
 

 
http://www.diva-portal.org 

 
 
 
 
 
 

 
This is a published version of a book published by Svenska Sällskapet för Antropologi och 
Geografi (SSAG). 
 
 
 
 
 
Citation for the original published book:  
 
Bonow, M., & Rytkönen, P. (Eds.). (2017).  
Genus och företagande : Ymer 2016. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och 
Geografi.   

 
 
 
N.B. When citing this work, cite the original published book. 
 
 
 
Permanent link to this version: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32345 

http://www.diva-portal.org/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32345


Genus och  
företagande

Svenska Sällskapet för 
Antropologi och Geografi

YMER 2016



Genus och företagande 
 
 

genus och företagande





Genus och  
företagande

 

YMER 2016
ÅRGÅNG 136

SvENSka SällSkapEt föR aNtRopoloGi och GEoGRafi



© Svenska Sällskapet för antropologi och Geografi

Redaktör: Madeleine Bonow och paulina Rytkönen

Omslag  framsida: ingun hjalmarsson och hästen k2 ken  
Foto: Joakim Engstrand © 2017

Baksida: tidningen idun sidhuvud 1920

Försättsblad: karta till 1913-års adresskalender 
https://stockholmskallan

Eftersättsblad: Man spolandes häst. Foto: paulina Rytkönen ©

 

Sättning / formgivning: Bokpartner

Tryck: Danagårdlitho, ödeshög 2017

iSSN 0044-0477:136

iSBN 978-91-982150-2-1



Innehåll

paulina Rytkönen
Genus, företagande och politik 7

therese Nordlund Edvinsson
fåfänga till salu: manikyrister i 1910-talets Stockholm 33

Marcus Box & tommy larsson Segerlind
Genus och grundarteam  
Nya företags överlevnad i Stockholm under 1900-talets första hälft 51

paulina Rytkönen
”Jag är en fäbodjänta” – arbetsdelning, institutioner  företagande och  
identiteter inom gårdsnära  mejerihantering igår och idag 79 

Ursula hård
Resurscentra för kvinnor som samhällsentreprenörer och företagare  
inom regional utveckling och politik 109

Malin Gawell
Socialt entreprenörskap för kvinnors rättigheter 129

carin Nordström
hur ser företagande kvinnor på företagandet? 145

Madeleine Bonow, Monica hammer, Mona petersson
hästföretagande i storstadens närhet  159

författarna 183

Årsberättelse 184





7

=

Titel
författare

Genus och företagande

Genus, företagande och politik
paulina Rytkönen

Under de senaste decennierna har genusforskningen blivit alltmer 
framträdande både som en egen vetenskaplig disciplin och som ett 
bidrag till utvecklingen av exempelvis historia, ekonomisk historia, 
statsvetenskap, psykologi, litteratur, geografi, sociologi och antropo-
logi. Genusforskningen har bidragit till att belysa strukturella eller 
andra faktorer som påverkar kvinnors och mäns livsutrymmen och 
maktpositioner (eller bristande sådana). De diskussioner som uppstått 
har gett upphov till nya forskningsfält med egna institutioner i form av 
regler, positioner och organisationer (hasselberg, 2005). Ett forsknings-
fält skapas utifrån gemensamma nämnare, normer och värderingar 
som fältets aktörer accepterar och blir delaktiga i (Göransson, 1987; 
hasselberg, 2005). Göransson (1987) menar att för att ett fält ska uppstå 
krävs att formella och informella nätverk bildas genom tillfälliga och 
återkommande möten, publikationskanaler, samt organisationer. Det 
krävs dessutom en kärna av gemensamma centrala frågeställningar, 
gemensamma forskningsproblem, angreppssätt och ett gemensamt 
empiriskt fokus. forskningen om genus och företagande uppfyller 
samtliga ovan nämnda kriterier. 
 i detta kapitel presenteras en genomgång av några av bidragen inom 
fältet genus och företagande utifrån ett tematiskt och i viss mån krono-
logiskt perspektiv 1. Genusperspektivet utgör en av samhällets viktig-
aste organiseringsprinciper, medan företagandet ses som viktigt för att 
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främja tillväxt, skapa arbetstillfällen, mm. att studera genus och före-
tagande i kombination är därför viktigt för att förstå de krafter som for-
mar vår historia, vår samtid och vår framtid. Då utrymmet är begrän-
sat och syftet här är att endast kortfattat introducera läsaren till ämnet 
och några av de viktigaste frågorna, inleds detta kapitel med en presen-
tation av några av de tidigaste bidragen. Efter detta följer en framställ-
ning av dagens diskussioner och begrepp och kapitlet avslutas med en 
något utförligare presentation av två teman som har varit särskilt fram-
trädande och som på olika sätt ramar in temat för denna, nämligen 
osynlighet och underordning, samt genusinslagen i politiken främst 
under senare decennier.
  översikten avgränsas till i huvudsak svensk forskning om genus och 
företagande och i den mån det är möjligt kommer ett försök att göras 
att inte utelämna någon viktig referens. om detta ändå skulle ske hand-
lar det inte om ett avsiktligt utelämnande. trots att många författare 
gör skillnad mellan begreppen företagande och entreprenörskap, samt 
företagare och entreprenör, kommer de i denna text att användas syno-
nymt och inte problematiseras annat än ur ett genusperspektiv.

Några föregångare
Ett av de tidigaste bidragen inom fältet utgjordes av professor Gunnar 
Qvists forskning som år 1960 publicerade sin doktorsavhandling Kvin-
nofrågan i Sverige 1809–1846. Studier rörande kvinnans näringsfrihet 
inom de borgerliga yrkena, där han belyser hur villkoren för kvinnors 
företagande förändrades och hur lättnader infördes i början av 1800-
talet (Qvist, 1960). Ett av Qvists viktigaste argument, även efter avhand-
lingsarbetet, var att kvinnor emanciperas inom ramen för regler och 
villkor som männen satte upp.2 Qvists postulat kom delvis att komplet-
teras av professorn i nationalekonomi, Siv Gustafsson. hon började sin 
bana som forskningsassistent på handelns Utredningsinstitut år 1967, 
där hon samlade in data om fusioner inom svensk industri. Men det är 
främst genom det arbete som ledde till hennes doktorsavhandling, 
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Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn (1976) som blev 
upptakten till hennes stora bidrag om hur främst skattesystemet men 
även andra ekonomiska incitament och regelsystem i ett samhälle, 
påverkar kvinnors val av förvärvsarbete (se bland annat Gustafsson, 
1976; Gustafsson, 1988). trots att Gustafssons studier främst har foku-
serat på arbetsmarknaden har hennes bidrag gällande incitaments-
trukturens påverkan på kvinnors ekonomiska val, samt den samlade 
effekten på samhällsekonomin, utgjort ett viktigt bidrag till att förstå 
hur villkoren för ekonomisk aktivitet påverkar både lönearbetet och 
företagandet.
 till skillnad från Qvist och Gustafsson, vilka verkar gå emot ström-
men inom sina respektive omgivningar i valet att bli genusforskare, 
kom efterföljarna troligtvis att i högre utsträckning påverkas av och 
hämta kraft från den våg av nya debatter som svepte igenom universi-
tetsvärlden under 1960-talet. Dessa öppnade upp för många nya dis-
kussioner, perspektiv och organisationer (Göransson, 2010, Sundin, 
2010). Resultatet av dessa nya diskussioner och den forskning som 
dessa ledde till blev synligt under 1980-talet då kvinnoforskningen och 
genusforskningen i allmänhet och forskning om företagande och genus 
i synnerhet slog igenom och blev mer etablerat. från 1970-talet och 
framåt gjorde ett stort antal kvinnliga forskare akademisk karriär. 
Några av dessa kunde trots manliga strukturer etablera sig som profes-
sorer inom sina respektive ämnen (Niskanen & florin, 2010).
 två personer som har varit särskilt viktiga för fältets utveckling är 
professorerna och företagsekonomerna Elisabeth Sundin och carin 
holmqvist (se exempelvis Sundin & holmqvist, 1989; holmqvist & Sun-
din, 2002). Deras utgångspunkt har varit att kvinnors ”liv och verksam-
het är en lins genom vilken samhället kan förstås” (Sundin, 2010). En av 
deras många slutsatser är att kvinnors företagande kan karakteriseras 
utifrån tre begrepp, nämligen osynlighet, diversitet och anpassning. De 
menar att trots det stora antal företag som ägs och drivs av kvinnor är 
dessa relativt osynliga. kvinnors företagande utvärderas och synas uti-
från den manliga normen – därför kan omvärlden ofta se kvinnors före-
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tagande som lågt presterande, att det sker inom fel branscher, mm. till 
en början saknades det adekvat könsindelad statistik om företagandet 
och Sundin menar att kunskapsläget var till en början genuint svårt 
(Sundin, 2010). 
 även ekonom historikern och professorn anita Göransson bör sär-
skilt nämnas i detta sammanhang. precis som Sundin och holmqvist 
disputerade Göransson vid Umeå Universitet, där genusdiskussionen 
under 1970-talet verkar ha varit livlig icke minst genom de forum för 
kvinnoforskning som öppnades upp. Göranssons bidrag omfattar 
bland annat studien av toppchefer inom näringslivet där hennes 
utgångsfråga var om det krävdes en bredare social rekryteringsbas för 
att kunna få en, ur könsperspektiv, mer jämställd maktelit. Slutsatsen 
blev att makteliten fördubblar sina möjligheter att ackumulera fler 
maktpositioner när även elitens kvinnor (döttrar) får vara med och 
dela på makten, men också när makthavare skapar starkare band 
mellan sig genom äktenskap. Detta främjar skapandet av tätare band 
och nätverk som i slutändan också kan leda till att nya starka ekonom-
iska grupperingar uppstår (Göransson, 2007).
 Slutligen finns ett flertal kulturgeografer som gjort ett viktigt bidrag 
till förståelsen över hur politikens utformning, samspelet om policytil-
lämpning mellan nationell och lokal nivå, samt det rumsliga perspekti-
vet påverkar villkoren för kvinnors och mäns ekonomiska aktiviteter 
utifrån det regionala utvecklingsperspektivet. En av dessa är professor 
tora friberg som utifrån tidsgeografiskt perspektiv bidrog till ökad 
kunskap om och förståelse över hur viktig genusmedvetenhet är vid 
utformning av infrastruktur så att den kan möjliggöra istället för att 
försvåra kvinnors ekonomiska och andra aktiviteter, däribland företa-
gandet (friberg, 1990). tora friberg kom också att föreslå inrättandet 
av resurscentra för kvinnor (friberg, 1993; friberg, 2010). Dessa kom 
sedermera att bli verklighet och fokusera på att främja och bemäktiga 
kvinnor inom ramen för lokala resurscentra för kvinnor. Ett lokalt 
resurscentrum är en mötesplats, ett idé- och informationscentrum för 
kvinnor som kan leda till bättre villkor för arbete och försörjning, 
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stödja nyföretagande bland kvinnor, främja bildandet av kvinnors nät-
verk, stödja och främja personlig utveckling och utveckling av ledar-
skap, öka kvinnors it- och kommunikationskompetenser, främja sam-
hällsplanering ur ett kvinnoperspektiv, öka samverkansgraden samt 
stödja utveckling av projekt som kan främja utveckling på lokal och 
nationell nivå. 3 Dessa har varit särskilt viktiga för att främja jämställd-
het på regional nivå och har synliggjort kvinnors bidrag till den regio-
nala tillväxten (Stenbacka, 2015). Ursula hårds kapitel senare i denna 
bok erbjuder fördjupad kunskap om den historiska framväxten av 
resurscentra för kvinnor, samt bidrar med empiriska exempel från Gäv-
leborgs län under framförallt början av 2000-talet. 

Vad är forskning om genus och företagande?
vilka är de centrala frågorna, forskningsproblemen, angreppssätten 
och den empiriska grunden inom ramen för forskning om företagande 
och genus? först och främst fokuserar fältet på studien av företagaren, 
entreprenören, företaget, företagandet, företagsrelevanta organisatio-
ner, branscher, samt affärssystem och hur dessa påverkas av genusfrå-
gor och genuskontrakt. Det handlar om formella och informella insti-
tutionella arrangemang som påverkar, belyser och förklarar skillnader i 
förutsättningar för kvinnors och mäns företagande, samt de socioeko-
nomiska konsekvenserna av densamma (Sundin & holmqvist, 1989; 
ahl, 2006). att använda ett genusperspektiv är viktigt eftersom det är 
en av samhällets viktigaste organiseringsprinciper. Genusordningen 
sätter ett avtryck på både offentlig och privat verksamhet, på arbets-
delning i och utanför hemmet, på utbildning, på resursfördelning, mm. 
(Stenbacka, 2015).
 En majoritet av studierna inom fältet fokuserar på kvinnors företa-
gande, men det är viktigt att poängtera att genus inte handlar om bio-
logiskt kön, utan om socialt konstruerade ordningar, representationer 
och praktiker som associeras med feminitet och maskulinitet (acker, 
1992; ahl, 2006). Det är dock inte konstigt att huvuddelen av de exem-
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pel som studerats handlar om kvinnor eftersom det i huvudsak är kvin-
nors företagande som osynliggjorts och det är kvinnor som genomgå-
ende under vår historia har verkat inom ramen för en institutionell 
miljö och kontext där männen har varit och är normen (Sundin, 1988; 
ahl, 2006). 
 När vi studerar genus och företagande hittar vi både hierarkiska och 
assymetriska förhållanden som beror på en mängd komplicerade soci-
ala och kulturella mönster. Dessa varierar över tid och rum och är 
djupt inbäddade i den tid och/eller plats som studeras (abuhkanfusa, 
1987). Det blir därför svårt att förklara exempelvis underordning genom 
att endast lyfta en variabel, eller en bakomliggande orsak. Genusfrågor 
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Bild 1. Hötogrsmadam 1940.
Källa: Stockholms stadsmuseum. Hötorgs
madam Ida Johansson i schalett säljer 
grönsaker på Hötorget. Fotograf: Afton
bladet, Okänd (Aftonbladet) Skapad 1940 
ObjektID: Bildnummer SSMAB000680.

Bild 2. Hötorgshandlare 2017
Foto: Rytkönen, 2017.
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är inbäddade i en mängd olika institutionella och kontextuella förhål-
landen och påverkas exempelvis även av en klassdimension (lind-
ström & Mispelaere, 2011). Enligt Elisabeth Sundin är exempelvis rums-
liga aspekter, klass och kön viktiga för att förstå och analysera 
organisatoriska och individuella identiteter (Sundin, 2010). Det kan 
också vara viktigt för att studera processer och historiska förlopp. Där-
för är intersektionalitet både ett vanligt och viktigt angreppssätt inom 
genusstudier i allmänhet (De los Reyes, et al., 2002; ahl, et al. 2006) och 
inom studier av genus och företagande i synnerhet. idag omfattar där-
för forskningen även studier om kvinnliga och manliga invandrares 
företagande och villkoren för desamma (abbasian & Yazdanfar, 2013; 
Yazfandar, et  al., 2015; aldén & hammarstedt, 2016, et  al.), men även 
hur avregleringen av den offentliga sektorn har slussat låginkomstta-
gare och då främst kvinnor inom vård och omsorg till lågvinstföreta-
gande (ahl, et al., 2016).
 Bilderna på föregående sida illustrerar den intersektionella karaktä-
ren av genusstudier över tid. Sundin (1988), Bladh (1991) och Du Rietz 
(2009) visar genom historiska genomgångar att det under tidigare 
århundraden fanns en stor andel kvinnor som bedrev torghandel och 
annat lågvinstföretagande. Under de senaste decennierna har många 
av dessa aktiviteter övertagits av invandrare och i fallet torghandel är 
det många gånger invandrarmän som kommit att dominera bilden. 

Olika teman 
Det finns flera förslag på vilka teman som förekommer och hur forsk-
ningens inriktning kan klassificeras, indelas och kategoriseras. Utifrån 
teorier om liberal feminism och social feminism föreslår fischer, et al. 
(1993) en möjlig gruppering av forskningen i två mycket grovt indelade 
diskussioner. Den första belyser det systematiska osynliggörandet och 
den strukturella diskrimineringen av kvinnor som företagare, där under-
ordning förklaras utifrån systembaserade, strukturella och ibland dolda 
faktorer som leder (och historiskt har lett) till att kvinnor marginaliseras 
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från företagandet genom bristande tillgång till utbildning, erfarenheter 
och resurser. De bakomliggande systembaserade faktorerna består och 
återskapas genom socialiseringsprocesser som ger upphov till maktre-
lationer som inte går att förklara utifrån det biologiska könet (fischer, 
et al., 1993). Den andra diskussionen visar att givet befintliga institutio-
nella ramar har kvinnor utvecklat företagar- och försörjningsstrategier 
som skiljer sig från mäns strategier. Då det är mäns företagande som 
utgjort normen har kvinnors företagande kommit att osynliggöras 
trots deras viktiga bidrag till den allmänna socio-ekonomiska utveck-
lingen (Du Rietz, 2016). 
 Ett annat och betydligt bredare förslag för hur vi kan studera, klassi-
ficera och förstå forskningen inom fältet och dess bidrag presenteras 
av professor helene ahl (2006). Utifrån en kritisk diskursanalys genom-
förd på forskning om genus och entreprenörskap delar hon in forsk-
ningen utifrån olika typer av diskursiva praktiker. De kategorier hon 
väljer att studera är: Studien av underordningen av kvinnors företa-
gande genom det normativa antagandet att det råder en manlig norm 
på företagandet; 4 entreprenörskap som verktyg för tillväxt, där en dju-
pare förståelse av kvinnors företagande ska kunna bidra till att öka 
dess förekomst; 5 demaskering av argument som talar om skillnader 
mellan kvinnors och mäns företagande (t.ex. om personliga särdrag, 
skillnader i incitament, kvinnoägda företagens ”underprestation”); 
kvinnors företagande som en möjlighet för samhället (och dess kopp-
ling till politiska och andra stödjande insatser); 6 frågor om makt; meto-
der för att studera genusfrågor, samt institutionella frågor (ahl, 2006; 
ahl, et al., 2016). ahl (2006) ställer sig kritisk till vad forskningen hittills 
åstadkommit då hon menar att trots att den har bidragit till att sätta 
ljus på problemet, så bidrar den samtidigt till att positionera kvinnors 
företagande som ett underordnat och sekundärt fenomen.
 i en senare studie föreslår leona achtentagen och Malin tillmar att 
de tre kategorier om osynlighet, den stora variationen av särdrag hos 
kvinnors företag (som beror på den bransch eller verksamhet de är 
verksamma inom snarare om på ägarens kön), samt om kvinnors stra-
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tegier och anpassning som föreslogs av Sundin & holmqvist (1989), 
fortfarande är både aktuella och användbara för att förstå kärnan och 
essensen i forskningen om företagande och genus (achtentagen & till-
mar, 2013). 
 Många studier väljer att studera kvinnors företagande som ett pro-
blem genom att studera företagandet utifrån könsarbetsdelning och/
eller genom att kontrastera kvinnors företagande mot mäns och bely-
ser eventuella skillnader dessa emellan gällande bland annat företags-
storlek och vinst/avkastning, där kvinnors företagande ses som under-
presterande (ahl, et al., 2016). Detta har dock ifrågasatts av bland andra 
Du Rietz & henreksson (2000), som menar att det inte råder några 
skillnader i prestation mellan manligt och kvinnligt ägda företag, vilka 
presterar likvärdigt när prestation inom en och samma bransch stude-
ras. Du Rietz & henrekssons (2000) resultat ligger i linje med Sundin & 
holmqvist (1989) som redan 1989 kommit fram till liknande slutsats. 
Däremot fanns en skillnad när det gäller val av bransch och att driva 
företag där kvinnors val anses påverkas av om de var ensamstående 
eller om de drev företagandet tillsammans med en make (se även hel-
lerstedt, 2009; achtenhagen & tillmar, 2013). 
 Ett allt mer aktuellt tema rör studien om hur politiken under olika 
perioder ger upphov till ett stort antal väntade och oväntade effekter, 
samt hur negativa sådana skall/kan korrigeras. Detta omfattar exem-
pelvis institutionella faktorer där bland annat studier om regional 
utveckling bidrar med forskning om tillämpning av regelverk, rumsliga 
och geografiska aspekter, samt regional praxis som viktiga förklarande 
variabler för att förstå entreprenörskap och företagande med genus-
glasögon (friberg, 1990; friberg, 1993; forsberg, 1997; forsberg, 2003; 
hård, Sundin & tillmar, 2007, m. fl.). på makronivå lyfter diskussionen 
istället effekterna av stora skiften i politiken, där exemplet skiftet från 
socialdemokraternas folkhemspolitik där lönearbetet var ett viktigt 
ideal, till en neoliberal inriktning där ”företaganism” (entrepreneuria-
lism) har blivit en norm (se exempelvis Sundin & Thörnqvist, 2006; 
Blomberg & Wottle, 2011; ahl, et al., 2016). övriga teman som lyfts i dis-
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kussionen är bland annat feminiteter och maskuliniteter, samt könsi-
dentiteter (Nordlund-Edvinsson, 2005; Mellström, et  al., 2014, m fl.), 
forskning där skillnader i utbildning inte bara av företagare, men också 
om genus i ekonomisk utbildning (se till exempel Nordlund-Edvinsson, 
2011) ses som förklarande variabel till kvinnors ekonomiska aktivitets-
val, mm. 
 Under de senaste åren ses forskningen om genus och företagande 
som ett moget forskningsfält. En viktig slutsats är att pionjärinsatserna 
följdes av en lång period då forskningen har försökt att förklara feno-
menet på olika sätt. Nu är tiden mogen att gå vidare mot en mer kritisk 
och problematiserande forskning. Detta skulle kunna uppnås genom 
att förbättra och öka kontextualiseringen inom forskningen, genom att 
problematisera statens stöd gentemot kvinnors företagande, att analy-
sera den offentliga sektorns omstrukturering, samt att i praktiken 
främja entreprenörskap och företaganism genom utbildning (ahl, 
et al., 2016). 
 kort och gott är forskningen om genus och företagande/entrepre-
nörskap ett brett fält som utvecklats i skärningspunkten mellan å ena 
sidan teorier om entreprenörskap och å andra sidan genusteori och 
feministisk teori och där företaget, familjen och staten är de mest cen-
trala elementen (ahl, et al., 2016).

Osynlighet och underordning
att visa på hur manligt styrda samhällsstrukturer har osynliggjort 
kvinnors företagande och deras bidrag till den ekonomiska utveck-
lingen var en av de viktigaste och tidigaste frågorna inom fältet. i en 
kritisk analys av den ekonomisk historiska forskningen menar anita 
Du Rietz (2016) att det inte bara samhällsnormer och institutioner som 
osynliggjort kvinnor. forskningen anses i detta fall i högsta grad vara 
skyldiga. hon refererar då till tre av de tyngsta verken inom ekonomisk 
historia, nämligen professor Eli heckschers Svenskt arbete och liv från 
medeltiden till nutid (heckscher, 1941), professor lars Magnussons 
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Sveriges ekonomiska historia (Magnusson, 1996), samt professor len-
nart Schöns En modern svensk ekonomisk historia – tillväxt och omvand-
ling under två sekel (Schön, 2000). i dessa verk nämns ett stort antal 
män vid namn, men endast fyra kvinnor (Du Rietz, 2016). frågan om 
osynliggörandet av kvinnors företagande är något som redan under 
1980-talet lyftes som centralt för att förstå genussystemets påverkan på 
kvinnors och mäns möjligheter och ekonomiska utrymmen. Ett exem-
pel är Elisabeth Sundins och carin holmquists studie Kvinnors företa-
gande: Osynlighet, mångfald och anpassning (1989). Deras viktigaste 
slutsatser var att trots det stora antalet kvinnor som driver och som 
har drivit företag historiskt, så förblev dessa i stort sett osynliga i olika 
sammanhang, t ex i pressen och i offentlig statistik (se även exempelvis 
achtentagen & Welter, 2011; lilja, 2011). Sundin beskriver osynliggöran-
det på följande sätt: 

”kvinnligt företagande har alltid praktiserats, men det har utövats i tyst-
het och under en viss osynlighet. Dessa förhållanden har inte nämnvärt 
ändrats. Merparten av kvinnor som är företagare driver också idag sin 
verksamhet i relativ tillbakadragenhet. kvinnor som är företagare är ett 
typiskt exempel på osynliggörandet av kvinnor.” (Sundin, 1988, sid. 4)

kvinnornas underordnade position och osynlighet i företagandet 
omfattar även en underskattning av deras bidrag till familjeföretagen, 
vilket professorn och historikern kekke Stadin (1979) kunde konstatera 
i sin doktorsavhandling Småstäder, småborgare och stora samhällsför-
ändringar. Borgarnas sociala struktur i Arboga, Enköping och Västervik 
under perioden efter 1860.
 Genusforskningen i allmänhet och forskningen om företagande och 
genus i synnerhet har således bidragit till att synliggöra det kvinnliga 
företagandet igår och idag. Några som har gjort ett avtryck inom detta 
område är exempelvis christine Bladh (1991), som i sin doktorsavhand-
ling Månglerskor: att sälja från korg och bod i Stockholm 1819–1846 pro-
blematiserade villkoren för småföretag inom livsmedelsförsörjning 
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och krogverksamhet i Stockholm under 1800-talets förra hälft. Bladh 
visar hur civilståndet spelade en viktig roll för att erhålla näringstill-
stånd och i vissa fall kunde kvinnor avstå från att gifta sig för att kunna 
bedriva sina verksamheter utan inskränkningar. Bladhs huvudsakliga 
urval är dock gifta kvinnor och hon visar att om kvinnor kunde uppvisa 
att maken inte kunde försörja familjen var det ändå möjligt att erhålla 
näringstillstånd. Dessa företagare hade begränsade medel, men i ett 
bidrag från 2003 belyser Bladh även villkoren för överklassens kvinn-
liga företagande under perioden 1750–1820. hennes exempel bygger på 
grosshandlaränkor i Stockholm. till skillnad från månglerskorna var 
grosshandlarkvinnorna välbärgade borgarkvinnor. hon menar att 
kvinnor som grossister sågs som kompetenta i sitt företagande men att 
ett antal, främst politiska hinder förekom av ideologiska skäl, då kvin-
nosynen under perioden präglades av upplysningstidens kvinnosyn. 
Denna utgick från ”naturliga” skillnader mellan män och kvinnor och 
där kvinnans naturliga plats var hemmet (Bladh, 2003). 
 Ett annat viktigt bidrag gjordes av anita Du Rietz som genom boken 
Kvinnors entreprenörskap under 400 år (Du Rietz, 2013) och artikeln 
Kvinnors entreprenörskap – en vit fläck i ekonomisk vetenskap och histo-
ria (Du Rietz, 2016) kom att föreslå en ny historieskrivning baserad på 
användning av den svenska folkbokföringen som källa. i denna redovi-
sas uppgifter om kvinnors och mäns ekonomiska aktiviteter inklusive 
företagande ända sedan 1749. Dessa källor har tidigare ignorerats av 
andra forskare (Du Rietz, 2013; Du Rietz, 2016).

Politiken, institutioner och  
kvinnor som företagare

politik, lagstiftning och rådande könsnormer har både historiskt och 
idag skapat ramar för både kvinnors och mäns ekonomiska 
verksamheter, därför har studien av politik och institutionella ramar 
varit en naturlig och viktig komponent inom fältets utveckling. all-
männa faktorer såsom arvsrätt, rätten att representera sig själv, röst-
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rätt, civilstånd, samt näringslivsrestriktioner används ofta som exem-
pel eller kategorier på sociala strukturer som begränsat och skapat en 
kvinnlig underordning i samhället. Skråväsendet är ett exempel på 
institution som på ett effektivt sätt utestängde kvinnor från vissa typer 
av företagande, samtidigt som kvinnorna var högst delaktiga i företa-
gets verksamhet, då som en osynlig partner (Du Rietz, 2016). änkor 
ansågs däremot fullt kapabla och kompetenta att driva företagen 
vidare (Bladh, 2003; Du Rietz, 2016, med flera). Men detta betyder inte 
att kvinnor saknade möjligheter att driva företag. tvärtom nämner 
Sundin (1988) att 1749 års kramhandelsförordning öppnade nya dörrar 
för lägre bemedlade kvinnor att driva företag i mindre skala. likaså 
bekräftar Bladh (1991) och flera andra med henne att det var möjligt att 
erhålla näringstillstånd, särskilt om det fanns ett ekonomiskt behov 
och om kvinnan i fråga var ogift. Således kan man anta att samhällets 
tankar om värdet av egen försörjning har i samspel med lagstiftning 
skapat möjligheter för kvinnor i historisk tid. Det är dock värt att lyfta 
att de utrymmen som lämnades oftast handlar om enklare sysslor med 
få möjligheter till kapitalackumulation. 
 Du Rietz (2016) argumenterar att som en konsekvens av Sveriges 
industrialisering kom en del kvinnor att lämna egenföretagandet för 
lönearbete, men inom visa områden ökade antalet kvinnliga egenföre-
tagare, till exempel bland sömmerskor. Modernismens dominerande 
ställning under första hälften av 1900-talet bidrog dock till att staten 
vidtog åtgärder för att främja storskalig industriproduktion inom alla 
branscher och därmed få bukt med ”näringslivets slumkvarter” och 
oekonomiska, ineffektiva småföretag. 
 i våra dagar har frågan om kvinnors företagande hanterats direkt 
och indirekt inom ramen för en rad politiska områden. En del forsk-
ning lyfter hur kvinnors förvärvsarbete har underlättats och möjlig-
gjorts genom den välutbyggda barn- och äldreomsorgen, men där 
samma ekonomiska trygghet inte erbjuds till kvinnliga företagare. Den 
ekonomiska risken vid barnafödsel anses vara stor för kvinnliga företa-
gare eftersom en bortovaro från den egna verksamheten dessutom kan 
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leda till att företaget förlorar sina kunder. (ahl, et al., 2016). Den före-
tagsform som kvinnor väljer kan också spela en viktig roll, eller inne-
bära en ekonomisk risk när kvinnor skaffar barn. Enligt Registerbase-
rad arbetsmarknadsstatistik (RaMS) driver 25 procent av kvinnorna 
aktiebolag, medan en överhängande majoritet, 75 procent, driver en 
enskild firma. i företagsformen enskild firma är företagaren personligt 
ansvarig för samtliga av företagets åtaganden, till skillnad från aktiebo-
lag där ägaren endast ansvarar med insatt aktiekapital (ScB, 2017).
 Det råder en samstämmighet bland forskarna om att det är främst 
efter 1980-talet och framåt som frågan om kvinnors företagande har 
kommit att bli allt viktigare i politiken som medel för att uppnå tillväxt 
och sysselsättning (Sundin & Thörnqvist, 2006; Blomberg, et al., 2011a; 
Sundin & tillmar, 2011; ahl, et al., 2016, m. fl.). i en studie om kvinnlig 
representation i föreningen företagarna menar Blomberg & Wottle 
(2011) att genusfrågan inom näringslivet kan studeras utifrån tre vik-
tiga begrepp, nämligen genuskvotering, femokratstrategi, samt jäm-
ställdshetsintegrering (Blomberg & Wottle, 2011).
 Kvotering syftar till att öka kvinnors representation i exempelvis 
näringslivet, men också i de organ som fattar beslut och tillämpar poli-
tik som påverkar kvinnors ekonomiska agerande på ett direkt eller 
indirekt sätt (Blomberg & Wottle, 2011). Enligt forsberg (1997) tilläm-
pas politiken varierande i olika regioner och kvinnors representation i 
styrande organ, eller brist därav uppvisar ett samband till om kommu-
nen eller regionen är en så kallad ”rulltrapperegion”, dvs. en region med 
ekonomisk tillväxt och stora möjligheter för individen, eller om det är 
en ekonomiskt stagnerande sådan. Utifrån liknande resonemang har 
kvotering setts av en del av det politiska etablissemanget som ett vik-
tigt instrument till att öka jämställdheten i ekonomin i allmänhet och 
inom företagandet i synnerhet. Femokratisering handlar om att lyfta 
kvinnors frågor inom politiken och offentliga beslutsfattarprocesser 
genom att lägga driften och beslutsfattande kring dessa frågor i kvinn-
liga byråkraters, experters, och politikers händer (Blomberg & Wottle, 
2011). femokratisering hänger i allra högsta grad samman med frågan 
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om kvotering, eftersom detta kräver att fler kvinnor når beslutande 
positioner. Jämställdhetsintegrering handlar, till skillnad mot de tid-
igare två kategorierna, om att åstadkomma en djupare förändring där 
genusperspektivet genomsyrar politiska organ och beslutsprocesser 
och andra strukturer som reproducerar ett ojämlikt samhälle (Blom-
berg & Wottle, 2011). Ett exempel på hur staten har försökt att tillämpa 
jämställdhetsintegrering och införliva det i sin näringspolitik är det 
arbete som gjorts inom ramen för uppdragen till Nutek under perio-
den 2007–2010 och sedan till tillväxtverket 2011–2014 där insatser för 
att främja kvinnors företagande har omfattat medvetandegörandet av 
regionala myndigheter med ansvar för tillväxtpolitiken och för företa-
garstöd, samt att tydliggöra att deras uppdrag att främja kvinnors före-
tagande både är ”en strategisk tillväxt- och framtidsfråga” och en viktig 
del av dessa aktörers stadigvarande tillväxtarbete (tillväxtverket, 2015). 
 Den samtida, historiska och politiska kontexten har kommit att 
påverka vilken typ av beslut och satsningar som olika regeringar har valt 
att satsa på. Däremot har målet att satsa på kvinnors företagande varit 
ett uttalat sådant under lång tid ( Blomberg, et al., 2011b). Blomberg, et al. 
(2011a), menar till exempel att den nyliberala politiska vågen som svepte 
över världen under 1980-talet och socialdemokratins öppning mot en 
högre acceptans för marknadstänkande i kombination med den djupa 
ekonomiska kris som Sverige hamnade i under 1990-talets första år, 
ledde till en rad beslut. Dessa resulterade i en minskning av den offent-
liga verksamheten, särskilt inom den kvinnodominerade vård och 
omsorgen, samtidigt som målet om att främja ekonomisk utveckling 
genom nyföretagande skulle uppnås genom att stimulera kvinnor i den 
privatiserade välfärden till att starta företag (Blomberg, et  al., 2011a; 
Blomberg, et  al., 2011b). Detta ledde till att ett flertal program för att 
främja kvinnors företagande har avlöst varandra både inom ramen för 
dåvarande NUtEk, och senare inom ramen för tillväxtverket (Blomberg, 
et al. 2011b; achtentagen & tillmar, 2013; tillväxtverket, 2015). Ett exem-
pel på program var dåvarande näringsministern Maud olofssons pro-
gram ”att främja kvinnors företagande” (halvarsson & Gawell, 2007). 
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även vinnova har haft uppdrag att främja kvinnors företagande genom 
exempelvis finansiering av forskningsprojekt (vinnova, 2008). 
 Enligt tillväxtverket anses kvinnor som företagare fortfarande ha 
sämre villkor än män, trots alla satsningar och initiativ som tillkommit 
från statligt håll. påståendet backas upp av verkets egna beräkningar 
över fördelningen av de regionala utvecklingsstöden för företag. Under 
perioden 2009–2011 beviljades mäns företag 1,4 miljarder kronor, 
medan kvinnors företag endast beviljades 116 miljoner kronor. kvinn-
liga företagare, oavsett hur många eller få de är, får dela på mindre än 
10 procent av det totala stödet. vidare anser tillväxtverket i en självkri-
tisk reflektion att bristande kunskaper om genus och jämställdhet kan 
skapa stereotypa föreställningar om kvinnors och mäns företagande 
vilket kan leda till att insatser från statens sida riskerar att adressera fel 
frågor (tillväxtverket, 2015). 
 Många forskare benämner den svenska staten som mer feministisk 
än andra stater. Man kan konstatera att ett stort antal initiativ och 
satsningar har sett dagens ljus, särskilt under de senaste decennierna. 
achtentag & tillmar (2013) menar att utvärderingar av nämnda sats-
ningar är ofullständiga och motsägelsefulla, därför krävs ytterligare 
forskning för att förstå politikens faktiska bidrag. Ett viktigt konstate-
rande är att forskningen om genus och företagande har haft ett stort 
inflytande på utformning av politik men också bidragit till att ändra 
synen på och attityderna till kvinnors företagande – i positiv riktning.
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskningen om genus och 
företagande vill svara på frågor som: varför syns inte kvinnors företa-
gande i våra historieböcker? är kvinnor mindre benägna att starta och 
driva företag? påverkar den sociala konstruktionen av kön deras sätt 
att bedriva företag? är kvinnor diskriminerade och marginaliserade i 
sitt företagande? på vilket sätt påverkar både formella och informella 
institutioner förutsättningarna för kvinnors och mäns företagande? 
och mycket annat. Uppsatserna i denna volym avviker inte från dessa 
frågeställningar. De skiljer sig inte heller från huvuddragen i forsk-
ningen, vare sig man vill kalla den för feministisk eller genusforskning. 
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***
Denna bok har sin utgångspunkt i nämnda forskningsfält och är resul-
tatet av en workshop som organiserades av forskningscentret Enter 
forum, på Södertörns högskola under december 2015. temat för work-
shopen var Politik, Företagande och Genus. Med utgångspunkt från ett 
genusperspektiv analyseras hur ekonomisk utveckling och samhälls-
processer har lett till uppkomsten av nya näringar, samt hur teknik och 
politik i samverkan kan leda till att kvinnor trängs undan i vissa 
näringar, om genus påverkar företagens möjligheter att överleva på 
lång sikt, kvinnliga företagares syn på kvinnors företagande, hur socialt 
entreprenörskap kan vara katalysator för kvinnors rättigheter, samt 
vilka utmaningar och möjligheter kvinnliga hästföretagares i tät-
ortsnära verksamheter möter i sin dagliga verksamhet.
 Boken inleds med Therese Nordlund Edvinssons kapitel Fåfänga till 
salu: manikyrister i 1910-talets Stockholm där vi får följa uppkomsten av 
en ny yrkeskår där förekomsten av kvinnliga mikroföretagare har varit 
stor genom tiderna, nämligen kvinnor som utför skönhetsbehand-
lingar. kapitlet undersöker vilka kvinnor som bedrev verksamhet inom 
skönhetsbranschen med särskilt fokus på manikyrister. Studien 
avgränsas till kvinnor yrkesverksamma i Stockholms stad under tidigt 
1900-tal och baseras på uppgifter från Stockholms adresskalender som 
var dåtidens telefonkatalog och där yrken var listade efter innehava-
rens namn och telefonnummer. kalendern innehöll dessutom en 
annonsavdelning och allmän samhällsinformation. övriga källor som 
används är folkräkningar, annonser, tidningsartiklar skönhetsmanua-
ler. Studien konstaterar att det var kvinnor från olika bakgrunder och 
härkomst som blev företagare inom denna bransch och anledningarna 
bakom beslutet att starta verksamhet varierade. En viktig drivkraft till 
branschens utveckling var kvinnliga konsumenternas stigande köp-
kraft. En annan drivkraft var att det allmänna intresset kring hygien 
och skönhetsvård hade ökat. Branschen erbjöd dessutom de verk-
samma kvinnorna ett visst mått av frihet utan att alltför höga krav 
ställdes, till exempel ställdes det inget krav på medicinsk kompetens 
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för de verksamma och kvinnorna hade möjlighet att tjäna snabba 
pengar på människors längtan efter skönhet.
 i nästa kapitel lyfter Marcus Box och tommy larsson Segerlind ett 
helt annat perspektiv och angreppssätt än det förra. i deras kapitel 
Genus och grundarteam. Nya företags överlevnad i Stockholm under 
1900-talets första hälft ställer de frågan om vilken betydelse genus, före-
komsten av grundarteam och, inte minst, själva konstellationen av 
dessa grundarteam hade för företagens möjligheter att överleva på sin 
marknad. Ett centralt spår i kapitlet är om bolag som grundades av fler 
än en person – det vill säga av ett grundarteam – hade större chans att 
överleva än de bolag som hade en ensam grundare. hade genus någon 
betydelse för företagets långsiktiga chanser att överleva? hade företag 
bildade av kvinnor under det tidiga 1900-talet bättre, sämre eller lik-
värdiga möjligheter att överleva i jämförelse med de företag som grun-
dades av män? Utifrån en långitudinell ansats och med källmaterial 
från patent och Registreringsverkets bolagsbyrås arkiv, bolagshand-
lingar från Bolagsverket, samt aktiebolagsregistret 1897–1960 visar stu-
dien att kvinnors deltagande i företagets grundarteam har en positiv 
effekt på företagets överlevnad, trots de ogynnsamma villkor som kvin-
nor möttes av under första hälften av 1900-talet. De positiva effekterna 
verkar dessutom bestå över tid.
 i paulina Rytkönens kapitel Jag är en fäbodjänta” – Arbetsdelning, 
institutioner, företagande och identiteter inom gårdsnära mejerihante-
ring igår och idag studeras utvecklingen av mejerisektorn ur ett genus-
perspektiv från tidigt 1900-tal till idag. Under den första delen av 
århundradet moderniseras jordbruket samtidigt som bearbetningen 
av mjölken flyttar ut från gården och in i den framväxande livsmedels-
industrin. Under denna process kom mejerihanteringen som tidigare 
varit ett kvinnligt yrke att bli ett manligt sådant, samtidigt har den 
gårdsnära mejerihanteringen levt en tynande tillvaro. Den andra perio-
den analyserar den gårdsnära mejerihanteringens återkomst, en 
bransch där majoriteten av företagarna är kvinnor. Rytkönen konstate-
rar att förekomsten av förebilder har bidragit till att skapa intresse 
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bland kvinnor till att starta gårdsmejeri, men att den viktigaste spän-
ning som sektorn påverkas av i huvudsak handlar om kampen mellan 
modernismens livsmedelssystem och dess strukturer, normer och reg-
ler, med det framväxande postindustriella systemet där småskalig livs-
medelsförädling är både nödvändig och vanligt förekommande. Gårds-
mejeristerna kallas för ”syltkokare” av det gamla etablissemanget, men 
trots motståndet lyckas de skapa sig ett manöverutrymme genom en 
gradvis förändring av den rådande institutionella ordningen. 
 Ursula hård belyser i sitt kapitel ResursCentra för kvinnor som sam-
hällsentreprenörer och företagare inom regional utveckling och politik, 
dels den historiska framväxten av verksamheten Resurscentra för 
kvinnor, dels lyfter hon några konkreta empiriska exempel. hård stude-
rar tillämpningen och effekterna av regionalpolitiken främst på lokal 
nivå genom att följa kvinnliga företagare som var aktiva i lokala 
Resurscentra för kvinnor i Gävleborgs län under framförallt första 
delen av 2000-talet. hård redogör för den process som leder till sats-
ningar på kvinnligt entreprenörskap på landsbygden och vad detta har 
fått effekter. vi får följa kvinnor som inte bara är samhällsentreprenö-
rer utan också egenföretagare. i texten problematiseras entreprenörer-
nas olika roller och livsutrymme, samt dilemmat mellan att arbeta 
aktivt med regionala och lokala utvecklingsfrågor samt att parallellt 
inom olika branscher vara egenföretagare, och vad det kan innebära 
för möjligheter och problem för respektive verksamhet.
 Malin Gawell resonerar i sitt kapitel Socialt entreprenörskap för kvin-
nors rättigheter kring hur det sociala entreprenörskapet inte bara leder 
till att vinstdrivande företag skapas utan också kan ta sig mer sociala 
uttryck. Malin menar att det sociala entreprenörskapet i grund och 
botten handlar om ett socialt engagemang kombinerat med ett entre-
prenöriellt handlande som inbegriper både organisatoriska som 
ekonomiska aspekter. i texten får vi följa fyra olika organisationer som 
använder entreprenörskapet för att på olika sätt driva och arbeta med 
kvinnors rättigheter. Som illustrerande exempel används RfSU, kvin-
nojourer, kooperativet femtastic och svensk-kongolesiska organisatio-
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nen aSov. Genom dessa exempel belyser Gawell entreprenörskapets 
kopplingar till mobilisering och röstuttryck och argumenterar för att 
(det sociala) entreprenörskapet måste ses utifrån både sociala, 
ekonomiska och politiska perspektiv.
 carin Nordströms kapitel Hur ser företagande kvinnor på företagan-
det? diskuteras hur kvinnliga företagare idag upplever att det är driva 
företag och hur de ser på framtiden. Nordström har intervjuat fyra 
företagande kvinnor samt fem kvinnliga ambassadörer inom olika 
typer av företag i Stockholms kommun. hon diskuterar vad som behövs 
för att få fler kvinnor att våga satsa på företagandet och vad är det som 
krävs för att företagen skall kunna växa. Nordström konstaterar att det 
finns tillväxtpotential för kvinnligt företagande, kvinnor kan och kvin-
nor vill men det behövs stödfunktioner och kvinnliga förebilder för att 
det skall lyckas.
 i det sista kapitlet Hästföretagande i storstadens närhet belyser Made-
leine Bonow, Monica hammer och Mona petersson en bransch som 
har haft en kraftig expansion under de senaste åren, nämligen det stor-
stadsnära hästföretagandet. Syftet med studien är att undersöka hur 
kvinnliga hästföretagare ser på tätortsnära hästverksamhet. förfat-
tarna diskuterar också svårigheter och möjligheter för utvecklingen av 
hästnäringen med fokus på Stockholm- och Uppsalaområdet. Studien 
konstaterade att livsstilsföretagande är vanligt inom hästsektorn. En 
del företagare baserar verksamheten på sin hobby och drivs av en pas-
sion för att kunna hålla på med hästar snarare en av ekonomisk vin-
ning. Detta har fått till följd att hästföretagande inte betraktats som 
”riktigt” företagande. Men, i takt med att fler och fler entreprenörer 
etablerar sig inom hästsektorn med företagandet och det ekonomiska i 
första rummet kommer också synen på hästföretagandet troligen att 
förändras och företagandet kommer inte längre betraktas enkom som 
en hobbyverksamhet.
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Noter
1. Det är viktigt att notera att forskning om genusfrågor och arbetsmarknaden, som 

belyser en annan dimension av kvinnors och mäns ekonomiska livsutrymmen och 

aktiviteter inte kommer att beaktas i detta kapitel. avgränsningen har setts som 

nödvändig för att kunna fokusera på frågan om företagande.

