig att starta eller köpa ett företag. 

• Fler kvinnor väljer att driva företaget på heltid eller väljer att anställa. 
• Synliggöra kvinnors företagande och lyfta fram förebilder. 

• Kunskapen och kompetensen om kvinnors företagande ökar hos allmänhet, offentliga 
aktörer och i samhället i övrigt. 

• Insatser riktade till kvinnor integreras i det ordinarie företagsfrämjande systemet, till 
exempel när det gäller rådgivning, finansiering och myndigheters verksamheter. 

Programmets målgrupper är (tillväxtverket.se): 

• Kvinnor som driver företag, själva eller tillsammans med andra, och som vill att deras 
företag ska utvecklas. 

• Kvinnor som vill starta eller ta över företag. 

• Kvinnor som kan tänka sig att starta företag. 
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• Aktörer som arbetar med att främja nyföretagande, företagsutveckling samt utveckling 
av starka regioner. 

• Allmänhet, politiker, media och andra grupperingar i samhället som har intresse av 
kunskap om kvinnors företagande, dess roll och betydelse i samhället. 

Vad säger statistiken? 
Entreprenörskapsbarometern är Sveriges största undersökning om attityder till företagande och 
genomförs av Tillväxtverket. I undersökningen har 13 000 personer i arbetsför ålder (18-70 år) 
deltagit. Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden januari-augusti 
2012. Svarsfrekvensen var 52 procent. Nedan presenteras ett litet utdrag ur undersökningen 
med fokus på skillnader mellan kvinnors och mäns företagande, och regionala skillnader 
(Tillväxtverket 2012a).   

Attityderna till företagande undersöktes utifrån olika angreppssätt. Det ställdes en fråga 
om respondenterna kunde tänka sig att bli företagare. Nästan halva befolkningen i Sverige, 49 
procent svarade ja på den frågan. Frågan anses dock vara bred och generell och har endast 
svarsalternativen ja och nej. En tydligare bild över attraktiviteten av företagande träder fram då 
frågan ställdes om de svarande föredrar att vara företagare eller anställd. Ungefär en tredjedel, 
32 procent, av Sveriges befolkning i åldern 18-70 uppger att de helst vill vara företagare medan 
resterande 68 procent helst vill vara anställda. Om man bryter ner detta för att titta på 
skillnaden mellan män och kvinnor så svarar 39 procent av männen att de helst vill vara 
företagare, den motsvarande siffran för kvinnorna är 25 procent. Andelen som helst vill vara 
anställda i ett privat företag är ungefär lika stor mellan kvinnor och män. Däremot är det fler 
kvinnor än män som föredrar att arbeta i den offentliga sektorn, 33 procent kvinnor mot 18 
procent av männen (Tillväxtverket 2012a). 

De svaranden som angett att de vill vara företagare utifrån frågan ”Vad skulle du helst 
vara i ditt yrkesliv?” har även fått angett vilka fördelar som de anser finns i jämförelse med att 
vara anställd. Respondenterna svarar olika beroende på kön i denna fråga. Utifrån kategorier 
”Självständigt arbete”, ”Förverkliga idéer”, Personlig utveckling”, ”Brist på attraktiva 
anställningsmöjligheter” och ”Kombinera arbete och privatliv” är andelen kvinnor som svarar 
högre än männen. Männen svarar i högre grad att ”tjäna pengar” och ”högre status” är fördelar 
med att vara företagare. Män ser alltså mindre fördelar med att vara företagare än vad kvinnor 
gör.  Kvinnor är även mer angelägna än män att starta företag tillsammans med andra och vill 
även gärna driva företag med anställda. Branscher som är attraktiva för kvinnor att starta 
företag inom är bland annat service, försäljning och handel, kultur design och hantverk, Vård 
och omsorg, sociala tjänster, Hotell, restaurang och turism. Den största andelen företagare är i 
åldern 46-60 år och det gäller både män och kvinnor. Generellt sett är dock kvinnor som driver 
företag yngre än män som gör det samma (Tillväxtverket 2012a). 

Den totala andelen som kan tänka sig att starta företag har ökat från 2004 till 2012 enligt 
Entreprenörskapsbarometern 2012. Det är en högre andel bland män som kan tänka sig att 
starta företag (år 2004: 80 procent och år 2012: 84 procent), ökningen har dock varit störst 
bland kvinnor under den här tidsperioden där andelen ökat med 9 procentenheter (år 2004: 66 
procent och 2012: 74 procent) (Tillväxtverket 2012a). 

Främjande av (kvinnors) företagande  
Hedfelth (2011) diskuterar om främjande av företagande och företagares intressen utifrån Shane 
(2008), Holmquist (2009) och Hanson (2009). Hon menar att även om Hansons och 
Holmqvists resonemang är mer positivt än Shanes, som ser en problematik i att se företagandet 
som en allomfattande lösning, så går inte deras resonemang helt isär. Det finns en mängd 
berättelser och myter runt entreprenörskap och Shane (2008) menar att det här ger en bild av 
ett spännande annorlunda liv – men att det finns en hög grad av nystartade företag som inte 
lyckas eller där ekonomin är dålig. Hans kritik är framförallt riktad mot det amerikanska 
samhällets betraktande av nyföretagande som en universal lösning. De positiva effekterna av 
nyföretagande såsom strukturomvandlingar i regioner, arbetstillfällen, uppkomna innovationer 
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och så vidare har skapat en politik som uppmuntrar företagande – oberoende av vilken sorts 
företag det handlar om. Han menar att det ofta fattas beslut utifrån myter om nyföretagandets 
goda effekter (Shane 2008). Holmquist (2009) resonerar omkring varför kvinnors företagande 
ska främjas eller varför det inte ska främjas? Hennes resonemang liknar Shanes om att det finns 
en samhällelig inriktning mot att företagande ska stödjas samtidigt som det finns en 
problematik i detta – en tolkning av att kvinnor främjas mer än män. Hansson (2009) ser 
intressanta aspekter i kvinnors entreprenörskap och dess betydelse.  Hon menar att det ofta inte 
räcker med ett egenföretagande för att förändra kvinnors ställning i samhället eller att det 
förändrar genusrelationerna. Det intressanta är, menar hon, att kvinnor tar till entreprenörskap 
för att ändra på sina liv – vilket bidrar till att de även förändrar platserna. I sitt resonemang 
talar hon om samhällseffekter och sträcker sig inte till regional eller nationell tillväxt. De 
företagande kvinnorna bryter mot klassiska genusideologier, speciellt om de startar företag som 
generellt sett drivs av män. Platser påverkas genom detta sätt att bryta stereotyper och att 
förändra identiteter. Hansson påpekar även att det är fler kvinnor än män som tycker att deras 
företag är värdefulla för samhället. För kvinnorna handlar ett företagande om mer positiva 
aspekter än ekonomiska framgångar. Intressant är hur kvinnor kan vara viktiga mentorer för 
andra kvinnor, och hur det kan leda till och stärka kvinnors företagande på plats (Hansson 
2009). 

Företagande i Värmland 
Av de befintliga småföretag (0-49 anställda) som finns i Värmland drivs, enligt 
Entreprenörskapsbarometern, 21 procent av kvinnor. Detta ligger dock under riksgenomsnittet 
som är 23 procent. Störst andel företag som drivs av kvinnor finns i Norrbotten och i Stockholm. 
I undersökningen anger 42 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig att bli företagare, 42 
procent kvinnor kan tänka sig detta mot 56 procent av männen. I Värmland är denna siffra 40 
procent för kvinnor och 45 procent för män. (Tillväxverket 2012b).  

Lönnbring skriver i sin avhandling (2003) att i Värmland finns det ett politiskt intresse 
för företagande, för kvinnors företagande och för kvinnors företagande på landsbygden. Där 
betraktas nya företag som en viktig förutsättning för nya arbetstillfällen och på en politisk nivå 
har det ofta yttrats förväntningar om att denna verksamhet skulle kunna vara en lösning på 
olika strukturella bekymmer på landsbygden och på arbetsmarknaden. Lönnbring menar att 
företagandet är en försörjningsstrategi för kvinnor på den värmländska landsbygden men även 
ett fenomen med olika drivkrafter och sociala kontexter.  