2. Svenskt bibliografiskt lexikon (on-line) k Gunnar i Qvist, https://sok.riksarkivet.se/

sbl/artikel/7465, Svenskt biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2017-03-08.

3. http://www.winnet.se/web/page.aspx?refid=2. ing-Marie persson, Resurscentrum 

ett demokratiskt initiativ. Nerladdad 2017-03-15.

4. kvinnors företagande är ofta kopplat till brist på risktagande, kopplingen till omsorg 

om familj och barn, samt omfattande ett antal brister (t ex brist på kunskaper, erfa-

renheter, mm).

5. Något anmärkningsvärt och som många forskare har uppmärksammat är att ur 

policysynpunkt anses bristen på kvinnligt företagande att vara ett problem för fram-

tida tillväxt.

6. ahl exemplifierar utifrån mikrolån som utvecklats för att främja kvinnors företa-

gande (lösa ett samhälleligt problem) samtidigt som kvinnan fortsätter att sköta 

barn och familj (bibehålla den könsindelade arbetsdelningen mellan makar) (ahl, 

2006).
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Fåfänga till salu:  
manikyrister i 1910-talets Stockholm

therese Nordlund Edvinsson

Inledning
Skönhetsindustrin är en av de snabbast växande branscherna i modern 
tid. Genom historien har kvinnor förväntats försköna sig med diverse 
medel. Under 1700-talet användes ofta ett kraftigt lager av kosmetika 
för att dölja och maskera. inte sällan bestod sminket av giftiga substan-
ser som var skadliga för huden. 1800-talet utgjorde en brytpunkt, då 
kosmetika betraktades med viss skepsis. Samtidigt utvecklades den 
kemisk-tekniska industrin som tillverkade tvålar och andra hygienar-
tiklar. i slutet av 1800-talet grundades ett antal småföretag som främst 
drevs av kvinnor, där hygieniska och estetiska behandlingar utfördes 
(Söderberg 2001, Edgren 2007, Jones 2010, du Rietz 2013). 
 i västeuropa och USa öppnade skönhetsbranschen nya möjligheter 
för kvinnors försörjning och etablering på arbetsmarknaden. Men hur 
såg det ut i Sverige? vilka kvinnor var verksamma inom skönhetsbran-
schen? Syftet med denna artikel är att undersöka vilka kvinnor som 
bedrev verksamhet inom skönhetsbranschen och i synnerhet ägnade 
sig åt manikyr. En manikyrist polerade och putsade naglarna. välvår-
dade vita händer ansågs vara en markör för status och välmående. 
Smutsiga naglar eller röd narig hud bekräftade att kvinnan ifråga 

Fåfänga till salu
Genus och företagande
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ägnade sig åt kroppsarbete. Manikyr tillhörde kategorin hygieniska 
behandlingar, dit räknades vanligen ansiktsbehandlingar, borttagning 
av generande hårväxt och pedikyr (fotvård) (Söderberg 2001). 
 artikeln avgränsas till kvinnor yrkesverksamma i Stockholms stad 
under tidigt 1900-tal. Genom att uppmärksamma manikyrister är 
avsikten att belysa vilka som arbetade i fåfängans tjänst och vilka tjäns-
ter som erbjöds till potentiella kunder. i Stockholms adresskalender kan 
man se vilka kvinnor som drev någon form av rörelse. adresskalendern 
kan jämföras med telefonkatalogen. Den innehöll upplysningar om 
Stockholms stad, däribland personalregistret, där gatuadresser och 
invånare namngavs. kalendern innehöll dessutom en annonsavdel-
ning. i övrigt tillhandahöll adresskalendern allmän samhällsinforma-
tion. Genom att söka i andra register, exempelvis folkräkningen kan 
man få en uppfattning om vilka dessa kvinnor var och hur de beteck-
nade sin yrkesidentitet. Enligt folkräkningen 1910 räknades manikyris-
ters sysslor till kategorin ”husligt arbete” som inte var av specificerat 
slag. i statistiken sammanfördes vanligen manikyrister med frisörskor, 
eftersom de sistnämnda ofta utförde manikyr på sina kunder. År 1910 
fanns i svenska städer omkring 840 kvinnor registrerade som frisör-
skor/manikyrister. hur många som enbart arbetade som manikyrister 
framgår dessvärre inte i statistiken. vad beträffar kvinnliga företagare 
är data ofta fragmentarisk. Manikyrister kunde dessutom kombinera 
sin yrkesverksamhet med andra tjänster såsom massage och hudbe-
handlingar. totalt registrerades 890 kvinnor som frisörskor och mani-
kyrister i hela Sverige år 1910. Några manliga manikyrister verkar inte 
ha förekommit. femtio kvinnor var verksamma inom denna yrkes-
grupp på landsbygden.1

 i föreliggande artikel används en rad källor såsom folkräkningar, 
annonser, tidningsartiklar skönhetsmanualer och adresskalendrar. 
Genom att göra empiriska nedslag är avsikten att belysa vilka kvinnor 
som drev verksamhet och vilka tjänster de erbjöd. kvinnliga konsu-
menter blev under det tidiga 1900-talet en alltmer köpstark grupp, inte 
minst i takt med att fler kvinnor kom ut på arbetsmarknaden. att vara 
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manikyrist var ett emotionellt arbete, då man kom nära klienten, gav 
förtroenden och diskuterade vardagens dilemman. 
 Metodologiskt har jag arbetat med en rad olika källor i denna arti-
kel, vilket enligt Janken Myrdal karakteriserar den källpluralistiska 
metoden. Myrdal skriver bland annat om hur tillvägagångssättet ofta 
kopplas till indiciemetoden, där ledtrådar och pusselbitar hämtas i 
källorna (Myrdal 2007). Eftersom kvinnliga företagare ofta efterläm-
nat fragmentariska spår genom historien behöver man arbeta med 
flera typer av källor för att vaska fram information. Jag har försökt 
identifiera kvinnorna via adresskalendern och folkräkningarna. ibland 
har jag funnit information om kvinnornas familjer och boendeförhål-
landen. på så vis har den biografiska metoden varit användbar för att 
identifiera aktörerna, deras bakgrund och verksamhet (Nordlund 
Edvinsson 2015). 
 tidigare forskning har belyst föreställningar om skönhetsideal eller 
konsumtionen av skönhetsprodukter (Söderberg 2001, Qvarsell & 
torell 2005, andersson 2006). internationellt har forskare behandlat 
genusrelaterade frågor kring skönhetssalonger och skönhetsvård. 
katy peiss menar att skönhetsindustrin förtjänar mer uppmärksam-
het inom historisk forskning (peiss 1998). inte minst är det av rele-
vans för att förstå hur kvinnor kunde försörja sig och driva företag 
under tidigt 1900-tal. Enligt historikern christine Bladh kunde man 
styra vad kvinnor ägnade sig åt, men inte förhindra att de arbetade 
för att försörja sig (Bladh 1991:21). att driva företag var under vissa 
tidsperioder reglerat. Juridiska och ekonomiska hinder försvårade för 
kvinnor att bedriva verksamhet inom vissa branscher. Endast änkor 
kunde ta över verksamheten efter sina män. År 1863 blev ogifta kvin-
nor myndiga vid 25-årsålder. Gifta kvinnor blev myndiga först 1921(du 
Rietz 2013). Denna artikel har ett genusperspektiv för att synliggöra 
den strukturella maktordning som ofta påverkade kvinnors företa-
gande. kvinnliga entreprenörer arbetade ofta i motvind, inte minst i 
ett patriarkalt samhälle, där manliga ledare och företagare domine-
rade näringslivet. Jag anser dock att det kan vara av relevans att inte 
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enbart fånga genusdimensioner i materialet, utan även de maktsym-
metrier som intersektionellt genomkorsar andra nyckelbegrepp 
såsom profession, ålder, etnicitet och klass.2 

Manikyrister i Stockholm
Generellt kan man konstatera att kvinnors yrkesutövande är mer out-
forskat än mäns. Manikyrister erbjöd flera typer av tjänster kopplade 
till skönhetsvård. En del arbetade vid frisörsalonger eller så kallade 
skönhetssalonger, vilka blev allt vanligare under 1910-talet. Det före-
kom att kvinnor annonserade om sina tjänster i tidningspressen. Mani-
kyr utfördes vanligen vid en särskild ”praktik” eller ”salong” dit främst 
kvinnliga kunder kunde komma. Sten carlssons Yrken och samhälls-
grupper tar inte upp ”manikyrister” som en egen yrkesgrupp, förmodli-
gen för att de inkluderades i andra professioner (carlsson 1968) Men 
med tanke på att folkräkningarna nämner yrket verkar det ändå som 
om professionen hade en betydelse för kvinnor i städerna. Journalisten 
Else kleen skriver att flera kvinnor i Stockholm försörjde sig genom att 
behandla naglar och händer. hon ifrågasatte att flera manikyrister bru-
kade använda citronsyrevatten. Enligt kleen gjorde det förvisso nageln 
blankare, men huden blev ful och hård. kleen menade att vissa kvinnor 
gick hos professionella manikyrister flera gånger i veckan. hon ansåg 
att kvinnor själva borde lära sig nagelvård, vilket var betydligt billigare 

Figur 1. Källa tidningen Kalmar 19081002.
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(kleen 1907: 248). i sin handbok Gwens bok för hemmet från 1907 rekom-
menderade kleen nagelvatten bestående av citronsaft, mineralsyror 
och ättika. händerna blev mer mjuka om man gned in dem med fett. i 
England brukade kvinnor som ville ha mjuka händer sova med hand-
skar. (kleen 1907: 246–250).
 Enligt de digitaliserade folkräkningarna var det 13 kvinnor som upp-
gav yrket ”manikurist” i Stockholm år 1910.3 i praktiken var det fler kvin-
nor som arbetade med manikyr om man jämför med uppgifter från 
folkräkningarna. År 1920 fanns det 182 registrerade kvinnliga företagare 
i yrket frisör/manikyrist i Stockholms stad. (Statistisk årsbok för Stock-
holms stad 1924). En del kvinnor valde att ”titulera” sig på annat sätt. 
Ett antal kvinnor som stod listade i Stockholms adresskalender valde 
beteckningen ”handelsidkerska” eller ”hårfrisörska” istället för mani-
kyrist.4 i Stockholms adresskalender 1910 listades 14 stycken manikyris-
ter, men det är inte enbart samma personer som i folkräkningarna. 
Enligt Nationalencyklopedin hade yrkestiteln ”manikyrist” eller ”mani-
kurist” förekommit historiskt sett i Sverige sedan 1904.5 i folkräkningen 
1900 uppgav den då 44-åriga hulda vilhelmina carlson (f. 1856) sig som 
”manikurist” i Stockholm.6 huldas verksamhet var inriktad på både 
massage och manikyr. 
 att vara manikyrist innebar inte att alla ägde och drev en egen 
rörelse. Men om man undersöker Stockholms adresskalender framgår 
det vilka kvinnor som listade sina verksamheter. Utöver detta kan man 
studera annonser som kvinnorna använde för att marknadsföra sin 
verksamhet. hur utbildade man sig till manikyrist? Det går inte att 
utläsa något specifikt mönster under tidigt 1900-tal. Dock kan man 
anta att många var självlärda eller hade gått som elever hos någon fri-
sörska eller handelsidkerska. i annonser kan man hos specifika 
salonger finna erbjudanden för ”elever”. i ett nummer av tidskriften 
Idun frågade signaturen ”änkefru” hur man utbildade sig till manikyrist. 
Svaret i Idun är att det inte existerade någon särskild utbildning i 
Sverige, utan man var tvungen att söka sig utomlands. Dock ansågs 
kurser i professionell manikyr vara mycket dyra. De föreslog att ”änke-
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frun” skulle kontakta ett svenskt skönhetsinstitut om möjligheten att 
rekryteras som elev (Idun 15.10.1922). 
 Signe heger Magnus menar att skönhetsbranschen krävde viss kom-
petens i språk för att ta till sig nya metoder och ny teknik. Dessutom 
krävdes god fysik, eftersom ryggen påverkades av den lutande kropps-
ställningen. heger Magnus ansåg vidare att manikyristen behövde 
behärska psykologisk kunskap. Själva avsikten med hygieniska behand-
lingar var att ”skapa en ny människa” (haeger Magnus 1958:193). 
 vilka var det som arbetade som manikyrister i Stockholm? folk-
räkningarna från 1910 kan ge vissa svar på dessa frågor. av de 14 kvinn-
liga manikyrister som står listade var 4 födda på 1860-talet, 5 stycken 
födda på 1870-talet, 4 stycken på 1880-talet och 1 kvinna på 1890-talet 
(Folkräkningarna 1910). Spridningen är någorlunda jämnt fördelad 
mellan åldrarna. Stockholms adresskalender listade ett antal yrkesverk-
samma kvinnor inom fältet hygienisk behandling. Det bör påpekas att 
det inte kostade att anmäla sin verksamhet till adresskalendern. Däre-
mot fick man betala en avgift om man ville bli listad under flera kate-
gorier.

Tabell 1. Hygienisk behandling i Stockholms adresskalender

Kvinnliga yrkesutövare  
med praktik 1900 1910 1915 1920

Manikyr 6 14 16 17
Pedikyr 2 7 5 7
Ansiktsbehandling 4 12 8 13
Elektrolys 1 3 4

Stockholms adresskalender 1900, 1910, 1915, 1920

 tabellen visar att antalet yrkesutövare inom kategorin hygienisk 
behandling verkar ha ökat i jämn takt. Dock var det sannolikt fler kvin-
nor ägnade sig åt denna yrkesverksamhet i Stockholms stad. 182 yrkes-
utövande kvinnliga företagare i Stockholm stad var registrerade som 
”frisörskor/manikyrister” under tidigt 1920-tal (Statistisk årsbok för 
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Stockholms stad 1924:31). Dessutom återfinns manikyrister som utövare 
av pedikyr, ansiktsbehandling och elektrolys.
 forskaren Julie Willett menar att det främst var förmögna amerikan-
ska kvinnor som besökte manikyrister i början av 1900-talet. Självbe-
handlingar i hemmet var vanliga (Willett 2005:60). i Stockholm tycks 
intresset för manikyr ha varit ganska utbrett, även om man kan för-
moda att det övre skiktet hörde till kundkretsen. Dock kan man se ett 
mönster att de flesta manikyrister hade sin verksamhet i området kring 
östermalm och Norrmalm, där borgarklassens kvinnor ofta bodde 
(Stockholms adresskalender 1910, 1915, 1920).

De ogifta manikyristerna
Manikyrister i 1910-talets Stockholm verkar främst ha varit ogifta kvin-
nor utan barn. Sedan sekelskiftet 1900 hade yrkesutövande kvinnor i 
landet ökat från 590 067 till 722 814 år 1910. inom industrin hade kvin-
nor ökat med omkring 80 procent. Sedan sekelskiftet hade i synnerhet 
handelsgruppen tredubblats. Många kvinnor arbetade vid kontor och 
som handelsbiträden. av samtliga 722  814 kvinnliga yrkesutövare i 
Sverige år 1910 var omkring 68,5 procent ogifta och 3,5 procent var gifta, 
medan 28 procent var änkor eller frånskilda.7 De kvinnor som engage-
rades i skönhetsbranschen hade av detta empiriska urval att döma en 
småborgerlig bakgrund.8 i det följande presenteras ett antal Stock-
holmsbaserade manikyrister som var ogifta. 
 tekla arvidsson (f. 1867) från tveta socken i kalmar län, var ogift och 
manikyrist. En tid var hon boende med sin 10 år yngre syster frida från 
kalmar som försörjde sig som sömmerska. Enligt uppgift erbjöd arvids-
son både ansikts- och fotbehandling förutom manikyr. kunder kunde 
besöka henne mellan klockan 10 och 16 på Grev turegatan 34 B. tekla 
växte upp i en familj med 11 syskon, där hon var näst äldsta barnet. 
fadern arvid arvidsson var organist och skollärare. på så vis hade tekla 
förmodligen en småborgerlig bakgrund med möjlighet att driva en egen 
rörelse. tekla arvidsson marknadsförde sin verksamhet i Idun. i annon-
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sen står att läsa om de moderna metoder hon praktiserade. Enligt upp-
gift hade hon maskiner som användes i samband med ansiktsbehand-
lingen. allt enligt ”läkaresystem”. förmodligen hade tekla arvidsson 
ingen medicinsk kompetens, men hon erbjöd såväl manikyr och pedikyr 
som borttagning av generande hårväxt. om annan tid önskades utöver 
mottagningstiden gick det bra att göra en beställning. hon förtydligade 
att hon hade gedigen erfarenhet efter studier i Sverige och utomlands. 
Under sommartid hade hennes mottagning också öppet för kunder. 
avslutningsvis konstaterade arvidsson att hennes teknik ”skiljer sig 
mycket från de förut här existerande metoderna”.9 
 i likhet med tekla kom flera yrkesverksamma manikyrister i Stock-
holm från andra delar av Sverige. kanske hade de av olika skäl sökt sig 
till huvudstaden för att försörja sig i en tid då det yttre kom att priorite-
ras alltmer av borgarklassens damer. Den ogifta Emilia Sofia Bjursell 
(f. 1883) hade rötter i agnetorp, Skarborgs län. vid hennes mottagning 
på Näckströmsgatan 2 erbjöd hon ångmassage och manikyr. Ett annat 
exempel är astrid Wittborn (f. 1888). hennes far hade ett förflutet som 
skollärare vid onsjö prosteri år 1880. År 1890 kallade han sig handlande 
per Jönsson (f. 1852) i Eslöfs by. i en familj bestående av fyra syskon föll 
det sig kanske naturligt för astrid att söka sig till en större stad och 
skaffa sig en karriär.10 hennes syster ammy augusta Wittborn (f. 1882) 
var dessutom manikyrist i Malmö år 1910. innan giftermålet 1923 med 
civilingenjören lars alberger drev astrid en praktik med ansiktsbe-
handling, manikyr och pedikyr i centrala Stockholm (Stockholms 
adresskalender 1915, Folkräkningarna 1880, 1890, 1910).11 
 att föräldrar och syskon hade sysslat med handel i någon form ver-
kar ha förekommit i viss utsträckning. Ett antal manikyrister verkar ha 
kommit från hem med erfarenhet av handel och företagande. hanna 
adelé Elmén (f. 1881) var handelsidkerska från Misterhult i kalmar län. 
hennes mor var hemmansägaränka som gifte om sig med en arrenda-
tor. Elméns verksamhet på Uplandsgatan 48 kombinerade manikyrsa-
long med kostymateljé. Ett annat exempel är systrarna Britzelli som 
gemensamt drev en skönhetssalong i Stockholm. Under namnet ”frök-
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narna Britzelli” eller ”Britzelli systarna” gjorde de sig kända för sina 
behandlingar på klarabergsgatan 21.12 De började som bodsbiträden. 
Modern carolina som bodde med dem en tid, var gift med en skräd-
dare. kanske tvingades döttrarna försörja familjen, eftersom fadern 
vistades en period i USa, därefter blev modern blev änka.13. 
 Yrket manikyrist kunde också överföras från mor till dotter. Josefina 
Sandberg (1840–1918) var manikyrist i Stockholm. hennes fosterdotter 
aurora henrietta Sandberg (1860–1939) valde också denna yrkesbana. 
aurora henrietta specialiserade sig på manikyr samt fot- och massage-
behandling på Norrlandsgatan. fostermodern Josefina kallade sig ”lik-
tornsoperatör” och massör. aurora henrietta gifte sig så småningom 
med polisen Stylander (Stockholms adresskalender 1915).14 
 En annan intressant företagare var Johanna charlotta Boman 
(1868–1958). hon var verksam i Stockholm och delade hushåll med 
modern kristina katarina Boman petterson (1834–1931). Mor och dot-
ter kom från hageby i kalmar län. Modern var torpareänka. i Stock-
holm stad bytte Johanna charlotta förnamn till Jeanna. hennes 
huvudsakliga sysslor var manikyr, pedikyr och ansiktsmassage. Jeanna 
titulerade sig ”hofmanikurist” i adresskalendern. förmodligen inne-
bar det en nära förankring till Stockholms kungligheter. hur hon lyck-
ades göra denna karriär framgår inte i detta material. Genom folkräk-
ningarna kan man se att Jeanna arbetade en tid som klädsömmerska 
innan hon fann den nya karriären. År 1910 registrerades hon som 
manikyrist. Ett tecken på entreprenörskap visas i att Jeanna Boman 
utvecklade en egen salva vilken fick stort gehör i tidningspressen. 
”Bomans Exalva” hade enligt henne själv hjälpt kunder som hade 
diverse hudproblem. i synnerhet hade hon hjälpt ”tusentals personer 
ur alla samhällsklasser”. Såväl gamla som unga och även i utlandet 
hade man fått upp ögonen för hennes salva. i varje förpackning av sal-
van medföljde en summering av alla tacksamhetsbrev som hade skick-
ats i samband med att man nyttjat den. Som ett tillägg påstod Jeanna 
Boman att salvan dessutom godkänts och kontrollerats av ”Sveriges 
skickligaste hudläkare”. Salvan var enligt uppgift ofarlig och effektiv 
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mot eksem och diverse utslag. Salvan påstods även hjälpa mot sår, 
skäggsvamp, bensår med mera.15 
 Det framkommer i materialet att minst två kvinnor hade utländsk 
bakgrund och var födda i Ryssland. att yrket kunde tilltala utländska 
kvinnor kanske berodde på att man hämtade metoder och preparat 
från utlandet. Det finns dock sparsamt med information om dessa 
kvinnor. Manikyristen Maria adlivankin (f. 1882) var verksam i Stock-
holm. hon var ogift och född i St. petersburg. hennes praktik låg en tid 
vid Birger Jarlsgatan år 1915.16 Den blott 18-åriga Sonja Grossak (f. 1892) 
var skriven i Stockholm stad år 1910, ogift, manikyrist, från Ryssland. 
hon bodde med den 5 år äldre systern Dora Grossak (f. 1887) som var 
sömmerska. Grossak står dock inte registrerad i adresskalendern. Det 
är oklart om hon praktiserade yrket i Sverige (Folkräkningen 1910).
 Generellt ansåg man att den ogifta kvinnan hade låg status i samhäl-
let. hon ansågs vara ogift i väntan på äktenskap (Bladh 1991: 22). Den 
39-åriga Selma Eriksson (f. 1871) född i örby älvsborgs län försörjde sig 
som manikyrist. hon var ensamstående mor och hade en 11-årig son 
född 1899 att försörja. Uppenbarligen försökte Selma Ericson även sälja 
sina produkter till övriga Sverige. i Idun står att läsa en av hennes 
annonser: ”Gurkmjölk är det bästa för en ömtålig hud. pris 3:50, till 
landsorten -f- porto. Selma Ericson, karlavägen 55, Salong för hygie-
nisk behandling.”17 i adresskalendern 1910 kallade hon sin verksamhet 
”atelje för hygien, ansiktsbehandling, manicure, pedicure och hand-
bad”.18 
 Givetvis är det svårt att spåra upp alla kvinnliga företagare, då det 
ibland finns luckor i källmaterialet. En del av de ogifta kvinnorna lade 
ned sin verksamhet när de skulle gifta sig. anna Sundberg (f. 1881) var 
manikyrist och fröken Mathilda Wihrs efterträdare i Stockholm. anna 
Sundberg kom att gifta sig med greve och löjtnant Gustaf oxenstierrna 
(1883–1918) i New York. Enligt tidningen Dalpilen var anna Sundberg 
”innehafvarinna af en ”mycket anlitad manicuraffär vid Biblioteksga-
tan i Stockholm”.19 om hon återvände till Sverige i samband med skils-
mässan ett antal år senare är oklart. Dock framgår det att företagaren 
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Maria Enqvist var innehavare av hennes salong år 1910 (Stockholms 
adresskalender 1910). 
 Julie Willett som studerat amerikanska manikyrister under mellan-
krigstiden menar att branschen tidigt kopplades till kvacksalveri. Det 
fanns en rad oseriösa aktörer på marknaden. hon beskriver hur mani-
kyrister fick dåligt rykte. Willett exemplifierar hur en manikyrist drev 
en opiumhåla, medan en annan anklagades för diverse brott. Risken att 
bli bestulen, när damer fick ”naglarna gjorda” var överhängande. Enligt 
Willett hade manikyrister lägst status i skönhetsbranschen (Willett 
2005: 65). Det är oklart om liknande jämförelser kan göras med mani-
kyrister i Stockholm. Jag har inte funnit några belägg för att manikyris-
ter skulle ha haft låg status eller dåligt rykte. i 1910-talets USa jämför-
des manikyrister ibland med prostituerade. vid herrfrisörsalonger i 
USa kunde kvinnliga manikyrister arbeta. inte sällan rekryterades de 
på grund av sin förmåga att attrahera män och förmåga att flirta med 
manliga kunder. för många kvinnor var det också förbundet med obe-
hag att utföra nagelvård på män, inte minst då dessa kunde vara beru-
sade (Willett 2005:63). Några av de svenska manikyristerna betonade 
att de helst inte tog emot manliga kunder, utan endast kvinnor.

Gifta, frånskilda och änkor 
att gifta kvinnor befann sig ute på arbetsmarknaden ansågs ofta som 
ett tecken på fattigdom, enligt christine Bladh (Bladh 1991: 22). i det 
följande diskuteras ett antal empiriska exempel på gifta kvinnliga 
manikyrister i 1910-talets Stockholm. Utifrån denna avgränsade empiri 
kan man utläsa att de gifta kvinnorna ofta var något äldre än de ogifta. 
De verkar i likhet med de ogifta kvinnorna ha varit angelägna om att 
erbjuda ”unika” och diversifierade tjänster. kanske var det extra viktigt 
att hävda sig i konkurrensen, erbjuda nya metoder och preparat var ett 
sätt att etablera sig och få en trogen kundkrets.
 Emma irstedt (1862–1937) försörjde sig som manikyrist. hon var gift 
med snickaren Johan peter holmin (1857–1930) med rötter i västman-
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land. paret hade tre barn. i de tidiga folkräkningarna från 1890 och 1900 
uppgavs inget ”yrke” för Emma. Däremot i folkräkningen för år 1910 
stod hon omnämnd som manikyrist. kanske det var ett resultat av att 
familjen hamnat i ekonomiskt trångmål. År 1910 var Emma 48 år gam-
mal. Yngsta sonen karl Mauritz var 10 år gammal. hennes mottagning 
var belägen på lästmakaregatan 8. hon annonserade i kvinnotidskrif-
ten Dagny 1910. Enligt annonsen erbjöd Emma inte enbart manikyr och 
handbad för kalla händer, utan även ansiktsbehandling. Bland annat 
innebar det så kallad vibrationsmassage, där elektricitet användes. 
hon erbjöd också fotbehandling.20 
 att vara gift och samtidigt driva en verksamhet kan vara ett tecken 
på att mannens inkomst inte var tillräcklig. Det kunde också vara ett 
resultat av att mannen var frånvarande, eller vistades utomlands. År 
1910 var den då 33-åriga anny landén (f. 1877) verksam som manikyrist 
i Stockholm. hon var uppväxt i Sundsvall, men maken vistades enligt 
uppgift på okänd ort. förmodligen vistades mannen i finland, då anny 
var skriven under den finska församlingen. i hushållet fanns nämligen 
den 10-åriga dottern flora alfhild (1900) född i vasa, liksom 6-årige 
Uno alfred Edvard, född 1904 i tammerfors, finland. annys verksam-
het kretsade kring manikyr, pedikyr och hygieniska behandlingar (Folk-
räkningar 1910, Stockholms adresskalender 1910).21 
 År 1901 annonserade fru Emelie hagelthorn (f. 1855) om manikyr. 
Utöver detta behandlade hon sina kunder med ljusbad och massage. 
hennes verksamhet låg på Biblioteksgatan 12 i Stockholm. Enligt 
annonsen använde hon sig av Dr Metzgers metod. vem var då denna 
Emelie hagelthorn? Enligt folkräkningen från 1910 var hon ”före detta 
kassörska” och skyltade således inte med att hon var manikyrist.22 
Maken var assuransbokhållare anders christian hagelthorn (f. 1849). 
paret hade också flera barn och tjänare. i detta sammanhang verkar 
det som om familjen hade gott ställt. Så det betyder kanske även att 
gifta kvinnor också kunde använda yrket som en inkörsport till ökat 
oberoende. i 1890- och 1900 års folkräkning beskrivs maken som 
”agent”. på så vis kanske också professionen kan ses som en del av 
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familjens verksamhet. i 1900 års folkräkning listades Emelie som ”mas-
sör med kunskap i elektriskt ljus” (Folkräkningen 1900).
 Ett annat exempel på en gift manikyrist är Emma karlqvist Rickman. 
Enligt folkräkningen från 1910 var hon gift med perukmakaren henrik 
karlkvist (1871–1918). Sundsvallsfödda Emma vilhelmina Rickman var 
registrerad som hårfrisörska i 1900 års folkräkning (Se även Stockholms 
adresskalender 1920). Den gifta Magda Malmstedt kombinerade också 
damfrisering med manikyr. hon annonserade om sina behandlingar i 
Stockholms adresskalender. Malmstedt betonade att hon hade 15 års 
erfarenhet inom branschen år 1910. Malmstedt arrangerade frisyrer till 
bröllop och hade en specifik avdelning för hygienisk ansiktsbehand-
ling. De gifta kvinnliga manikyristerna var ingen homogen grupp. i 
olga Elfstrands fall hade hon både barn och tjänarinna när hon erbjöd 
sina tjänster. Den då 47-åriga olga Matilda Elfstrand (f. 1863) var född i 
Gävle och dotter till stadens järnhandlare fischer (f. 1832). Maken var 
språkpedagogen och läroboksförfattaren Daniel Elfstrand (1858–1947). 
paret bodde på Djursholm. De ingick äktenskap 11 april 1907 i Stock-
holm, men äktenskapet upplöstes redan 1918.23 
 Det fanns också frånskilda och änkor som erbjöd manikyr. Denna 
grupp var förstås inte lika stor som övriga kategorier. Den frånskilda 
Gerda Mignon hagberg (f. 1876) arbetade som manikyrist i Stockholm. 
Möjligen var det ett sätt för henne att försörja sig. hennes far var den 
tyske handelsagenten Rudolf Marcus (f. 1838). kanske var det därför 
naturligt för henne att söka sig till handel och skönhetsbranschen. Ett 
annat exempel är Ella Mauléon som drev institut Mauléon. hon var före 
detta direktörshustru med två söner i ett tidigare äktenskap. hon hade 
en typisk borgerlig bakgrund, då hennes far var stadsfiskal i Eksjö. Ella 
Mauléon hade således goda förutsättningar att driva företag. Sannolikt 
hade hon redan ett upparbetat nätverk i staden. hon kom så småningom 
att gifta om sig med skådespelaren oscar Johansson. tillsammans fick 
paret sonen Gunnar, vilken senare antog efternamnet Björnstrand, och 
etablerade sig som den kände Dramatenskådespelaren (Folkräkningarna 
1900, Folkräkningarna 1910, Stockholms kalendern 1920).
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 ingenjörsänkan Maria von Mickwitz hade mottagning på Drottning-
gatan i centrala Stockholm. i tidskriften Hälsovännen rekommende-
rade man hennes behandling av finnar och pormaskar. i synnerhet 
eftersom hennes behandling inte var ”dyrbar” utan ”effektiv.24 Mickwitz 
ansågs dessutom vara specialist på ”hårsjukdomar”, vilket man kunde 
om i adresskalendern (Stockholms adresskalender 1912). von Mickwitz 
var en adlig familj i finland med rötter i tyskland. i folkräkningarna 
listades hon som ”rysk undersåte”, trots att hon var född i vånga socken 
i östergötland 1854. 
 Gemensamt för denna grupp kvinnor var att nästan samtliga hade 
en familj att försörja inklusive egna barn. Majoriteten verkar ha kom-
mit från bättre bakgrund, även om det självfallet fanns undantag. 
Gemensamt för samtliga kvinnor var att de verkade arbeta hårt för 
att profilera sig inte enbart som manikyrister, utan erbjöd flera olika 
typer av behandlingar.

Sammanfattning
Skönhetsbranschen öppnade möjligheter för kvinnor till sysselsättning. 
Genom diverse källmaterial kan vi finna spår av kvinnliga företagare i 
Stockholm under tidigt sekelskifte. En del kvinnor startade egna före-
tag, andra rekryterades som elever till salonger för att så småningom 
starta eget. Under tidigt sekelskifte 1900 ökade dessutom intresset för 
skönhetsbehandlingar. att arbeta som manikyrist verkar ha varit en sys-
selsättning som tilltalade olika typer av kvinnor. främst verkar det ha 
varit ogifta och ensamstående kvinnor med småborgerlig bakgrund, 
men även gifta kvinnor som hade denna bakgrund drev verksamhet. 
inte sällan fanns en koppling till handel inom familjen. Materialet är 
dock något för begränsat för att kunna dra alltför stora slutsatser. 
 Manikyrister i Stockholm var sällan enbart specialiserade på mani-
kyr. De erbjöd sina kunder, alltifrån ansiktsbehandlingar och pedikyr 
till borttagning av generande hårväxt och hudbehandlingar. olika tek-
niker och metoder praktiserades. De flesta kvinnor drev salonger eller 
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ateljéer på östermalm eller Norrmalm. Smutsiga, röda eller ovårdade 
händer och naglar förknippades med kroppsarbete, därför ville borgar-
klassens kvinnor markera distans genom vita välvårdade händer och 
naglar. kvinnliga entreprenörer hade uppenbarligen förmåga att 
erbjuda dem det, dels genom olika behandlingsformer, dels genom att 
förmedla olika former av skönhetsmedel. De gifta manikyristerna ver-
kar ha varit något äldre än de ogifta. 
 Under 1920-talet ökade antalet salonger och utövare av skönhetsvård 
i Stockholm. 1920-talet var också en period då damfrisörsalonger fick 
sitt genomslag i Sverige. tidningarnas annonser och frågespalter om 
skönhetsvård vittnar om ökat intresse för det yttre. i tidskriften Idun 
lanserades en särskild spalt för frågor om skönhetsvård under 1910-
talet. De flesta manikyrister i Stockholm var sällan infödda Stockhol-
mare. De verkar ha jobbat sig upp och etablerat sig i staden. oklart är 
hur de hade förvärvat kunskap rörande skönhetsvård. Det mesta tyder 
på att de verkat som elever vid skönhetssalonger, alternativt vistats 
utomlands med möjlighet att praktisera alternativt studera. Det kan 
vara förklaringen till att flera kvinnor inte kom från arbetarklassen. 
 att svenska kvinnor sökte sig till skönhetsbranschen har förmodli-
gen flera förklaringar. kvinnliga konsumenter hade blivit mer köp-
starka. Ett allmänt intresse hade dessutom ökat kring hygien och skön-
hetsvård. kanske erbjöd även denna bransch ett visst mått av frihet. 
Medicinsk kompetens krävdes inte och man kunde göra snabba pengar 
på människors längtan efter skönhet. 