Värmlandsstrategin är Värmlands gemensamma strategi för tillväxt och utveckling i 
Värmlands län. Strategin antogs av Region Värmlands fullmäktige i november 2013 och gäller 
från 1 januari 2014 fram till år 2020. I Värmlandsstrategin pekas fyra prioriterade områden ut 
som Värmland måste arbeta med. Dessa är: Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd 
kompetens och Bättre kommunikationer. Inom dessa områden ryms 33 mål som 
regionfullmäktige har beslutat om och som ska uppnås till 2020. Inom området Fler och 
starkare företag är ett av målen att antalet nystartade företag ska närma sig riksgenomsnittet år 
2020. Värmlands län tillhörde, år 2012, den tredjedel av länen som hade lägst andel nystartade 
företag. Andelen nystartade företag per 1000 invånare med kvinnor i ledningen i Värmland 
(2012) var 2,8 procent. Lägst andel i Sverige hade Västernorrlands län med 2,1 procent. Högst 
låg Stockholm med 5,1 procent medan snittet för riket är 3,6 procent (Region Värmland 2014).    

Enligt Lönnbring och Karlsson (2005) domineras det svenska företagandet av 
småföretagande och detta gäller både företagande i allmänhet och kvinnligt företagande i 
synnerhet. I länder som Norge, USA och Kanada är andelen småföretagande kvinnor av den 
sysselsatta befolkningen mer än dubbelt så stor. En anledning som brukar lyftas är att Sverige 
har haft en betydande omfattning av offentlig sektor inom vård och omsorg där kvinnorna är 
överrepresenterade. För att stödja resonemanget lyfter Lönnbring och Karlsson upp Elmlunds 
(1998) diskussion om att detta även kan bero på att lönearbetande kvinnor har en svagare 
ställning i Sverige än i USA, Norge, Kanada och Storbritannien. Sundin (2002) menar att det 
kan vara ett större steg mellan anställning och företagande för en kvinna än för en man, speciellt 
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inom traditionella sektorer där män dominerar. Kvinnor kan ha svårare att få en 
identitetsbekräftelse genom sitt företagande. Elmlund framhäver dock att kvinnor som en gång 
blivit företagare inte så ofta drabbas av arbetslöshet. Det skäl han lyfter fram är att kvinnor 
driver företag på deltid i större utsträckning än män och att andra lösningar blir aktuella i de fall 
företaget läggs ned – såsom att bli hemarbetande en tid och därmed försvinner de ur statistiken 
(Elmlund 1998).  

I en studie gjord av Carter & Cannon (1992) visas att en övervägande del av de 
företagande kvinnorna som intervjuades hade erfarenhet av företagande genom föräldrarna, sin 
uppväxt eller sin makes företagande. Vilja till oberoende och att få vara sin egen var de starkaste 
drivkrafterna till att starta företag.  Studien visade också att ett stort problem för de mer 
oerfarna kvinnorna/företagarna var att ta betalt för sitt arbete och få in pengar i verksamheten 
(Carter & Cannon 1992). Genom projektet Bättre Affärer har syftet varit att övervinna den här 
typen av problem och skapa en bättre företagsamhet. Vad resultatet blev visas i nästkommande 
avsnitt. 

 
 

Resultat 

Nedan följer en sammanställning av de enkäter som skickades ut till deltagare/företagare i 
Bättre Affärer, och till aktörerna i stödsystemet. 

På frågan riktad till företagarna Till hur många procent kan du livnära dig på ditt 
företagande? svarade 25 procent Inte alls. Knappt hälften kan livnära sig till 55 procent eller 
mer, varav 28 procent av alla tillfrågade företagare svarade 100 procent. Näst intill alla har 
svarat att de önskar livnära sig till hundra procent på sin verksamhet. De främsta motiven till 
respondenternas företagande är att de får användning av en specifik kompetens följt av att 
företagaren får/kan verka där denne vill, se tabellen nedan. 

Vilket är ditt främsta motiv för ditt företagande? Antal svar 
Jag får användning av en specifik kompetens 7 (21,9%) 
Jag får/kan leva och verka där jag vill 6 (18,8%) 
Affärsidén är viktig att lyfta för mig som person 5 (15,6%) 
För att tjäna pengar 4 (12,5%) 
Jag får en betydelsefull vardag 4 (12,5%) 
Jag kan styra över min egen tid.  3 (9,4%) 
Annat 3 (9,4%) 

Tabell 1. Vilket är ditt främsta motiv för ditt företagande? 

De som svarat Annat har också lagt till ”Brinnande intresse” och ”Jag vill bidra till utveckling” 
som ytterligare motiv. 

Attityd kring kvinnors företagande 
Flertalet företagare upplever och anser att attityden gentemot kvinnors företagande generellt är 
positiv, samtidigt som några upplever att det finns en viss skepsis hos framförallt banker och 
investerare och misstro bland allmänheten att kvinnor inte skulle kunna så mycket och att de 
driver en hobbyverksamhet av mindre betydelse. ”Till största delen [är attityden gentemot kvinnors 
företagande] positiv och stöttande. Men visst finns det en del med ”lilla gumman-attityd”. Tre 
fjärdedelar av företagarna upplever att attityden till kvinnors kontra mäns företagande skiljer 
sig åt. ”Det är en fantastisk sak om man driver företag som kvinna, men självklart om man är 
man”.  

Några av företagarna menar att kvinnor med företag har en del att lära - framför allt att 
våga tro på sig själv och på sin verksamhet, att våga ta för sig. ”Jag ser inte att kön har någon 
betydelse. Vill man så kan man. Att vara kvinna är inte ett handikapp. Personlighet och 
kunskap har större värde.” 

Liksom företagarna anser majoriteten av aktörerna i stödsystemet att attityden till 
kvinnors kontra mäns företagande skiljer sig åt. Någon menar att kvinnor vill ha mer på 

10 
 



fötterna och kräver mer av sig själva när det gäller både kompetens och kontroll på själva 
företaget, en annan menar att inställningen eller attityden i grova drag är att män ser pengar och 
vinsten främst medan kvinnorna har andra drivkrafter. Vilket också nämns i företagarnas 
kommentarer menar en stödaktör att kvinnors företagande ibland ses som ett mindre 
levebrödsföretag (även om det, enligt stödaktören, gäller majoriteten av alla värmländska 
företag). ”Om bilden av kvinnors företag är att det är mindre levebrödsföretag, kommer 
attityden vara att det är mindre viktiga företag ur ett tillväxtperspektiv, då finns det 
incitament att satsa stöd på den typen av företag.” Vidare förklaras skillnaderna att det ofta är 
män som styr de större företagen vilket troligen omedvetet påverkar inställningen till kvinnors 
företagande genom att större företag får mer uppmärksamhet.  

Majoriteten av stödjarna upplever att det inte blivit någon slags förändring av attityden 
inom stödaktörernas verksamheter gentemot kvinnors företagande genom ett deltagande av 
Bättre Affärer, då de alltid haft samma attityd och gör ingen skillnad på någon. 
 
Medverkan i och tyckanden om Bättre Affärer 
Drygt hälften av de tillfrågade företagarna har inom ramen för Bättre Affärer tagit del av 
information om vilka stöd som finns att tillgå för deras verksamheter. Gällande vilka aktiviteter 
deltagarna varit med på så kommer affärsrådgivningar och deltagande i affärsekonomispelet 
Glasscompagniet främst (se tabell 2). Exempel på vad deltagarna svarat under svarsalternativet 
Annat är: Tillväxtmotorn, Drivhuset starta eget, seminarier samt coachning av projektledare.  

Vilka aktiviteter har du varit med på inom ramen för Bättre Affärer?  
Affärsrådgivningar 30 (93,8%) 
Deltagande i affärsekonomispelet Glasscompagniet 16 (50%) 
Deltagande i Drivhuset process 5 (15,6%) 
Annat 5 (15,6%) 
Deltagande i Maximera dina intäkter 2 (6,3%) 
Tabell 2. Vilka aktiviteter har du varit med på inom ramen för Bättre Affärer? 

Vi ställde också frågor om hur kvinnorna upplevde olika delar inom ramen för Bättre Affärer (se 
figur 1).  

 
Figur 1. Bedömning av Bättre Affärer 
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Näst intill alla ansåg att inriktningen i Bättre Affärer, vilken enbart vände sig till kvinnor som 
driver företag, rådgivarnas kompetens samt möjligheten till specifik, individuell hjälp har varit 
bra (där tyngdpunkten låg på mycket bra). Även informationen kring de möjligheter som 
erbjudits inom projektet, urvalet av aktiviteter och möjligheten till ökat nätverkande ansågs 
varit bra. Dock har en högre andel också svarat varken bra eller dåligt/vet ej än på de 
sistnämnda punkterna än de tidigare nämnda frågorna.  

Utifrån stödaktörernas perspektiv har flera faktorer varit bra med projektet. Bättre 
Affärer har genererat ökad kunskapsnivå bland deltagarna vilka har fått stöd både utbildnings- 
och erfarenhetsmässigt och har höjt professionalismen i sitt yrkesutövande. Projektet har också 
fört samman företagare och hjälpt dem se på sitt företagande med andra ögon. Det som främst 
ses som negativt är att ett projekt alltid tar slut och det finns en önskan om en fortsättning. De 
flesta av stödjarna upplever att projektet inte ökat kunskaperna inom stödsystemet om vad som 
krävs för att främja kvinnors företagande.  