Noter
1. Folkräkningen den 31 December 1910, del III Folkmängdens fördelning efter yrken 

(Stockholm 1917).

2. Nina lykke, ” intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, 

Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1.03.

3. Enligt folkräkningarna 1900, 1910 och 1930 får man 21 träffar över hela landet 

rörande begreppet/yrket ”Manikurist”. Det fanns en manikurist i de digitaliserade 
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folkräkningarna för Stockholm år 1900. Jag har inte räknat med den kvinna som år 

1910 står under beteckningen ”före detta manikurist”.

4. Enligt adresskalendern byggde uppgifterna på vad personen ifråga ville ange för 

rubrik för sin verksamhet. person eller firma kunde registreras avgiftsfritt. Men det 

betyder inte att alla kvinnliga företagare anmälde sig till registret. om man ville 

synas under flera rubriker behövde man betala en avgift samt göra en särskild 

anmälan. Se exempelvis Stockholms adresskalender 1910.

5. http://www.ne.se (hämtad 2016-02-28)

6. Folkräkningar 1900. https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar

7. Folkräkningen den 31 December 1910, del III Folkmängdens fördelning efter yrken 

(Stockholm 1917).

 8. De kvinnor som listas som manikyrister i Stockholms adresskalender 1910 är föl-

jande: t. arvidsson, J. Boman, E. Bjurzell, a o E. Britzelli, hv carlson, S. Ericson, a 

landén, J. linder, M. Malmstedt, M. von Mickwitz, J. Sandberg, a. Sundberg. i Folk-

räkningarna 1910 står följande kvinnor listade: M. adlivankin, t arvidsson, E Bjur-

sell, J. Boman, aM Britzelli, oM. Elfstrand, S.Eriksson, S.Grossak, GM. hagberg, 

GM. hedin, E. irstedt, a. landén, EMMk. lindqvist (denna står listad som före 

detta manikyrist, och jag har därför inte räknat med henne som verksam 1910) 

samt a. Wittborn.

 9. Idun 19.7.1906

10. Folkräkningarna 1890, 1910.

11. annons rörande astrid Wittborn. Idun 18.6.1911.

12. Stockholms adresskalender 1924.

13. Familjegravplats Norra begravningsplatsen,http://hittagraven.stockholm.se/sv/

Norra-begravningsplatsen/1/07a/33/2 besökte sidan 20.2.2015). Folkräkningarna 

1900, 1910.

14. http://hittagraven.stockholm.se/sv/Norra-begravningsplatsen/1/07a/33/2 

(besökte sidan 20.2.2015).

15. Hela världen: hennes bästa tidning. 1929.

16. Stockholms adresskalender 1915.

17. Idun 30.11.1919.

18. Stockholms adresskalender 1910.

19. Dalpilen 1908-01-21
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20. fru holmin annons. Dagny 2.6.1910.

21. landén var skriven under den finska församlingen i Stockholm 1910. Ett tag var hon 

och äldsta dottern skriven hos hennes mor i Sundsvall som var arbetaränkan kata-

rina Sofia Bergkvist Wallin (f. 1850). Folkräkningarna 1900.

22. Idun23.11.1901. Se Folkräkningar 1910.

23. Daniel Elfstrand, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15969, Svenskt biografiskt lexi-

kon (art av Wilhelm Bladin.), hämtad 2016-02-26.

24. Hälsovännen. Årg. 33, 1918.
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Genus och grundarteam 
Nya företags överlevnad i Stockholm  

under 1900-talets första hälft

Marcus Box1 & tommy larsson Segerlind

Inledning
i denna uppsats försöker vi belysa några centrala frågor inom forsk-
ningsfält som i flera avseenden har tydliga beröringspunkter med var-
andra: forskning om genus, studier av kvinnor som företagare, samt 
forskning i entreprenörskap som studerar förekomsten och betydelsen 
av entreprenöriella team för företagsbildning och företagsutveckling. i 
Sverige gjordes från 1980-talet pionjärinsatser av kvinnors företagar-
verksamhet i form av bland annat de omfattande kartläggningarna av 
carin holmquist och Elisabeth Sundin (1981–1985), liksom av histo-
riska studier av kvinnors företagande (se exempelvis Bladh 1991) och 
deras villkor i arbetslivet (Wikander 1988). inom entreprenörskaps-
forskningen är frågor som rör genus numera högaktuella, både natio-
nellt och internationellt. Ett tydligt exempel är det globalt inriktade 
forskningsprogrammet Diana om kvinnors entreprenörskap, som år 
2007 erhöll det sverigebaserade, prestigefulla internationella priset The 
Global Entrepreneurship Award (se också holmquist och carter 2009). 
inom politiken har alltsedan 1980-talet kvinnors villkor och möjlighe-

Genus och grundar-
team

Box & larsson Segerlind

Genus och företagande
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ter som företagare dessutom erhållit allt större politisk uppmärksam-
het och har varit föremål för flertalet utredningar, undersökningar och 
åtgärder (tillväxtanalys 2014).
 i den här studien ingår ett större antal företag som bildades och var 
verksamma under 1900-talets första hälft. Närmare bestämt studeras 
samtliga de aktiebolag som under fyra olika år – 1912, 1930, 1942 och 
1950 – etablerades i Stockholm. De flesta av dessa var mindre företag, 
inte sällan grundade av personer som ofta hade någon slags släktskap 
med varandra. inslaget av familjeföretagande var därför ganska stort. 
Både kvinnor och män förekom som grundare eller medgrundare, men 
män var i absolut majoritet av de drygt 4000 individer som startade 
dessa företag. här rör det sig om nästan 1500 nybildade bolag som vi 
följer över tid och vi ställer frågan om företagandets villkor kan kopp-
las till de individer som startade bolagen. Med företagandets villkor 
avses här företagens förmåga att överleva över tid. vi frågar oss vilken 
betydelse genus, förekomsten av grundarteam och, inte minst, själva 
konstellationen av dessa grundarteam hade för företagens möjligheter 
att överleva på sin marknad. här ingår frågan om bolag som grundades 
av fler än en person – det vill säga av ett grundarteam – hade större 
chans att överleva än de bolag som hade en ensam grundare. än vikti-
gare är frågan om genus hade någon betydelse. hade företag bildade av 
kvinnor under det tidiga 1900-talet bättre, sämre eller likvärdiga möj-
ligheter att överleva i jämförelse med de företag som grundades av 
män? vidare, förekom det skillnader mellan olika grundarkonstellatio-
ner? Med detta avses ifall de företag som grundades av kvinnor i team, 
eller av män i team, uppvisade olika utsikter att överleva i jämförelse 
med de fall där grundaren bestod av en ensam kvinna eller av en ensam 
man. och vilken betydelse hade det för företaget om grundarna bestod 
av en man och hustru, dvs. av makar? 
 forskning som handlar om olika team-konstellationer, däribland 
familjeföretag, makar och företagarpar har uppmärksammats allt mer 
inom forskning om entreprenöriella team. Som nämnts har också 
betydelsen av genusfrågor i företagandet blivit ett etablerat tema i 
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nutida entreprenörskapsforskning vilket, som kan utläsas ovan, också 
är den grundläggande frågan i denna uppsats. Ett viktigt tema inom 
entreprenörskapsforskningen har handlat om företag som är bildade 
eller ägda av kvinnor presterar annorlunda – mätt som tillväxt, vinst 
eller överlevnad – i förhållande till företag som startas eller drivs av 
män. forskningsfältet är numera tämligen stort, men i korthet kan två 
olika uppfattningar urskiljas. En är att kvinnor generellt på olika sätt 
strukturellt diskrimineras, att de har sämre tillgång till exempelvis kapi-
tal och finansiering, och att de saknar lika bra nätverk som manliga 
företagare. Detta påverkar kvinnors möjligheter att få sitt företag att 
växa och överleva (Gatewood m fl 2009, Marlow och patton 2005). En 
diametralt motsatt uppfattning är att det inte existerar någon egentlig 
skillnad när hänsyn tas till att kvinnor generellt sett har andra strategier 
än män – till exempel driver verksamheten på deltid eller som en ”livs-
stil” – eller etablerar företag som generellt sett är mindre än företag som 
bildas av män. kvinnor startar ofta andra typer av verksamheter än 
män, såsom inom service och tjänster, medan de sistnämnda i högre 
utsträckning startar företag inom tillverkning och teknik. Skillnaden är 
således mer eller mindre ”förment” och försvinner när man kontrollerar 
för dessa förhållanden. Empiriskt underlag på mikronivå – det vill säga 
data på företags- och/eller individnivå – har angetts som centrala för att 
komma åt detta problem. aggregerade data eller tvärsnittsdata som 
bara ger en ”ögonblicksbild” kan, har det påståtts, ge helt andra resultat 
än mikrodata (se t ex Du Rietz och henrekson 2000). 
 Det finns därför en anledning till varför vi ställer ovanstående frågor 
till vårt studieobjekt. Svårigheterna med att studera frågor som rör 
kvinnors och mäns villkor som företagare har ofta varit av empirisk art. 
Underlag och indikatorer på dessa fenomen ofta har saknats. fallstu-
dier av enstaka företag eller företagare har inte sällan svårt att göra 
dem allmängiltiga. kvantitativa uppgifter i nutida statistik är därtill 
ofta aggregerad: uppgifter på företags- och individnivå saknas i högre 
utsträckning och svårigheterna med att kombinera olika datakällor 
och register – dvs. källor om kan kontrollera för eller mäta företags till-
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blivelse, deras storlek, deras sammansättning– har därtill varit bety-
dande. Genom att använda arkivmaterial på mikronivå – företagsnivå 
– och genom att kvantifiera dessa underlag uppstår möjligheten att 
belysa ovanstående frågor. Det finns alltså en metodmässig poäng med 
att ställa våra frågor till ett större empiriskt material, vilket här utgör 
totalundersökningar av samtliga de bolag som bildades under ett visst 
år eller under olika år. vi försöker också i uppsatsen att sätta in vårt 
studieobjekt i sitt historiska och institutionella sammanhang. oaktat 
den diskussion inom nutida forskning som handlar om kvinnor som 
företagare möter andra villkor än män eller ej, kan vi konstatera att 
både informella och formella regler – juridiska såväl som sociala – i det 
tidiga 1900-talets Sverige som rörde kvinnans roll och funktion i det 
ekonomiska och sociala livet till många delar skilde sig från dagens. 
kan detta ha haft någon betydelse för hur det gick för de bolag som 
startades av kvinnor? kan resultaten jämföras med vår egen tid och 
resultaten från tidigare studier – finns några skillnader och likheter? 

Betydelsen av team, genus och förtroende
Ett vanligt antagande i entreprenörskapsforskningen har tidigare varit 
att företag startas av en ensam grundare. föreställningen om den 
”ensamme hjälten”, entreprenören (oftast en man), har hållit sig kvar – 
inte minst inom politik och i nutida debatt. Genusforskningen inom 
entreprenörskap är inget undantag. Ett något annorlunda perspektiv 
är att beakta att företag ganska ofta har fler än en grundare – dvs. de 
startas i team. Det finns många olika uppfattningar om vad som defi-
nierar ett entreprenöriellt team (cooney 2005). i den här uppsatsen 
begränsas våra möjligheter av själva källmaterialets beskaffenhet. i vår 
studie består ett företags grundare av den eller dem som bildade och 
konstituterade ett bolag. om flera personer grundade ett bolag och 
satt som styreledamot eller ordförande vid dess tillblivelse har vi defi-
nierat det som ett grundarteam. vi redogör mer för vårt tillvägagångs-
sätt längre ned i uppsatsen.
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 tidiga studier av entreprenöriella team visade att företag bildade av 
team har en större möjlighet att prestera bättre än företag bildade av 
en enskild individ (se cooper och Gimeno 1992, Storey 1998). hur man 
mäter prestation varierar dock mellan olika studier och de positiva 
team-effekterna blir tydligast när vi tittar på prestation i termer av 
företags tillväxt. Det positiva sambandet mellan grundarteam och 
företagstillväxt har ansetts vara en effekt av den heterogena kombina-
tionen av medlemmarnas olika förmågor och resurser. Effekterna är 
inte lika uppenbara i termer av företags överlevnad. (kamm och Nurick 
1993, Sandberg 1992). Betydelsen av diversiteten i team har emellertid 
visat sig vara svår att bekräfta empiriskt. Därför har efterfrågats alter-
nativa förklaringar till de observationer som gjorts i tidigare studier: 
forbes m fl (2006) argumenterar för att ett resursteoretiskt perspektiv 
bör kompletteras med relationell teori, där begrepp som tillit och för-
troende (eng: trust) i dessa konstellationer tas med som en variabel. Ett 
sociologiskt begrepp – eller fenomen – som alltmer har kommit att 
användas i forskning om entreprenöriella team, och som uttryckligen 
används i föreliggande studie, är ”homofili” (eng: homophily). Med detta 
avses selektionen av andra medlemmar i ett nätverk eller grupp vilka 
har likartade attribut såsom etnicitet, nationalitet, utbildning – eller 
kön (Mcpherson m fl 2001). En hög grad av homofili i entreprenöriella 
team, mätt som likhet i kön och etnicitet, har i några studier visat sig 
vara betydelsefull i förklaringar av hur företag blir till (Ruef, aldrich 
och carter 2003) men också för deras överlevnad. i den bemärkelsen 
har således homogeniteten i entreprenenöriella team betydelse för hur 
det går för företaget efter att det har bildats: den amerikanske forska-
ren Martin Ruef (2010) visar exempelvis att graden av homofili, mätt 
som teamets genussammansättning, ökar sannolikheten för företa-
gens överlevnad, särskilt för företag med manliga team. tesen ”lika 
söker lika” verkar således stämma för entreprenöriella team och kan 
också kopplas till förtroende och tillit utifrån att man antas ha tillit till 
den som liknar en själv. Det är således inte heterogeniteten, utan sna-
rare homogeniteten i team som kan vara av betydelse. allt annat lika 
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innebär detta att företag som består av homogena grundarteam – 
enbart män eller enbart kvinnor – kan antas ha en större överlevnads-
chans än företag med heterogena team, där således både män och 
kvinnor ingår. 
 Men vad innebär detta när ett heterogent team består av ett par, 
såsom makar (eng: spouse team) där man kan anta hög grad av tillit och 
förtroende? över lag verkar det vara relativt vanligt med team bestå-
ende av vänner, par eller familjemedlemmar i företagsbildningsproces-
sen. karin hellerstedt (2009) har exempelvis för svensk del visat att nya 
företag bildade av makar hade en högre lönsamhet. En inledande hög 
grad av lojalitet, tillit och social gemenskap kan alltså positivt inverka 
på företagets möjligheter, inklusive dess förmåga att överleva (larsson 
Segerlind 2009, Ruef 2010). fenomenet tillit (trust) i kombination med 
heterogenitet, t ex i fall med makar och företagarpar (spouse teams), 
utmanar eller kompletterar därför antagandet om att det är homogena 
team, inte heterogena, som har större möjlighet att få ett nytt företag 
att överleva. Sammanfattningsvis kan konstateras att senare tids forsk-
ning om entreprenöriella team leder till frågor som rör teamets sam-
mansättning och hur vi kan tolka denna sammansättning. 

Kvinnor som företagare – mönster och villkor
kvinnors deltagande i näringslivet och som företagare har kommit att 
uppmärksammas allt mer i forskning och politik i såväl Sverige som 
internationellt. En allmänt rådande uppfattning har varit att kvinnors 
företagande historiskt sett har varit lågt. kvinnors insatser i och betyd-
else för familjeföretag och företagande har emellertid antagligen 
underskattats kraftigt (karlson Stider 1999, Nordlund Edvinsson 2008) 
och kvinnors företagarverksamhet i Sverige har därtill sannolikt varie-
rat över längre tidsperioder. Minskningar under exempelvis 1900-talet 
kan bland annat förklaras av att i synnerhet gifta kvinnors förvärvsin-
tensitet har ökat, liksom av den offentliga sektorns expansion från och 
med efterkrigstiden som har utgjort en betydande arbetsgivare för för-
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värvsarbetande kvinnor (Sundin 1988, 1995). andelen kvinnor som 
egenföretagare har ökat åtminstone sedan 1970-talet fram till vår tid.2 
 Det gäller dock att hålla i åtanke att skillnaderna i mäns och kvin-
nors företagande inte enbart avspeglas i kvantitativa termer – både 
historiskt och i vår tid går exempelvis att observera ganska betydande 
skillnader i den juridiska företagsform som kvinnor och män väljer, lik-
som skillnader i vilken verksamhet och bransch man etablerar sig i. i 
början av 1990-talet utgjordes exempelvis det totala företagsbeståndet 
i Sverige till 60 procent av aktiebolag och 30 procent av enskild firma. 
Skillnaderna mellan de två företagsformerna är betydande; bland 
annat skiljer man på ägarens och företagets ekonomi i aktiebolag men 
inte i enskild firma. Enbart åtta procent av aktiebolagen år 1992 drevs 
av enbart kvinnor medan motsvarande siffra var 17 procent för enskild 
firma (NUtEk 1992). Det verkar som om skillnaderna har minskat 
något sedan dess men fortfarande är de uppenbara. vidare har som 
inledningsvis diskuterades kvinnor traditionellt etablerat sig i andra 
branscher – män dominerar mer tydligt inom t ex byggnadssektorn, 
transportsektorn och i industriell verksamhet. kvinnors företagande 
förekommer i högre utsträckning inom detaljhandel, jord- och skogs-
bruk, reparationer, tvätterier och annan typ av service (tillväxtverket 
2012, se också NUtEk 1992). i allmän bemärkelse kan vi därför 
konstatera att kvinnor har varit och är underrepresenterade som före-
tagare. kvinnors företagande har under de senaste decennierna allt-
mer lyfts fram som en jämställdhetsfråga (Wottle och Blomberg 2011). 
Denna underrepresentation kan förklaras av ogynnsamma institutio-
nella förutsättningar ( formella såväl som informella) för kvinnors före-
tagande i Sverige under 1900-talet. Däremot är forskningsläget inte 
helt tydligt om hur kvinnor som företagare presterar annorlunda i jäm-
förelse med män som är företagare. Med prestation avses här företa-
gets förmåga att generera vinst, att växa eller att överleva.
 vi har inte möjlighet att i denna uppsats ge en fullständig överblick. 
Snarare är ambitionen nedan att ge en övergripande bild av vad vi 
anser vara de rådande strukturerna och större förändringarna från 
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1800-talets senare hälft fram till mitten av 1900-talet. i avsaknad av 
sociala skyddsnät, och i en institutionell miljö där det enskilda äkten-
skapet var en statlig angelägenhet, kunde egen företagarverksamhet 
under 1800-talet och en stor del av 1900-talet utgöra en överlevnads-
strategi för kvinnor. Det är därför kanske inte så förvånande att egen 
verksamhet till stor del kan ha initierats av nödvändighet. i historisk 
belysning har också en stor del av kvinnors företagande utgjorts av ore-
gistrerat företagande, exempelvis hemsömmeri (Sundin 1988). Det är 
därför svårt att fånga upp och mäta företagande och företagandets 
omfattning bland kvinnor i offentlig statistik (Svanström 2003). krö-
gerskor och månglerskor var en vanligt förekommande företagarverk-
samhet. i just Stockholm kom under 1800-talets andra hälft exempelvis 
minuthandel bli vanlig verksamhet för kvinnor (Bladh 1995, Sundin 
1988). 
 i och med upphävandet av skråtvånget år 1864 i Sverige infördes total 
näringsfrihet vilket formellt medgav kvinnor samma rättigheter som 
män. Däremot gällde detta enbart ogifta kvinnor. kvinnor som företa-
gare mötte en rad hinder. En änka kunde visserligen driva företag efter 
sin makes bortgång, men om en änka gifte om sig fick hon än en gång 
en förmyndare. kvinnans lika möjlighet som politisk, social och 
ekonomisk aktör kringskars därför av såväl formella och informella 
hinder och det var inte förrän så sent som 1921 som kvinnor blev for-
mellt myndiga. Begränsningarna i rätten till kontroll och ägande av 
egendom och möjligheterna att driva och leda företag kan i ett jämfö-
rande perspektiv till och med ha varit mer utdragen i Sverige än i andra 
länder (Göransson 1993). Reformer av betydelse för föreliggande under-
sökningsperiod var dels införandet av allmän och lika rösträtt och för-
ändringar i giftermålsbalken år 1921. föreställningar och uppfattningar 
om det olämpliga i att kvinnor innehade positioner i näringslivet – i 
det offentliga – kvarstod långt efter detta och gör det sannolikt även 
idag (Svanström 2003, s. 65). Enligt Zara Bersbo (2012), som har stude-
rat kvinnors ekonomiska medborgarskap i Sverige under 1900-talets 
första hälft, var t ex nyordningen av år 1921 inte grundad i värderingar 
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som tänktes leda till en radikal förändring av gifta kvinnors ekonom-
iska position i äktenskapet. förslaget genomsyrades enligt Bersbo sna-
rare av att gifta kvinnor skulle ”befrias” från arbete utanför hemmet så 
att de kunde utföra sin ”naturliga” uppgift som moder och maka. 
Genom övergångsregler förblev därtill alla redan gifta kvinnor ekono-
miskt omyndiga ända fram till 1950. Ett annat exempel på hur infor-
mella regler och uppfattningar om skillnader mellan män och kvinnor i 
företagandet ges av Maria axelssons (2006) studie av konkurser i Upp-
sala under mellankrigstiden. konkursförvaltarna tenderade att i högre 
utsträckning hänvisa till brister i personliga egenskaper och avsaknad 
av affärssinne när kvinnors konkurser skulle förklaras, och i högre 
utsträckning till omvärldsförhållanden – såsom ”sämre tider” – då det 
gällde män (axelsson 2006, s 67 ff). 

Tillvägagångssätt och källmaterial
Det har ovan antytts att det råder brist på systematiska historiska upp-
gifter om mäns och kvinnors deltagande i näringsliv och som företa-
gare. hur ska vi gå tillväga om vi vill studera omfattningen av kvinnors 
och mäns företagarverksamhet? Denna fråga måste kunna besvaras 
innan vi kan ställa andra typer av frågor. Exempel på sådana frågor är 
om det föreligger skillnader i kvinnors och mäns möjligheter att få sina 
företag att växa och överleva, liksom – som i föreliggande uppsats – om 
vi kan fånga upp vad det betyder för företagets förmåga att överleva på 
sin marknad när det bildas av en enda person eller av ett team (homo-
gena eller heterogena) – eller när grundarteamet består av två makar. 
 här försöker vi alltså pröva tidigare uppfattningar och antaganden 
inom entreprenörskapsforskningen. Genom att försöka operationali-
sera begrepp som team och tillit (trust), samt genom att använda arkiv-
material som sällan använts i detta syfte i tidigare forskning, kan vår 
studie förhoppningsvis bidra med ny kunskap till forskning om villko-
ren för kvinnor som företagare i Sverige under 1900-talet. En annan för-
hoppning är att den kan tillföra ny kunskap till de fält inom entrepre-
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nörskapsforskningen som handlar om kvinnor som företagare och 
entreprenöriella team. vårt empiriska underlag är longitudinellt och 
består av uppgifter på företagsnivå över samtliga aktiebolag som 
bildades i Stockholm år 1912, 1930, 1942 och 1950. Detta är obrutna 
serier av så kallade födelsekohorter och innebär att varje enskilt bolag 
kan följas i ett längdsnitt – longitudinellt – från det år det grundades 
(kohort) fram till dess att det upphörde. Sammanlagt består vår data-
bas av 1497 bolag där totalt 4093 individer var iblandade som företags-
grundare – kvinnor som män. i databasen är det möjligt att följa ett 
enskilt bolag från var och en av dessa fyra kohorter i databasen ända 
fram till år 1999. i föreliggande studie följer vi varje bolag under en kor-
tare tid – närmare bestämt i maximalt tio år, givet att det överlevde så 
länge. En anledning är att tio år kan anses vara en lång observationspe-
riod inom huvudfåran av entreprenörskapsforskningen. Därutöver är 
det rimligt att anta att överlevande företag successivt överlåts till nya 
ägare – grundareffekten kan alltså antas minska över särskilt längre 
perioder och vi har dessutom inte registrerat eventuella ägarskiften. 
 vår studie belyser alltså svenska kvinnors och mäns företagande 
över en nästan femtio år lång period, från 1912 till 1960. Databasen byg-
ger på material från patent- och registreringsverkets bolagsbyrås arkiv, 
bevarade på Riksarkivet (Ra) samt på bolagshandlingar bevarade vid 
Bolagsverket (Sundsvall). vid bildandet tilldelades varje bolag ett unikt 
registreringsnummer som bibehölls under företagets hela aktiva tid. 
varje aktiebolag som bildades mellan 1897 och 1960 kan återfinnas i 
Ras arkiv (aktiebolagsregistret, 1897–1960, Ra). Bolagsbyråns mycket 
omfattande material består av en rad olika supplement med uppgifter 
över individer, bolagens verksamhet och deras finansiella ställning 
(Box 2005, s. 17–19). Det är i dessa handlingar som information om 
bolagens startstorlek – mätt som det aktiekapital som sattes in – och 
verksamhet kan inhämtas. Utifrån dessa material kan också viktiga 
variabler skapas, såsom förekomsten av teams (antalet bolagsgrun-
dare) och vilka just dessa grundare var (namn). Det är alltså utifrån 
uppgifter om de formella stiftarna av varje bolag som vi definierar 
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begreppen grundare och grundarteam; andra personer som kan ha 
haft viktiga roller i företagets tillblivelse och utveckling men som inte 
förekommer i källmaterialet har vi ingen möjlighet att fånga upp. Uti-
från detta material går det alltså att också kategorisera grundarna efter 
deras biologiska kön ( förnamn) och deras civilstånd. civilstånd anges 
konsekvent i materialet, för män vanligtvis ”herr” eller manligt kodade 
yrkestitlar såsom ”skomakaren” eller ”professorn”, för kvinnor normalt 
som ”fru” eller ”fröken” eller som tillbehör till den titelbärande mannen 
eller fadern – exempelvis ”grevinnan”. Utifrån detta underlag har vi 
skapat en kategorisering för huruvida grundarna i förekommande fall 
var gifta med varandra (variabeln civilstånd kombinerad med variab-
lerna biologiskt kön och efternamn). Denna metod för att identifiera 
och klassificera fenomenet företagarpar (spouse teams) är givetvis inte 
helt optimal och vi kan exempelvis tänka oss en rad avsteg, t ex grundar-
team bestående av samkönade par (eller för den skull heterosexuella 
par som inte är gifta) och som därför inte delar samma efternamn osv.3 
alternativen är däremot få om vi vill komma åt detta fenomen. En lik-
nande metod har t ex använts av Yvonne Svanström (2003). vart och ett 
av de närmare 1500 aktiebolagen i vår databas har kodats utefter denna 
strategi.
 Metodmässigt vill vi i synnerhet framhålla just Svanströms studie 
(2003) som kartlägger kvinnors deltagande i svenskt näringsliv mellan 
1918 och 1973, med nedslag i enstaka år. hennes forskningsansats är 
såvitt vi vet tämligen unik. Genom att använda sig av Svensk industrika-
lender, som täcker industriföretag i huvudsakligen aktiebolagsform, 
har Svanström samlat in uppgifter om kvinnors deltagande i företags-
ledning och ägande, liksom uppgifter om kvinnornas civilstånd och 
eventuellt släktskap med företagens grundare och andra styrelsemed-
lemmar. hennes studie visar bland annat att andelen företag med 
minst en kvinna i styrelsen steg över tid under undersökningsperioden. 
andelen gifta kvinnor ökade också över tid, i synnerhet mellan tidigt 
1940-tal och tidigt 1950-tal. Därtill steg generellt sett andelen kvinnor 
med släktskap med någon i bolagsstyrelserna något över tid, även om 
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variationen var ganska stor och pendlade mellan 60 och 76 procent. 
Svanström noterar också att andelen kvinnor som ägare minskar över 
tid. 
 En erkänd nackdel med det källmaterial Svanström använder är att 
det inte täcker samtliga aktiebolag i Sverige och att det är främst indu-
striföretag som ingår. Mindre, mycket små eller nybildade aktiebolag i 
andra branscher ingår inte generellt i Svensk industrikalender och över 
tid blir denna kalender därtill allt mindre representativ för svenskt 
företagsbestånd. i Svanströms studie ingår till största del etablerade 
och större aktiebolag – i vår uppsats studerar vi små och nya aktiebo-
lag.4 Svanström kopplar förändringarna i kvinnors deltagande i 
näringsliv och familjeföretagande till främst de institutionella föränd-
ringarna som sker under perioden: andelen gifta kvinnor ökade exem-
pelvis från 1930-talet och den stora ökningen på 1950-talet förklaras av 
borttagandet av de tidigare beskrivna övergångsbestämmelserna för 
kvinnor som ingått äktenskap före 1921. intressant är att ogifta kvinnor 
och änkor som förekommer i företagen i hennes undersökning syste-
matiskt minskar över tid. Som nämndes är andelen kvinnor med släkt-
skap betydande och den vanligast förekommande styrelsekonstellatio-
nen (ca hälften) är, enligt Svanström, en kvinna och två män: 
”påfallande ofta har kvinnan samma efternamn som en av de andra 
männen” (Svanström 2003, s. 72). Det är inte omöjligt att den stigande 
urvalsskevheten i Svensk industrikalender kan förklara de observerade 
förändringarna i civilstånd och kvinnors deltagande i näringslivet. 
Svanströms studie inspirerar till en liknande ansats, men där vi följder 
nybildade aktiebolag över tid och där vi inte bara kartlägger förekom-
sten av män och kvinnor och företagarpar, utan också försöker fånga 
upp betydelsen av detta för företagandets villkor. hade detta någon 
betydelse för företagens förmåga att överleva? i det följande redovisar 
och beskriver vi våra resultat. 
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Aktiebolagen bildade i Stockholm  
1912, 1930, 1942 och 1950

aktiebolagsbildningen har varierat över längre tidsperioder, men som 
företagsform har aktiebolaget blivit allt vanligare i Sverige. Denna orga-
nisatoriska innovation har utgjort en central byggsten i den väster-
ländska industrialiseringen genom att det växte fram ett förtroende för 
aktiebolaget som institution, vilket gjorde fler bytestransaktioner möj-
liga (Broberg 2006). i tabell 1 nedan redovisas uppgifter om företagen i 
vår egen undersökning. 
 Det kan utläsas att antalet nybildade aktiebolag generellt ökade över 
tid i Stockholm, vilket också är symptomatiskt för hela Sverige (Bro-
berg 2006). vi kan också se skillnader i överlevnadsgrad: bolagen bil-
dade 1942 och 1950 uppvisade en betydligt högre uppnådd genom-
snittsålder; särskilt företagen från år 1942 sticker ut. En inte helt orimlig 
tolkning är att dessa skillnader är konjunkturellt betingade och att 
både 1930-talets krisår – och, för bolagen i kohort 1912, förhållandena 
under det första världskriget – hade inverkan på företagens livslängd. 
över tid blir bolagen också mindre, sett till insatt (nominellt) aktieka-

Tabell 1. Deskriptiv statistik, kohort 1912, 1930, 1942 och 1950.

Kohort
1912

Kohort
1930

Kohort
1942

Kohort
1950

Samtliga
kohorter

Antal företag 134 452 407 504 1497

Genomsnittsålder 16 24 27 24 25

Aktiekapital –19 18 50 77 95 68
 (tkr, kumulativ 20–49 45 70 88 98 81
 procent) 50–99 67 82 95 100 90

100–499 92 96 99 – 98
500–999 93 98 100 – 99

1000+ 100 100 – – 100

Bransch (procent) Service 28 31 26 46 35
Handel 37 47 43 26 38
Tillverkning 35 22 31 28 37

Källa: RA, PRV Bolag. Egna bearbetningar.
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pital vid bolagsbildningen. Under hela undersökningsperioden var det 
minsta lagstadgade aktiekapitalet 5000 kronor och det var därför 
främst större företagsprojekt som startade som aktiebolag under tidigt 
1900-tal. penningvärdets försämring över tid medförde emellertid för 
att etablera ett företag som aktiebolag minskade (se t ex Gratzer 1996, 
Box 2005). Detta innebar troligen också att småföretagare i allt högre 
utsträckning använde aktiebolag som företagsform, vilket till skillnad 
från former som enskild firma (enskild näringsidkare) skiljer på företa-
gets och ägarens ekonomi. Små och mindre verksamheter inom handel 
och service som tidigare skulle ha drivits som enskild firma kunde nu 
använda aktiebolaget som form. Exempelvis visade Erik Dahmén 
(1950) i sin stora studie av svensk företagarverksamhet under mellan-
krigstiden att antalet ”arbetarledda” företag ökade under slutet av peri-
oden. även oskar Brobergs avhandling visar detta: nybildade aktiebo-
lag inom handel och övriga verksamheter var generellt sett mindre än 
dem inom industriell verksamhet, men de förra ökade totalt sett kraf-
tigt under 1900-talets första hälft (Broberg 2006, s. 90–91). även om 
mönstret därför inte är helt entydigt i tabell 1 går det att utläsa att 
nybildade aktiebolag som inriktade som tillverkning minskade i andel 
övertid. Således, mot slutet av vår undersökningsperiod blev nybildade 
aktiebolag allt mindre och det blev vanligare att etablera verksamhet 
inom service och handel. hur fördelade sig då kvinnor och män i 
bolagsbildningen och hur vanlig förekommande var det med grundar-
team? i tabell 2 går att se att det vanligaste antalet grundare i hela 
populationen – dvs i samtliga företag – utgjordes av två personer. även 
i detta fall förekommer variation över tid. tendensen är att antalet 
grundare per företag minskar: över 70 procent av bolagen i kohort 1950 
hade en eller två grundare medan denna siffra var drygt 35 procent i 
kohort 1912. 
 kohort 1912 utmärker sig också på andra sätt: väldigt få kvinnor var 
inblandade i bolagsbildning i denna kohort (ca två procent, totalt nio 
personer, av alla 390 grundare i denna kohort var kvinnor). Därtill 
bildades inte ett enda bolag av endast kvinnor – vare sig som ensam 
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grundare eller i team – vilket troligen till stor del kan förklaras av att 
det vid denna tid ( före 1921) fanns väldigt lite utrymme för gifta och 
ogifta kvinnor att starta ett aktiebolag. över lag, och även om skillna-
derna mellan kohorterna 1930, 1942 och 1950 är ringa, ökar andelen 
kvinnor i vårt material totalt sett: från drygt två procent i kohort 1912 
till nära 14 procent i kohort 1950. Denna bild förändras över tid, även 
om inget systematiskt mönster kan upptäckas. kohort 1930 utmärker 
sig exempelvis genom att ha högst andelar kvinnor som ensamma eller 
i team bildade bolag, medan andelen makar som grundarteam var 
högst i kohort 1942. vi kan konstatera att antalet bolag som bildades av 
enbart kvinnor över lag var tämligen litet. vilken verksamhet bedrev 

Tabell 2. Uppgifter om företagens grundare: team och kön.

Kohort
1912

Kohort
1930

Kohort
1942

Kohort
1950

Samtliga
kohorter

Totalt antal grundare 390 1346 1139 1218 4093

Antal grundare, procentuell  
fördelning
 En grundare 5,2 8,0 11,5 8,3 8,8
 Två grundare 30,6 43,6 47,2 62,3 49,7
 Tre eller fler grundare 64,1 48,4 41,3 29,4 41,5

Grundarnas kön, procentuell för- 
delning (samtliga företag)
 Kvinnor 2,3 12,4 12,5 13,6 11,8
 Män 97,7 87,6 87,5 86,4 88,2

Kön ensam grundare, procentuell  
fördelning
 Kvinnor – 11,1 4,3 2,4 5,3
 Män 100 88,9 95,7 97,6 94,7

Kön grundarteam, procentuell 
fördelning
 Endast kvinnor – 1,4 0,6 1,1 1,0
 Endast män 93,7 68,3 66,9 71,4 71,3
 Kvinnor och män 6,3 30,3 32,5 27,5 27,7

Makar, procentuell fördelning 2,2 6,6 9,3 5,4 6,5

Källa: RA, PRV Bolag. Egna bearbetningar.
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dessa företagarkvinnor? vi har ingen möjlighet att i detalj gå in på 
detta, men vi kan se att tjänste- och handelsverksamhet, inte tillverk-
ning, utgjorde syftet med bolagsbildningarna. Bolagens firma (dvs 
namn) samt det uppgivna syftet med bolaget vid dess bildande avslöjar 
en hel del. Som exempel: i kohort 1930 finner vi företagen AB Yrkeskur-
ser; Min bod, Elsa Donnér AB (klädbutik); AB Stockholms herrekipering; 
Korsett AB Universal; AB Trikåaffären Leila, samt Parfumerie Etoile AB. 
Endast två av de totalt 19 aktiebolag som bildades av enbart kvinnor i 
kohorterna 1930, 1942 och 1950 (inga bolag bildade av enbart kvinnor 
förekom ju i kohort 1912) avsåg bedriva tillverkningsverksamhet – och i 
dessa fall klädtillverkning och möbeltapetsering. De bolag som 
bildades av kvinnor var därtill mindre än genomsnittet räknat till aktie-

Figur 1. Familjeföretagande i Stockholm under tidigt 1900tal: Götgatan 77. Bilden fö
reställer Fru Augusta Norgren med sonen Harry, f. 1903. I familjen fanns även dottern 
Margareta Sofia, f. 1899. Augustas man hette Claes Norgren. Claes var militär men 
öppnade sedan matvaruaffären i kvarteret Pyramiden. Claes dog 1916 och Augusta 
fortsatte driva verksamheten. Familjen bodde innanför affären i två rum och kök. (Före
taget och personerna ingår inte i denna studie.) 
Källa: Stockholms Stadsmuseum.
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kapitalet. Drygt 300 av de drygt 1300 bolag som grundades av fler än en 
person utgjordes av team med både män och kvinnor. av dessa cirka 
300 bolag var 98 grundade av ett vad vi i studien kallar företagarpar, 
dvs makar. 