Företagarna hade möjlighet att kommentera om det varit något de saknat inom Bättre 
Affärer som kunnat bidra till ytterligare utveckling av deras företag. Följande förslag är exempel 
på vad som presenterades: finansieringshjälp, personlig coachning tillsammans med 
branschspecifik erfaren handplockad person, att få stöd som arbetsgivare, information och 
stöd på lokal nivå – hur och på vilket sätt kan man interagera inom kommunen och med vilket 
stöd kan kommunen bidra med, hjälp med marknadsföring, fler konkreta metoder för att öka 
tillväxten, förlängd projekttid, kunskapen om samband mellan satsning och inkomster, 
ytterligare samarbete och nätverkande samt ekonomianalys.  

För att se om projektet Bättre Affärer varit till någon hjälp för företagarna fick de svara på 
om förståelsen kring företagandet har ökat, om de blivit säkrare i sin roll som företagare och om 
synligheten av deras företag har ökat. Som figur 2 visar har en klar majoritet svarat att projektet 
varit till hjälp. Gällande påståendet om företaget synliggjorts ytterligare har en högre andel, 
omkring 35 procent, svarat Varken stämmer eller inte stämmer.  

 
Figur 2. Effekter av projektet Bättre Affärer 
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Stödsystemet och tillväxt 
De allra flesta tillfrågade har varit i kontakt med någon aktör inom stödsystemet. Överst i tabell 
3 hamnar Inova (72 procent) följt av ALMI (44 procent) samt näringslivsenheten i 
respondentens kommun (34 procent). Observera att respondenterna hade möjlighet att kryssa 
för flera alternativ. 

Vilka aktörer inom stödsystemet har du varit i kontakt med?  
Inova 23 (71,9%) 
ALMI 14 (43,8%) 
Näringslivsenheten i din kommun 11 (34,3%) 
Drivhuset 9 (28,1%) 
Karlstads universitet 8 (25%) 
Nyföretagarecentrum 8 (25%) 
Värmlandskooperativen 6 (18,8%) 
Annat 5 (15,6%) 
Communicare 2 (6,3%) 
Tabell 3. Vilka aktörer inom stödsystemet har du varit i kontakt med?  

Aktörerna i stödsystemet har i projektet sett olika behov hos de deltagande företagarna såsom 
hjälp med marknadsföring, kunskap och förståelse för ekonomin, vad som bidrar till ökad 
lönsamhet, att våga ta betalt för sin vara samt öka tron på sig själva och på sin idé. Dessa 
behov påträffas inte bara bland kvinnor och dess företagande utan ses av majoriteten vara lika 
förekommande bland män som kvinnor. De flesta stödaktörerna upplever att företagarna i 
Bättre Affärer har fått ökade kunskaper kring vilka stöd som finns för att utveckla sitt 
företagande och en majoritet ser en förändring av intresset hos kvinnorna att utveckla sitt 
företag tack vare projektet.  

Mer än hälften av företagarna (66 %) upplever att stödsystemet i Värmland generellt 
fungerar bra. En fjärdedel har svarat varken bra eller dåligt på frågan. Vad kan ett stödsystem 
satsa ytterligare på för att kvinnors företagande ska öka i betydelse för tillväxten i Värmland? 
Flera önskar att goda exempel på framgångsrika företagare (framförallt kvinnor men också 
män) bör lyftas fram för att ge inspiration och synliggöras. Det finns en önskan att stödsystemet 
erbjuder träffar/grupper för kvinnor 3-4 gånger per år, med ett ”långsiktigt tänk” med syfte att 
stötta, inspirera och peppa. Vidare menar någon att det vore bra om stödsystemet också kunde 
bidra med omvärldsspaning så att företagarna kan finna inspiration och nya samarbetspartners 
över landskapsgränserna. Stödsystemet kan också, enligt företagarna, bistå med mentorskap, 
marknadsföringsinformation, finansieringshjälp, bidra med information om vilka aktiviteter 
som är på gång, information om vilka nätverk som finns på lokal nivå och information om 
vilka stöd som företagare kan få inom exempelvis kommun och länsstyrelsen.  