Företagens överlevnad  
– genus, team och företagarpar

frågan vi ställer oss i denna studie, och som är given av de vad vi anser 
vara de relativt ogynnsamma institutionella förutsättningarna för 
kvinnors företagande under den första hälften av 1900-talet, är hur 
företagens överlevnad påverkades utifrån genussammansättningen 
hos grundarna. Det måste poängteras att en nedläggning av ett företag 
inte alltid är symptomatiskt med misslyckande, vare sig för företagsä-
garen eller för organisationen; nedläggningen kan vara planerad och 
det kan vara svårt att kategorisera nedläggningen av en flerårig fram-
gångsrik företagargärning som misslyckande. i vår egen studie skiljer vi 
dessutom inte mellan olika typer av nedläggningssätt – likvidationer, 
konkurser, fusioner liksom olika typer av avregistreringar ingår som 
delkomponenter i nedläggningsbegreppet ( för en diskussion se t ex 
Gratzer 1996). 
 vi har gjort ett antal statistiska analyser av sambanden mellan företa-
gens sannolikhet att överleva givet att de bildades av olika grundarkon-
stellationer: av en enda person eller av grundarteam; av kvinnor, män, 
eller både män och kvinnor samt, i förekommande fall, av grundare som 
var makar. vi har också analyserat om det förelåg några samband – och 
skillnader – i överlevnad bland företag startade av enbart män i team, 
enbart kvinnor i team, och så vidare. analyserna utgörs av s k överlev-
nadsanalyser, vilket är vanliga inom forskning som hanterar longitudi-
nella data. En överlevnadsanalys handlar om sannolikheten för att en 
händelse skall inträffa vid en viss tidpunkt, där förfluten tid innan hän-
delsen inträffar är en central komponent. i föreliggande fall är själva 
händelsen företagets (eventuella) nedläggning. förfluten tid är lika med 
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företagets ålder vid dess nedläggning – givet att så var fallet; i den analy-
tiska modell som har använts ingår samtliga företag.5 vi har studerat 
företagens överlevnad över perioder på ett, tre, fem och tio år. på så sätt 
kan både korta och längre mönster upptäckas. i våra statistiska analy-
ser ingår också ett antal så kallade kontrollvariabler, som för enkelhets 
skull inte redovisas. Sådana variabler används för att eliminera att ett 
eventuellt samband är spuriöst. Ett sådant uppstår när man tycker sig 
se ett samband mellan två variabler, men där sambandet egentligen 
påverkas (orsakas) av en tredje variabel. Detta blir i annat fall ett pro-
blem när man vill uttala sig om orsakseffekter mellan variabler, det vill 
säga att variabel xi, xii, … osv påverkar den beroende variabeln y (i detta 
fall företagens överlevnad). i analyserna har vi kontrollerat för kohort 
(det vill säga vilken av de fyra kohorterna ett enskilt företag tillhörde), 
för branschtillhörighet, samt för företagens startstorlek mätt som aktie-
kapitalet vid start. Genomgående kan sägas att analyserna av företa-
gens överlevnad över ett, tre, fem och tio års sikt visar att de fyra olika 
kohorterna uppvisar en systematisk och statistiskt signifikant skillnad i 
överlevnadsmönster, vilket i sin tur visar att detta är en viktigt kontroll-
variabel: ekonomiska, sociala och politiska förhållanden vid varje 
kohorts tillblivelse inverkade sannolikt på överlevnadschanserna. före-
tagens startstorlek hade också en signifikant inverkan: bolag som hade 
ett relativt sett större startkapital uppvisade en lägre risk för nedlägg-
ning – något som kan betraktas som en empirisk regelbundenhet i tid-
igare forskning. på lite längre sikt uppstod också signifikanta skillnader 
i överlevnad mellan verksamheter, där sannolikheten för nedläggning 
var högre för företag som etablerades inom tillverkningssektorn jämfört 
med företag i tjänste- och handelssektorerna.
 Emellertid är den centrala frågan i vår studie huruvida genus, före-
komsten av team, liksom kompositionen av dessa team – kvinnor, män, 
eller kvinnor och män – inverkade på företagens överlevnad. Något 
överraskande fann vi inga övergripande skillnader i överlevadsförmåga 
mellan företag grundade av ensamma företagare och företag grundade 
av ett team – på ett allmänt plan verkar det därmed som om det inte 
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förekom någon generell team-effekt (detta samband redovisas inte 
här). Det kan därför konstateras att företag bildade av team inte hade 
någon markant lägre – eller högre – risk för nedläggning över vare sig 
ett, tre, fem eller tio år. liknade resultat har framkommit i tidigare stu-
dier och som har tolkats som att de påvisade positiva effekterna på 
företagens tillväxt (Storey 1998, lechler 2001) uppvägs av en instabilitet 
i det kollektiva ägandet i grundarteamet (Birley och Stockley 2001) 
vilket gör att överlevnadsgraden för dessa företag är likvärdig med 
företag med ensamma grundare. När vi sedan går vidare i analysen 
visar det sig emellertid att förekomsten av grundarteam var betydelse-
full, men det verkar vara betingat av genuskonstellation och huruvida 
ett team bestod av makar. 
 figur 2 redovisar en första sammanfattande bild av analyserna som 
testar risken att läggas ned före tio års ålder där vi har delat in dessa 
nästan 1500 stockholmsföretag i tre kategorier: bolag bildade av män, 
av kvinnor, samt av kvinnor och män. kategorin ”kvinnor” inkluderar 
således både de företag där grundaren var ensam (kvinna) eller två eller 

Figur 2. Företag startade av enbart kvinnor, enbart män, res
pektive kvinnor och män. Överlevad tio år från start, samtliga 
kohorter. Anmärkning: Röd färg och minustecken = signifikant 
lägre överlevadssannolikhet; grön färg och plustecken = signi
fikant högre överlevadssannolikhet. I kategorierna ”Kvinnor” 
respektive ”Män” förekommer företag med både ensamma och 
flera grundare.
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fler kvinnor (sammanlagt dryg 46 kvinnor). variabeln ”Män” är definie-
rad på samma sätt. av naturliga skäl blir variabeln ”företag startade av 
kvinnor och män” definierad som där minst två eller fler personer av 
vardera könet tillsammans har startat företag – här kan ju ingen ensam 
grundare förekomma. vad visar då våra resultat? i figur 2 betyder röd 
färg att sannolikheten för överlevnad är signifikant lägre och grön att 
den är signifikant högre. har kan vi se intressanta avvikelsemönster. 
Både på kort sikt (redovisas inte här) och på längre sikt hade företag 
startade av enbart kvinnor – ensamma eller i team – en signifikant 
högre risk för nedläggning relativt företag startade av enbart män. Det 
omvända gäller för män; dessa företag hade en genomgående lägre risk 
för nedläggning (både över både ett, tre, fem och tio år). Bilden är inte 
lika entydig för företag grundade av heterogena team, dvs av både kvin-
nor och män (”kvinnor och män”). över lag kan vi dock se att denna 
kategori hade en i förhållande till företag startade av enbart män högre 
risk att läggas ned före tio år. Emellertid framträder också ett annat 
mönster, nämligen för den särskilda underkategori till variabeln ”kvin-
nor och män” som vi har skapat. Denna består av de företag som vi har 
identifierat som grundade av makar. Mönstret är inte helt tydligt efter-
som icke-signifikanta samband förekommer, men över något längre tid 
(tio år) ser vi att denna kategori företag uppvisade en relativt större san-
nolikhet att överleva. Närmare bestämt: givet att bolaget var grundat av 
makar så minskade risken för nedläggning jämfört med andra bolag 
som förekom i kategorin ”kvinnor och män” (som vi därmed har antagit 
inte var makar). liknade resultat har framkommit i svenska (hellerstedt 
2009) och internationella studier (Ruef 2010) som har baserats på mer 
nutida empiri. Dessa mönster tenderar att tolkas utifrån att den högre 
graden av tillit och social gemenskap hos företagarpar lägger en grund 
för att heterogeniteten i teamet kan utnyttjas för att hantera olika typer 
av risker, osäkerheter och mångtydighet som kännetecknar företagets 
inledande fas (larsson Segerlind 2009). Resultaten är samtidigt värda 
att lyftas fram då de synliggör kvinnors positiva effekt på överlevnad av 
familjeföretag. Detta är effekter som det av mer metodologiska och 
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empiriska skäl kan vara ganska svårt att synliggöra i forskningen. våra 
resultat visar att detta är för företaget positiva effekter som verkar bestå 
även under ogynnsamma institutionella förutsättningar för kvinnors 
företagande, samt att de också verkar kvarstå över tid. Det är samtidigt 
värt att notera att heterogena team (som inte består av företagarpar) 
ger en negativ effekt på överlevnad. även detta resultat överensstäm-
mer med tidigare empiriska resultat (Ruef, aldrich och carter 2003) där 
homofili snarare tenderar vara effekten av att medlemmarna i ett grund-
arteam selekterar varandra utifrån tilliten till dem som liknar en själv. 
avsaknaden av denna tillit i de blandade teamen, speciellt i den ogynn-
samma institutionella kontexten för kvinnor, verkar skapa instabilitet i 
företagen.
 Ett annat mönster som framträder över lite längre tid i vår statistiska 
analys är skillnaden mellan män och kvinnor som startade företag 
ensamma respektive i team. föregående analys (figur 2) gör ingen tyd-
lig uppdelning mellan bolag grundade av team respektive av enskilda 
individer – kategorierna ”kvinnor” respektive ”Män” består som ovan 
nämnts av båda typerna. Därför uppmärksammas fyra variabler som 
dels definierar huruvida ett bolag hade en ensam grundare eller om det 

Figur 3. Företagsöverlevnad (tio år från start), effekten från team och genus.
Anmärkning: Röd färg och minustecken = signifikant lägre överlevadssannolik
het; grön färg och plustecken = signifikant högre överlevadssannolikhet. Analy
sen kontrollerar också för den kategori företag som startades i team av både 
kvinnor och män.
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grundades av ett team, dels om det var män eller kvinnor som var grun-
darna (figur 3). vi kontrollerar samtidigt i den statistiska analysen för 
de andra tidigare redovisade variablerna, inklusive den tredje katego-
rin ”kvinnor och män” (heterogena team). figur 3 redogör för resulta-
ten för sambanden på tio års sikt. (De statistiska resultaten på ett och 
tre års sikt uppvisar inga signifikanta skillnader och det är möjligt att 
tolka detta som att kvinnors prestation i termer av överlevnad på kort 
sikt inte påverkas av de ogynnsamma institutionella förutsättningarna. 
Möjligen slår dessa igenom över lite längre tid.) Jämfört med företag 
som var grundade av enbart en enda man hade företag grundade av 
enbart en kvinna en relativt sett lägre sannolikhet att överleva. Extra 
intressant är att vi finner att företag startade av enbart kvinnor i team 
uppvisade en lägre risk för att läggas ned i jämförelse med de företag 
som startades av enbart män i team. 
 hur kan vi tolka dessa resultat? kan det vara som så att de ofördelak-
tiga institutionella förutsättningarna för kvinnors företagande under 
1900-talets första hälft gjorde att tilliten och sociala gemenskapen var 
stark – och stärktes – i team med enbart kvinnor? Grundarteam med 
enbart män visade resultaten motsatt resultat, dvs på en lägre överlev-
nadssannolikhet. En tolkning av resultaten är att instabiliteten i ägar-
teamen med enbart män slår igenom över tid (Birley och Stockley 
2000), jämfört med en ensam man som ägare eller om man inte fått 
genomgå liknade inledande stålbad som grundarteam bestående 
enbart av kvinnor måste göra. En komplementär och delvis motstridig 
tolkning skulle kunna vara att män som driver företag i högre utsträck-
ning väljer att lägga ned verksamheten om den inte ger förväntad 
avkastning, medan kvinnor har färre alternativ (t ex på arbetsmarkna-
den) och därmed driver verksamheten vidare trots minskade intäkter 
eller förlust. Detta mönster är generellt välkänt för småföretagassek-
torn i allmänhet och det kan ha varit extra tydligt för just kvinnor 
under den studerade perioden. Däremot ser vi inget entydigt tecken till 
detta i vår studie: figur 2 antyder att så kan ha varit fallet, medan 
figur 3 gör bilden mer grumlig.
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Avslutande kommentarer
i denna uppsats har vårt studieobjekt varit de aktiebolag som 
bildades i Stockholm under fyra enskilda år under 1900-talets första 
hälft. vi har försökt att sätta in frågor som rör genus och företagande 
i den specifika kontext av förhållandevis ofördelaktiga institutio-
nella förutsättningar för kvinnors företagande som var rådande 
under den perioden. vi tror emellertid att våra resultat är generella 
även för vår tid. Resultaten är värda att lyftas fram då de synliggör 
kvinnors positiva effekt på överlevnaden av familjeföretag. Detta är 
effekter som av metodologiska och empiriska skäl har tidigare varit 
svåra att synliggöra på en aggregerad nivå. vår studie visar att detta 
är positiva effekter som verkar förekomma även under ogynnsamma 
institutionella förutsättningar för kvinnor som företagare, samt att 
de också verkar kvarstå över tid. i linje med flertalet studier om 
entreprenöriella team inom entreprenörskapsforskningen drar vi i 
denna studie slutsatsen att relationella faktorer som tillit, förtro-
ende, och social gemenskap behöver tas i beaktande som komple-
ment till ett mer resursbaserat perspektiv för att förklara företags 
överlevnad över tid, liksom företagandets villkor i stort. Uppsatsen 
har därmed försökt att ge ett bidrag till att belysa – och väcka frågor 
om – hur företags överlevnadsmöjligheter kan tänkas variera som 
en funktion av genussammansättningen vid företagets tillblivelse. 
tidigare forskning på främst nutida empiri antyder att denna sam-
mansättning, liksom huruvida det rör sig om företagarpar är av 
betydelse för hur det går för företag efter att de bildas – vilka är 
deras möjligheter att växa och överleva? vår studie har naturligtvis 
inte kunnat fånga upp alla aspekter av dessa fenomen (liksom att 
den inte har kunnat mäta eller kontrollera för andra faktorer som 
inverkar på företags förmåga att överleva), men resultaten antyder 
att sambanden kan vara generella över både tid och rum. Ytterligare 
forskning som undersöker dessa frågor kan dra nytta av den möjlig-
het som ges av redan befintliga arkivmaterial. Möjligheterna är 
enligt vår mening stora för empiriska studier i såväl tid som rum, där 
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frågor som rör de socioekonomiska förutsättningarna för kvinnors 
och mäns företagande, familjeföretagande och, inte minst, betyd-
elsen av institutioner och institutionell förändring. 

Noter
1. Marcus Box har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, Entrepreneurship, Inno-

vation, and the Demography of Firms and Industries in Sweden over Two Centuries 
(P12-1122:1).

2. Exempelvis visar arbetskraftsundersökningarna (akU) att omkring 15 procent av 

egenföretagarna i Sverige år 1970 bestod av kvinnor. År 2014 låg andelen på nära 40 

procent. ScB, akU (1970–2014).

3. allmänt sett kan vi nog betrakta dessa fall som tämligen få. Under en viss del av vår 

undersökningsperiod är det vidare så att gifta kvinnor bar sin makes efternamn. 

Rätten för kvinnor att bibehålla sitt ursprungliga efternamn vid giftermål kringskars 

kraftigt 1921 och försämrades därmed jämfört med tidigare; det var inte förrän 1964 

som denna regel togs bort. Se Bersbo (2012), s. 133.

4. Exempelvis ingår ca 12 procent av alla företag i 1918 års utgåva och endast två pro-

cent i utgåvan från 1973. Svanström (2003), s. 67.

5. tekniken som har använts är en så kallad cox-regression. centralt i alla typer av 

överlevnadsanalys är konceptet risk; detta skall tolkas som sannolikheten för att en 

händelse inträffar. Denna sannolikhet kan variera över tid och därför är det möjligt 

att grafiskt framställa sambandet mellan risk – på engelska hazard rate (riskkvot) – 

och tid. En cox-regression är en s k semiparametrisk regression som antar att ett 

antal oberoende variabler påverkar riskkvoten.

Källor och litteratur
Källor
Riksarkivet (Ra)

patent- och registreringsverket, bolagsbyrån (pRv), 1897–1972

aktiebolagsregistret, serie D1 aa

alfabetiska aktiebolagsregistret, serie D2 c
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Registreringshandlingar, signum E3 a

Räkenskapshandlingar till aktiebolag, signum E5 a
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”Jag är en fäbodjänta”  

– Arbetsdelning, institutioner,  företagande 

och identiteter inom gårdsnära 

 mejerihantering igår och idag 1 *

paulina Rytkönen

Under snart två decennier av forskarliv med jordbruket, landsbygden 
och landsbygdsföretagandet som mina främsta forskningsobjekt har 
paradoxer och frågor rörande sociala konstruktioner om manligt och 
kvinnligt, kön och genus varit ständigt närvarande. kvinnors och mäns 
arbetsuppgifter, delbranscher, ägande, beslutsfattande, företagande, 
identiteter och ja, i princip allt verkar vara inrutat i ett visst kontextu-
ellt betingade mönster som varken låter sig förenklas eller trivialiseras.
 i denna artikel kommer utvecklingen främst inom den gårdsnära 
mejerihanteringen att problematiseras utifrån ett genusperspektiv från 
1900-talets förra hälft fram till idag. Studien tar avstamp från äldre tiders 
mejeriverksamhet på gårdarna via industrialiseringsprocessen under 
1900-talets förra hälft, en period under vilken både jordbruket och livs-
medelshanteringen centraliserades, rationaliserades och modernisera-
des. artikelns tyngdpunkt ligger på den process som initierades under 
slutet av 1970-talet och som blev fröet till utvecklingen av dagens gårds-
mejerisektor. kontexten för studiens samtida del är den diversifiering av 

”Jag är en fäbodjänta”
Genus och företagande
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jordbrukets och landsbygdens ekonomi där gårdsnära förädling har bli-
vit ett allt vanligare inslag. Då tyngden i studien ligger på den samtida 
utvecklingen av gårdsmejerier är det viktigt att definiera vad som avses 
med begreppet gårdsmejeri. Det finns idag två typer av gårdsmejerier, 
eller mejerier med gårdsnära förädling. Den första utgörs av företag som 
förädlar sin egen mjölk till ost, smör, tjockmjölk och andra premiumlivs-
medel. Den andra kategorin utgörs av mjölkgårdar som förädlar och säl-
jer mjölk, fil och andra dagligvaror. i denna artikel diskuteras endast den 
förra kategorin. tidigare studier fokuserar främst på den industriella 
utvecklingen och perioden före 1950. Det långa tidsperspektivet och ett 
avgränsat fokus på den gårdsnära mejerihanteringen 2 blir därför arti-
kelns främsta bidrag. 
 Studiens historiska avsnitt bygger i huvudsak på litteraturstudier, 
medan den samtida delen bygger på rad fallstudier som genomfördes 
mellan 2008 och 2014 och där djupintervjuer genomfördes med 24 
gårdsmejerister i Jämtland 3, 1 i Uppland, 4 i Stockholms län, 3 på Got-
land, 3 i västra Götaland, 1 på öland, 2 i Skåne, 1 i västerbotten, 1 i väs-
ternorrland, samt med 3 gårdsslakteriägare (i Södermanland, Skåne 
och östergötland) och 7 vingårdsföretagare (i Skåne, Södermanland, 
östergötland, samt på Gotland och öland). inom ramen för fallstudi-
erna har även myndighetsrepresentanter, främst från länsstyrelsen i 
Jämtland och västernorrland, samt från Nationellt centrum för Mat-
hantverk, Eldrimner djupintervjuats och en rad primära och sekundära 
skriftliga källor har använts. Denna artikel bygger också på sju fokus-
grupper med regionala nyckelinformanter inom jordbruket och livs-
medelssektorn i Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppland, 
västerbotten, västernorrland och östergötland, samt en gruppintervju 
med nyckelaktörer inom livsmedelssektorn och turismnäringen i västra 
Götaland. fokusgrupperna och gruppintervjun genomfördes på upp-
drag av lRf, dåvarande landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket 
under 2013. av etiska skäl kommer endast myndighetsrepresentanter, i 
den mån de citeras att anges med namn, övriga informanter kommer 
att anges med två bokstäver, samt årtal för intervjun.



81

paulina Rytkönen = ”Jag är en fäbodjänta”

 Under loppet av 100 år genomgick mejerisektorn en omvälvande för-
ändring. från att ha varit en närmast hantverksmässig och gårdsbase-
rad aktivitet, blev mejerihanteringen en industri och djurhållningen 
och mjölkproduktionen kom att separeras från förädlingen. Näringens 
industrialisering trängde gradvis undan den gårdsnära förädlingen, 
men under de senaste decennierna har den gårdsnära förädlingen åter-
kommit med stor kraft. artikelns främsta syfte är att problematisera 
denna process ur ett genusperspektiv. frågan som skall besvaras är: 
hur har rådande genussystem påverkat och påverkats av mejerinäring-
ens förändring över tid? 

Genus som teoretiskt begrepp
i äldre tiders jordbrukssamhälle levde kvinnor och män, unga och 
gamla, ja i princip samtliga medlemmar i ett hushåll i ett beroendeför-
hållande. alla behövdes för att klara av de sysslor som skulle garantera 
att familjen skulle kunna reproduceras och överleva. Enligt ekonom-
historikern Ulla Wikander, grundades detta beroende i arbetsdel-
ningen. hon menar att det fanns två olika sorters beroende, dels det 
som skapades genom arbetsdelningen och där kvinnor och män var 
jämställda eftersom män inte ägnade tid eller intresse åt de typiskt 
kvinnliga kompetensområdena. Det andra beroendet handlar om den 
formella juridiska makt som gav maken formell rätt att representera 
och fatta beslut för sin hustru och resten av sitt hushåll – i detta förhåll-
ande är kvinnan underställd mannen (Wikander, 2006: 25–26). även 
om Wikander i huvudsak fokuserar på svenska och till viss del också på 
Europeiska erfarenheter är dessa betraktelser tämligen allmängiltiga, 
åtminstone historiskt sett. 
 över tid och då särskilt i takt med att den marknadsbaserade ekono-
min blev allt mer dominerande har dock arbetsdelningen i högre 
utsträckning än tidigare delats in i kvinnligt och manligt samtidigt som 
kvinnor har sett sitt utrymme krympa när de inte tillåtits delta i ”det 
nya” (Göransson, 2000). Men, vad är det då som gör att kvinnor och 
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män får olika arbets- och livsutrymmen och olika möjligheter att 
bestämma över sig själva? hur skapas och reproduceras dessa mönster 
där ett visst kön har makten över det andra? hur påverkar sådana för-
hållanden företagandet? hur kan vi överföra detta till vår samtid utan 
att hamna i fällan av att enbart belysa skillnader mellan manligt och 
kvinnligt och istället reflektera över maktordningar och hur dessa arti-
kuleras och reproduceras?
 Ett viktigt begrepp för att kunna besvara ovanstående frågor utveck-
lades av professor Yvonne hirdman. hon menar att det som ger upp-
hov till en underordnad maktordning främst för kvinnor och det som 
skapar skillnader mellan vad som är tillåtet eller möjligt för kvinnor 
respektive män är förekomsten av genussystem. Med detta avser hon en 
överordnad struktur eller system som omfattar strukturer, processer, 
uppfattningar, föreställningar och förväntningar vilka skapar svårut-
manade mönster, ordningar och (historiska) regelbundenheter. Dessa 
påverkar inte bara det dagliga livet utan bidrar även till att forma soci-
ala, politiska och kulturella mönster och uttryck. Enligt hirdman styrs 
genussystemet av två principer, nämligen isärhållandets princip, dvs. 
skapandet av skilda arenor för män och kvinnor genom att hålla isär 
dem i ”manligt” och ”kvinnligt”, samt hierarkin, där mannen utgör nor-
men (hirdman, 1988a). Genussystem skapas av lagar, regler, samt seder 
som styr våra handlingar och är i teoretisk mening institutioner (North, 
1990), eller ”kulturella för-givet-tagna föreställningar som är inprän-
tade i oss, de grundläggande idéer och uppfattningar vi har om värl-
den” (ivarsson-Westerberg, 2013). Ett ytterligare särdrag av begreppet 
genussystem är att den inte använder sig av kön som variabel utan byg-
ger på samhälleliga mönster som empiriskt återfinns både på aggrege-
rad och på individnivå och där kvinnor i stor utsträckning är frånva-
rande från områden där makt utövas och där vad som är kvinnligt eller 
manligt ges olika attribut (Göransson, 2007). 
 Genussystemets hierarkiska och assymetriska förhållande beror på 
en mängd komplicerade sociala och kulturella mönster som varierar 
över tid och rum och som är djupt inbäddade i den tid/plats som stu-
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deras (abuhkanfusa, 1987) och som därför blir svåra att förklara genom 
att endast studera och analysera enstaka variabler. Genussystem ger 
upphov till genuskontrakt som bestämmer mäns och kvinnors olika 
möjligheter och begränsningar. Genussystemen är inbäddade i en 
mängd olika institutionella och kontextuella förhållanden och påver-
kas även intersektionellt av faktorer såsom klass och etnicitet (hird-
man, 1988b; lindström & Mispelaere, 2011) 
 i den historiska forskningen om jordbruket och landsbygden har 
arbetsdelning och arbetsrelationer, civilrättsliga frågor och ägandeför-
hållanden varit viktiga verktyg för att förstå genussystemets konstruk-
tion, bakomliggande orsaker och utfall på människors livsutrymmen. 
inom den samtida jordbruks- och landsbygdsforskningen har aliene-
ring och underordning, företagandets villkor, tid och rum, institutio-
nella aspekter, samt identiteter i förändring blivit viktiga kategorier att 
studera för att förstå genussystem och de kontrakt som systemen ger 
upphov till (Bock, 2004; forsberg, 2001a: forsberg, 2001b; forsberg, 
2008; hård, 2013; Javefors Grauers, 2003; Javefors Grauers & Eskilsson, 
2003; Jämställdhetsakademin, 2009; little, 2002; little & panelli, 2003; 
Nordin, 2007) 4. i denna artikel kommer främst institutionella faktorer, 
dvs frågor som rör myndighetsutövning, lagstiftning och dess tillämp-
ning samt hur detta påverkar och samverkar med de framväxande 
gårdsmejerierna att lyftas. även frågor rörande villkor för kvinnors och 
mäns företagande, arbetsdelning och identitet kommer att belysas.

En kontext till genusfrågorna inom jordbruk  
och landsbygd

Människors positioner, handlingsutrymmen, makt och förväntningar 
de måste leva upp till utgick ifrån vilken roll de hade i hushållet, det 
förindustriella samhällets mest centrala institution. Relationerna inom 
hushållet utgjorde också en grundsten i den allmänna samhälleliga 
maktfördelningen. hushållsrelationerna var maktrelationer, som i sin 
tur var en grund för makt i samhället i övrigt. hushållen var inte slutna 
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enheter, utan påverkades av andra hushåll och av kyrkans och samhäl-
lets påbud, regler och inflytande. husbonden eller förmyndaren repre-
senterade hushållet och kvinnan utanför hemmet och hade rätt att 
fatta beslut över många av livets viktiga frågor. trots detta stämplades 
inte kvinnorna som inkompetenta, de förväntades kunna sköta gården 
vid männens frånfälle eller tillfälliga bortovaro. Endast kvinnor som 
blev änkor blev myndiga och fick möjlighet att fatta sina egna beslut 
(ighe, 2007; hedenborg & Wikander, 2003). 
 kärnan i bondehushållet utgjordes av gifta par eftersom det krävdes 
en man och en kvinna för att kunna sköta hushållets inre och yttre syss-
lor. Detta gjordes alltid utifrån en bestämd ordning (pihl, 2011). En röst 
från förr beskriver detta på följande sätt:

kvinnor hafva sina hemsysslor bestämdt skilda från männens, hvilka ald-
rig blanda sig i sådant arbete, som till dömes spånad, väfning, bak och 
brygd, matlagning, barnens ans och klädsel, sängarnas bäddning, skötsel 
af lamm, kalfvar och andra smärre djur. på männen åter hvila tyngre 
arbeten, såsom åkerbruket, tröskningen, hästarnas tämjande (hvilket 
dock ofta ombesörjes äfven av kvinnor), vapnens hvässande, gärdslens 
uppsättande, tillsyn och vård af plogar och tegar. (Ur olaus Magnus, 1555 
i nyutgåva från 2010, sid 629) 

Den historiska forskningen avviker inte nämnvärt i olaus Magnus 
beskrivning, den belyser oftast åkerbruket, djurskötsel, mejerihushåll-
ning, samt beredning av livsmedel, tillverkning av textilier, skötsel av 
barn och gamla. ofta beskrivs hur kvinnodominans av en viss syssla 
övergår till att bli manligt dominerade eller tvärtom vid införande av ny 
teknik och modern kunskap. Ett av många exempel är Janken Myrdals 
(1999) beskrivning av hur skördearbetet som fram till 1600- och 1700-
talet sköttes gemensamt av män och kvinnor, kom att bli allt mer man-
ligt dominerat i takt med att lien introducerades (Myrdal, 1999, sid 70). 
 Ett annat exempel är malandet av mjöl som historiskt sköttes av 
kvinnor, men när kvarnarna infördes blev ett manligt dominerat yrke 
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som förknippades med status och ekonomisk ersättning. kvinnorna 
fortsatte att ansvara för bakandet, men en konsekvens blev att de 
kunde rationalisera sitt arbete genom storbak (Gräslund Berg, 2011). 
Generellt ledde införande av ny teknik att sysslor som sköttes av kvin-
nor togs över av män. Sysslor som flyttades från hushållen och började 
produceras i de framväxande industrierna och som därmed blev före-
mål för lönearbete, blev också i stor utsträckning maskuliniserade 
(Sommestad, 1992; Göransson, 2000).

Ägande, osynliggörande och maktstrukturer
Jordbruket och landsbygden har under de senaste århundraden genom-
gått en makalös transformation. förmågan att bruka jorden och erhålla 
en avkastning har förbättrats i takt med förbättrade kunskaper och infö-
randet av ny teknik. Människor har i stora skaror lämnat landsbygden 
och jordbruket bakom sig för att bli stadsbor och ägna sig åt helt andra 
sysselsättningar. landsbygdens roll har också förändrats över tid i takt 
med att relationen mellan stad och land har förändrats och omförhand-
lats. Men den manliga dominansen i ägandet är något som förblivit det-
samma genom århundradena (Javefors Grauers, 2002). faktum är att 
det fortfarande är mannen som är normen och som därmed förkropps-
ligar jordbrukaren. Det är fortfarande vanligast att det är mannen som 
äger gården, medan hustruns eller sambons bidrag och arbete på går-
den klassas som sidoaktiviteter som inte alltid räknas. Dessutom osyn-
liggörs kvinnorna i den offentliga statistiken. för 10 år sedan ägdes 83 
procent av företagen i lantbrukarnas Riksförbunds (lRf) medlems- 
och marknadsresgister av män medan endast 17 procent ägdes av kvin-
nor. lRf menade då att medlems- och marknadsregistret inte visade 
någon rättvisande bild av kvinnors företagande inom de gröna näring-
arna (lRf, 2008). Ungefär vid samma tidpunkt beskriver professor carin 
holmqvist, medlem i lRf:s jämställdhetsakademi att 29% av lands-
bygdsföretagen ägdes av kvinnor (holmqvist, 2008). 
 trots att medvetenheten om osynliggörandets mekanismer har ökat 
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är det svårt att komma åt det bakomliggande problemet. i Jordbruks-
verkets senaste statistiska sammanställning om företagandet inom 
jordbruket kunde man konstatera att olika källor har olika uppgifter 
och Jordbruksverket pekar på att det finns ett antal potentiella felkäl-
lor. När de utgick från lantbruksregistret (lBR) visar siffrorna att ande-
len kvinnliga jordbruksföretagare utgjorde 16% av totalen. om man 
däremot utgår ifrån Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RaMS 
blir andelen kvinnliga företagare 25% av totalen (Sveriges officiella Sta-
tistik/Jordbruksverket, 2014). 
 Den manliga dominansen syns också i de strukturer som har byggts 
upp för att representera lantbrukarna och utöva makt. lantbrukarnas 
Riksförbund är ett bra exempel på detta. Samtliga sex ordföranden 
mellan förbundets bildande år 1971 och år 2001 var män, men därefter 
verkar dock något ha hänt eftersom kvinnorna har börjat ta plats i 
organisationens ledning, först genom caroline trapp som var ordfö-
rande 2001–2005, samt genom helena Jonsson som varit ordförande 
sedan 2011 (lRf:s hemsida, 2016).

Utflyttningen från landsbygden och dess 
konsekvenser

Under första hälften av 1900-talet skiftade migrationsströmmarna från 
den svenska landsbygden. från att tidigare främst ha gått till amerika, 
kom strömmarna att vända sig mot de framväxande städerna och 
industriella centra. industrialisering och ekonomisk utveckling ledde 
till fler ekonomiska möjligheter genom att efterfrågan på industriarbe-
tare ökade. Samtidigt innebar den gradvisa mekaniseringen och struk-
turrationaliseringen inom lantbruket att efterfrågan på arbetskraft 
minskade. 
 kvinnorna var i majoritet bland de som flyttade från landsbygden. 
Detta kom i dubbel bemärkelse att bidra till befolkningsminskningen 
eftersom antalet barn som föddes på landsbygden minskade. kvinnans 
flytt från landsbygden blev under första hälften av 1900-talet föremål 
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för moraliserande debattinlägg eftersom de ansågs svika landsbygden. 
andra debattörer försökte dock lösa orsaken till kvinnornas flytt 
genom att föreslå skapandet av ekonomiska möjligheter genom exem-
pelvis modernisering av binäringar som kunde ge kvinnans arbete en 
skälig ersättning. trädgårdsskötsel, konservering av bär och svamp uti-
från moderna metoder, samt bland annat uppfödning av getter och får 
var några av de förslag som lades fram för att intressera unga kvinnor 
att stanna kvar (Götebo-Johannesson, 1996). 
 Med facit i hand kan vi konstatera att strävandena att stoppa avfolk-
ningen av landsbygden har misslyckats. Något som känns igen från 
dagens debatt om hur vi ska uppnå en levande landsbygd är att när 
avfolkningen blir kännbar blir också den lokala infrastrukturen, dvs. 
skolor, vårdcentral, butik, och andra verksamheter nedlagda. Detta blir 
sedan en del i den nedåtgående spiral som ytterligare försvårar familje-
bildande och därmed hindrar en ökning av landsbygdsbefolkningen.

Mejerinäringen och mejerihanteringen  
i historisk belysning

Under äldre tid var mjölkning och beredning av mejeriproduktion en 
kvinnlig domän. Detta kunde beskrivas på följande sätt:

ostberedningen är likväl aldrig männens handtverk, utan kvinnornas. 
från de olika byalagen i grannskapet samlas dessa sommartid i dens hem 
som aktar att ysta för hvilket ändamål ditförts ett rikligt förråd av mjölk 
… Men ingen man anses värdig att närvara vid detta kvinnornas arbete, 
och skulle än någon vackert bedja att få slippa in, är det fåfängt. (ur olaus 
Magnus, 1555 i nyutgåva från 2010, sid 628)

historiska verk som olaus Magnus kan ge oss ögonblicksbild över 
manligt och kvinnligt arbete vid en viss tidpunkt, men den mer syste-
matiska forskningen, med användning av en stor variation av källor 
kom att nyansera diskussionen, både om den sociala underordningen 
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och den genusbaserade arbetsdelningen inom mejeriproduktionen, 
samt dess förändring över tid (flygare & isacsson, 2003; Myrdal, 1999; 
Sommestad, 1992, m fl.). 
 Enligt Myrdal, Melin & ferm (2006) var boskapsskötsel och mejeri-
produktion, sysslor som sköttes av kvinnliga trälar under medeltiden. 
arbetsuppgifterna var illa ansedda och hade en låg status. Under förin-
dustriell tid fortsatte mejeriarbetet att vara kvinnligt kodat, trots att 
produktionen kom att formaliseras och ny kunskap samt ny teknik 
utvecklades. Ett exempel på framsteg är inrättande av holländerier 
under 1700-talet, dvs. speciella lokaler för mjölkförädling som inrätta-
des på större gods och som blev starten för en höjning av mejeriarbe-
tets status. (Myrdal, Melin & ferm, 2006). Med holländerierna utveck-
lades en ny kategori arbetare, nämligen mejerskorna. Dessa var inte 
slavar, utan specialiserade yrkesarbetare. kvinnorna fortsatte att domi-
nera även vid införandet av separatorn under 1800-talets slut. Separa-
torn innebar att den svenska smörexporten kunde öka, vilket i sin tur 
gjorde smöret till en viktig produkt för landets handelsbalans (Staffans-
son, 1995). Mejerskornas höga ställning på gården kan exemplifieras 
utifrån löneböckerna på almnäs Bruks arkiv. Ur böckerna kan man 
konstatera att mejerskorna alltid hade en hög lön, ett exempel är den 
sista mejerskan Gunhild Johansson som hade den högsta lönen inom 
brukets jordbruksverksamhet fram till den dag då hon slutade sin 
tjänst (Excerpter löneböcker, almnäs Bruk 1889–1962). hon efterträd-
des av mejeristen hans Stiller år 1954 (fågelås hembygdsförening 1989) 
 Under 1900-talet kom kvinnor i mejeriyrken att trängas undan av 
män. Enligt statistiken utgjorde kvinnorna 64 procent av de yrkesverk-
samma inom näringen under 1920-talet, tre årtionden senare, dvs. år 
1950 hade antalet kvinnliga mejerskor sjunkit till endast fem procent 
(Sommestad, 1992). Detta har flera förklaringar. Mejerihanteringen 

Bilderna exemplifierar hur teknik och kön påverkades av den ändrade lagstiftningen. På den 
övre bilden syns mjölkkar och annan utrustning i trä, samt det hantverksmässiga arbetet vid 
mejeriet på Almnäs Bruk. Den nedre bilden visar hur modern utrustning har installerats och där 
en del av arbetet har mekaniserats.
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Bild 1. Almnäs Herrgårdsmejeri cirka 1900, arbetet utförs för hand, de stora karen är av trä. 
 

 
 
Källa: Almnäs Bruks arkiv. Bilden publiceras med tillstånd från Thomas Berglund, VD för 
Almnäs Bruk. 
 
Bild 2. Mejerist och ostmästare Hans Stiller poserar vid de moderna mjölkkaren. 
 
  

 
 
Källa: Almnäs Bruks arkiv. Bilden är tagen under tidigt 1950-tal. Bilden publiceras med 
tillstånd från Thomas Berglund, VD för Almnäs Bruk. 
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karen är av trä. Källa: Almnäs Bruks arkiv. Bilden publiceras med tillstånd från 
Thomas Berglund, VD för Almnäs Bruk.
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omvandlades från 1800-talets andra hälft och framåt sakta men säkert 
till en modern industri. kopplingen mellan jordbruket och förädlingen 
av mejeriprodukter kom att formaliseras som en köpar-säljar relation i 
takt med att mejerihanteringen flyttade ut från gårdarna och mjölkbon-
dens roll reducerades till att enbart vara mjölkleverantör. Specialise-
ringen underblåstes av den krisuppgörelse som träffades mellan social-
demokratin och bondeförbundet under 1932 5 och som innebar att 
mejerisektorn skulle, som statens förlängda arm, inleda en process av 
självsanering och av strukturrationalisering i utbyte mot prisreglering 
och stödåtgärder (Nyman, 1944; flygare & isacsson, 2003). Den inledda 
processen ledde till att den gårdsnära mejerihanteringen som tidigare 
varit kvinnornas arbetsplatser sakta men säkert trängdes undan.
 Det starka sambandet mellan införande av ny teknik och undan-
trängningen av kvinnor från mejeriyrkena fick också näring av en fram-
växande urban marknad som ställde krav på ökad livsmedelssäkerhet. 
Ett exempel på detta är den mejeristadga som trädde i kraft den 1 janu-
ari 1937. Stadgan ställde högre hygienkrav och omfattade reglering av 
allt från avlopp i sluten ledning, till krav på tvättställ, arbetarskydd, 
lämpliga golv och personalutbildning: Stadgan krävde således att meje-
rierna skulle upprätthålla en modern standard samt ha en minsta 
invägningsnivå på i genomsnitt 3000 kg per tremånadersperiod (Stock-
enström, m. fl. 1935:20–24). kapitalsvaga mejerier hade svårt att leva 
upp till kraven i den nya lagen och många mejerier lades därför ner i 
samband med stadgans införande.
 En annan viktig reform som ytterligare förstärkte den manliga nor-
men inom jordbruket är 1947-års jordbrukspolitiska beslut, ett beslut 
som också kom att kallas för jordbrukspolitikens ”Magna charta” (fly-
gare & isacsson, 2003). Beslutet innebar att familjejordbruket genom 
införandet av basjordbruk, dvs. jordbruksenheter på 10–20 hektar 
mark, kom att bli idealen inom jordbrukspolitiken. Beslutet ställde 
krav på ökad teknifiering av jordbruket för att kunna uppnå de samtida 
målen på ökad produktivitet. 
 Nyinrättade mejeriutbildningar för män under 1900-talets första 
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hälft kom att inrikta sig mot industriell hantering, medan kvinnors 
utbildning fortsatte att präglas av hantverksmässig och småskalig 
sådan. Detta skyndade på den process i vilken mejerskorna kom att 
utkonkurreras av manliga mejerister (Sommestad, 1992). Sammanta-
get kan det konstateras att politiken var en viktig bakomliggande orsak 
till maskuliniseringen av mejerihanteringen. Samhällets behov av pro-
duktionsökningar och säkra livsmedel skulle tillgodoses genom pro-
duktivitetsökningar, samt en ökad teknifiering av både jordbruket och 
mejeriindustrin.

Den gårdsnära mejerihanteringens återkomst
Den gårdsnära mejerihanteringen levde en tynande tillvaro under 
större delen av 1900-talet. Det är i huvudsak på getgårdar och fäbo-
darna i Norrlands inland som gårdsnära mejeriverksamhet fortsatte 
att drivas och kvinnorna fortsatte att dominera i denna verksamet 
ända in i våra dagar (larsson, 2009; Eriksson, 2013). Det är ur denna 
verksamhet som fröet till utvecklingen av dagens gårdsmejerier går att 
finna.
 innan gårdsmejerisektorns återkomst presenteras är det viktigt att 
poängtera att politiken, i alla fall på nationell nivå, har varit tämligen 
reaktiv i relation till utvecklingen av den småskaliga och gårdsnära 
mejerihantering som vi ser idag. faktum är att det är först efter EU:s så 
kallade ”frikopplingsreform” år 2003 6 som staten på allvar började att 
satsa på en diversifiering av jordbruket genom att främja inte bara 
jordbruket, utan också en bredare landsbygdsutveckling, där gårds-
nära förädling är ett naturligt inslag. i den nya politiken sågs små 
”platsbaserade företag” som en strategisk resurs för att kunna uppnå 
det nya målet (Regeringens skrivelse 2003/04:137; SoU 2006:101). Detta 
skifte av perspektiv stärktes ytterligare genom satsningen Sverige det 
Nya Matlandet, mellan 2007 och 2013 (Rytkönen, 2014). Utvecklingen 
av den nya gårdsmejerisektorn har förstärkts av den nya nationella 
politiken, men när frikopplingen infördes 2003 var den nuvarande 
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gårdsmejerisektorn redan en realitet. En kartläggning med uppgifter 
från Bolagsverket, Eniro, samt genom att använda Google som genom-
fördes år 2010 visar att antalet gårdsmejerier uppgick till 141 stycken 7. i 
diagrammet visas – i de fall det har gått att få fram information – anta-
let nyetablerade gårdsmejerier per år. 
 Ur diagrammet ovan kan man utläsa att utvecklingen av gårdsmeje-
risektorn har pågått under en längre tid och cirka 2/3 av företagen eta-
blerades före 2003, medan cirka 1/3 etablerades efter 2003. antalet eta-
bleringar har accelererat över tid, vilket kan anses bero, på nya stöd 
som tillkommit som en del av frikopplingsreformen 2003, men också 
på att låga mjölkpriser och ett ökat marknadstryck har gjort att många 
mjölkbönder börjat leta efter möjligheter att diversifiera sin verksam-
het. En ytterligare och kanske viktigare anledning är att det har funnits 
förebilder som har visat vägen, dessutom har efterfrågan på småskaliga 
och hantverksmässiga livsmedel ökat som ett resultat av en global 
efterfrågetrend (Rytkönen, et  al., 2013; Rytkönen, 2016). Jämtland och 
västra Götalands län är de län som har flest gårdsmejerier. 
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Källa:	Bolagsregistret,	Eniro,	samt	Google.	Egen	bearbetning	Madeleine	Bonow	och	Paulina	
Rytkönen.	

 

 
Bild	3	och	4.	Fotografi	av	filmomslag,	samt	av	framsidan	på		de	första	branschriktlinjerna	för	
gårdsmejerier.	
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Gårdsmejerierna i Jämtland
Det är framför allt de kvarvarande getgårdarna och fäbodarna i Jämt-
land som kom att utgöra fröet till dagens gårdsmejerisektor. Under 
1970-talets andra hälft fanns det 50 getgårdar i Jämtlands län och 
utflyttningen från länet hade börjat nå kritiska nivåer. länsstyrelsen 
såg att en modernisering av getgårdarna och förädlingsverksamheten 
skulle kunna erbjuda en ny inkomstmöjlighet åt familjer som annars 
riskerade att tvingas flytta (länsstyrelsen, 1976). En viktig aspekt av 
den dåvarande situationen, var producenternas höga ålder, vilket 
gjorde att det saknades incitament för att investera i kvalitetsförbätt-
ringar. Detta bidrog i sin tur till dalande priser och sjunkande efterfrå-
gan och sågs som ett hinder mot att rekrytera yngre företagare (Stryjan 
& fröman, 1991).
 inför denna nedåtgående spiral anställde länsstyrelsen i Jämtland en 
handläggare för att införa stödprogram och kontrollåtgärder riktade 
mot getnäringen. även om insatserna var begränsade, bidrog ändå 
dessa till att stödja ett antal – för näringen helt nya personer – med nye-
tablering av getgårdar och getostproduktion. En annan viktig effekt av 
detta var att mejerihanteringen formaliserades, bland annat genom 
registrering av företag och utveckling av en företagarmentalitet (Bodil 
cornell, intervju, 2010) 8. Satsningen på getostproduktion satte igång en 
spin-off effekt där varje ny satsning blev större än den förra och byggde 
på tidigare steg. Så småningom ledde detta till att gårdsmejerisektorn 
återuppstod, först på regional nivå, men senare kom den initierade 
utvecklingsprocessen i Jämtland att spilla över på resten av landet. 
Några av de viktigaste milstolparna i processen sammanfattas nedan: 

1. 1978 genomfördes en undersökning om möjligheterna i att investera i 
gemensam marknadsföring och produktutveckling inom ramen för pro-
jektet ”Svensk Getost”. Detta ledde till utvecklingen av osten vit caprin, 
en modern vit ost.

2. 1983 grundades kooperativet Jämtspira. kooperativets syfte var att ge-
mensamt kommersialisera osten från initialt sex medlemsmejerier. 
över tid kom Jämtspira att omfatta så många som 20 företag fram till 
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sin nedläggning år 2010. Utöver gemensam marknadsföring främjade 
Jämtspira gemensam produktutveckling och problemlösning. Jämtspi-
ra bröt den isolering som kan drabba landsbygdsföretagare, det skapa-
de en kontaktyta. Många av informanterna underströk hur viktigt det 
var att träffa andra och att kunna ha någon att ringa till när man behöv-
de ett råd eller diskutera igenom ett problem, om att osten skar sig, eller 
om djurhälsa, om priser, med mera. informanterna menar att Jämtspi-
ra gjorde dem till kollegor. Särskilt i glesbygd kan detta vara väldigt 
viktigt. En representant för lRf beskrev problematiken på detta sätt 
under en fokusgrupp som genomfördes under våren 2013: ”När mjölk-
bonden inte kan låna ett filter och det är 15 mil till nästa gård, då blir man 
en loser.”

3. 1980-talet genomfördes de första kurserna i mejerihantering med fi-
nansiering från länsstyrelsen. Dessa ledde så småningom till bildandet 
av den regionala utbildningsorganisationen Matora under 1995. Under 
Matora utvecklades stöd för nya verksamheter så som syltning, dryckes-
produktion, chark, bageri, syrning av grönsaker, företagande, mm. 

4. År 2006 döptes Matora om till Eldrimner samtidigt som organisationen 
blev ett nationellt centrum för mathantverk. organisationens säte har 
fortsatt att ligga i Jämtland.

5. Under 2009 godkände livsmedelsverket branschriktlinjer för mat-
hantverk. Detta blev en viktig milstolpe i gårdsmejeristernas och 
Eldrimners strävan efter att få till stånd en officiell anpassning av livs-
medelslagens tillämpning från att enbart ha varit anpassat till storskali-
ga verksamheter till att även kunna omfatta småskalig verksamhet.

6.  Under 2014 godkände livsmedelsverket branschriktlinjer för fäbodar. 

Getgårdarna utgjorde majoriteten av företagen fram till millenieskif-
tet, därefter har mjölkgårdar med kor i högre utsträckning än tidigare 
börjat etablera mejerier. Själva förädlingen av mjölk domineras av kvin-
nor, vilket avser hela urvalet. En skillnad är att getgårdrana i högre 
utsträckning ägs och drivs av kvinnor, och i de fall då det är en familj 
som äger är det fortfarande kvinnan som har störst inflytande över 
beslutsfattandet. När det gäller komjölksbaserade gårdsmejerier är det 
män eller familjer som äger gården och kvinnorna som driver mejeriet. 
i dessa fall fattas beslut om den dagliga driften av kvinnorna, medan 
beslut rörande investeringar fattas antingen av den som äger gården 
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(oftast mannen) eller av familjen gemensamt. Det är endast ett av meje-
rierna i urvalet där samtliga beslut och ägandet är gemensamt, det är 
ett gårdsmejeri som saknar egen produktion av mjölk. 
 huvuddelen av de kvinnliga gårdsmejeristerna i urvalet berättar att 
de inspirerats till att starta gårdsmejeri av andra kvinnor. Några av 
gårdsmejeristerna har haft en granne eller en släkting som har haft get-
ter och producerat ost under deras barndom, men de allra flesta har 
under vår samtid inspirerats av en annan kvinna som startat gårdsme-
jeri. Således är förekomsten av förebilder en viktig bakomliggande 
orsak till att gårdsmejerisektorn förblivit kvinnodominerat. av de par 
som tillsammans har gett sig in i branschen är ystningen och mjölk-
hanteringen något som med ett enda undantag sköts av kvinnorna. 
Det finns också ett mindre antal män som driver gårdsmejeri. Skälet är 
i de flesta fall att de ärvt gården/fäboden och att det inte funnits kvin-
nor som kunde ta över och i några enstaka fall att de ”vill leva nära 
naturen och djuren” (lE och Sp, 2010), eller att det ”har funnits ett mejeri 
på gården som lades ner under 1950-talet, men när det nu finns en efter-
frågan så är det ur lönsamhetssynpunkt en för gården viktig investering” 
(tB, 2011). 
 Särskilt från 1990-talet och framåt har kunskaper, erfarenheter och 
uppmuntran till att starta gårdsmejeri spridits i huvudsak och bokstav-
ligt talat från kvinna till kvinna, och ibland till någon enstaka man. 
Spridningen av gårdsmejerierna skulle kunna utgöra ett skolexempel 
på torsten hägerstrands (1968) tidsgeografiska beskrivning över hur 
och varför innovationer sprids (hägerstrand, 1968, kiesling, et al., 2012). 
Det är personer som har träffat på gårdsmejerister och som således har 
utsatts för kunskap om företeelsen gårdsmejerier som sedan har star-
tat gårdsmejeri, detta gäller i synnerhet de mejerier som startades efter 
1995. på detta sätt har de kvinnliga förebilderna och gårdsmejeriyrkets 
kvinnliga identitet kunnat bevaras.
 Det finns även andra bakomliggande orsaker till att kvinnor kan eta-
blera sig som gårdsmejerister. Matora och senare Eldrimner har arbe-
tat proaktivt för att främja nyetableringen av gårdsmejerier genom att 
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ringa upp och bjuda in potentiella nya mejerister. De söker aktivt upp 
potentiella nya företagare och de sänker inträdeskraven till marknaden 
genom att till en mycket låg kostnad hyra ut mobila mejerier under 
etableringsfasen (2 år), så att företagaren hinner utveckla produkter 
och skapa en kundkrets. Eldrimner erbjuder kontinuerligt utbildning, 
inspirationsresor till utlandet och rådgivning till de lokala företagarna 
(Birgitta Sundin, intervju 2011). Det går så att säga att starta ett gårds-
mejeri med relativt litet kapital. Det går också att starta i väldigt liten 
skala och låta verksamheten växa organiskt. Några av informanterna 
säljer sina produkter på lokala marknader (Bonow & Rytkönen, 2013). 
försäljningskostnaden blir därmed inte väldigt hög. 
 trots att gårdsmejerisektorns utveckling skulle kunna beskrivas som 
en framgångssaga både ur ett kvinnopolitiskt och ur ett nyföretagar-
perspektiv kan förutsättningarna för att starta ett mathantverksföretag 
skilja sig åt beroende på vilken delbransch etableringen sker i. De kvin-
nodominerade gårdsmejerierna kostade i allmänhet mindre att eta-
blera än verksamheter som är manligt dominerade. vid en jämförelse 
mellan gårdsmejerister, gårdsslakterier, samt vingårdar visade det sig 
att etableringen av ett gårdsmejeri kostade mellan 400 000 kronor och 
cirka 1,5 miljoner kronor (Uppgiften omfattar inte etablering av stall 
och gäller inte heller de få informanter som valt att fortsätta att driva 
fäbod utan att bygga ett mejeri). kostnaden är relaterad till storleken 
på mejeriet, på om utrustningen är ny eller begagnad, hur mycket bygg-
arbete ägaren eller dess släktingar själva har kunnat lägga på bygget, 
samt om det funnits en befintlig byggnad i vilken mejeriet inrättas eller 
om byggnaden är ny. vid hyra av ett mobilt mejeri var etableringskost-
naden lägre, oftast byggdes mejeriet ett par år efter att verksamheten 
etablerats och ägarna erhöll i de flesta fall etableringsstöd som i vissa 
fall kompletterades med ett banklån och i vissa fall finansierades med 
egna besparingar. i de manligt dominerade gårdsslakterierna 9 kostade 
etableringen minst 1,5 miljoner kronor men oftast mycket mera, utan 
att räkna in kostnad för stall och djur. Den lägre gränsen kunde uppnås 
om både byggmaterial och byggnadsarbetare kunde hämtas från polen, 
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samt om det fanns en befintlig lokal som kunde anpassas för ändamå-
let. Enligt informanterna kände de endast till ett fall då detta varit möj-
ligt då regelverket och utrustningen ställer krav på mycket höga tak. i 
det nämnda exemplet kunde ägaren sänka golvet för att uppnå god-
känd takhöjd. De flesta slakterierna kostar dock betydligt mer att 
bygga, men en del av kostnaden kan finansieras genom etableringsbi-
drag (informanter US, RR, samt RN, intervjuade 2014). Motsvarande 
siffra för att etablera en vingård 10 i Sverige ligger på mellan 4 och 10 
miljoner kronor för en relativt liten verksamhet. Uppgiften omfattar i 
detta fall både vineriet och etableringen av själva vingården. Det utgick 
inga etableringsbidrag för vingårdarna (informanter EG intervjuad 
2010, Ga och JR, intervjuade 2012, samt MS, Rp och hh, ÅW, intervju-
ade 2014). trots att det tillgängliga underlaget inte är tillräcklig stort 
för att dra långtgående slutsatser, visar ändå denna redovisning att det 
är rimligt att anta att det finns skillnader i förutsättningarna för företa-
gande beroende på vilken typ av aktivitet man väljer att ägna sig åt. 
Uthyrningen av av mobila mejerier är ett viktigt redskap för att sänka 
etableringskostnaderna och minska de ekonomiska riskerna för gårds-
mejeristerna. 

Syltkokeri – företagandets villkor och synen  
på företagandet i nya rurala Sverige

är det stora och långsiktiga myndighetsengagemanget i gårdsmejeri-
sektorns framväxt ett tecken på ett trendbrott mot det som exempelvis 
lRf:s Jämställdhetsakademi (2009) benämner som ”osynliggörandet 
av jordbrukets kvinnor”? Svaret på denna fråga är både enkel och kom-
plicerad. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet sågs ett 
stöd för att försöka bevara getgårdarna och getostproduktionen i Jämt-
land som ett nödvändigt ont för att hejda den då långt gångna utflytt-
ningen från länet. Detta trots att gethanteringen och getostproduktio-
nen hade en väldigt låg status. Enligt Bodil cornell, som är den person 
som under hela den långa processen har ansvarat för stödverksamhe-
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ten först till getgårdarna och som nu påverkar den nationella utveck-
lingen genom sin roll som verksamhetsledare för Eldrimner, berättade 
att hon i början fick ”hålla på med sina små getter” så länge hon inte 
störde de kollegor som arbetade mot ”riktiga gårdar” (cornell, intervju 
2010). främst i Jämtland, men i viss mån också i västernorrland har 
synen på getgårdarna kommit att förbättras, men i resten av landet har 
de fått det nedlåtande epitetet ”syltkokeri”, det blev ett av flera mycket 
tydliga resultat i den fokusgruppsundersökning som genomfördes 
under 2013. 
 Undersökningens resultat visade också att det var svårt för infor-
manterna att få de löpande jordbruksstöd som de hade rätt till. Detta 
är något som inte bara kvinnorna i branschen vittnar om, männen i 
detta urval hade alla med undantag av två exakt samma problem. fak-
tum är att några få hade valt att avstå från ekonomiskt stöd från lands-
bygdsprogrammet eftersom det är krångligt, tidskrävande och upp till 
de enskilda handläggarna om de blev bemötta på ett bra sätt eller inte. 
andra uttryckte frustration över länsstyrelsens attityd och bristfälliga 
hantering av deras ärenden. En av informanterna berättade att hon 
skrivit en liten vers som hon skickat till handläggaren på länsstyrelsen. 

Bästa herr eller fru kontrollant, 
jag är en medelålders gammal tant, 
rätta mina fel och brister 
så jag inte bidraget mister (Ea, 2010)

tillämpningen av livsmedelslagstiftningen på lokal nivå är ytterligare 
ett av de teman som ständigt återkommer i de intervjuer och fokus-
grupper som genomförts. Mejerihanteringens industrialisering under 
1900-talets förra hälft sammanföll med utvecklingen av en livsmedels-
lagstiftning som med medborgarnas bästa för sina ögon fokuserade på 
den moderna storskaliga och industrialiserade produktionen. Enligt 
etnologen håkan Jönsson (2005), är just moderniseringsdiskursen det 
som utgör grunden för mejerisektorns industrialisering (Jönsson, 
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2005). De framväxande gårdsmejerierna låg utanför normen för vad 
lagstiftningen, men framför allt dess tillämpning omfattade. flera av 
informanterna beskriver i sina utsagor hur de kommunala inspektö-
rerna från miljö- och hälsoskyddskontoren vid verksamhetens inrät-
tande ställde krav på verksamheten som inte är rimliga ur investe-
ringssynpunkt för en så ringa verksamhet. Det kan till exempel handla 
om att man behöver ha två tvättfat, ett i mejeriet och ett i försäljnings-
lokalen, trots att lokalen endast består av några få kvadratmeter. Dessa 
påståenden styrks av resultatet från fokusgrupperna, en av informan-
terna beskriver problemet på följande sätt:

”om jag är bonde och startar ett mejeri och ringer myndigheterna finns 
det ingen som lotsar och hjälper till med lösningar. Det är bara problem! 
Man får en negativ respons, det handlar bara om bakterier och ingen har 
någon aning om producentens situation. Detta kan bara ändras om man 
utbildar och förändrar mentaliteten på kommunen och länsstyrelsen” 
(lN, 2013).

trots de negativa utsagorna säger verkligheten att det inte var bättre 
förr. på frågan om vad som utgjort det viktigaste stödet i deras företa-
gande svarar de allra flesta att det är Eldrimners proaktiva attityd, 
deras kurser, inspirationsresor och aktiviteter som gjort att de fått kol-
legor. flera av mejeristerna beskriver hur viktigt det skulle ha varit att 
ha ”ett Eldrimner i varje län” (Ea, 2011; RN, 2013; cD, 2014), eftersom 
geografisk närhet till utbildning och rådgivning är centralt för möjlig-
heten att lösa problem. Gårdsmejeristerna lägger också fram Bodil 
cornells personliga inställning till gårdsmejeriverksamhet som viktigt 
för företagsutvecklingen. cornells närvaro har skapat en kontinuitet i 
verksamheten, vilket med all sannolikhet har haft stor betydelse för att 
möjliggöra ett handlingsutrymme för dessa företagare. Enligt cornells 
egen utsago var det storskaliga mejerijordbruket normen för länssty-
relsens verksamhetsinriktning och stödutformning (intervju Bodil 
cornell, 2010). 
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 Gårdsmejeristerna har dessutom, tillsammans med Eldrimner gått i 
bräschen för att få till stånd en förändrad och förenklad regeltillämp-
ning som är särskilt anpassad för småskalig verksamhet. Denna mil-
stolpe uppnåddes år 2009 när livsmedelsverket inrättande bransch-
riktlinjer för gårdsmejerier (Eldrimner, 2009). Denna kvinnodomine-
rade bransch har bidragit till att initiera en institutionell förändring 
som haft en positiv effekt på annan gårdsnära förädlingsverksamhet. 
Branschriktlinjerna har gett mejeristerna en instruktion om hur pro-
duktionen bör gå till, men har även hjälpt de kommunala inspektö-
rerna att ha något att utgå ifrån (Birgitta Sundin, intervju 2011).
 Under de senaste 10 åren har dock effekterna av det skifte i politiken 
som frikopplingsreformen och efterföljande satsningar genom bland 
annat Sverige det Nya Matlandet kommit att bli allt mer synliga. till 
skillnad från tidigare har numera ett antal olika länsstyrelser och andra 
myndigheter intagit en mer pro-aktiv roll för att stödja gårdsnära för-
ädling. tre exempel på regionala satsningar där länsstyrelserna varit 
aktiva med både praktiskt och finansiellt stöd för att främja utveck-
lingen av gårdsnära förädling är Smaka på Skåne, den ekonomiska för-
eningen östgötamat, samt projektet Stolt Mat i Sörmland. 

”Jag är en fäbodjänta”  
– identiteter och genus i gårdsmejerisektorn

konstruktionen av könsspecifika identiteter inom jordbruket och 
landsbygden har sin utgångspunkt i kvinnors och mäns arbetsuppgif-
ter och förklarar skapandet av könsbaserade identiteter i en viss näring 
eller ett yrkesutövande som ”material practices of the body” (little, 
2002). Den maskulina identiteten byggs upp utifrån stereotypa bilder 
av förmågan att tämja och forma naturens krafter, att maximera pro-
duktionen, bemästra maskiner och utföra fysiskt krävande arbetsupp-
gifter, medan den feminina identiteten relateras till stödjande och fost-
rande aktiviteter (little, 2002). Men, konstruktionen av könsspecifika 
identiteter är också ett resultat av rådande kontextuellt eller platsspe-
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cifikt genuskontrakt som formats av innehållet i människors dagliga liv 
och aktiviteter, om de utför betalt eller obetalt arbete, familjens sam-
mansättning och särdrag, samt hur dagliga lokala politiska beslut och 
deras tillämpning formar genusrelationerna (forsberg, 2001b).
 inom mejerisektorn byggdes den stereotypa maskulina identiteten 
under 1900-talets första hälft. Den manliga identiteten blev förknippad 
med mejeristen, den utbildade mannen som hade kapacitet och utbild-
ning för att hantera modern teknologi och producera moderna, säkra 
livsmedel (Sommestad, 1992). Bilden av mjölkbonden kan i allt väsent-
ligt sägas stämma överens med littles (2002) beskrivning (ovan). per 
definition är mjölkbonden en man eftersom ägandet domineras av 
män. 
 Det finns dock en ytterligare bild, som sällan lyfts i diskussionen men 
som är minst lika stereotyp som den förra. Den nya gårdsmejerisektorn 
präglas av den traditionella bilden av kvinnan som mejerska och fäbod-
jänta och som bygger på den traditionella och historiska arbetsdel-
ningen. idag utgör ägandeförhållanden ytterligare en faktor som förstär-
ker den kvinnliga identiteten av gårdsmejerisektorn. 
 De sex män i urvalet som driver getmjölksbaserad verksamhet bidrar 
på sätt och vis till att förstärka den kvinnliga identiteten. En av män-
nen uttrycker detta på följande sätt:

Det var mamma som drev fäboden och det är från henne jag har lärt mig, 
sen var de ju var bara jag kvar att ta över – så jag blev fäbodjänta, ja, jag är 
en fäbodjänta! (Bf, 2013)

kopplingen till traditionen och det kvinnliga förstärks genom utbild-
nings- och informationsmaterial som myndigheterna har tagit fram. 
Exemplet ovan till vänster är omslaget på en film som gavs ut av Eld-
rimner. filmen heter östvallen fäbod i historia och nutid. till höger 
finns första omslaget till branschriktlinjerna för gårdsmejerier, det är 
kvinnor som syns på bilderna och mer än halva omslaget utgörs av en 
rödrutig kökshandduk.
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Avslutande kommentarer
Syftet med denna studie har varit att belysa hur den gårdsnära mejeri-
hanteringen har påverkats av genussystem över tid. industrialiseringen 
av mejerihanteringen utgör ett klassiskt och välstuderat exempel på ett 
genussystem där industrialiseringen av näringen och utflyttningen av 
den gårdsnära mejerihanteringen från jordbruket och utvecklingen av 
en modern industri blev en katalysator för skapandet av en manlig 
norm, där införandet av ny teknik, ny kunskap och högre prestige ledde 
till att den kvinnodominerade gårdsnära mejerihanteringen trängdes 
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Källa:	Bolagsregistret,	Eniro,	samt	Google.	Egen	bearbetning	Madeleine	Bonow	och	Paulina	
Rytkönen.	

 

 
Bild	3	och	4.	Fotografi	av	filmomslag,	samt	av	framsidan	på		de	första	branschriktlinjerna	för	
gårdsmejerier.	
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Bild 3 och 4. Fotografi av filmomslag, samt av framsidan på de första branschrikt
linjerna för gårdsmejerier. Källa: Originalbilderna av Janne Pontho och Bengt 
Weilert och ägs av Eldrimner. Bilderna publiceras med tillstånd från Eldrimner.
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undan. inom ramen för detta system skapades sedan strukturer och 
institutioner som bidrog till att reproducera och bibehålla den manliga 
normen.
 Den gårdsnära mejerihanteringen fortsatte att leva en tynande till-
varo främst i delar av landet där landskapet sätter gränser för en alltför 
omfattande produktivitetsförbättring. Under dessa betingelser kunde 
mejerskan fortsätta att vara normen och det har fortsatt att vara så 
även under de senaste decennierna då produktionen har kommit att 
bli allt mer modern. Några av de bakomliggande faktorerna till att kvin-
nodominansen har bevarats är traditionen, tillgång till förebilder, men 
framför allt utvecklingen av nya stöd, utbildningar, rådgivnings- verk-
samhet samt kontinuitet i de satsningar som länsstyrelsen i Jämtlands 
län genomförde, men under senare år också genom satsningar från 
andra myndigheter på nationell och regional nivå. 
 Gårdsmejeristerna har utmanat den norm som styr övriga verk-
samheter och blir därför på ett nedlåtande sätt stämplade som syltko-
kare. Det motstånd som de kan möta i sin verksamhetsutövning hand-
lar således inte bara om att huvuddelen av företagarna är kvinnor, det 
handlar ytterst om att det produktionssystem, strukturer, stödformer, 
praktiker och landskap som industrialiseringen och dess manliga 
norm har skapat har fått konkurrens i kampen om resurser. Gårdsme-
jeristerna har dock sakta men säkert skapat sig ett levnadsutrymme 
och börjat ändra den rådande institutionella ordningen.

Noter
 1. Jag vill särskilt tacka professor lena andersson-Skog för kloka kommentarer i ett 

tidigt skede av detta kapitel, samt fD Mona petersson för engagerade kommenta-

rer under artikelns slutfas.

 2. i artikeln kommer begreppen gårdsnära mejerihantering och gårdsmejeri att 

användas omväxlande och som synonymer.

 3. Djupintervjuer och datainsamlingen om gårdsmejerisektorn i Jämtland genomför-

des tillsammans med Docent Madeleine Bonow mellan 2010 och 2013. Den delen av 
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datainsamlingen för denna artikel är lika mycket hennes som min förtjänst. arbe-

tet med insamling och dokumentation av övrig data, samt all bearbetning inför 

denna artikel är dock helt och hållet mitt eget. 

 4. Det finns en uppsjö av forskning som belyser genusfrågan på och utanför landsbyg-

den på ett både intressant och initierat sätt och som bidrar med många teoretiska 

begrepp. Det begränsade utrymmet i denna artikel gör dock att ett snävt och ända-

målsenligt urval blev en nödvändighet.

 5. År 1890 uppgick den svenska smörexporten till 10 procent av landets totala export, 

men ökad konkurrens på världsmarknaden ledde till en allmän kris för svenska 

mejerisektorn. Detta ledde till krisuppgörelsen 1932. för mer information om detta 

läs gärna Staffansson (1995) samt flygare och isacsson (2003). 

 6. Reformen innebar att jordbruksstöden frikopplades från produktionen med syfte 

att främja andra aspekter än produktivitetsökningar.

 7. Det är viktigt att notera att den offentliga statistiken inte riktigt har hängt med i 

kartläggningen av gårdsmejerierna, detta gäller särskilt statistiken före 2006. 

 8. Då utrymmet i denna artikel inte tillåter större utsvävningar kan läsaren istället få 

en mer detaljerad redogörelse för nämnd process i Rytkönen (2016), samt Rytkö-

nen, et al. (2013) 

 9. Gårdsslakterierna hade etablerats på redan befintliga gårdar. ägarna kunde låna 

pengar från banken med gården som säkerhet. 

10. Svenska vingårdar ägs i huvudsak av män som samlat kapital genom annan 

ekonomisk aktivitet, t ex genom arbete inom it, som läkare och andra yrken. 

Referenser
Opublicerade källor
löneböcker, almnäs Bruks arkiv 1889–1962

Intervjuer
Bodil cornell, verksamhetschef Eldrimner, Nationellt centrum för Mathantverk, inter-

vjuad 2010.

Birgitta Sundin, Mejeriansvarig på Eldrimner, Nationellt centrum för Mathantverk, 

intervjuad 2011.
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ResursCentra för kvinnor som  
samhällsentreprenörer och företagare 

inom regional utveckling och politik

Ursula hård

Introduktion
kapitlet 1 syftar till att ge en mer djupgående historisk bakgrund och 
presentation av framväxten av verksamheten Resurscentra för kvin-
nor 2. Därtill syftar kapitlet till att problematisera erfarenheter från 
personer som har drivit och driver resursverksamhet. fokus här ligger 
på fem personer från fyra olika lokala Resurscentra för kvinnor i Gäv-
leborgs län.3 
 De som driver Resurscentra för kvinnor i denna fallstudie kan ses 
som samhällsentreprenörer. inom forskningen beskrivs samhällsentre-
prenörer som  individer som ofta besitter viktig kunskap, har goda kon-
takter och nätverk, och som genom social mobilisering arbetar för 
social utveckling och entreprenörskap, samt hjälper att skapa försörj-
ning lokalt, samtidigt som de fungerar som en länk mellan olika nivåer 
och delar av samhället och olika organisationer. (Se exempelvis Johan-
nisson & Nilsson 1989)
 Samtliga intervjuade i fokus här, likt flertalet andra som driver 
resurscentraverksamhet, är inte bara samhällsentreprenörer utan 

ResursCentra för 
kvinnor

Genus och företagande
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också egenföretagare. i texten här problematiseras de ansvariga för de 
lokala Resurscentra för kvinnor och deras relation mellan att arbeta 
aktivt med regionala och lokala utvecklingsfrågor samt att parallellt 
inom olika branscher vara egenföretagare, och vad det kan innebära 
för möjligheter och problem tillika vilka effekterna kan bli för respek-
tive verksamhet (resurscentra/eget företagande).4 

Regionalpolitik och andra politikerområden
Under de senaste årtiondena har regionalpolitiken förändrats, bland 
annat utifrån Sveriges anslutning till EU. Med EU:s strukturfondspro-
gram som förebild införde regeringen i slutet av nittonhundranittiota-
let vad som kom att benämnas som den nya regionalpolitiken. Denna 
regionalpolitik har inneburit en förskjutning från utjämning mellan 
olika områden och regioner, till att fokusera utveckling. Det innebär att 
mer ansvar ska tas på regional och lokal nivå och olika och nya aktörer 
inom regionalpolitiken ska samarbeta inom partnerskap och nätverk, 
som exempelvis företagare och ideella organisationer – inom vilka 
resurscentraverksamheten kan placeras. Genom denna form av mobil-
isering är det tänkt att områden och regioner ska utgå från sina unika 
förhållanden och förutsättningar. Detta ökade inflytande över den 
ekonomiska politiken syftar i sin tur till att stimulera ekonomisk till-
växt, som dels ska vara hållbar, dels ska leda till ökad sysselsättning 
genom fler och växande företag, där företagande bland såväl kvinnor 
som män har betonats. för att nå en hållbar tillväxt är från regeringen 
uttalat att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra det regionala till-
växtarbetet, exempelvis inom de tidigare regionala tillväxtavtalen 
(Rta); idag regionala tillväxt- och utvecklingsprogram (Rtp, RUp). 
(hård 2005; Se även Westberg 2005)
 inom regionalpolitiken har alltså företagande bland såväl kvinnor 
som män betonats, varmed eget företagande har blivit ett sätt att pro-
blematisera inte bara sysselsättning och tillväxt, utan även arbetslös-
het och regionala obalanser. Regionalpolitiken anknyter således till 
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närings- och tillväxtpolitik samt arbetsmarknadspolitik, och ibland 
även till jämställdhetspolitik, där kvinnors företagande inte enbart ses 
som en sysselsättningsaspekt, utan där jämställdhet också anges som 
en konsekvens. (hård/Sundin/tillmar 2007)
 Sammanfattningsvis, den nya regionalpolitiken benämns som ett 
förändrat styrsystem; från government till governance, och processen 
ses som en del av regionalisering och globalisering (Rönnblom 2008; 
almén 2008). 

ResursCentra för kvinnor  
– en historisk översikt

Med förundran har jag dessa år iakttagit hur kontroversiellt det är att 
kvinnor bedriver verksamhet i det publika offentligas regi. 

(projektledaren för Nationellt Resurs-
centrum för kvinnor, i Ny kvinnokraft)