Utifrån stödaktörernas perspektiv är det någon som menar att stödsystemet som finns för 
företagare i Värmland idag är ett system som täcker in de flesta faser som finns i ett företagande, 
men att tyngdpunkten ligger på nystartande av företag. Det finns en önskan om att större fokus 
bör läggas på att stärka överlevnadsgraden för nystartade företag. Ytterligare är det flera som är 
överens om att stödsystemet kunde vara mer tydligt, att det idag är för många aktörer och det är 
en djungel för den oinvigde att leta sig fram för att få den hjälp man behöver. För slutkunden 
är det svårt att hålla isär vem som gör vad.  

Begreppet tillväxt (kopplat till företagande) associeras av företagarna främst med 
ekonomiska termer: Att kunna växa utan att anställa, att trygga företagets ekonomi, fler 
affärer, större kundunderlag, ökad lönsamhet, ökad omsättning, bättre vinst, fler anställda, 
fler uppdrag, försörjning, bra affärsidé och utöka sin nuvarande position till att nå en bredare 
marknad. Samtidigt tas andra mer mjuka värden upp såsom kompetens, personlig utveckling, 
samhällsengagemang, samhällsnytta, nätverkande, skapa relationer, inspiration, 
uppvaknande, att aldrig sitta nöjd utan sträva vidare även vid framgång.  

En klar majoritet, 97 procent, strävar efter att öka tillväxten i sitt företag. Flera menar att 
de önskar öka omsättningen och lönsamheten så att de kan leva på företagandet till hundra 
procent, och att få ökade marginaler. Några har också målet att anställa (ytterligare) personal. 
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En respondent menar dock att hon strävar efter ökad tillväxt då hon ser ett behov som främjar 
människors hälsa och skapar goda effekter i samhället. 

 

 
Figur 3. Har Bättre Affärer bidragit till ökad omsättning och ökad lönsamhet i ditt företag? 
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kan de hjälpa till med att arbeta med attitydförändringar, ge lärande insatser och få fler aktörer 
att samverka.  

 
Erhållna verktyg och lärdomar 
Deltagarna har tagit med sig olika verktyg och lärdomar efter projektets slut. Exempelvis tas 
vikten av (långsiktig) planering av företaget och dess utveckling upp i olika former, liksom 
strukturering och fokusering på verksamheten och produkterna. Några nämner också att de lärt 
sig om marknadsföring och vikten av varumärke, och också att våga ta betalt för 
produkterna/tjänsterna de säljer. Det krävs mod och styrka i företagandet och andra menar 
också att de känner sig stärkta, har fått en tillit och trygghet i sin egen kompetens och blivit sedd 
i sitt företag tack vare Bättre Affärer. Vikten av att veta att det finns ett nätverk och externt 
stödsystem där de kan få hjälp, bekräftelse eller bolla idéer tas också upp.  

”Mycket är på ett personligt plan, att jag kan, att allt går. Man behöver inte heller 
kunna allt själv utan det finns alltid andra som man kan vända sig till och be om råd när det 
uppkommer svårigheter.”  

Kommentarer utifrån stödsystemets enkät visar att det är bra och viktigt med stöd i 
denna form som Bättre Affärer och att stöttning, utbildning och kontaktnätverk skapar tillväxt. 
Någon menar att det dock är viktigt att de/olika aktörer inte har flera, liknande pågående 
projekt samtidigt. Det är också av betydelse att aktörerna i stödsystemet känner till varandra 
och att en samverkan finns dem emellan.  
  
 
Sammanfattning av resultaten  

• Företagarna anser att utformningen av projektet har varit bra.  

• Företagarna liksom stödjarna anser att projektet har fungerat bra. 
-  Kunskapsnivån har ökat 
-  Ökat nätverkande 
-  Kvinnorna har stärkt sin roll som företagare, vilket i sin tur stärker företaget.  
-  Förståelsen för frågor angående företagandet har ökat. 
 

• Både från företagare och stödjare framkom en önskan om längre projekttid. Bland 
stödjarna uttrycktes att det inte är fördelaktigt om flera projekt drivs samtidigt. 

• Generellt sett upplevs det vara viktigt med nätverkande och att upparbeta ett mod i sitt 
företagande. Det är viktigt att dels ha kontakt med andra företagare där vissa kan 
fungera som förebilder/mentorer, dels med aktörer inom stödsystemet. Tidigare 
forskning visar att kvinnor kan vara viktiga mentorer för andra kvinnor, och vara en 
hjälp till att stärka deras företagande. En motivering till förekomsten av programmet 
Främjandet av kvinnors företagande, där Bättre Affärer inryms, är att när fler företag 
drivs och utvecklas av kvinnor är det flera affärsidéer som tas tillvara och det utvecklas 
nya affärsmodeller.  

• Projektet har bidragit till att företagarna förstått värdet av stöd och stödjare. De flesta 
stödaktörerna upplever att företagarna i Bättre Affärer har fått ökade kunskaper kring 
vilka stöd som finns för att utveckla sitt företagande och en majoritet ser en förändring 
av intresset hos kvinnorna att utveckla sitt företag tack vare projektet. Företagarna ger 
höga betyg gällande kompetensen hos rådgivare. Stödaktörerna ser ett behov av 
stöttning generellt hos företagare (ej bara hos kvinnor). 

• En klar majoritet, 97 procent, strävar efter att öka tillväxten i sitt företag. Framförallt 
kopplas tillväxt till ekonomiska termer, vilket inte stämmer med flera av företagarnas 
och stödjarnas upplevelse av den allmänna attityden om kvinnors företagande. I 
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projektet har det funnits en upplevelse om att attityden till kvinnors och mäns 
företagande skiljer sig åt - kvinnors företagande ses ibland som mindre seriöst. Studien 
visar dock att näst intill alla kvinnorna i undersökningen önskar livnära sig på sitt 
företagande. I undersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 framgick hur 
kvinnor lägger fler värden i företagande såsom exempelvis att förverkliga idéer, 
personlig utveckling samt ett tillfälle till att kombinera arbete och privatliv. Även i 
denna undersökning har ett antal orsaker angetts som för den skull inte tar bort 
ambitionen om att tjäna pengar.  

• Projektet har gett direkta kortsiktiga effekter såsom planering av företaget, 
strukturering av verksamhet och produkter/tjänster, våga ta betalt för produkter med 
mera. Företagarna har även erhållit verktyg som hjälper dem med en långsiktig 
utveckling.  

• Det finns en önskan från företagarna att ytterligare fler träffar, omvärldsspaning och att 
framgångsrika företagare lyfts fram.  
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Bilaga 1. Frågeunderlag till företagare som deltagit i Bättre Affärer 
 
1. I vilken kommun bor du? 

2. Till hur många procent kan du livnära dig på ditt företagande? 

3. Du som inte kan livnära dig på ditt företagande till hundra procent, önskar du göra det? 

4. Vilket är ditt främsta motiv för ditt företagande?  

5. Hur upplever du att attityden kring kvinnors företagande är? 

6. Upplever du att attityden till kvinnors kontra mäns företagande skiljer sig åt? 

7. Har du, genom projektet Bättre Affärer, tagit del av informationen om vilka stöd som finns att 
tillgå för ditt företag? 

8. Vilka aktiviteter har du varit med på inom ramen för Bättre Affärer?  

9. Hur upplever du nedanstående punkter inom ramen för Bättre Affärer? 

- Inriktningen, vilken enbart vänder sig till kvinnor som driver företag. 

- Informationen kring de möjligheter som erbjuds inom projektet. 

- Kompetensen hos rådgivarna. 

- Möjligheten till specifik, individuell hjälp. 

- Möjligheten till ökat nätverkande. 

14. Är det något som du saknat inom Bättre Affärer som kunnat bidra till ytterligare utveckling 
av ditt företag? 

15. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in? 

- Min förståelse för frågor kring företagandet har ökat p.g.a. medverkan i Bättre Affärer. 

- Synligheten av  mitt företag har ökat i regionen p.g.a. medverkan i Bättre Affärer. 

- Jag har blivit säkrare i min roll som företagare p.g.a. medverkan i Bättre Affärer. 

16. Vilka aktörer inom stödsystemet har du varit i kontakt med? 

17. Hur upplever du generellt att stödsystemet i Värmland fungerar för företagare? 

18. Vad kan ett stödsystem satsa ytterligare på för att kvinnors företagande ska öka i betydelse 
för tillväxten i Värmland? 