Resurscentraverksamheten – nationell, regional och lokal nivå – inrät-
tades av den borgerliga regeringen år 1994 (prop. 1993/94:140). Bak-
grunden finner vi bland annat i kvinnors organisering genom olika 
aktions- och intressegrupper samt nätverk under 1980-talet och framåt. 
 kortfattat syftar resurscentraverksamheten till att skapa offentliga 
mötesplatser för att bredda och fördjupa demokratin i det regionala 
och lokala tillväxt- och utvecklingsarbetet, tillika att arbeta för att kvin-
nor får sin del av de offentliga resurserna, samt att öka kvinnors in-
flytande och stärka deras ställning i samhället genom att verka för 
bland annat; ökad sysselsättning, utbildning, företagande, tillväxt samt 
regional och lokal utveckling. Detta sker inte sällan genom stöd och 
hjälp till nätverksbyggande för olika grupper av kvinnor, samt genom 
rådgivning gällande exempelvis eget företagande och därtill genom att 
driva projekt som bidrar till att utveckla jämställdhetsperspektivet 
inom det lokala och regionala tillväxtarbetet. En av grundidéerna med 
resurscentra och nätverk, är att de just utvecklas utifrån regionala och 
lokala behov och förutsättningar. 
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 för att återknyta till kvinnors organisering och bakgrunden till 
resurscentraverksamheten; upptakten utgjordes av ett nordiskt semi-
narium för kvinnor om lokal utveckling, i Sunne, värmland år 1988. 
Seminariet var en del av den europeiska landsbygdskampanjen som i 
Sverige drevs av den statliga Glesbygdsdelegationen5 och ett hundratal 
folkrörelser, vilka löd under namnen ”landsbygd 90” och ”hela Sverige 
ska leva”6. tusentals studiecirklar och lokala utvecklingsgrupper 
bildades. Det visade sig under kampanjen och arbetets gång att kvin-
nor inte sällan var initiativtagare och drev den lokala utvecklingen. 
Betydelsen av nätverk för kvinnor och att bygga upp och utvidga dessa 
för samarbete och idéspridning, tydliggjordes härmed. (kvinnor på 
landsbygden handlingsprogram 1991)
 Det nordiska seminariet blev avstamp för fortsatt engagemang att 
arbeta med att såväl stödja som stimulera kvinnor på landsbygd, och 
deras lokala utvecklingsarbete. En informell grupp bildades; ”Kvinno-
gruppen”, som bestod av ett nätverk av kvinnor som i sin tur represen-
terade flera centrala och regionala organ och hade en bra geografisk 
spridning över landet. De knöts till och fick stöd av statliga Glesbygds-
delegationen, vilken tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet 
gick in med medel till olika projekt för landsbygdskvinnor. (kvinnor på 
landsbygden handlingsprogram 1991)
 kvinnogruppens huvudsakliga uppgifter var; kunskaps- och erfaren-
hetsspridning, intressebevakning, projektverksamhet och att initiera 
forskning och studier. De tog således initiativ till arbete i projekt, nät-
verksbyggande, konferenser, forskarseminarier och publikation av 
olika skrifter. De arbetade också för att ge regionalpolitiken ett kvinno-
perspektiv, bland annat genom att skapa opinion kring den ojämna 
könsfördelningen inom regionalpolitiska frågor, samt den ojämna för-
delningen mellan könen av de regionalpolitiska medlen. (kvinnor på 
landsbygden handlingsprogram 1991; persson 2000)
 År 1989 fick kvinnogruppen i uppdrag av Glesbygdsdelegationen att 
formulera ett program gällande fortsatta insatser för landsbygdens 
kvinnor. När den regionalpolitiska kommittén (REk87) lade fram sitt 
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förslag till regionalpolitik för nittiotalet, såg kvinnogruppen en möjlig-
het att i remissarbetet föra fram förslag som framkommit vid forskar-
seminarium, där bland andra forskaren, kulturgeografen tora friberg 
lyft frågan om resurscentra för kvinnor. (kvinnor på landsbygden 
handlingsprogram 1991. Se även kvinnor på landsbygden – vill mer än 
bär och svamp 1989; kvinnor på landsbygden: dokumentation av före-
drag vid forskarseminarium 1989; friberg 1989, kvinnor på landsbyg-
den – regional utveckling … 1989)
 för att ge kvinnor runt om i landet en ytterligare möjlighet att dis-
kutera de viktigaste regionalpolitiska frågorna inför remissarbetet, 
bjöd kvinnogruppen in till ännu en konferens. Denna utmynnade i en 
rapport med synpunkter och förslag (kvinnor på landsbygden – i 
regional utveckling – vill mer än REk-87 1989). konferensdeltagarna 
förde resultaten vidare till kommuner, länsstyrelser och andra orga-
nisationer. kvinnogruppen överlämnade också till departementet ett 
antal gemensamma krav, vilka sågs som grundförutsättningar för en 
fungerande regionalpolitik. Den första av dessa tio punkter var; 
”’Regionala kvinnliga utvecklingscentra’ i varje län med brett verk-
samhetsområde, inte bara företagsutveckling utan även utbildning, 
projekt och forskning.” (kvinnor på landsbygden handlingsprogram 
1991:3)
 Sammantaget resulterade detta i att den regionalpolitiska kom-
mittén i slutbetänkandet ”fungerande regioner i samspel” (SoU 
1989:55), hänvisade till uppvaktning från olika kvinnoorganisatio-
ner, bland annat landsbygdskampanjen, men också till förslag från 
socialdemokratiska kvinnoförbund i skogslänen, där de sistnämn-
das förslag knöts till företagande enbart. kommittén påpekade att 
behov av kompetenscentra för kvinnor kan finnas över hela landet, 
och det borde ligga på länsstyrelserna att stödja etablerandet av 
dessa. förslag på inriktning visade att kommittén hade tagit fasta 
på företagande, och därmed negligerat kvinnogruppens skrivelse 
om att även ta med; utbildning, projekt och forskning. Det föreslogs 
att 25 miljoner skulle anvisas för denna form av centra inom de då 
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tre prioriterade geografiska områdena. (SoU1989:55 fungerande 
regioner i samspel)
 Enligt ing-Marie persson, som kom att bli projektledare för projektet 
Nationellt Resurscentrum för kvinnor (NRc), saknades från den soci-
aldemokratiska regeringens regionalpolitiska proposition såväl skriv-
ningar om medel som skrivningar om kompetenscentra för kvinnor 
(persson 2000), medan enligt forskaren tora friberg, som tidigare lyft 
frågan om resurscentra för kvinnor, togs det upp i den regionalpolitiska 
propositionen men att riksdagen däremot inte beviljade särskilda 
medel (friberg 1993). oavsett, kom Resurscentra för kvinnor att startas 
i länen Jämtland och Gävleborg (persson 2000).
 Där det tidigare projektet kvinnogruppen slutade, tog det nya pro-
jektet ”Kvinnokraft” vid. även detta knöts organisatoriskt till Gles-
bygdsmyndigheten i östersund, men hade sitt kansli i Stockholm. likt 
det tidigare projektet var det framförallt arbetsmarknadsdepartemen-
tet och Glesbygdsmyndigheten som stod för finansiering. (herlitz 1995; 
persson 2000)
 kvinnokraft syftade till att arbeta för och med glesbygdens, lands-
bygdens och skärgårdens kvinnor, där bland annat arbetsmarknadsfrå-
gorna sattes i fokus. Därtill arbetade de också med, på ett övergripande 
plan och med hjälp av olika strategier, att föra in ett kvinnoperspektiv i 
regionalpolitiken. Nätverksbygge och opinionsbildning bedrevs, samt 
återkommande nyhetsblad tillsammans med flertalet skriftliga rap-
porter och en video publicerades. Därtill anordnades landsomfattande 
konferenser, seminarier, studieresor, mässor, arbetsgruppsmöten, samt 
lokala program och träffar med lokala kvinnogrupper. (herlitz 1995; 
persson 2000; kvinnors kraft …, video 1994)
 kvinnokrafts strategi i det regionalpolitiska arbetet var att inrikta sig 
på ett krav; idén med resurscentra för kvinnor. Målet var att dessa 
skulle finnas på regional nivå i samtliga län, där information, rådgiv-
ning och regionalt stöd kunde samlas. Därtill föreslog kvinnokraft att 
ett resurscentra för kvinnor på nationell nivå skulle etableras, vilket 
skulle fungera som ett sammanhållande nav. En upptaktskonferens 
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hölls på Rosenbad i Stockholm, samt därefter hölls konferenser på 
regional nivå i samtliga 21 län, vilka samlade cirka 1600 kvinnor. Syftet 
var att förbereda för bildandet av regionala resurscentra för kvinnor. 
(herlitz 1995)
 En ny regionalpolitisk proposition planerades till år 1994, varmed en 
betydande del av kvinnokrafts arbete inriktades på att föra in kvinno-
perspektiv i denna. Glesbygdsmyndigheten hade fått i uppdrag av 
regeringen att inför propositionen ta fram ett antal idéskrifter. kvinno-
kraft startade i samband med detta en regionalpolitisk grupp som gav 
forskaren tora friberg i uppdrag att i samverkan med gruppen arbeta 
fram ett förslag till en kvinnoanpassad regionalpolitik. idéskriften; 
”Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet” blev 
resultatet, vilken också blev officiellt underlag till regionalpolitiska 
propositionen. (herlitz 1995; friberg 1993)
 Strategin att fokusera på ett krav; etablerandet av resurscentra för 
kvinnor, återkom vid uppvaktningar, politikerträffar, seminarier, konfe-
renser och i nyhetsblad. Strategin visade sig väl vald; då flera motioner 
inkom till riksdagen angående resurscentra för kvinnor, och där dessa, 
bland annat, hänvisade till nämnda idéskrift. Motionerna innehöll 
också flertalet referenser och jämförelse med andra länder och dessas 
arbete med att bredda kunskap och forskning om ett kvinnoperspektiv, 
samt att införliva detta i regionalpolitiken. (Se exempelvis; Motion 
1993/1994:a459; Motion 1993/1994:a461)
 i den borgerliga regeringens proposition ”Bygder och regioner i 
utveckling” (1993/94:140) fastslogs att regionalpolitiken bör utformas 
utifrån ett könsperspektiv. likaså framhölls att kvinnor i glesbygd och 
landsbygd bör ägnas särskilt intresse. för att nå en jämnare fördelning 
av de regionala utvecklingsresurserna angavs att särskilda satsningar 
för kvinnor borde göras, vilket bland annat innebar att länsstyrelserna 
skulle ha ansvaret att omfördela redan befintliga resurser, detta för att 
medverka till att Regionala Resurscentra för kvinnor kunde bildas. 
likaså föreslogs att dåvarande Nutek7 och dåvarande Glesbygdsmyn-
digheten skulle ansvara för att ett Nationellt Resurscentra för kvinnor 
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bildades. i juni 1994 tog riksdagen beslut, och i september kom regerings-
beslutet. (Regeringsbeslut, a94/1596/Rp, 1994-09-22)
 Nationellt Resurscentrum för kvinnor (NRc), som drevs som projekt 
mellan 1995–1999, fick sin organisatoriska hemvist vid dåvarande 
Nutek, i samarbete med Glesbygdsverket. NRc:s syfte formulerades, 
utifrån propositioner och regleringsbrev, att i samverkan med resurs-
centra i landet arbeta för att; ”kvinnor ska kunna ta i anspråk sin del av 
samhällets resurser”, ”kvinnors kompetens tas tillvara i samhället”, 
”kvinnor och mäns insatser värderas lika oavsett kön”, ”lands- och gles-
bygdskvinnornas situation ska speciellt beaktas”. (persson 2000:9)
 NRc:s främsta roll var att stödja och samordna samt förmedla infor-
mation till; Regionalt Resurscentra för kvinnor (RRc), vilka utifrån 
regeringsuppdrag länsstyrelserna eller regionförbunden ansvarade för 
att etablera, ett i varje län, samt till; lokalt Resurscentra för kvinnor 
(lRc), en organisatorisk enhet som kunde drivas inom kommunen, 
exempelvis som ett EU-projekt, men som också, vilket varit vanligt, 
drevs som en obunden förening. inom varje län och kommun kunde 
därmed flera lRc finnas. initialt fanns elva resurscentra för kvinnor 
och ”i oktober 2000” fanns det 160 stycken. (Nutek 1999; persson 
2000:1)
 Nationellt Resurscentra för kvinnors arbete skedde övergripande 
på en samhällelig nivå, samt mer konkret gentemot RRc och lRc med 
utbildningar, konferenser, opinionsbildning, forskningsprojekt, inter-
nationella kontakter. En av utbildningarna var funktionsutbildningen; 
”konsten att driva resurscentrum för kvinnor” som bestod av fyra 
olika block under sammanlagt nio dagar. här behandlades; samhälls-
utveckling ur ett könsperspektiv, att arbeta i och med projekt, verk-
samhetsplanering, marknadsföring, skriva ansökningar, kommunika-
tion, argumentations- och förhandlingsteknik, med mera. (persson 
2000:9)
 NRc arbetade också med att svara på remisser samt att de informe-
rade och hade löpande kontakter med myndigheter, regeringsföreträ-
dare och riksdagsledamöter. Under sin verksamhet publicerade NRc; 
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ett periodiskt nyhetsbrev och ett antal forsknings- utrednings- samt 
konferensrapporter. flertalet av de av NRc anordnade konferenserna 
hölls på Nutek i form av videokonferenser med uppkoppling i landet. 
vid ett tillfälle var 31 orter uppkopplade, med 400 deltagare. (Resurs-
centrum för kvinnor … Nutek 1999; persson 2000)
 i sitt arbete följde NRc upp – med hjälp av årliga undersökningar – 
hur resursfördelningen mellan kvinnor och män var i länen. i dessa 
framkom att EU-medel var betydelsefulla för resurscentra i landet. 
från år 1998 avsatte regeringen sexton miljoner kronor för regionala 
och lokala resurscentra att söka för projekt som syftade till tillväxtori-
enterat utvecklingsarbete. En förutsättning var att det fanns ett fysiskt 
resurscentra med en projektledare. Därtill krävdes att regionala och 
lokala aktörer medfinansierade projekten till hälften. i NRc:s under-
sökningar visade sig detta vara ett problem. flertalet projekt kunde 
inte starta, trots att Nutek hade beviljat medel, detta då kommuner 
eller länsstyrelsen inte bidrog med medel. (persson 2000)
 Resurscentraverksamheten kunde alltså inte söka bidrag från Nutek 
för basverksamhet; lokal, utrustning, personal, administration. Men 
utifrån gjorda erfarenheter ändrades detta. Basfinansiering syftade till 
att förbättra förutsättningarna för resurscentra att vara verksamma 
och driva projekt som; ”bidrar till att utveckla jämställdhetsperspekti-
vet inom det lokala och regionala tillväxtarbetet”. (Basfinansiering av 
Resurscentrum för kvinnor 2005, Nutek)
 Utifrån gjorda erfarenheter kom även krav på medfinansiering till 
hälften, gällande medel sökta för projekt från Nutek, att sänkas till fyr-
tio procent, för att senare tas bort helt. (Resurscentra för kvinnor … 
2009, tillväxtanalys)
 Under NRc:s projektperiod kom den svenska jämställdhetspolitiken 
att i stor utsträckning prioritera gender mainstreaming/jämställdhets-
integrering, över särskilda kvinnoprojekt. arbetssättet innebar att 
genus- och jämställdhetsfrågor skulle integreras i den ordinarie verk-
samheten och att ordinarie personal skulle utföra arbetet. i den andan, 
när projektperioden var slut, avvecklades NRc. Regeringen avsatte 2,5 
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miljoner kronor för år 2000 för Nutek att i sin organisation integrera 
verksamheten som NRc tidigare hade utfört. (persson 2000)
 Efter nedläggningen av projektet NRc, ombildades NRc-styrelsen av 
personer som drev Regionala och lokala Resurscentra för kvinnor. Syf-
tet var att tillvarata den kunskap, kompetens och erfarenhet som hade 
byggts upp inom ramen för NRc-projektet. Namnet och förkortningen 
behölls, men man bildade en ideell, icke statlig organisation (non-
governmental organisation – NGO); ’NRc, Svenska Riksförbundet Natio-
nellt Resurscentrum för kvinnor’. initialt utgjordes NRc-förbundet av 
ett elektroniskt nätverk utanför Nutek, men kom senare att samarbeta 
och skriva en avsiktsförklaring tillsammans med Nutek, senare tillväxt-
verket. (persson 2000)
 förbundet upprättade en programförklaring som i princip kom att 
överensstämma med den som NRc-projektet deklarerat cirka fem år 
tidigare. Skillnaden var att sista punkten var borttagen (”lands- och 
glesbygdskvinnornas situation ska speciellt beaktas”). (persson 2000; 
NRc, Svenska Riksförbundet …)
 NRc, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor 
blev senare den ideella organisationen Winnet Sverige. verksamhets-
förklaringen är densamma; ”… arbetar med kvinnors delaktighet och 
jämställda medverkan i tillväxt- och utvecklingsarbete …”, samt stödjer 
resurscentra för kvinnor samt nätverk i landet8. De verkar också i inter-
nationellt samarbete i Europa9, i östersjöregionen10, därtill har resurs-
centraverksamheten som modell internationaliserats (Women’s 
Resource centres11).
 tillväxtverket, likt tidigare Nutek, har varit ansvariga för regerings-
uppdraget Resurscentra för kvinnor och genom riksdagsbeslut har det 
funnits verksamhetsbidrag för resurscentraverksamheten att söka hos 
tidigare Nutek och hos senare tillväxtverket. (Resurscentra för kvinnor 
– Jämställd regional tillväxt 12). verksamhetsbidraget hos tillväxtverket 
för åren 2013–2015 avsåg, likt tidigare, bidrag för; projekt, verksamhets-
inriktade insatser, samverkan mellan resurscentra och andra aktörer, 
däremot innefattades nu även basfinansieringen. Syftet uttrycks som; 
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”att uppnå en jämställd regional tillväxt”, där resurscentra för kvinnor, 
till skillnad mot tidigare då de skulle bidra till att utveckla jämställd-
hetsperspektivet inom det lokala och regionala tillväxtarbetet, nu for-
muleras att de ska; ”bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka 
kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet”, samt ”främja kun-
skapsförmedling och kunskapsutveckling”, vilket ska ske ”i nära sam-
verkan med länsstyrelser, landsting och samverkansorgan samt andra 
relevanta aktörer”. Besluten om fördelning av verksamhetsbidrag 
skulle vara treåriga, och i första hand skapa förutsättningar för vidare-
utveckling av de verksamheter och projekt, oftast större, som redan 
etablerats och bedrivits under verksamhetsperioden 2010–2012. 
(Regeringsbeslut N2012/6282/Rt; Se även tillväxtverket13)
 för åren 2016–2018 har tillväxtverket inte fått regeringsuppdrag att 
fördela verksamhetsbidrag till Resurscentra för kvinnor specifikt, utan 
tillväxtverket ska fördela medel till; ”aktörer med regionalt utvecklings-
ansvar för deras arbete inom området jämställd regional tillväxt”. (Sats-
ning på jämställdhet för hållbar tillväxt i Sveriges regioner, 2015 14)

Lokalt ResursCentra för kvinnor  
– Gävleborg

Jag har ju halkat in på det här spåret – att vilja jobba inte bara för mig 
själv utan för andra. Det är min livslust på något sätt.

(ansvarig för ett lokalt Resurscentra för 
kvinnor i Gävleborg)

ovanstående citat speglar väl de olika ansvarigas motiv att starta och 
engagera sig i resurscentra generellt och lokalt Resurscentra för kvin-
nor (lRc) specifikt, tillsammans med ett starkt engagemang för det 
lokala och den lokala utvecklingen, samt utifrån att det inte sällan har 
varit svårt att komma in i redan etablerade organisationer och fören-
ingar, oftast styrda av män. 
 Det kan knytas till den nya regionalpolitiken, som tillsammans med 
strukturomvandlingar, konjunkturförändringar, arbetsmarknad och 
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urbanisering innebär förändrade villkor gällande såväl inflytande över 
den regionala och lokala utvecklingen som förändrade försörjnings- 
och näringslivsvillkor och därmed, i förlängningen, förändrade livsvill-
kor och möjligheter att bo och verka, exempelvis på landsbygden. 
övergripande är det dessa frågor som lokala Resurscentra för kvinnor 
arbetar med, genom att starta projekt som ska vara till nytta för olika 
grupper av, framförallt, kvinnor, tillsammans med att verka för och 
vara delaktiga i det regionala och lokala tillväxtarbetet. 
 i texten här ligger, som sagt, fokus inte på projekten, utan på ansvariga 
för lokalt Resurscentra för kvinnor som samhällsentreprenörer och 
företagare. kortfattat: Kan resurscentra ses som en försörjningsmöjlighet? 
Är det egna företaget en förutsättning för att kunna driva resurscentra?
 Nedan presenteras två, med mening längre, citat15. Syftet är att göra 
de intervjuades röster bättre hörda, och att citaten ska kunna läsas 
som berättelser.
 Det första citatet täcker väl in att resurscentra inte kan ses som en 
försörjningsmöjlighet, istället är det projekt som beviljats sökta medel 
som kan ge viss, men inte heltäckande, försörjning. citatet speglar 
också hur det såg ut när tidigare basfinansiering inte var lika täckande, 
samt då medfinansiering krävdes. Därtill tydliggörs den ofta uttalade 
tungroddhet som EU och EU-projekt utgör, inte minst för frivilliga 
organisationer och mindre företag. Sammanfattningsvis är projekten 
inte alltid lönsamma, då de ofta kräver mycket ideellt arbete, varmed 
resurser tas såväl från annat viktigt arbete med och inom resurscentra, 
som från det egna företaget, vilket då blir lidande.

Nuteks basfinansiering täcker bara kostnaderna för lokalen och viss 
administrativ utrustning. Så man måste söka olika projekt och få in 
pengar den vägen, men man måste ha stora projekt för att få pengar över 
till lön. och för Nutek-projekten måste man ha medfinansiär. Det blir så 
stort och tar tid. pengarna kommer också först i efterhand, så det är svårt 
att klara sig. och sen EU-projekten, de är tidskrävande, det är en stor och 
tungrodd administration. Det är en massa arbete med att söka, men sen 
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är det inte säkert att det går igenom, och det är också svårt och tids-
krävande att redovisa EU-projekten. Det är ineffektivt, det blir inte så 
mycket kvar. Det är inte riktigt lönsamt utan det blir för mycket ideellt 
arbete. Så det tar helt enkelt mer tid än vad det ger tillbaka. Man hinner 
inte med sitt eget företag. Man orkar inte. Så det egna företaget blir 
lidande. Därför orkar folk ofta inte vara projektledare för lRc.

Som framgick ovan är det inte själva resurscentra som kan ge försörj-
ning, utan de olika projekt som drivs utifrån beviljat sökta medel. Som 
också framgick är projekten däremot resurskrävande, och tar bland 
annat tid från det egna företaget. Dock, pågående projekt kan också 
innebära möjlighet att bredda sina kontakter och nätverk, som i sin tur 
kan leda till nya projekt och uppdrag. i det längre citatet nedan framgår 
att dessa projekt, ibland, även kan innebära en tryggare och mer stabil 
inkomst än det egna företaget. läggs däremot för stor energi på resurs-
centra och projekten, innebär det risk att förlora kunder i det egna före-
taget. företaget är mycket viktigt, inte enbart som försörjning för dess 
ägare och som betydelse för kunder och det lokala, utan här också för 
att de facto kunna driva resurscentraverksamheten, då vid tillfällen det 
egna företaget får ta vissa kostnader. Därför försöks, när det går, delvis 
beroende på bransch, uppdrag samt regler och lagar, att projekt inom 
resurscentraverksamheten integreras med företagens verksamhet. Det 
handlar om en svår balansgång och avvägning mellan driften av det 
egna företaget, och arbetet för och med olika individer och grupper 
relaterat till lokal utveckling som de i egenskap av samhällsentreprenö-
rer och ansvariga för resurscentra är djupt engagerade i.

Resurscentra som försörjningsstrategi, jag säger ju inte att det finns 
någon evighet i resurscentra på det sättet, men just nu ser jag resurscen-
tra som min huvudsakliga uppgift. Det är åtminstone 3,5 dag per vecka, 
och ibland kanske 4 eller 5 dagar per vecka, men jag är anställd för 3,5 
dag per vecka. och då har jag ju valt att dra ned på mitt eget företag. 
långsiktiga konsultuppdrag har jag kvar, men smärre saker kanske jag 
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måste tacka nej till. Det är stabilare med resurscentra, på årssikt. Men 
samtidigt, resurscentrat är ju ingen försörjningsbas på det sättet, för det 
tar ju ibland från mitt företag. om det inte finns pengar i resurscentrat så 
är det mitt företag som tar kostnaderna. Så man kan se det på båda sätt. 
Jag menar för vissa verksamheter får man några ören, för andra inte. Det 
går alltså att integrera vissa av projekten med företaget, men inte alltid, 
och då blir något lidande. Därför finns det en gräns vad man som 
människa orkar göra. Då spelar det inte roll om man får ersättning peng-
amässigt eller genom uppskattning – för det går helt enkelt inte. Jag 
måste ju värdera vad jag gör av min tid. Det är en balansgång hela tiden.

Slutkommentar
i den historiska genomgången av Resurscentra för kvinnor har det 
framgått att enskilt men framförallt tillsammans har olika kvinnor 
och grupper av kvinnor på olika sätt och med hjälp av olika strategier 
verkat för samhällelig förändring. Detta demokratiska arbete har 
bland annat skett genom att olika organisationer och nätverk av kvin-
nor har arbetat för att påverka och nå inflytande över politiska beslut 
på såväl lokal, regional, nationell och ibland även transnationell nivå. 
Deras arbete har lett till olika former av resultat, och på olika samhäl-
leliga nivåer. De kan därmed även ses som samhällsentreprenörer, där 
de har verkat för social mobilisering genom att bland annat ha nyttjat 
sina gamla och nya kontakter och nätverk, varmed de även har funge-
rat som länk mellan samhälleliga nivåer och olika organisationer.
 Som vi också har sett har en viss förändring i fokus för resursverk-
samheten under åren uttryckts i texter från myndigheter. inriktningen 
har bland annat gått från att understödja mindre till att stödja större 
samt tematiska projekt. Detta eftersöktes redan år 1999 i en av de 
många utvärderingar16 som har gjorts om resurscentra (forsberg 1999). 
fokus har också förflyttats från enskilda kvinnor och grupper av kvin-
nor, till att resurscentra ska verka inom det regionala tillväxtarbetet, 
och där i samverkan med relevanta aktörer, samt att de ska ha närmare 
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anknytning till och vara delaktiga inom arbetet med de regionala 
utvecklingsprogrammen (RUp) och de regionala tillväxtprogrammen 
(Rtp) (tidigare regionala tillväxtavtal – Rta).
 förändringen att resurscentraverksamheten har blivit delaktiga i 
exempelvis de regionala tillväxtprogrammen, och att deras kompe-
tens och expertis efterfrågas, kan ses som mycket positiv. här finns en 
väsentlig skillnad mot när den nya regionalpolitiken, då regionala till-
växtavtal, infördes i slutet på 1990-talet. vid denna tidpunkt var det 
ytterst få från resurscentraverksamheten som var delaktiga i arbetet. 
Majoriteten hade oftast inte de resurser som krävdes, samt att de inte 
var uppmärksammade av etablerade regionalpolitiska aktörer. De få 
resurscentra som trots allt kom med hade inte sällan fått slå sig in 
eller kom in med hjälp från en person i etablerad ställning, oftast en 
man. väl inne saknade de i princip alltid legitimitet. (hård 2005)
 Samtidigt är vissa förändringar inte oproblematiska, som att under 
senare år mindre projekt i princip inte längre har getts stöd. Detta har 
inneburit att flertalet av de lokala Resurscentra för kvinnor har kom-
mit att läggas ned, och antalet resurscentra i Sverige har överlag sjun-
kit rejält. Det är inte ett självändamål att det ska finnas så många 
resurscentra som möjligt, men färre antal har inneburit att idag åter-
finns majoriteten i storstadsområdena samt i större städer, detta till 
skillnad mot när dessa startades, då särskilt fokus låg på lands- och 
glesbygdskvinnorna, och att deras situation speciellt skulle beaktas. 
Självklart bor fler i städerna, men landsbygdens problematik har inte 
försvunnit.
 Den andra effekten av att det under senare år har getts stöd åt 
framförallt större, tematiska och redan igångsatta projekt, är att de 
mindre och ännu inte lika väletablerade projekten kan visa sig vara nog 
så viktiga. Betydelsen gäller inte bara för den enskilda kvinnan eller 
grupper av kvinnor och andra involverade, utan också för den framtida 
lokala och regionala utvecklingen och därmed för möjligheten till för-
sörjning och kunna bo kvar, exempelvis på landsbygd. lokala Resurs-
centra och deras roll för såväl kvinnors organisering som samverkan i 
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och med byalag samt samverkan mellan företag och offentlig verksam-
het inom den småskaliga livsmedelssektorn på delar av landsbygden i 
Gävleborg; är just ett sådant exempel (Se hård 2013; hård kommande).
 Som framkommit har tillväxtverket efter regeringsbeslut årsskiftet 
2015/2016 inte längre regeringsuppdraget att fördela verksamhetsbi-
drag specifikt till Resurscentra för kvinnor. vad effekterna av detta blir 
för Resurscentra för kvinnor (Winnet) och deras verksamhet på natio-
nell, regional och lokal nivå, återstår att se.
 Den sista delen i kapitlet handlade om, kortfattat; Kan resurscentra 
ses som en försörjningsmöjlighet? Är det egna företaget en förutsättning 
för att kunna driva resurscentra? Där framkom att resurscentraverk-
samheten i sig inte kunde ses som en försörjningsmöjlighet, däremot 
olika initierade projekt som beviljats sökta medel och som här lokalt 
Resurscentra för kvinnor drev, inte sällan i samverkan med relevanta 
intressenter. projekten, framförallt EU-projekten, var dock resurskrä-
vande och innebar mycket ideellt arbete. Resurser som tid, personlig 
kraft och även ekonomi var därmed ofta tvunget att tas från det egna 
företaget, som i sin tur kunde bli lidande, varmed när det var möjligt 
man försökte integrera vissa projekt med företagets verksamhet. Sam-
tidigt fanns det tillfällen då projekten genererade en bättre och säkrare 
inkomst än det egna företaget. Men i slutänden framhölls att resurs-
centra och projekten inte kunde ses som försörjningskälla, utan hän-
syn var tvunget att tas till det egna företaget, vilket vid tillfällen även 
fick stå för vissa kostnader för resurscentraverksamheten. Det egna 
företaget utgör således, i princip, en förutsättning för att kunna driva 
(lokalt) Resurscentra för kvinnor. 

Noter
 1. kapitlet i viss omarbetad samt utökad form ska ingå i min avhandling (hård kom-

mande). Delar av kapitlet har presenterats vid konferens (hård 2016).

 2. Resurscentra för kvinnor inrättades formellt av regering år 1994. Dåvarande Nutek, 

numera tillväxtverket, tillsammans med tidigare Glesbygdsverket fick regerings-
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uppdraget att ansvara för inrättandet på nationell nivå. länsstyrelser, regionför-

bund, självstyrelseorgan fick uppdraget och ansvaret på regional nivå. kommuner, 

organisationer, föreningar, företagare och individer tog initiativ på lokal nivå. Syftet 

med Resurscentra för kvinnor är demokratiskt; att kvinnor får sin del av de offent-

liga resurserna och att kvinnors inflytande och ställning i samhället stärks, bland 

annat genom deras delaktighet i det regionala och lokala utvecklingsarbetet.

 3, följeforskning har bedrivits genom regelbundet deltagande vid olika träffar och 

möten samt att återkommande intervjuer har genomförts under åren 2002–2005, 

därtill nedslag under åren 2006–2008, och avstämning 2015/2016. litteratur och 

annat skriftligt material har studerats.

 4. för fokus på olika projekt inom resurscentraverksamheten (Se hård 2013; hård 

kommande).

 5. Glesbygdsdelegationen övergick till Glesbygdsmyndigheten och senare till Gles-

bygdsverket. År 2009 kom Glesbygdsverket, tillsammans med itpS (institutet för 

tillväxtpolitiska studier), att ersättas av den nya myndigheten; tillväxtanalys, Myn-

digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, www.tillvaxtanalys.se.

 6. hela Sverige ska leva är en ideell förening, och idag riksorganisation, som bildades 

1989, i slutet av landsbygdskampanjen med samma namn, www.helasverige.se.

 7. Myndigheten Nutek Närings- och teknikutvecklingsverket ersattes år 2009 av 

tillväxtverket.

 8. www.winnetsverige.se

 9. www.winneteurope.org/

10. www.balticsearegion.org/

11. www.winnet8.eu, http://www.winnet8.eu/web/page.aspx?refid=208

12. www.tillvaxtverket.se

13. www.tillvaxtverket.se

14. www.regeringen.se

15. citaten är sammanställda från samtliga intervjuades erfarenheter, dock i det andra 

citatet är det framförallt en av de intervjuade som i texten får representera dessa 

erfarenheter.

16. för bra genomgång av gjorda utvärderingar se exempelvis ”Resurscentra för kvin-

nor En utvärdering av projektverksamheten 2002-2008 Slutrapport” (2009), www.

tillvaxtanalys.se, samt se www.tillvaxtverket.se.



Ymer 2016 = Genus och företagande

126

Referenser
almén, Mikael (2008), att styra och ställa En styrningsstudie med Resurscentrum för 

kvinnor som fall, Uppsats Bachelor Degree, Statsvetenskapliga institutionen, lunds 

universitet, http://lup.lup.lu.se/student-papers/record/1317121 (sökbar februari 

2016)

Basfinansiering av Resurscentrum för kvinnor 2005 (2005), Stockholm: Nutek.

forsberg, Gunnel (1999), könskvotering i regionalpolitiken – förslag till framtida åtgär-

der, Uppsala: iM-Gruppen i Uppsala aB

friberg, tora (1989), ”kvinnor och regional utveckling”, kvinnor på landsbygden: doku-

mentation av föredrag vid forskarseminarium den 27 februari 1989. Stockholm: 

Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU).

friberg, tora (1993), Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet. En 

idéskrift ur kvinnligt perspektiv från Glesbygdsmyndigheten. östersund: Glesbygds-

myndigheten.

hela Sverige ska leva – www.helasverige.se (sökbar februari 2016)

herlitz, Ulla (1995), vi nådde målet! En rapport om kvinnokraftsgruppens arbete 

augusti 1992–augusti 1995. Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral.

hård, Ursula (kommande), Doktorsavhandling. Ekonomisk-historiska institutionen. 

Stockholms universitet.

hård, Ursula (2016), ”Resurscentra för kvinnor – aktivt medborgarskap i samtidshisto-

rien. kvinnors organisering genom social mobilisering; från lokala rum till interna-

tionella arenor”. abstract till konferensen: allmän och lika rösträtt? historiekritiska 

perspektiv på medborgarskap och demokrati, SkoGh, Stockholms Universitet 18–19 

augusti 2016.

hård, Ursula (2013), ”kan man leva på mat? lokal utveckling och nyföretagande genom 

närproduktion – en processtudie från hälsingland”, red. Rytkönen, Bonow & Wram-

ner, från matproduktion till gastronomi, coMREc Studies in Environment and 

Development 7, s. 39–59.

hård, Ursula (2005), ”Regionalpolitik och regional utveckling ur ett könsperspektiv – 

med tillväxtavtalen som exempel”, Westberg (red) Regionala tillväxtavtal – en fråga 

om att bryta gamla mönster? kvinnor och mäns delaktighet i arbetet med tillväxtav-

talen. arbetsliv i omvandling 2005:8. vetenskaplig skriftserie från arbetslivsinstitu-

tet. Stockholm.



127

Ursula hård = Resurscentra för kvinnor

hård, Ursula / Sundin, Elisabeth / tillmar, Malin (2007), kvinnors företagande – 

arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning. arbetsliv i omvandling 2007:4. 

vetenskaplig skriftserie från arbetslivsinstitutet. Stockholm.

Johannisson, Bengt & Nilsson, anders (1989) ”community entrepreneurs: networking 

for local development” i Entrepreneurship and Regional Development an interna-

tional Journal volume 1 number 1, pp 3–19. 0898-56 26/89S03.00. taylor & francis 

ltd.

kvinnor på landsbygden: dokumentation av föredrag vid forskarseminarium den 27 

februari 1989. Stockholm: Expertgruppen för forskning om regional utveckling 

(ERU).

kvinnor på landsbygden handlingsprogram (1991), Glesbygdsdelegationens skriftserie 

nr 21, april 1991. Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral.

kvinnor på landsbygden – i regional utveckling – vill mer än REk-87, (1989), Glesbygds-

delegationen.

kvinnor på landsbygden – regional utveckling: rapport från en konferens, Stockholm 

den 12–13 oktober 1989 (1989), red. Ångman, lena. Stockholm: arbetsmarknadsde-

partementet/Glesbygdsdelegationen.

kvinnor på landsbygden – vill mer än bär och svamp (1989), Glesbygdsdelegationen.

kvinnors kraft Resurscentra för kvinnor – bakgrund och visioner (1994), video produ-

cerad för Glesbygdsmyndigheten/kvinnokraft. trångsviken: Åse Media.

Motion 1993/94:a459 Resurscentrum för kvinnor (1994), 17 januari 1994, Martha Gårde-

stig (kds), Riksdagen, www.riksdagen.se (sökbar februari 2016)

Motion 1993/94:a461 Regionala resurscentrum m.m. för kvinnor (1994), 24 januari 

1994, Birgitta Sundin (s) m.fl., Riksdagen, www.riksdagen.se (sökbar februari 2016)

NRc, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor, www.nrckvinnor.

org (sökbar 2008)

Ny kvinnokraft (1999), ”projektledaren har ordet: Backspegel med reflexioner inför 

framtiden”, ing-Marie persson, oktober 1999, Nationellt Resurscentrum för kvinnor, 

Nutek.

persson, ing-Marie (2000), Resurscentrum – ett demokratiskt initiativ. Bilaga 1. Winnet 

Sverige, www.winnetsverige.se. (sökbar februari 2016).

prop. 1993/94:140 Regeringens proposition: Bygder och regioner i utveckling. Stock-

holm: Riksdagens tryckeriexpedition.



Ymer 2016 = Genus och företagande

128

Regeringen, www.regeringen.se (sökbar februari 2016)

Regeringsbeslut i 20, N2012/6282/Rt, 2012-12-13, Uppdrag att fördela verksamhetsbi-

drag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetet, Regeringen, 

Näringsdepartementet

Regeringsbeslut, a94/1596/Rp, 1994-09-22

Resurscentra för kvinnor En utvärdering av projektverksamheten 2002-2008 Slut-

rapport (2009), tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, östersund, www.tillvaxtanalys.se (sökbar februari 2016).

Resurscentra för kvinnor – Jämställd regional tillväxt. tillväxtverket, www.tillvaxtver-

ket.se, (sökbar februari 2016)

Resurscentrum för kvinnor för ökat kvinnoperspektiv i regional utveckling (1999), 

Nationellt Resurscentrum för kvinnor, Nutek. Sundbyberg: alfa print.

Rönnblom, Malin (2008), ”var tog politiken vägen? om regionalpolitik, jämställdhet 

och statens förändrade former”, tidskrift för genusvetenskap nr 1.

Satsning på jämställdhet för hållbar tillväxt i Sveriges regioner (2015), http://www.

regeringen.se/artiklar/2015/12/satsning-pa-jamstalldhet-for-hallbar-tillvaxt-i- 

sveriges-regioner/ (sökbar 2016)

SoU 1989:55 (1989), fungerande regioner i samspel, Slutbetänkande av 1987 års regio-

nalpolitiska kommitté. Stockholm: allmänna förlaget.

tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, www.till-

vaxtanalys.se (sökbar februari 2016)

tillväxtverket, myndighet, www.tillvaxtverket.se (sökbar februari 2016)

Westberg, hanna (2005), (red) Regionala tillväxtavtal – en fråga om att bryta gamla 

mönster? kvinnor och mäns delaktighet i arbetet med tillväxtavtalen. arbetsliv i 

omvandling 2005:8. vetenskaplig skriftserie från arbetslivsinstitutet. Stockholm.

Winnet Baltic Sea Region – www.balticsearegion.org/ (sökbar februari 2016)

Winnet Europe – www.winneteurope.org/ (sökbar februari 2016)

Winnet Sverige – www.winnetsverige.se (sökbar februari 2016)

Women’s Resource centres a Swedish model being internationalized, Malin lindberg, 

www.winnet8.eu, http://www.winnet8.eu/web/page.aspx?refid=208 (sökbar 2016)



129

=
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kvinnors rättigheter

Malin Gawell

kampen för kvinnors rättigheter har tagit sig olika uttryck genom his-
torien. Studier av de sociala och politiska rörelserna som på olika sätt 
bidragit, och alltjämt bidrar, ger oss värdefull kunskap om skeenden 
och mekanismer som påverkar ojämlikhet likväl som jämlikhet. Stu-
dier om hur genuskontrakt skapas och återskapas i olika typer av orga-
nisationer belyser flera av de mekanismer som påverkar utformningen 
av förhållanden knutna till kön (se t ex hirdman 1988; acker & van 
houten 1992). 
 Entreprenöriella initiativ, det vill säga initiativ till handling och 
utvecklingen av verksamheter som organiseras på något sätt, växer 
fram med olika sociala och politiska rörelserna som kontext (Gawell 
2006). Gränsdragningen mellan enskilda individer, det som vi kallar 
organisationer och det som vi kallar sociala rörelser är svåra att dra 
utan det rör sig snarare om ett dynamiskt samspel däremellan (Della 
porta & Diani 1999). i detta kapitel kommer det sociala entreprenör-
skapet lyftas fram i syfte att utforska på vilket sätt de entreprenöriella 
perspektiven kan bidra till att öka vår förståelse av detta samspel. Utö-
ver en genomgång av aktuella teoretiska inspel om det sociala entre-
prenörskapet kommer tre empiriska exempel användas som illustre-
rande fallstudier.

Socialt entreprenör-
skap

Genus och företagande
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Det sociala entreprenörskapet 
intresset för och förståelsen för det sociala entreprenörskapet har 
vuxit fram under de senaste decennierna dels utifrån en breddning av 
förståelsen av ett småföretagande och ’ordinarie’ företagande där sam-
hälls- och sociala målsättningar kan vara en integrerad del verksamhe-
ten (se t ex Johannisson & Nilsson 1989; Sundin 2009). En delvis annan 
tradition som bidragit till fältet är kooperationen och då inte minst 
internationella influenser från utvecklingen av sociala kooperativ till 
exempel i italien (Borzaga & Defourney 2001; Nyssens 2006). andra tra-
ditioner som utvecklingen av det sociala entreprenörskapet bygger på 
grundar sig snarare i ideella verksamheter och studier av ideell sektor 
(hisrich, freeman, Standely, Youney & Young 1997). på senare år har 
det blivit allt mer accepterat att se olika typer, eller versioner, av det 
sociala entreprenörskapet (se t ex Gawell, Johannisson & lundkvist 
2009; Gawell 2014a; Gawell & Sundin 2014). 
 fenomenet är gammalt men begreppen socialt entreprenörskap, sam-
hällsentreprenörskap och socialt företagande började användas i Sverige 
först under sent 1980-tal och har sedan dess ökat i popularitet såväl i 
praktik, politik och forskning (Gawell 2014a, 2015; andersen, Gawell & 
Spear 2016). även om vi nu kan börja tala om ett framväxande fält så 
råder det inte samsyn på definitioner. istället studeras olika dimensio-
ner utifrån olika perspektiv. Det ställer å ena sidan till det för dem som 
snabbt vill få klarhet. Men å andra sidan visar det på den komplexitet 
som de flesta av oss är överens om att det vi kallar socialt entreprenör-
skap för med sig. Det visar också på en rikedom i angreppssätt och där-
med möjliga bidrag till förståelsen av socialt engagemang, handling 
och organisering av verksamheter – och förstås de utmaningar som 
det sociala entreprenörskapet försöker ge sig i kast med. 
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Det sociala entreprenörskapet som en  
konkret handling i vardagen

vad är det då för aspekter av det sociala entreprenörskapet som bely-
ses i detta kapitel? för det första så handlar entreprenörskapet om att 
göra något på ett annorlunda sätt än tidigare (Schumpeter 1934; land-
ström 1999; hjorth, Johannisson & Steyaert 2003). Det kan röra sig om 
stora radikala förändringar men för det allra mesta handlar det om 
mindre förändringar som i och för sig kan bidra till större förändringar 
på sikt även om det för det mesta handlar om betydligt mer blygsamma 
effekter (landström 1999). traditionellt inom entreprenörskapsfältet 
relateras detta till tekniska uppfinningar och genomslag på marknaden. 
inom det sociala området kan det vara svårare att identifiera konkreta 
kedjor av handling och effekter då det finns många olika faktorer som 
påverkar skeenden. En del är tydliga och kan med lätthet observeras. 
andra är betydligt mer svårfångat och kan endast uppfattas genom 
tolkningar av uttryck så som till exempel människors berättelser (Stey-
aert & hjorth 2006). 
 Det handlar också om konkreta handlingar som enskilda individer 
står för, det vill säga någon eller några som gör. och för att göra krävs 
någon form av organisering. Många gånger ses just skapandet av en ny 
organisation som ett uttryck för entreprenörskap (Gartner 1988). orga-
nisationen blir då en materialisering av en verksamhetsprocess som 
kan fungera som institutionellt stöd för aktiviteter och plattform som 
möjliggör för fortsatt utveckling även utanför den egna organisationen 
(Gawell 2006). 
 även om uppmärksamhet ges till enskilda individers insats så ses 
inte enskilda individer på något sätt som isolerade från varandra eller 
andras tankar och idéer (Berger & luckmann 1966; Bruner 1990). våra 
identiteter och ställningstaganden som ligger till grund för vårt hand-
lande utvecklas i interaktion med andra individer, nätverk och diskur-
ser i samhället. även om de flesta tenderar att följa rådande normer 
och värderingar, bryter vissa utstakade spår. Entreprenörer tar snarare 
vara på anomalier än undviker dem (Spinosa, flores & Dreyfus 1997). i 
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vilken utsträckning detta beror på uppfattade möjligheter eller för att 
de upplever att de måste kan variera från fall till fall (Shane & venkata-
raman 2000; Gartner, carter & hill 2003; Gawell 2013). 
 trots det svårfångade aspekterna av det sociala entreprenörskapet 
så omsätts det på något sätt i konkret handling. Det handlar, som Bengt 
Johannisson har uttryckt det om ”att skapa något nytt i tanke, ord och 
handling”. och detta görs på ett konkret sätt i vardagen. 

Entreprenörskap för social förändring 
Entreprenörskap sammankopplas oftast med upptäckt och nyttjande 
av affärsmöjligheter och start av företag (Johannisson & lindmark 
1996). Det sociala entreprenörskapet sätter händelserna i ett annat 
sammanhang. handling och förändringens dynamik har inte nödvän-
digtvis med produkter/tjänster eller marknaden att göra. oavsett 
uttrycksform så har det med människor och människors liv att göra – 
både vad gäller reella livsvillkor och/eller symboliskt hur vi ser på oss 
själva och varandra (se t ex Spinosa, flores & Dreyfus 1997; Gawell 
2006). 
 Det sociala entreprenörskapet handlar i grund och botten om ett 
socialt engagemang kombinerat med ett entreprenöriellt handlande 
(Gawell 2008) och det entreprenöriella handlandet betyder en strävan 
efter någon form av nyhet och föränderlig dynamik. Det sociala entre-
prenörskapet blir därmed ett entreprenörskap för social förändring. 
och även om ett kommersiellt inriktat entreprenörskap också kan leda 
till stora sociala förändringar både vad gäller ändringar i beteende-
mönster som konsekvens av en till exempel en ny produkt, ny konsum-
tionsmönster eller dylikt, så menar jag att social förändring är det mest 
centrala både som mål och medel i det sociala entreprenörskapet. 
Detta kommer belysas ytterligare i de illustrerande exemplen som nu 
kommer presenteras. 
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Illustrerande exempel
i detta kapitel hänvisas till fyra olika exempel på ett socialt entreprenör-
skap som på olika sätt relaterar till kvinnors rättigheter. De är valda uti-
från en stor mängd möjliga exempel där en del är kända för många och 
andra endast kända av de som på något sätt berörs direkt av deras verk-
samhet. De fyra exemplen är valda för att de visar på insatser i olika 
tider och i olika kontexter för att de alla på något sätt illustrerar gemen-
samma men också olika aspekter av fenomenet och kan därmed funge-
rar som underlag för en reflekterande diskussion. Som vi kommer se 
finns det också kopplingar mellan exemplen. informationen är hämtad 
från organisationernas hemsidor och i fallet med initiativ för afrikanska 
kvinnors rättigheter kommer informationen från intervjuer. 

En kamp för rätten till kunskap om  
sexualitet och den egna kroppen

”Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla 
män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, 
ömhet och njutning.” orden kommer från Elise ottesen–Jensen även 
kallad ”ottar”, som startade Riksförbundet för Sexuell Upplysning 
(RfSU) 1933 (RfSU 2016). Rätten till sexualundervisning, preventivme-
del och abort var några av de frågor som ottar och hennes kollegor 
stred för. De ställde även krav på en avkriminalisering av homosexuali-
tet. alla dessa frågor var mer eller mindre förbjudna på 1930-talet. 
Debatt varvades med handling och den organisation som växte fram 
bildade en plattform för ett fortsatt engagemang. för att finansiera den 
kontroversiella verksamheten började man sälja kondomer. än idag 
utgör RfSU aB den största finansieringskällan för organisationen. i 
början drev RfSU sin kamp för upplysning, rättvisa och förändring i 
stark motvind, men så småningom ledde arbetet till stora förändringar 
och till och med lagändringar. År 1938 tillåts preventivmedel (p-piller 
1964). Sexualkunskap blir ett obligatoriskt ämne i skolan 1955 och 1974 
antas en ny abortlag som i princip innebär fri aborträtt till och med 
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graviditetsvecka 18. homosexualitet avkriminaliseras 1944 men betrak-
tas istället som en sjukdom fram till 1979. Sen dess har homosexuella i 
Sverige fått ökade rättigheter så som till exempel rätt till samkönad 
adoption 2003 och rätt att ingå samkönat äktenskap 2009. 

En kamp för kvinnors rätt till skydd från våld  
i nära relationer

lagstiftning som förbjuder mäns aga av hustrur sen 1864 till trots, så 
misshandlas allt för många kvinnor av män som de har en nära rela-
tion till. även omvända förhållande, eller våld i samkönade förhållande 
förekommer, men verkar inte lika vanligt förekommande – i alla fall 
inte enligt statistiken. Under 1970-talet växte mer formellt organise-
rade verksamheter fram för att ge skydd och stöd för kvinnor och deras 
barn som drabbats av våld i nära relationer – de första kvinnojourerna 
startade. Under 1980- och 1990-talen växte de i antal och 1984 bildades 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (RokS 
2016) och 1996 bildades Sveriges kvinnojourers Riksförbund numer 
Unizon (Unizon 2016).
 visionen som kvinnojourerna lyfter fram är ett jämställt samhälle 
fritt från våld. De ser mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för ett 
strukturellt problem orsakat av ojämlikhet. Detta kan endast förändras 
av en ändrad syn på det feminina respektive maskulina inflytandet på 
hur vi ser på oss själva och varandra som kvinnor och män (kvinno-
jouren 2011). idag finns det cirka 160 kvinnojourer i Sverige som till stor 
del drivs av ideella krafter även om vissa offentliga anslag finns. 

En kamp för Afrikanska kvinnors rättigheter  
i Sverige och Östra Kongo

Jeanne Masimango föddes i kongo på 1970-talet och kom till Sverige i 
början av 1990-talet. parallellt med att hon tog hand etablerade sig i 
Sverige engagerade hon sig tidigt för afrikanska kvinnor som invandrat 
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till Sverige och i sitt tidigare hemland – först i projektform och succes-
sivt genom skapandet av organisatoriska plattformar för ett mer lång-
siktigt arbete. flera olika initiativ ledde så småningom till ett samar-
bete med RfSU och ett projekt som syftade till att hjälpa kvinnor i 
östra kongo som utsatts för sexuellt våld på olika sätt. projektet för-
längdes och följdes av flera andra på samma eller liknande tema. 
 Samarbetet även med andra organisation i Sverige och kongo har 
vidareutvecklats och skapar nu en plattform för det fortsatta arbetet 
där kontakter med institutionella resurser kombineras med en access 
till kvinnor som många andra organisationer saknar. i flera av dessa 
nätverk engagerar sig både den kongolesiska diasporan och olika typer 
av lokala grupperingar. Det som en gång inleddes som ett enskilt pro-
jekt har nu lett till mångårigt samarbete med RfSU, Noaks ark, Social-
tjänsten, Dada afrika RDkongo, Global congo Diaspora, association 
des animateurs Sanitaires – Uvira (aSSU) med flera. År 2008 grunda-
des aSov Stockholm för att ge ytterligare stöd att verka från (aSov 
2016).

En kamp för kvinnor inom och genom urban musik
vanessa Marko föddes på 1980-talet och har sedan barnsben haft ett 
intresse för ord och diskussion. Under tonåren kombinerades detta 
med ett intresse för hip hop och annan urban musik. När det var dags 
att välja inriktning för fortsatta studier föll valet på retorikprogrammet 
på Södertörns högskola. i sin uppsats analyserade hon hur kvinnliga 
rappares strategier för att ta sig fram i den mansdominerade hip hopen. 
Uppsatsen kom att utgöra en grund för en blogg under namnet ”fem-
tastic”. tillsammans med andra kvinnor inom branschen ordnades 
även ett stort party med kvinnor som arrangörer och på scen. 
 Nätverket som arbetat tillsammans utvecklades vidare till ett femi-
nistiskt kooperativ som även det fick namnet ”femtastic” där flera av 
Sveriges mest framstående kvinnor inom urban musik är verksamma 
(femtastic 2016). De syns genom musiksläpp, klubbar och fester. De vill 
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ha kul, stötta varandra för att ta plats och tillsammans verka för struk-
turell förändring i samhället – till exempel genom att vara delaktiga i 
att starta och driva kampanjen ”fatta” mot sexuellt våld i dagens 
Sverige (fatta 2016). 

Det sociala entreprenörskapet både utmanar  
och skapar strukturer

illustrationerna visar exempel på ett socialt entreprenörskap som 
utmanar rådande strukturer men som också är med och skapar delvis 
nya strukturer i samhället. i detta avsnitt följer en diskussion som först 
berör idéerna, aktiviteterna och organisering. Detta följs av ett avsnitt 
med fokus på samspelet mellan individ, organisation och sociala rörel-
ser samt slutligen knyter an till en diskussion om service, mobilisering 
och röst. 

Idéer, aktiviteter och organisering
Exemplen illustrerar hur något olika idéer lagts som grund för ställ-
ningstagande och specifik handling. på ett övergripande plan har idé-
erna en liknande inramning – att på olika sätt kämpa för respekt, frihet 
och jämställdhet främst för kvinnor då de i flera olika sammanhang 
har och fortfarande är undertryckta i samhället. Sen på ett mer konkret 
plan, tar sig idéerna något olika uttryck. i dessa fall rätten till en säker 
och njutbar sexualitet, skydd från våld i nära relationer, grundläggande 
mänskliga rättigheter och slutligen rätten till respekt och att få ta plats 
inom en framväxande kulturell sfär. och idéerna uttrycks i mycket kon-
kret handling. att ordna möten. att debattera. att skapa kontakter. att 
skaffa lokaler och annan utrustning som kan behövas. helt enkelt – att 
göra. 
 och när hen gör, krävs någon form av organisering långt innan det vi 
normalt hänvisar till som en organisation. i organiseringen utformas 
en någotsånär gemensam bild av vad som görs och hur. Det skapar en 
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förståelse att relatera till även om det i forskningen har framkommit 
att de som medverkar inte nödvändigtvis har samma målsättningar 
utan snarare kan ha olika poänger med att medverka i det som succes-
sivt leder till att gemensamma målbilder utvecklas (Weick 1979, 1995). 
 Det sociala entreprenörskapet grundar sig på en kombination av 
behov och vad som upplevs nödvändigt att göra något åt. Utvecklingen 
av aktiviteter är också knuten till vilka möjligheter som finns eller är 
möjliga att mobilisera (Gawell 2014a, 2016). Utifrån vad Sarasvathy 
(2001) refererar till som effectuation, en särskild logik som entreprenö-
rer använder sig av för att hantera beslutsfattande under stor osäker-
het, kan hantera processen att utforma verksamheter trots motstånd 
och osäkerhet om vad som är möjligt förstås. 

Individ, organisation och sociala rörelser
i alla fallen framstår det tydligt att det funnits, och finns, ett djupt per-
sonligt engagemang i frågorna. i texter om ottar redogörs till exempel 
om hur hennes tidigt fick barn utanför äktenskapet som hon tvingades 
adoptera bort. Något som satte svåra spår hos systern som gick bort ett 
tiotal år senare på ett hem för psykiskt sjuka. även i de andra initiati-
ven finns tydliga personliga kopplingar till egna upplevelser och/eller 
närstående som har drabbats. De personliga erfarenheterna och/eller 
identifiering av andra orsaker med de som drabbats av de sociala pro-
blemen som dessa sociala entreprenörer engagerar sig i, har med stor 
sannolikhet bidragit till att de inte undvikit de anomalier som många 
sett och till och med själva upplevt. istället har de tagit fasta på ’proble-
men’ och av olika skäl ansett att det varit nödvändigt att göra något åt 
dem.
 De frågor som engagerat just dessa sociala entreprenörer har dock 
varit långt ifrån isolerade från andra människors upplevelser. inte hel-
ler har samhället varit helt främmande för den typ av förändringar som 
eftersträvats – även om de definitivt uppfattats provocerande. kring 
dessa frågor har det under de tider som dessa initiativ tagits, funnits 
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sociala rörelser i samhället som, trots motstånd från starka instanser, 
möjliggjort agerande och framväxten av de plattformar som de ska-
pade organisationerna har kommit att bli. Sociala rörelser är svåra att 
på ett konkret sätt identifiera och avgränsa i tid och plats. De sätter 
dock avtryck i individers och organisationers uttryck. De kan därmed 
spåras genom diskurser (Melucci 1991; Thörn 1997). Det går att se tyd-
liga kopplingar mellan de illustrerande exemplen och humanismen, 
socialliberalismen och socialismen bara för att nämna några benäm-
ningar på de rörelser där tydlig ställning tas för frihet, jämställdhet och 
rättigheter. 
 Genom det social entreprenörskapet har också organisationer bil-
dats som inte bara bildar plattformar för de aktuella aktiviteterna. De 
bildar även plattformar för andra då de både befäster idéer och till och 
med skapar institutionella möjligheter för andra att hänvisa till eller 
verka genom helt eller delvis. De bildar så en sfär, en del av en sektor 
där aktörer på lite olika sätt arbetar med liknande målsättningar. 

Tjänster, mobilisering och röst
Den konkreta handlingen att upplysa, att skydda, att ge stödja och att 
genomföra musikklubbar kan ses som tjänster med ett socialt syfte och 
innehåll. i alla fall delar av de verksamheter som lyfts fram som exem-
pel i dessa kapitel kategoriseras statistiskt som just sociala tjänster. 
Men initiativen är så mycket mer än tjänster som erbjuds på något 
sorts marknad. De innebär också en utveckling av tankegångar och en 
mobilisering av människor som tar dessa tankegångar vidare i sina 
olika nätverk och i sina olika gärningar. Det sociala entreprenörskapet 
har en mobiliserande dimension (Gawell 2006; Gawell, Johannisson & 
lundqvist 2009) som sträcker sig över tid och rum genom att idéer fär-
das ibland till och med över hela världen (Sevon & charniawska 2005). 
 De mobiliserande och påverkande aspekterna av det sociala entre-
prenörskapet knyter an till en diskussion om ideella verksamheters roll 
inom samhället som röstbärare som strävar efter att påverka omgiv-
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ningen genom allmän opinionsbildning och/eller politiska beslut till 
exempel vad gäller lagstiftning. i fallet med RfSU var varken preventiv-
medelsrådgivning, information om och kontakt med de som utförde 
säkra aborter eller diskussionen om att tillåta homosexualitet i enlig-
het med lagen till att börja med även om det också fanns andra politisk 
krafter som låg i linje med RfSUs ståndpunkter så ansågs detta minst 
sagt radikalt. även kvinnojourerna har arbetat aktivt för att påverka 
såväl den allmänna opinionen som politiska beslut till exempel att grov 
kvinnofridskränkning ska falla under allmänt åtal och att barnperspek-
tivet ska beaktas i hantering av våld i nära relationer. 
 Samspelet mellan olika kontexter tydliggörs i exemplet med insatser 
för afrikanska kvinnors rättigheter i Sverige och östra kongo då kvin-
nans villkor i de båda länderna skiljer sig åt på många sätt – inte minst 
med tanke på det systematiska sexuella våldet som drabbat främst 
kvinnor under många års konflikt mellan olika grupper. idéerna om 
grundläggande mänskliga rättigheter inklusive respekt för sexuell 
hälsa har inga gränser. kampen finns globalt. Däremot skiljer sig 
rådande praktik och lagstiftning. Dessutom skiljer sig implementering 
av eventuella lagar som finns till skydd för i detta fall kvinnor. 

Det sociala entreprenörskapet både  
socialt och politiskt

trots att de illustrerande exemplen på lite olika sätt kan ses som radi-
kala, särskilt grundandet av RfSU som på ett tydligt sätt opponerade 
mot rådande villkor och lagstiftning, så växte alla dessa exempel fram i 
en relativt gynnsam kontext där yttrandefrihet haft ett starkt skydd 
bland annat genom tryckfrihetsförordningen som i en första version 
inrättats år 1766. alla exemplen är också grundade under perioder som 
kan karaktäriseras av förändring så som utvecklingen av det moderna 
svenska välfärdssamhället där jämställdhet och välmående lyfts fram. 
De senare exemplen knyter också an till dessa ideal men också till en 
globalisering som givit medfört en ökad rörelse av människor och möj-
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ligheter att arbeta över långa avstånd samt inom en ny musikbransch 
där internationella influenser är regel snarare än undantag. 
 De illustrerande exemplen har också vuxit fram i en tid och en kon-
text där det varit möjligt att mobilisera resurser inte minst i form av 
människor och finansiering. Det sistnämnda är dock en ständig kamp 
framför allt inom områden som kräver ett omfattande långsiktigt 
arbete. Det område som kvinnojourerna och även stödet till utsatta kvin-
nor i östra kongo är de exempel som bäst illustrerar detta. i exemplen 
RfSU har en ren kommersiell verksamhet i form av främst kondomför-
säljning, som också är nära integrerad med organisationens budskap om 
säker sex och planerat föräldraskap, möjliggjort verksamheter och ställ-
ningstaganden som inte varit beroende av offentliga bidrag eller andra 
donationer. även femtastic kombinerar kommersiella verksamheter 
som främst går till att kvinnor inom urban musik försörjning, med 
olika typer av bidrag för sina sociala aktiviteter. 
 Det sociala entreprenörskapet där ett socialt engagemang kombine-
ras med ett entreprenöriellt handlande, har såväl ett socialt syfte som 
en social uppbyggnad och sociala konsekvenser. Men det sociala berör 
också tankar om och konkret handling för att påverka såväl normer 
som institutionella förhållanden som har en styrande effekt på män-
niskors liv. Detta innebär, som även belysts tidigare av bland andra 
Gawell (2006, 2014b) att det sociala entreprenörskapet är både socialt 
och i allra högsta grad politiskt. 
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Hur ser företagande kvinnor  
på företagandet?

carin Nordström

Inledning
Företagare och entreprenörer är de som står för den regionala utveck-
lingen och under flera år har mycket forskning gjorts på de som kanske 
startar företag, som en del i den globala entreprenörskapsrapporten 
GEM – Global Entrepreneurship Monitor (Reynolds et al. 2002). Mycket 
tid har lagts på att studera vilka det är som kanske startar företag och 
vilka faktorer som avgör om man faktiskt startar eller inte. Enligt rap-
porterna är det flest män som startar och driver företag i Sverige och i 
världen. f.d. Näringslivsministern Maud olofsson 1 (c) ville ta reda på 
hur man kunde motivera kvinnor att bli företagare och minska på hin-
dren. Därför utsåg hon 2007 Nutek, på uppdrag från regeringen, att 
studera detta med fokus på att främja kvinnliga företagare (tillväxt-
verket 2015a). Mellan 2011–2014 tilldelades även tillväxtverket 65 miljo-
ner årligen av regeringen, för att fortsätta arbetet kring att främja 
kvinnliga företagare där uppdraget präglades av att ta fram en strategi 
för ett företagsfrämjande på lika villkor samt skapa tillväxt, konkur-
renskraft och förnyelse genom att få fler företagande kvinnor (tillväxt-
verket 2015a). Under perioden 2008–2014 har tillväxtverket även haft 
ett ambassadörsprogram för att väcka intresse kring att starta företag 

Företagande kvinnor 
Genus och företagande
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och ambassadörerna har t.ex. besökt skolor, nätverk, företagsmässor, 
haft personliga möten med kvinnor som funderat på att starta företag 
(tillväxtverket 2015a). Syftet med det här kapitlet är att lyfta vad som 
behövs för att få fler kvinnor att våga satsa, samt om det finns tillväxt-
potential och vad som då krävs. i det här kapitlet kommer fyra företa-
gande kvinnor att lyftas upp samt fem kvinnliga ambassadörer om hur 
de ser på att driva företag och hur de ser på sitt företag och framtiden. 
förhoppningsvis kan deras berättelser sporra även andra att våga 
starta företag. 

Företagande kvinnor
anledningen till att personer startar företag är många och enligt tid-
igare forskning gjord av carter et al. (2003) finns det sex motivations-
faktorer till varför man startar företag; innovation, självständighet, 
erkännande, karriär, ekonomisk framgång och självförverkligande. 
Dessa faktorer belyser olika delar där personens önskan handlar om 
att göra något nytt, få kontroll över sin egen tid, att uppnå en högre sta-
tus, följa familjens traditioner, tjäna extra pengar samt uppfylla sina 
egna mål, som starka motiv. för män är ekonomisk framgång och inno-
vation viktigare än för kvinnor (carter et al. 2003). ändå är pengar bara 
en liten del av vad som verkligen betyder något. att uppnå självständig-
het och möjlighet att utveckla sina idéer är av större betydelse (frey 
och Benz 2003, hundley 2001) samt att göra något man brinner för, 
antingen något man redan kan eller något man ser ett behov av (Nord-
ström 2015). finns inte passionen för det man gör, då finns heller ingen 
anledning att försöka eller fortsätta kämpa (Nordström 2015; Thorgren 
et al. 2014; vallerand et al. 2003). En av de företagande kvinnorna, Mag-
dalena, menade att männen ofta tycker kvinnor startar företag utifrån 
en hobby, vilket inte överensstämde med henne själv och sin kollega 
Sigrid. De har funnit ett problem som de vill avhjälpa och är alltså inte 
alls en utveckling av en hobby utan snarare självförverkligande. Sigrid 
berättade att hon varit entreprenör i hela sitt liv och inget av de företag 
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hon startat, utvecklat och sedan sålt när det blivit för stort har handlat 
om att utveckla en hobby. hon har lyssnat på vad det funnits för behov 
på marknaden och startat företag för att möta just det behovet. När 
företagen vuxit och krävt mer och mer av hennes tid har hon sålt det 
för att kunna börja på något nytt. Sigrid kan därför verkligen ses som 
en entreprenör. När det gäller definitionen av en hobbyföretagare defi-
nieras de oftast som livsstilsföretagare och innebär att företaget ligger 
väldigt nära personliga värderingar, övertygelser och intressen 
(Marcketti et  al. 2006; ateljevic och Doorne 2000; hedlund och tang 
2012, peters et al. 2009). i många fall tangerar dessa de sex motivations-
faktorerna carter et  al. (2003) lyfte upp. i Magdalena och Sigrids fall 
såg de ett behov utifrån sina egna föräldrars situation, vilket bygger på 
personliga värderingar om att alla ska ha rätt till sällskap och stöd i 
vardagen, samt att de har en stark övertygelse om att fler vill att sina 
föräldrar på ålderdomen ska kunna få samvaro och hjälp. Men det 
ligger fortfarande utanför begreppet hobbyverksamhet och här finns 
det en hel del att arbeta med att ta bort stämpeln att kvinnor ofta star-
tar företag utifrån en hobby. 
 lisa, en annan av de företagande kvinnorna, startade företag för att 
få arbeta självständigt. När hon berättar för andra att hon är egenföre-
tagare anses hon som cool av framförallt männen. lisa är grafisk desig-
ner och hennes ambition är inte att växa utan att få göra något hon 
brinner för, nämligen kreera. Något hon lyckats väldigt bra med. hon 
har trots att hon är ensam lyckats vinna två offentliga upphandlingar 
och har jobb under längre perioder. hon har tidigare varit anställd men 
känner att det här att vara egenföretagare passar henne mer, vilket 
överensstämmer med vad forskningen också kommit fram till, att 
egenföretagare tenderar att vara mer nöjda med sin arbetsform jäm-
fört med de som är anställda (Blanchflower 2000, frey och Benz 2003; 
Block och Sandner 2009). Detta trots att egenföretagare tjänar cirka 35 
procent mindre än om de vore anställda (hamilton 2000). Enligt kogni-
tivteori är den viktigaste mekanismen för personlig utveckling självbe-
stämmande och att ha tron på att man kan lyckas och nå målen (khan 
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et al. 2014, Bandura 1982). för de personer som har ett lågt självbestäm-
mande och inte så höga mål, innebär det att de kämpar på trots att 
verksamheten inte går så bra. De fortsätter kämpa då de tror att deras 
chanser att lyckas är större än vad det egentligen är (khan et al. 2014), 
inom passionsteorin definieras detta som tvångsmässig passion (valle-
rand et  al. 2003). i lisas fall har hon en lägre lön än hon hade som 
anställd men just det här med att få bestämma själv är mer viktigt för 
henne och hon kan inte klassas in att kämpa på för att det är ett tvång 
utan snarare tvärtom. även om det är tufft vissa perioder kämpar hon 
på för hon vet att hon kommer klara det. När lisa var yngre fick hon 
jobba hos sin morfar som hade eget företag. Där fick hon lära sig allt 
från administration, bokföring, chefskap till marknadsföring. Det har 
gett henne stora fördelar när hon själv startade företaget, framförallt 
vad gäller hushållningen av pengar. idag vill hon inte ha någon 
ekonomisk hjälp utan hon vill klara sig själv. är det något hon vill ha då 
sparar hon ihop det, som hon menar ”man ska inte slösa i onödan”. 
Samtidigt som lisa inte vill växa har hon öppnat upp för att kunna 
växa och anställa genom att se till att alla avtal osv är klara i företaget. 
Det lisa är rädd för är att bli chef och tappa den kreativa delen i sitt 
arbete. om hon börjar anställa då måste hon lägga mer tid på att hitta 
uppdrag och se till att det hela tiden finns saker att göra så att alla kan 
försörjas. Men det största problemet enligt lisa är att hitta rätt person 
att anställa. När man är liten och bara anställer en person, då hänger 
så mycket på att den personen är på plats och gör sitt jobb. hon har 
inte råd att anställa någon som är hemma mycket eller inte tar arbetet 
på allvar. hon vet själv att man inte får diskriminera någon bara för att 
denne har barn eller har någon sjukdom, men för en ensamföretagare 
slår dessa aspekter väldigt hårt vilket gör att de inte vågar ta klivet att 
anställa och växa. 
 Den fjärde företagande kvinnan som intervjuats är Eva. Eva arbetar 
idag som managementkonsult, men har ett brokigt förflutet som både 
anställd, egen och någon period som kombinatör. hon är utbildad nap-
rapat, men när kroppen började ta slut, sålde hon sin praktik och blev 
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anställd inom en helt annan bransch och med helt andra arbetsuppgif-
ter. Under tiden som anställd utvecklade hon det som hon tyckte var 
intressant och efter ett tag som kombinatör valde hon att bli egen på 
heltid då det var för splittrande att kombinera. Beslutet att starta ett 
företag är oftast för att uppnå självförverkligande (Buttner och Moore 
1997, Maritz och Beaver 2006, peters et al. 2009, Marcketti et al. 2006) 
och för att vara sin egen chef (Wetzels 2008, Maritz och Beaver 2006 ). 
Men det har sitt pris menar Eva. hon berättade att hon aldrig haft det 
så bra som när hon var anställd, samtidigt som hon varit företagare 
väldigt länge och i olika konstellationer och hon skulle inte byta ut det. 
Men det kan vara ganska splittrat att vara företagare, menar hon, då 
man ska kombinera sin egen verksamhet och samtidigt ta hand om 
familj och vänner. även om det för vissa är helt tvärtom, att företaget 
erbjuder den flexibilitet som krävs för att kunna just hantera kombina-
tionen (herslund och tanvig, 2012). anledningen till att Eva startade 
företaget var för att få utveckla sig själv och få fortsätta arbeta med 
människor, något hon gjort hela sin yrkeskarriär. likt lisa har Eva inga 
tillväxtambitioner, men Eva är inte rädd för att vara chef utan mer för 
att tappa helhetsperspektivet. När hon arbetade som anställd upp-
täckte hon hur svårt det var som ansvarig chef för ett stort företag att 
se helheten i verksamheten och därför vill hon inte växa, även om hon 
skulle vilja dela arbetsuppgifterna med någon. Men det kostar för 
mycket att ha en anställd anser hon och menar att de anställda oftast 
tror att det är en rättighet att ha ett jobb, som egenföretagare menar 
Eva att man lär sig snabbt att så inte är fallet. Något hon möter är att 
kvinnor inte tror på sig själva och hon anser att de måste börja våga 
mer och göra som killarna, nämligen bara köra på. Någonting som Eva 
efterfrågar är kvinnliga förebilder och detta är något, ihop med rådgiv-
ning, som uppdraget från regeringen till tillväxtverket har handlat om. 
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Kvinnliga ambassadörer
Sedan 2008 fram till 2014 har tillväxtverket, på uppdrag av regeringen, 
haft ett ambassadörsprojekt med totalt 2000 engagerade ambassadö-
rer inne i projektet vid olika tidpunkter över hela landet (tillväxt-
verket 2015a, b). vid starten i mars 2008 utsågs 880 kvinnliga ambas-
sadörer och av dessa har 113 varit med hela tiden (tillväxtverket 
2015a). Deras främsta uppgift har varit att väcka intresse för entrepre-
nörskap och berätta om vad de gjort och vad de har lärt sig, allt för att 
synliggöra kvinnligt företagande och för att lyfta kvinnliga förebilder 
(tillväxtverket 2015b). ambitionen har varit att få fler kvinnor/tjejer 
att våga starta företag och se det som vilket karriärsval som helst. 
Målgruppen för ambassadörsprojektet har främst varit unga kvinnor/
tjejer och personer som ännu inte kommit sig för att starta företag, 
men även vara bollplank för dem som har startat och som behöver 
råd och tips på vägen. Uppdraget de kvinnliga ambassadörerna hade 
var att göra fyra uppdrag per år, där uppdragen kunde handla om att 
besöka skolor, nätverk, företagsmässor samt ha personliga möten 
med kvinnor/tjejer som funderar på att starta företag. flera har även 
närvarit på start-eget mässor tillsammans med tillväxtverket 
(tillväxtverket 2015a). att från regeringshåll engagera kvinnor i olika 
utvecklingssammanhang både som företagare och som aktiva inom 
landsbygdsrörelsen har funnits länge (Blom och Scholten 2012, win-
netsverige.se 2015). Under 1980-talet bildades en grupp med kvinnliga 
eldsjälar som arbetade aktivt för kvinnofrågor i landsbygdsutveck-
lingen. Denna grupp kvinnor knöts sedan till arbetsmarknadsdepar-
tementet för att lyfta frågor kring hur fördelningen av de regionalpoli-
tiska medlen skedde och den ojämna könsfördelningen i 
regionalpolitiska frågor (winnetsverige.se). Utifrån detta arbete star-
tades ett treårigt projekt, kvinnokraft, med målet att skapa regionala 
resurscentrum för kvinnor, ett mål de nådde i mitten av 1990-talet. 
Dessa resurscentrum för kvinnor hade som mål att verka för att kvin-
nor och män ges lika villkor både vad gäller arbete som företagande 
(Winnetsverige.se 2915). När projektperioden var slut beslöt man att 
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bilda en ideell förening för att ta tillvara på den kompetens och det 
nätverk som byggts upp under åren. 
 även ambassadörsprojektet har varit helt ideellt vilket inneburit att 
ingen av ambassadörerna har fått betalt för sin medverkan, något alla 
fem av dem som intervjuats för den här studien lyft upp som ett pro-
blem. Maria lyfte att ambassadörsprojektet handlat om att de (de 
kvinnliga ambassadörerna) ska ge av sin tid och sin kunskap men inte 
få något tillbaks. hade detta projekt varit för männen hade de aldrig 
ställt upp gratis menade hon, dessutom finns det redan idag företag 
som har detta som affärsidé så varför ska projektet konkurrera mot 
dem. Utifrån avrapporteringsdokumentet (tillväxtverket 2015b) som 
skrivits efter att ambassadörsprojektet avslutats framkommer det att 
vissa av de kvinnliga ambassadörerna ansett detta som ett problem 
medan andra inte. De som inte ansett det vara ett problem har känt 
stolthet i att få hjälpa andra och att de har lärt sig mycket själva, både 
från dem de mött men även om sig själva när de presenterat sitt före-
tag. Birgitta som haft en mer koordinerande roll i projektet ansåg att 
om kvinnliga ambassadörer ska vara kvar måste ribban höjas för både 
dem man hjälper men även ambassadörerna och att de får något för 
sin nedlagda tid, något även Stina höll med om. anledningen till att 
Stina ställde upp i det här projektet var för att hjälpa och stötta andra, 
då hon brinner för företagande, men att hon gärna hade sett att hon 
fått någon form av lön för arbetet. Stina brinner för människan och 
arbetar normalt som coach åt föräldrar som har speciella behov. hon 
menar att som småföretagare är man så nära sig själv och därför blir 
även företaget väldigt tajt kopplad till den enskilda personen. Det kan 
vara en av anledningarna till varför kvinnliga företag är mindre och 
inte har samma tillväxtambitioner som de manliga. Enligt Maria 
hänger även detta ihop med att kvinnor inte rotar sig och det är därför 
de inte växer och varför företagande kvinnor ofta ses som levebröds-
företagare mer än tillväxtsföretagare. En annan kvinnlig ambassadör, 
ida, menade att en annan anledning kan vara att kvinnor ofta startar 
företag inom de mer traditionellt kvinnliga branscherna och männen 
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de mer manliga. Något hon själv försöker bryta och få fler kvinnor att 
göra likadant. Dock menar hon att när en kvinna går in i en manlig 
bransch måste hon överprestera, detta då männen inte tror på henne 
och hon måste överbevisa att hon kan. att kvinnor startar företag i de 
mer traditionellt kvinnliga branscherna kan kopplas ihop med det de 
två företagande kvinnorna Magdalena och Sigrid lyfte upp om att män 
oftast anser kvinnor startar företag utifrån en hobby. 
 vill man ha fler företag i Sverige måste något göras menar kajsa. idag 
målas företagare upp som skurkar och kapitalister menar hon, så attity-
den till företagare måste ändras så att det blir något fint och något att 
vara stolt över. kajsa är entreprenör och har startat många företag och 
hon känner väl till hur det är att driva både små och stora företag. idag 
har hon mest styrelseuppdrag och hjälper sin dotter med hennes butik, 
men driver ett café och bed & breakfast under sommarmånaderna. vill 
man ha fler kvinnliga företagare gäller det, menar Maria, att få kvinnor 
att tänka stort – likt männen samt att de blir mer egensinniga. hon 
anser att det oftast är egensinniga personer som startar företag och där-
för måste fler kvinnor bli egensinniga. Maria har stor erfarenhet av före-
tag och tog tidigt över sin fars företag, idag har hon ett mycket stort nät-
verk och jobbar mycket med kvinnliga chefer. är det något man måste 
vara som företagare så är det att vara envis menar hon, då viljestyrkan 
är grunden i allt. Men envis på rätt sätt och våga ta hjälp av andra och 
våga anställa. att ansvara för anställa är tufft menar Stina, men man 
måste våga för belöningen kan vara så mycket större. kajsa lyfte att alla 
företag har varit små i början, så det gäller att våga satsa. 

Rådgivning
för att våga satsa krävs det oftast att man får någon form av hjälp eller 
rådgivning och det är här de kvinnliga ambassadörerna kommer in. 
fyra av dem i den här studien har agerat som bollplank mot andra före-
tagare och de menar att kvinnor behöver praktiska råd och tips, detta 
då kajsa anser att de inte tänker. Enligt Maria tar kvinnor sällan hjälp 
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då de vill klara sig själva, vilket då innebär att de går på samma nitar 
som alla andra. här gäller det att ändra synen och få företagande kvin-
nor att ta emot hjälp och vara mindre envisa på att de ska klara sig 
själva. Både Birgitta och Maria menar att ett sätt att hjälpa kvinnor i 
sitt företagande kan vara att utveckla affärsmodeller. Dock menar Bir-
gitta att alla inte är lämpande att vara företagare och med en bra affärs-
modell skulle dessa företagare snabbare lysa igenom. Men som med 
allt handlar det inte bara om att kvinnorna själva ska ändra sig eller 
följa en modell. alla aktörer på marknaden måste vara engagerade, 
politiker, banker, stödverksamheter osv. Något som alla intervjuade 
nämnt har varit bankernas totala ointresse för småföretag. Maria 
menar att det beror på att banktjänstemännen inte kan något om hur 
småföretag fungerar och att det är ett samhällsproblem och av de före-
tagande kvinnorna var det ingen som skulle gå till banken för att få 
hjälp. De lyfte istället upp almi som ett tänkbart alternativ. Där kunde 
de få både stöd, råd och finansiering. Stina lyfte även hon upp almi och 
deras mentorsprogram, som något positivt. Dock arbetade även deras 
mentorer gratis enligt henne och de var oftast män över 70 år, så kvali-
teten på råden var kanske inte de bästa. Dessutom vad gav det för sig-
naler till företagarna som kom för att få tips och råd, att äldre män hjäl-
per nystartade unga kvinnor komma igång med sitt företag, menade 
hon. Dock ansåg ida att om ambassadörsprogrammet ska vara kvar 
bör männen involveras, för som hon sa det är oftast de som har kontak-
terna, framförallt inom de mer manliga branscherna. Genom att det 
oftast är män som investerar lär de kvinnorna hur de ska jobba för att 
utveckla sin idé och sitt företag. ida arbetar med it-säkerhet och vet 
verkligen hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch. i 
hennes uppdrag som ambassadör åkte hon ut till 8-åringar och berät-
tade om sitt företag. Barnen hade önskat sig en riktig uppfinnare och 
ida passade perfekt in på beskrivningen. för att starta ett företag ansåg 
kajsa att det krävdes en solid grund innan man kunde börja bygga. 
Denna kunskap menade hon måste komma redan från skolan varför 
insatser i entreprenörskap måste komma tidigt för att få barn intress-
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erade. Det har även varit en av ambitionerna med ambassadörsprojek-
tet, dock kunde den delen ha varit mycket större men det har varit 
svårt att få skolorna engagerade att bjuda in en kvinnlig ambassadör 
(tillväxtverket 2015a).
 En annan aspekt som några av de kvinnliga ambassadörerna lyfte 
upp var att många trodde företagare tjänade mycket pengar, vilket 
Stina menade var en attitydfråga. Det gjorde att företagandet sågs som 
något finare, men enligt forskningen tjänar de oftast mindre pengar 
(hamilton 2000) något alla intervjuade kvinnor höll med om. Därför 
tyckte kajsa att man skulle lyfta upp drivkrafterna istället och ha 
mindre fokus på pengar, för om det kom ut att man inte tjänade så 
mycket pengar på att vara egenföretagare, vem vill då bli det. Enligt 
kajsa startar man företag för att man vill klara sig själv och för att man 
inte vill bli styrd, vilket är några av de motivationsfaktor carter et al. 
(2003) tagit fram. Genom att engagera sig i nätverk som är till för att 
motivera kan bilden om företagande förändras menar Maria. Nätverk 
som sådant ansåg dock de allra flesta bara var tidkrävande och oftast 
dyrt, men om nätverken var till för att hjälpa och stötta kanske attity-
den kunde ändras. Därför ansåg alla kvinnliga ambassadörer att de 
behövdes, dels som coacher men också som förebilder.

Slutdiskussion
Syftet med det här kapitlet var att se vad som behövdes för att få fler 
kvinnor att våga satsa. Det alla som intervjuats var överens om var att 
det krävs rådgivning och mentorer. Det måste även bli fler kvinnliga 
förebilder för det är enligt Maria genom dem man växer. om man ser 
att andra lyckats är chanserna stora att man själv kan lyckas, så det 
gäller att lyfta goda exempel. När Näringslivsdepartementet genom-
förde en undersökning i slutet av 2000-talet bland allmänheten, kunde 
knappt 1 av 10 namnge en företagande kvinna (tillväxtverket 2015b). De 
flesta namngav ingvar kamprad. När de frågade specifikt om en kvinn-
lig företagare svarade 4 av 10 oftast antonia ax:son Johnson (tillväxt-
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verket 2015b). hur kan vi få fler förebilder och varför lyfts inte de stora 
företagande kvinnorna upp mer som vi har idag? för kvinnliga förebil-
der har vi i Sverige, det är bara det att de inte lyfts upp av media, något 
även Stina uttryckte och menade att företagare generellt syntes för lite 
i media och kvinnor framförallt. 
 för de företagande kvinnorna skulle de behöva råd och tips men 
framförallt stöttning. två har inga tillväxtambitioner, samtidigt som de 
har det och här skulle de verkligen behöva en mentor eller coach från 
t.ex. en kvinnlig ambassadör för att se att det faktiskt går att driva före-
tag med anställda och att man inte tappar kontrollen eller glädjen över 
att vara egen. Det både lisa och Eva var oroliga för var att de inte skulle 
få göra det de tyckte om och att de skulle tappa helhetsgreppet, med 
rätt hjälp behöver de inte hamna i den situationen och de skulle även 
via ambassadörernas kontaktnät kunna hitta lämpliga personer att 
anställa. här finns stora vinster med att fortsätta utveckla programmet 
och även rikta in sig till kvinnor som redan har startat företag, för även 
de är i stort behov av rådgivning och coachning. Men varför behövs då 
de kvinnliga ambassadörerna, det finns företag som lever på detta? Jo 
men de kostar oftast mycket pengar och är det något dessa företagare 
håller hårt i så är det deras pengar. likt investerare vill de veta avkast-
ningen på investerat kapital och de har dessutom inte tid att leta rätt 
på en person/ett företag som matchar deras intressen. här har ambas-
sadörsprojektet byggt upp en sådan bank med lämpliga ambassadörer 
och som koordinatörerna sedan matchar mot företagaren. Det finns en 
motion i riskdagen om att fortsätta satsa på ambassadörsprojektet 
men om det inte slår väl ut kan det finnas anledning att fundera över 
om projektet kan startats upp som ideellförening likt det projekt kvin-
nokraft hade där man just startade en ideellförening för att ta hand om 
de kompetenser och erfarenheter man samlat på sig under projekt-
tiden.
 Något alla lyfte upp under intervjuerna var på vilket sätt småföreta-
gare skulle kunna få nytta av stödsystemen, där några alternativ kom 
upp som att slippa betala momsen upp till ett visst belopp, om att 
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slippa sociala avgifter eller kvitta momsen mot den, och att det finns 
en småföretagarbank där man kan få både stora och mindre lån och 
som är väl insatta i småföretagarnas situation. Det kvinnorna tyckte, 
var att de betalade till stödsystemen men fick själva inget tillbaka. När 
man är nystartad behöver man den där knuffen att våga ta för sig, våga 
bli egensinnig. Utifrån intervjuerna med alla dessa starka kvinnor har 
några saker stuckit ut och det är att det finns en drivkraft, det finns ett 
engagemang och det finns passion. tänk vad många arbetstillfällen det 
skulle kunna startas om dessa kvinnor fick möjligheten, att någon 
trodde på dem och stöttade dem till att våga. att det finns tillväxtpo-
tential råder det ingen tvekan om. kvinnor kan och kvinnor vill men 
det behövs stödfunktioner och kvinnlig förebilder. Därför är projekt 
som kvinnliga ambassadörer oerhört viktiga! 