19. Vad betyder begreppet tillväxt (kopplat till företagande) för dig? 

20. Strävar du efter att öka tillväxten i ditt företag? 

21. Har Bättre Affärer bidragit till ökad omsättning i ditt företag? 

22. Har Bättre Affärer bidragit till ökad lönsamhet i ditt företag? 

23. Vilka verktyg/lärdomar tar du med dig efter projektets slut? 
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24. Har du övriga tankar, kommentarer och synpunkter? Skriv gärna ner dem här. 
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Bilaga 2. Frågeunderlag till aktörer i stödsystemet 
 
1. Vad har varit din roll kopplat till projektet Bättre Affärer? 

2. Utifrån ditt perspektiv, vad har varit bra med projektet Bättre Affärer? 

3. Vad anser du har varit mindre bra med projektet Bättre Affärer? 

4. Är det något som du saknat inom Bättre Affärer som kunnat bidra ytterligare till de 
deltagande företagens utveckling? 

5. Vilka specifika behov behöver ni som aktör stötta när det gäller företagen inom Bättre 
Affärer? 

6. Är ovan nämnda behov mest förekommande bland kvinnor och dess företagande, eller 
stämmer det även överens med vad män och dess företag behöver? 

7. Upplever du att deltagarna inom projektet Bättre Affärer har fått ökade kunskaper kring vilka 
stöd som finns för att utveckla sitt företagande? 

8. Upplever du någon förändring av intresset hos kvinnorna att utveckla sitt företag tack vare 
projektet Bättre Affärer? 

9. Upplever du att attityden till kvinnors kontra mäns företagande skiljer sig åt? 

10. Har du upplevt någon slags förändring av attityden inom din verksamhet gentemot kvinnors 
företagande genom projektets gång? 

11. Upplever du att attityden till företagande på landsbygd kontra stad skiljer sig åt? 

12. Anser du att projektet har hjälp till att öka kunskaperna i rådgivningssystemet om vad som 
krävs för att främja kvinnors företagande? 

13. Vad anser du om det stödsystem som idag finns för företagare i Värmland? 

14. Vad betyder begreppet tillväxt (kopplat till företagande) för dig? 

15. Vad kan ett stödsystem i stort satsa ytterligare på för att kvinnors företagande ska öka i 
betydelse för tillväxten i Värmland? 

16. Vilka trösklar/hinder för tillväxt ser ni finns bland microföretag? 

17. Vilka trösklar/hinder kan stödsystemet hjälpa till att eliminera? 

18. Har du sett någon nytta med projektet? 

19. Vilka lärdomar tar du med dig efter projektets slut? 

20. Har du övriga tankar, kommentarer och synpunkter? Skriv gärna ned dem här. 
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Bilaga 3. Frågeunderlag till projektledning 
 
1. Utifrån ditt perspektiv, vad har varit bra med projektet Bättre Affärer? 

2. Vad anser du har varit mindre bra med projektet Bättre Affärer? 

3. Är det något som du saknat inom Bättre Affärer som kunnat bidra ytterligare till de delagande 
företagens utveckling? 

4. Vilka specifika behov behöver ni som rådgivare stötta när det gäller företagen inom Bättre 
Affärer? 

5. Upplever du någon förändring av intresset hos de deltagande kvinnorna att uveckla sitt 
företag tack vare projektet Bättre Affärer? 

6. Vad anser du om det stödsystem som idag finns för företagare i Värmland? 

7. Vilka trösklar/hinder för tillväxt ser ni finns bland microföretag? 

8. Vilka trösklar/hinder kan stödsystemet hjälpa till att eliminera? 

9. Har du övriga tankar, kommentarer eller synpunkter? Skriv gärna ned dem här. 
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UTVÄRDERING AV BÄTTRE AFFÄRER

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads 
universitet har i uppdrag av stiftelsen Inova i Wermland (Inova) utvärderat 
projektet Bättre Affärer. Syftet med projektet har varit att öka tillväxten och 
sysselsättningen i Värmland genom att fler kvinnor utvecklar sina företag. 
Föreliggande utvärdering baseras främst på enkätutskick till företagare som 
på något sätt tagit del av Bättre Affärers aktiviteter samt till stödsystemet, 
det vill säga aktörer som i någon form kan bidra med stöd till företagare. 

Bland annat visar resultaten att stödjarna liksom företagarna anser att 
projektet har fungerat bra. Kunskapsnivån och nätverkandet har ökat 
liksom förståelsen för frågor runt företagandet. Projektet har gett direkta 
kortsiktiga effekter såsom planering och strukturering av verksamheterna 
och produkterna/tjänsterna. Företagarna har även erhållit verktyg som 
hjälper dem med en långsiktig utveckling. Kvinnorna har stärkt sin roll som 
företagare.
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