Noter
1. Maud olofsson var partiledare för centerpartiet mellan 2001–2011 och näringslivs-

minister mellan 2006–2011.
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Hästföretagande i storstadens närhet 
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Inledning
för 150 år sedan bodde större delen av Sveriges befolkning på lands-
bygden och var sysselsatta i primärnäringarna, men under de senaste 
120 åren har den svenska landsbygden genomgått en kraftfull struktur-
omvandling. idag är det endast 15% av Sveriges befolkning som bor 
utanför någon av Sveriges tätorter. Det vill säga 85% av befolkningen 
bor på 1,3 procent av landarealen och ytterst få är sysselsatta i de gröna 
näringarna (http://www.scb.se/sv).
 Den pågående omstruktureringen av lantbruket innebär att 
många av de mindre gårdarna läggs ned och blir fritidshus eller 
hästgårdar. Samtidigt som nötkreaturen minskar i antal ökar anta-
let hästar och Sverige har blivit ett av de hästtätaste länderna i 
Europa. aldrig i modern tid har det funnits så många hästar i Sverige 
som det gör idag, Det har skett en 5-dubbling av antalet hästar i 
Sverige sedan början av 1970-talet. År 2016 beräknas antalet hästar i 
Sverige till ca 355 000 fördelat på 61 700 fastigheter runt om i Sverige 
(Enhäll, 2017). Ungefär en halv miljon svenskar rider regelbundet 
och närmare en tredjedel av alla invånare i Sverige har på något sätt 
kontakt med hästar och de olika verksamheter som de ger upphov 
till (http://www.ridsport.se/ ). Denna ökning av sporthästar är sär-
skilt märkbar i tätortsnära områden. i Mälarregionen finns det idag 

Hästföretagande i 
staden

M. Bonow, M. hammer, M. 
petersson 

Genus och företagande



Ymer 2016 = Genus och företagande

160

Figur 1. Antalet hästar per kommun i Stockholms län. Källa: Kartan är basera på data från: 
Enhäll 2017 (Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Täby), Muntligt vid intervjuer 2014 (Ekerö, Upplands Bro), Kommunernas översiktsplaner, digi
tala dokument, webbsidor (Botkyrka 2002, Haninge 2016, Norrtälje 2013, Nynäshamn 2008, 
UpplandsVäsby 2003, Vallentuna 2009, Värmdö 2017, Österåker 2014).
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cirka 69 000 hästar, vilket gör den till en av de mest hästtäta regio-
nerna i Sverige. 
 i takt med att hästantalet ökar, ökar också hästverksamhet som egen, 
vilken 2009 omsatte ca 46 miljarder kronor (andersson, 2010; häst-
näringen 2020 en utvecklingsplan för tillväxt). Begreppet hästnäring 
definieras av hästnäringens Nationella Stiftelse (hNS) enligt följande: 
”Med hästnäringen avses alla aktiviteter som baseras på användning och 
innehav av hästar omfattande såväl hobby som professionella verksamheter 
samt omsättningen av hästrelaterade varor och tjänster." (hNS, 2011). 
totalt finns det minst 1300 företag i hästnäringen, varav 750 avelsföre-
tag, 200 ridskolor, 300 träningsanläggningar och 100 företag som säljer 
ridutrustning. Därtill kommer hovslagare, veterinärer, foderproducen-
ter med flera (Bonorden, 2008). i Stockholm och Uppsala län finns 
omkring 44  000 hästar och ca 78% av dessa finns i urbana eller tät-
ortsnära områden (Enhäll, 2017). Studerar man antalet hästar per kom-
mun i Stockholms län är antalet hästar störst i förortskommuner med 
större tillgång på jordbruks- och betesmark (fig. 1).
 hästarna har även till viss del blivit landsbygdens räddning. hästar 
behöver mat, husrum och livsutrymme, vilket har skapat en välkom-
men extra inkomstkälla för lantbruket. Det är relativt vanligt att lant-
brukare producerar och säljer hästfoder eller hyr ut stallplatser. Enligt 
lantbrukarnas Riksförbund, är hästnäringen den femte största 
inkomstkällan för jordbruket (forsell et al., 2014). 
 hästen är även på andra sätt en viktig resurs i arbetet med att 
utveckla nya former för jordbruksföretagande och bidra till en levande 
landsbygd. Det ökande antalet hästar medför mer arbete för veterinä-
rer, hovslagare och tränare/instruktörer. Dessutom växer det fram nya 
yrkesgrupper med specialinriktning mot hästar. Men professionalise-
ringsgraden varierar mellan olika delar av näringen. Många hästverk-
samheter bedrivs i ideella föreningar; främst ridklubbar, samt trav- och 
galoppsällskap. till stor del är de ideella insatserna nödvändiga för att 
många hästanknutna verksamheter ska kunna bedrivas på den nivå de 
befinner sig idag. 
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 av landets alla hästar finns endast ca 20 procent inom företagsverk-
samhet. över hälften av företagen har hästar i kombination med annan 
typ av näringsverksamhet. Men, redan idag skapar hästarna direkt 
drygt 30 000 heltidsjobb. av dessa står ridskolor och turridningsföre-
tag för flest sysselsatta tätt följt av trav och galoppverksamhet (Enhäll 
et al., 2012.). 
 karakteristiskt för hästnäringen är att de flesta företagen är små och 
drivs av en eller två personer. Enlig hNS (2014) är den vanligaste 
företagsformen enskild firma. företagaren har i många fall utvecklat 
sitt företag ur sin hobby och har ofta en låg lönsamhet. Ett andra karak-
täristika för hästnäringen är att det är en bransch som håller på att 
ändra kön – från att domineras av män till fler kvinnliga företagare. två 
av tre hästhållare i Sverige är kvinnor, men det är stor skillnad mellan 
de olika grupperna. Bland a-tränare inom trav och galopp är 85 pro-
cent män, medan det i stort sett är omvänt för ridskolor och turrid-
ningsföretag (Enhäll et al., 2012). Männen dominerar fortfarande bland 
hästföretagare som är äldre än 50 år, medan kvinnorna dominerar 
bland hästföretagare som är under 50 år. Bland de yngsta företagarna 
är andelen män endast 35 procent. Studien, Hästkrafter för entreprenör-
skap pekar på att stallet och hästnäringen ger ett ökat genusutrymme 
för kvinnor, vilket möjliggör företagsamhet och nya former av 
företagande (forsberg et al., 2012). 
 Syftet med den här studien är att belysa kvinnliga hästföretagares 
syn på tätortsnära hästverksamheter och diskutera svårigheter och 
möjligheter för utvecklingen av hästnäringen med fokus på Stockholm- 
och Uppsalaområdet. 

Material och metoder
Undersökningen grundar sig på en litteraturgenomgång av forskning 
om den svenska hästnäringen, statistiskt material och rapporter från 
olika hästrelaterade organisationer. Dessutom har 18 semistrukture-
rade intervjuer med företagande kvinnor utförts mellan juli 2014 och 
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augusti 2015 i Stockholms och Uppsala län samt 7 djupintervjuer med 
företagande kvinnor i Uppsala och Stockholms län juli och augusti 2015 
och december 2016. företagarna i de semistrukturerade intervjuerna 
var i huvudsak sysselsatta med inackorderingsstall, men även ridskole-
verksamhet, många hade annan inkomst parallellt med sin hästverk-
samhet. De semistrukturerade intervjuerna ägde rum i kommunerna 
Ekerö, huddinge och Upplands-Bro i Stockholms län. citaten i kapitlet 
är framförallt hämtade ifrån djupintervjuerna där 6 av de intervjuade 
var bosatta i Uppsala län och en i Stockholms län. Bland de djupinter-
vjuade var alla uteslutande sysselsatta med hästföretagande varav 5 
hade inackorderingsstall (se tabell 1) kombinerat med andra relaterade 
verksamheter såsom hästsportsbutik, hovslageri, hästmassage och 
andra behandlingar på häst, avel, inridnings- och träningsverksamhet. 
De djupintervjuade kvinnorna hade en varierande ålder.

Tabell 1. Hästverksamheter som ingått i undersökningen.

Typ av verksamhet Antal företagare i studien

Inackorderingsstall 12
Inackorderingsstall kombinerat med annan verksamhet 5
Unghästutbildare 1
Ridskola 7

Entreprenörskap i hästnäringen
inom entreprenörsforskningen har man hävdat att det finns några 
typiska entreprenöriella drag eller personligheter som är gemen-
samt för alla entreprenörer och det är att de besitter ett visst mått 
av kreativitet, risktagande, innovation och proaktivitet (timmons, 
1994; kuratko och hodgetts, 2004). timmons (1994) menar också att 
entreprenörskap handlar om att skapa och bygga upp något av 
värde från praktiskt taget ingenting. Det är processen att skapa, 
eller att skapa en möjlighet och fullfölja den, oavsett vilka resurser 
som personen för närvarande besitter som är utmärkande för entre-
prenören. Senare forskning har dock funnit att det är oklart vad som 
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faktiskt driver entreprenörer till att starta företag (krueger, 2004; 
Scott, 2011).
 Ny forskning har dock påpekat att entreprenörer inte nödvändigtvis 
är stöpta i samma form, utan entreprenörskapet kan även erbjuda 
alternativa vägar för att framgångsrikt fullfölja en viss alternativ livsstil 
och skapa en motvikt till den moderna livsstil som råder i samhället i 
övrigt (Scase, 2000). i och med detta nya sätt att förhålla sig till entre-
prenöskapet införs begreppet livsstilsentreprenörskap, där individen 
anpassar entreprenörsverksamhet så att den skall passa med person-
liga förhållanden och livsstil (kaplan, 2003). Man prioriterar personliga 
mål över affärsmål som företagare och är inte i första hand motiverad 
av ekonomisk tillväxt (Burns, 2001). Morrisson (2006) kontextualiserar 
entreprenörskapets olika skepnader utifrån antingen sociala, ekonom-
iska eller psykologiska motiv för att etablera ett företag, tidigare har 
främst ekonomiska motiv stått i fokus. Men, när livsstils-, social eller 
familjeföretag etableras är det oftast inte ekonomiska motiv bakom 
företagsbildandet vilket gör att dessa företagare agerar utifrån helt 
andra ramar (Morrison, 2006). Bridge et al. (2003) anser att det är en 
form av socialentreprenörskap som utmanar den traditionella uppdel-
ningen av organisationsverksamhet i olika kategorier av ekonomiska 
eller sociala ändamål. Således, i detta sammanhang, etablerar man 
företag för personliga ändamål och inte, eller inte i första hand, för att 
maximera ekonomisk vinst till investerarna. följaktligen, finns det 
inom ramen för entreprenörskapet ytterligare en dimension – nämli-
gen att uppnå ett livsstilsmål (Bridge et al., 2003).
 i hNS studie Hästkrafter för entreprenörskap (2014) konstaterades att 
det finns många s.k. livsstilsföretagare inom hästnäringen. Utmär-
kande för en stor grupp hästföretagare, oberoende av kön, är att de 
framförallt drivs av att kunna arbeta med sitt fritidsintresse och att få 
möjlighet att realisera en dröm, däremot är inte ekonomiska motiv lika 
starka (hNS, 2014). Den huvudsakliga drivkraften är främst att kunna 
leva på ett sätt som stämmer överens med det personliga intresset och 
de önskemål man vill att livet skall innehålla. forsberg et al. (2012) har 
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dock funnit att det blir extra tydligt att kvinnliga hästföretagare främst 
drivs av en passion för hästen och i högre grad ser sig som livsstilsföre-
tagare än traditionella entreprenörer.

Konkurrensen inom branschen
De mest förekommande verksamheterna hos hästföretagare anslutna 
till lantbrukarnas riksförbund (lRf häst) är inackordering och avel/
uppfödning följt av utbildning av rid- och körhästar. även träning och 
utbildning av ryttare samt foder-produktion är något som många före-
tag sysslar med (lindberg et al., 2014). i princip har alla dessutom mer 
än en typ av verksamhet inom företaget. i en enkätundersökning till 
2000 av de 5000 anslutna företagarna svarade 60 procent att de hade 
inhyrda hästar. Det gällde främst de som hyrde ut stallplatser men även 
inom trav, galopp och utbildningsföretag var det vanligt. i genomsnitt 
fanns det sju egna hästar per hästföretag, och 37 procent hade upp till 2 
hästar i sitt företag och 15 procent hade över 10 hästar. flest hästar 
återfanns inom turism samt rid- och körutbildningar. (lindberg et al., 
2014). ofta kombineras flera av hästsysslorna med närliggande 
verksamheter, som exempelvis turridning med kurs- och konferens-
möjligheter, man tävlingskör/-rider och är hovslagare eller har annat 
hästvårdande yrke. att vara försäkringsagent eller foderrådgivare i 
kombination med hästuppfödning och/eller ägande är också vanligt. 
Den stora mångfalden av hästrelaterade yrken illustreras i figur 2.
 hästnäringens nationella stiftelses hNS (2014) konstaterar att det 
finns en utvecklingspotential inom befintliga och nya verksamheter. 
De hinder som finns för att utveckla verksamheterna beror främst på 
ekonomiska faktorer och planeringsmässiga strukturer. Många av 
hästföretagarna har investerat mycket kapital i produktionsanlägg-
ningar såsom, stall, ridhus och annan struktur som inte kan användas 
till annat, därmed har de ett lågt incitament att ge upp och avsluta 
verksamheten. i de fall marknaden växer lite eller inte alls blir det en 
hårdare kamp om marknadsandelar mellan befintliga aktörer, vilket 
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riskerar att driva priserna nedåt, eller att slå ut vissa aktörer från 
marknaden (hNS, 2014). 
 När hNS undersökte lönsamheten kunde de konstatera att ridskolor 
och hovslagare hade högst lönsamhet. i hNS undersökning ansåg sig 
endast cirka 25 procent av företagarna ha antingen ”God” eller ”Mycket 
god” lönsamhet som också möjliggjorde att de i princip kunde försörja 
sig på företagets inkomster. Majoriteten, 75 procent företrädesvis inom 
avel/uppfödning eller inackordering, ansåg att lönsamheten var så 
svag att det krävdes inkomster utanför företaget av varierande storlek 
för att klara försörjningen (hNS, 2014). 

Avel (uppfödning,
stuteriverksamhet, 

hingsthållning, 
seminstation).

Bedriva
Veterinärmedicin,
alternativmedicin,
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Figur 2. Olika hästyrken. 
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 En stor utmaning inom hästsektorn är att gränsen mellan hobby och 
näringsverksamhet kan bli otydlig. Mycket av den verksamhet som 
bedrivs på ridklubbar som tränings, tävlings- och stallarbeten utförs i 
stor utsträckning av ideella krafter. En negativ effekt av det omfattande 
ideella arbetet är att anställningsförhållanden många gånger är otyd-
liga, vilket har fått till följd att hästföretagandet i Sverige har en del grå-
zoner (Eklund och Eriksson, 2011). flera undersökningar visar att häst-
företagare många gånger tar hjälp av praktikanter samt att de säger sig 
inte ha råd att anställa på fullt anställningsmässiga premisser (pers-
son, 2006; Davidsson, 2014; Grimstedt 2014; alstermark, 2015).

Ökande antal kvinnor är hästföretagare
i lRfs undersökning (lindberg et al., 2014) hade hälften av alla hästfö-
retag både en kvinna och man med i ledningen. i övriga hästföretag 
bestod ledningen av kvinnor i 28 procent och av män i 21 procent av fal-
len. De största företagen drevs av både en man och en kvinna. Men, 
undersökningen pekar även på vissa strukturella skillnader mellan 
kvinnors och mäns hästföretagande. inom travverksamheten domine-
rar männen fortfarande medan de flesta rid- och körutbildningar drivs 
av kvinnor (lindberg et  al., 2014). Detta visas även i hästnäringens 
nationella stiftelses (hNS, 2014) undersökning ”Så har kvinnor ridskolor 
– och män producerar foder” där 90 procent av företagarna som angav 
att de drev ridskoleverksamhet var kvinnor. Det var även vanligare att 
kvinnor bedrev träning och utbildning av ryttare med häst. Däremot 
var det fler män än kvinnor som sysslade med foderproduktion (hNS, 
2014). 

Kvinnors perspektiv på hästföretagandet
hur ser det då ut med lönsamheten i vår undersökning? i den här inter-
vjuundersökningen hade de allra flesta av deltagarna inackorderingsstall 
(se tabell 1). inackorderingsstall har generellt låg lönsamhet i Sverige. 
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Lönsamhet och konkurrens

för att nå lönsamhet handlade det för företagarna i vår undersökning 
om att skapa en fördelaktigare position gentemot sina konkurrenter. 
Det gör man genom att konkurrera om inackorderingspris, nivån på 
inkluderade tjänster för de inackorderade, vad som ingår i grundpriset 
och vad som läggs på extra, eller en ökad kundservice. i vissa fall hand-
lade det om att bygga ett nytt ridhus eller stall. Några konkurrerar med 
att man har helinackordering där all service ingår och att kunden bara 
behöver komma och rida någon gång ibland, i övrigt är hästen helt 
omhändertagen. När fler och fler erbjuder detta måste konkurrenterna 
svara upp och reagera. 
 En del av företagarna reagerade med att minimera kostnaderna 
genom att låta de inackorderade sköta all service själva och istället 
erbjuda lägre inackorderingspris. Då kan man sänka personalkostna-
derna och slipper dessutom mycket av bundenheten. andra företagare 
hade försökt att rationalisera bort vissa uppgifter som var tidstjuvar 
och som inte gav någon ersättning. Det kunde vara att alla fick sköta 
sin egen mockning, att alla delade på in- och utsläpp i hagar och fod-
ringar, eller att man hade en lönebidragsanställd som gjorde sådana 
enklare men tidskrävande uppgifter men som inte genererade några 
större inkomster. Genom att frigöra tid kunde mer tid ägnas åt mark-
nadsföring och kundrelaterade uppgifter som personliga kontakter, 
fakturering och administration.
 hästhållare är också mycket beroende av leverantörspriser på foder 
och strö. En häst äter ca 10–15 kg grovfoder (hö/ ensilage) om dagen, 
därtill kommer kraftfoder och mineraler. om höpriset fluktuerar 
mycket kan hela vinsten försvinna för den som har ett fast pris på sin 
inackordering där foder ingår. att köpa stora kvantiteter är mest lön-
samt men kräver å andra sidan stora och lämpliga lagerutrymmen. 
Några inackorderingsstall överlåter till de inackorderade att själva 
köpa hö till sin häst. En annan stor utgiftspost för hästhållarna i 
storstadsnära kommuner är kostnader för bortforsling av gödsel. förr 
tog bönderna ofta hand om gödslet och körde ut det på åkrarna. i takt 
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med att lantbruken blir färre, minskar också denna möjlighet. hårda 
hälso- och miljöskyddsregler minskar också användningen av hästgöd-
sel på åkrarna. Det är få entreprenörer som tar hand om gödslet och de 
kan sätta priset därefter. Dessutom är de svåra att få tag på "och kom-
mer inte alltid när man vill"( ip 5). De som har många hästar t.ex. ridsko-
lor och använder container behöver tömning varje vecka med en kost-
nad på upp emot 5000 kr per hämtning. 
 konkurrens mellan kommunala och privata anläggningar togs också 
upp i intervjuerna. hästverksamhet, framförallt ridskolor bedrivs många 
gånger i kommunal regi där kommunen står för byggnader och under-
håll. Ungdomsverksamhet på de kommunala ridskolorna får också kom-
munalt bidrag. att driva en privat anläggning kan då ibland uppfattas 
som orättvist konkurrensutsatt då kommunerna inte ger något bidrag 
till de privata anläggningarna. En företagare uttryckte det så här: 

"vår ungdomsverksamhet är fantastisk och vi har samma verksamhet 
som alla andra ridskolor, men vi får inget stöd i underhåll, eller verksam-
hetsbidrag som kommunaldrivna ridskolor. Mina kunder som rider här 
betalar sin ridlektion två gånger, dels genom skatten som sponsrar andra 
ridskolor och dels genom att betala terminsavgiften till mig" (ip 5). 

även i intervjuerna framkom att personalkostnaderna för fast anställda 
var ett problem för flera företagare. De hävdade att det finns ganska 
många som helt lever på att ha praktikanter som utför större delen av 
jobbet inom företaget. De som försöker ge avtalsenliga löner kan helt 
enkelt inte erbjuda samma verksamhet som de som har alternativ 
arbetskraft. Ett exempel är att man tar emot hästar för tillridning och 
utbildning men kapaciteten per person är begränsad till ca 6–8 hästar, 
fler kan man inte hinna med att rida varje dag själv. lönsamheten på 
detta är inte så stor. vill man att det skall gå runt måste man oftast ha 
fler hästar och då krävs det att man har beridare anställda och det är 
dyrt (ip 2, ip 6). Många väljer då att ta in "praktikanter som arbetar för 
mat och husrum" (ip 3). En av företagarna upplevde det även som svårt 
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att hitta anställda som är villiga att arbeta för de löner som hon kan 
erbjuda, 110 kr i timmen vilket motsvarar den lagstadgade lönen för 
handelsanställda 2015. företagaren upplever att hon måste lära upp 
nya anställda hela tiden vilket är tidskrävande. hon säger:

"Det är oftast unga tjejer som är fulla av entusiasm och go men dessa blir 
sällan kvar länge innan de drar vidare på nya äventyr och en äldre har 
svårt att leva på lönen om de har familj. En pensionär skulle vara perfekt 
som är nöjd med livet som det är" (ip 7). 

på ridskolor har det varit vanligt att eleverna sköter vissa stallsysslor 
som mockning och fodring och är hästskötare i utbyte mot någon rid-
lektion då och då på ridskolan. Detta har också varit ett sätt att få verk-
samheten att gå runt. Men, allt eftersom kommersialiseringen av häst-
näringen ökar uppstår det problem med detta då de som inte har 
volontärer i sin verksamhet får svårare att konkurrera (ip 5).
 Det framkom också i undersökningen att arbetsgivaransvaret var 
svårt att hantera eftersom man hade så många olika roller, som en av 
de intervjuade uttryckte det: 

 "ibland var man bara Greta som också ville rida ut med någon i stallet 
andra gånger var man stallchef som också måste bestämma ordningen i 
stallet och inte kunde favorisera vissa framför andra" (ip 7).

Några av de intervjuade prioriterade också sin egen tid framför lön och 
tog in anställda som skötte en del av arbetet, men i gengäld kunde de 
inte ta ut någon lön själva (ip 2). i intervjuerna framkom att det var 
främst i början av karriären som företagarna tenderade att ta lite 
mindre betalt och jobba ”gratis”. När de hade etablerat och blivit mer 
kända gick det också att ta mer betalt för sina tjänster samtidigt som 
de insåg att det inte var hållbart i längden att arbeta gratis. vissa av de 
intervjuade företagarna var bekymrade över försämrade arbetsgivar-
villkor t.ex. att 2015 förändrades arbetsgivaravgifterna för ungdomar 
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under 26 år, vilket kunde komma att försvåra en laglig anställning: Det 
framkom också att det upplevdes som en orättvisa att ridskoleägare 
inte beskattas på samma sätt som andra lantbruksföretagare (ip 5).

Bundenhet och arbetssituation
kundernas sätt att konkurrera är att förhandla ned priser, förhandla 
om högre kvalitet eller fler tjänster och spela ut konkurrenter mot var-
andra. i fallet med kunder inom hästinackorderingsföretag, som vår 
undersökning till största delen handlar om, är konkurrensen och press-
sen från kunderna stor. idag kräver många kunder att stallet skall ha 
alla tänkbara bekvämligheter till hästen och ryttaren. De vill som ett 
minimum ha en upplyst ridbana utrustad med hinderpark och även 
ridhus, uppvärmd sadelkammare, tvättmöjligheter, spolspilta till häs-
ten och så mycket fullservice som möjligt. vissa av företagarna tycker 
också att det är svårt att ta ordentligt betalt där de som köper en tjänst 
betalar med redan skattade pengar. ”Man kan inte betala hur mycket 
som helst för att stalla upp sin häst" (ip 3).
 Majoriteten av de som deltog i denna undersökning hade som 
nämnts ovan inackorderingsstall vilket medför att man är väldigt bun-
den till sin gård och ett typiskt dagligt schema kan se ut som i tabell 2.

Tabell 2. Exempel på stallrutiner i inackorderingsstall för sporthästar.

Tid Sysslor

0700 hästarna får morgonfoder
0800–0900 hästarna får på sig täcken och skydd beroende på väderlek och släpps ut 

i hagarna, 
0900–1100 stallet mockas och sopas och man gör i ordning lunchpåsar, fyller på vat-

ten i hagarna osv.
1100–1300 hästarna får lunch, därefter gör man i ordning höpåsar och betfor till ef-

termiddagsfodringen och höpåsar och kraftfoder till kvällsfordringen 
osv.

1500–1700 beroende på årstid tas hästarna in från hagarna, de får eftermiddagshö 
och eventuellt betfor eller annat kraftfoder.

2100 hästarna ges kvällsfoder
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 om man dessutom har hästar som skall ridas gör man detta mellan 
alla fodringar och in- och uttag. Dessutom behövs alltid ett visst under-
håll av hagstängsel och stall, man mockar hagar, slår gräs, målar om 
anläggningen, sopar och håller fint, beställer nytt foder och strö, tar 
hand om veterinärbesök mm. En arbetsdag är allt som oftast minst 12 
timmar alla veckans sju dagar.
 Många har inackorderade i sitt stall för att få en liten inkomst och 
själv ha råd att hålla på med sin hobby. Det kan göra att man ibland tar 
för lite betalt för att man ändå är där och fixar med sina egna hästar. 
konflikter kan lätt uppstå vilket några av de intervjuade gav uttryck för:

"Det är få som vill betala vad det kostar och man har mer bekymmer än 
vad man får ut av det" (ip 1) 
"att ha inackorderade hästar innebär ett stort ansvar och slitaget på går-
den blir stort" (ip 2), 
”många som bara är inackorderade känner inget ansvar för anläggningen 
för dem spelar det ingen roll om något går sönder men för mig genererar 
det stora kostnader då ett dörrfoder går sönder eller en boxdörr blir sön-
dersparkad" (ip 3) 

hyresgästerna är inte heller alltid så noga med andra saker, enligt: "de 
städar inte efter sig i stallgången eller i sadelkammaren, de släcker inte 
lampor eller mockar på volten" (ip 6).
 förhandlingsläget är dock bättre i storstadsområdena, t.ex. i och 
kring Stockholm där det finns en köpstark kundkrets och många trots 
allt är villiga att betala lite mer för sin uppstallning än på andra ställen 
i Sverige. fler har också häst i storstadsnära områden och stallplat-
serna är av naturliga skäl begränsade, vilket naturligtvis gynnar företa-
garna då de sällan står utan kunder och de behöver inte vara rädda för 
att säga upp kunder som inte sköter sig.
 Några av företagarna i vår undersökning ägnade sig även åt avel. 
Svenska hästar är attraktiva på den internationella marknaden och 
flera av topphästarna som tillhör det absoluta toppskiktet inom 
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hoppsporten har fötts upp i Sverige. Men denna marknad är ganska 
begränsad. Det är till ridskoleverksamhet och till hobbyryttare som 
flest hästar behövs. att föda upp hästar i Sverige i dag är svårt. Det är 
låg lönsamhet och den typiske uppfödaren är en äldre kvinna som tar 
ett föl efter sin älskade häst. hästsverige har räknat ut hur mycket det 
kostar att föda upp ett föl till 6 månaders ålder och om man skall få till-
baka de kostnader man lagt ner bör ett 6 månaders föl kosta 75 000 kr. 
föder man upp hästen tills den är 3 år d.v.s. när det är dags att rida in, 
bör hästen kosta ca 200  000 kr (det är sannolikt ännu dyrare i vårt 
undersökningsområde där fastighets- och markpriser ligger högre än 
på andra håll i Sverige) att betala mer än 200 000 för än häst är det få 
som är villiga att göra, "då är det många som förleds till att importera en 
billig häst från Europa" (ip 2). i vår undersökning vittnar alla om att en 
ridskola inte kan betala mer än 50 000–80 000 kr för sina hästar, och 
många hobbyryttare betalar sällan mer än det heller och då är det fullt 
utbildade vid inköpet. Det betyder att man får mindre än hälften av vad 
det faktiskt kostar för att föda upp en häst. om allt fler importerar häs-
tar från andra länder kommer den svenska aveln att på sikt att slås ut 
och det är ett stort hot mot hela näringen (ip 2). 

Hobbyverksamhet eller  
professionellt företagande? 

De kvinnliga företagarna i vår intervjustudie upplevde att hindren för 
deras företagsetablering både kommit från branschen på grund av 
deras kön, men också för att verksamheten har betraktats som en 
hobby och att de inte anses vara «riktiga företagare». 
 De företagare som hade varit en längre tid i branschen berättade att 
det fanns ett visst motstånd mot deras företagande framförallt i början 
när de var unga. De togs inte på allvar, de fick inget gehör, varken av 
kollegor eller av familjemedlemmar (ip 3 och ip 5). En företagare fick 
ha med sig sina föräldrar på mässor och de fick förhandla med 
försäljarna (ip 5). En annan företagare togs inte på allvar av sin familj 
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som tyckte att hon höll på med skogsmulleverksamhet, inte förrän nu 
nästan 30 år senare när de hade sett hennes hemsida har de börjat för-
stå vidden av hennes verksamhet. Ytterligare andra berättar om ”gub-
bigheten” inom ridsporten framför allt inom tävlingsverksamheten. En 
företagare exemplifierar det med att männen alltid tar mest plats på 
tävlingsplatsen, de tar sig rättigheter som går ut över de andra delta-
garna, (ip 2).
 En av företagarna är verksam inom en historiskt sett väldigt manligt 
kodad bransch nämligen hovslageri. hon ser en stor förändring i dag 
då det har kommit allt fler kvinnliga hovslagare och hon upplever det 
snarare som att det är en fördel att vara kvinna i denna bransch, då 
kvinnor ibland gör jobbet lite ”bättre” d.v.s.: "Vi kommer på utsatt tid, vi 
städar efter oss efteråt och vi svarar i telefon och fixar kundkontakterna 
lite bättre" (ip 4). 
 En av företagarna som är relativt ny inom branschen, men som tid-
igare hade en högt uppsatt tjänst, upplever att hon inte alls blir tagen 
på allvar i många olika sammanhang av t.ex. kommunen, landstinget 
och lRf. hon är numera vD och ridskolechef med en omsättning på 
flera miljoner om året och har många anställda, men har samtidigt vid 
flera tillfällen blivit ifrågasatt b.la. av sina grannar som är ”manliga” 
bönder. hon har fått höra: "vad gör du för att få dagarna att gå då" vilket 
är en generell attityd som de har. "Man uppfattas som om man bara 
sysslar med en hobbyverksamhet, de förstår inte att mitt företagande 
bidrar till en hel del skatteintäkter och inkomster för företagare runt om 
kring i länet" (ip 5).

Framtidsutsikter
för att få ekonomin att gå ihop kombinerar de flesta hästföretagarna i 
denna undersökning olika verksamheter (Se fig 3). Detta gör att det 
finns en viss trygghet när en gren av verksamheten inte går så bra, men 
det skapar också stress att hinna utveckla de olika grenarna och när 
det börjar gå bra så hinner man inte med alla.
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 Några av företagarna menade att de skall ge sitt företagande ett par 
år, sedan kommer de eventuellt se sig om efter något annat yrke. flera 
av företagarna har nämnt att de är slutkörda, inte utbrända men, trötta 
och slitna i kroppen. vissa delar av arbetet är väldigt fysiskt slitsamt 
som att mocka och dra tunga skottkärror, bära foder. att vistas i kalla 
ridhus sliter på rösten och lederna och att vara hovslagare tar hårt på 
knän och rygg. för att skona sina kroppar försöker många hitta på kre-
ativa lösningar för att underlätta arbetet. kruxet är hela tiden pengar, 
det är dyrt att investera och det är alltid något som går sönder som 
måste fixas först. traktorn eller sprinklersystemet i ridhuset går sön-
der, det är översvämningar i stallet under skyfallen, allt detta måste 

Figur 3. Djupvågsbehandling av häst. Foto: Joakim Engstrand 2017.
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göras i första hand. "Ibland önskar jag att jag hade ett vanligt jobb att 
bara jobba på ICA och slippa alla bekymmer och ha mer ledig tid" (ip 7). 
 hästföretagarna i studien hade alla valt lite olika strategier för att 
finnas kvar och uppnå lönsamhet. En del har försökt att erbjuda de bil-
ligaste produkterna och tjänsterna på marknaden, framförallt gäller 
det vissa inackorderingsstall. 
 andra försöker få sitt företag att sticka ut bland konkurrenterna 
genom att erbjuda något som kunderna är beredda att betala extra för. 
i den här studien handlar det t.ex. om att erbjuda full service, att man 
som kund skall kunna ha en häst och bara behöva åka dit när man har 
lust, resten sköter företaget om. De motionerar hästen, släpper in och 
ut i hagarna, fodrar och mockar osv. kunderna som är beredda att 
betala för detta utgör dock ett ganska litet segment av marknaden. för-
handlingsläget är dock bättre i storstadsområdena, t.ex. i och kring 
Stockholm där det finns en köpstark kundkrets och många trots allt är 
villiga att betala lite mer för sin uppstallning än på andra ställen i 
Sverige. Många stall ligger också på bra pendlaravstånd från Stock-
holm och Uppsala med bra kommunala kommunikationer, vilket 
underlättar för kunderna att lätt ta sig till och från ridanläggningarna. i 
Stockholm är allt dyrare än på andra håll i landet, så även stallplat-
serna, det gynnar naturligtvis företagarna i vår studie, även om insats-
priset också blir högre.
 att sticka ut kan också handla om att man förutom vanliga tränar-
tjänster erbjuder sådant som mindfulness och mental träning till sina 
kunder och hästar. Massage och andrabehandlingar tillhör också 
denna kategori. 

Utmaningar för ett lönsamt företagande
Det finns en rad utmaningar för att utveckla ett hållbart företagande 
inom hästbranschen Nedan sammanfattar vi några viktiga punkter 
som framkommit i vår undersökning.
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Företagande eller–hobbyverksamhet?

i inledningen av detta kapitel, liksom i vår intervju-undersökning har 
vi konstaterat att livsstilsföretagande är vanligt inom hästsektorn. 
företagarna baserar verksamheten på sin hobby och drivs inte av 
ekonomisk vinning i första hand utan snarare av en passion för sitt val 
av syssla – hästar. Det handlar ofta om att skapa möjlighet för att ha 
egna hästar och bedriva t.ex. tävlingsverksamhet. De har svårt att se sig 
som anställda med vanliga yrken då deras hobby kräver en viss flexibi-
litet. Detta är den främsta orsaken till att de står ut med låga löner, 
bundenhet, hårt arbete och en viss nedvärdering av yrket. Men, i takt 
med att fler och fler entreprenörer etablerar sig inom hästsektorn med 
företagandet och det ekonomiska i första rummet kommer också 
synen på hästföretagandet troligen att förändras och företagandet 
kommer inte längre betraktas enkom som en hobbyverksamhet. i vår 
undersökning är det främst de nya företagarna som driver sina företag 
på detta sätt, dvs. de tar inte ordentligt betalt för sina tjänster och sin 
tid. Men det beror också på vilken typ av verksamhet man bedriver; 
hovslageri och ridskoleverksamhet sker ofta på helt företagsmässiga 
grunder redan från början medan annat t.ex. avel och inackorderings-
stall inte alltid drivs med lönsamhet som det primära skälet åtmins-
tone när företaget är nytt. 

Företagande på lika villkor

En annan utmaning är att få branschen att självsanera sig genom att 
betala hållbara och rättvisa löner till alla anställda. om det genomförs 
så ökar chanserna till att fler kan försörja sig inom hästnäringen och 
de som idag betalar lagstadgade löner kan konkurrera på lika villkor 
med de som inte gör det. tyvärr kommer det också att innebära ökade 
priser och att en del som har häst idag inte kommer att ha den möjlig-
heten i framtiden. Utvecklingen är en naturlig konsekvens av att stall-
hyror och tränarverksamhet blir dyrare, färre har råd att betala vad det 
faktiskt kostar.
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 här har vi dock sett några olika sätt att hantera detta på, ett är att 
kunder gått samman och gemensamt sköter kollektivstall där alla häst-
ägare själva står för driften och skötseln. i ett kollektivstall står hästä-
garna för alla kostnader själva ingen är anställd för att sköta hästarna 
och på så sätt kan man minska sina egna kostnader, men i gengäld 
betalar man med sin egna obetalda tid.

Yrke som bytt kön

En stor del av de nya hästföretagen drivs av kvinnor. En utmaning i denna 
livsstilsdominerade företagsverksamhet är att skapa förutsättningar för 
att kvinnor ska kunna bli framgångsrika företagare och försörja sig inom 
ett yrke som de brinner för och är djupt engagerade i. Utmaningen ligger 
i att skapa en hållbar bransch socialt, ekonomiskt och ekologiskt men då 
behövs det att nya innovativa lösningar kan förverkligas. 

Nya innovativa lösningar

En annan utmaning är att det behöver utvecklas nya innovativa lös-
ningar framförallt för småföretagare för att det skall kunna skapa för-
utsättningar för ett hållbart hästföretagande.
 att vara en liten hästföretagare kan bli en hämsko när det gäller att 
utveckla sitt företag och att kunna vara innovativ och förbättra ekono-
min utifrån de arbetsvillkor som råder. Många företag är små och de 
investeringar som skulle krävas för att utveckla företaget är något som 
man inte har eller vågar låna. De flesta är för små för att det skulle löna 
sig att bygga om stallar och gårdar för att underlätta arbetet, mekani-
sera stallskötseln och därmed underlätta den dagliga hanteringen av 
hästarna, vilket skulle få ner arbetskostnaderna. Den dagliga ruljang-
sen gör det också svårt att hinna med att företagsutveckla. om bran-
schen tog fram nya innovativa lösningar för småföretagare som är 
anpassade till små stallar och små plånböcker skulle det underlätta 
mycket för de företagare som vill etablera sig i branschen.



179

M. Bonow, M. hammer, M. petersson  = hästföretagande i staden

Förändrad roll från hobbyföretagare  
till arbetsgivare

En utmaning är också att skapa förutsättningar för att bli en bra före-
tagsledare. vi har konstaterat att när hobbyn blivit ett företag så har 
många svårt att se sig som arbetsgivare och de är inte heller medvetna 
om hur man skall vara som arbetsgivare. Det finns många regler som 
skall följas och regelverket är inte alltid lätt att tolka. Det framkom 
också att det ibland är svårt att dra gränsen mellan att vara chef och 
när man bara vill vara som vilken annan ridkompis som helst. 

Mångsyssleri

Ytterligare en utmaning i likhet med andra företag inom de gröna 
näringarna är att mångsyssleri oftast är nödvändigt för att få verksam-
heten att gå runt. Det betyder att man måste kombinera en mängd 
olika delar i sitt företagande: inackorderingsstall, massage, hovslageri, 
butik, tränarverksamhet osv. Det kan i sin tur bli väldigt splittrande när 
man inte hinner med att företagsutveckla och det kan medföra en hel 
del övertid. om lönsamheten blev bättre skulle många föredra att satsa 
på en gren av sitt företagande och slippa splittringen.

Storstadsnära utmaningar

i vår undersökning som behandlar företagandet i storstadens närhet 
har företagarna utmaningar som inte nödvändigtvis finns på längre 
avstånd från staden. Det handlar om bristen på mark, vilket innebär 
att marken och fastigheterna blir dyra. vid nyetablering blir de initiala 
kostnaderna mycket högre än på andra platser i Sverige. Det innebär 
att man inte kan köpa så stora gårdar som egentligen skulle behövas 
för att ha en hållbar hästhållning. företagarna blir pga. detta också be-
roende av kringtjänster som måste köpas. Det handlar om att köpa 
foder eftersom de inte har mark att odla själva, de måste ofta arrendera 
extra mark för bete och dessutom betala dyrt för bortforsling och bear-
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betning av gödsel. Detta är naturligtvis fördyrande och innebär att 
företagarna måste ta betalt så att kostnaderna täcks. Det medför då att 
tjänsterna man tillhandahåller, stallhyra etc. måste bli högre än på 
andra platser där fastighetspriserna ligger på en helt annan nivå. Det 
är inte alltid som kunderna förstår detta utan de jämför kostnaderna 
med vad andra betalar ute i landet och företagarna vittnar om att 
kunderna ibland är ovilliga att betala vad det faktiskt kostar. Samtidigt 
är det i tätortsnära områden som den största ökningen av sporthästar 
finns och då även möjligheter för att utveckla en hållbar och livskraftig 
hästnäring.
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Årsberättelse 2015
Under 2015 har Sällskapet för antropologi och Geografi varit engage-
rad i en mängd verksamheter. Under våren delade Sällskapet sedvan-
ligt ut stipendier till unga forskare i social- och kulturantropologi, 
kulturgeografi och naturgeografi. Medlen hämtades dels ur egna medel 
och fonder (303 630 kronor), ur Stiftelsen andréefonden (224 000 kro-
nor), ur J a Wahlbergs minnesfond (250 000 kronor) samt ur vegafon-
den totalt (138 000 kronor). lärarpriset (30 000 kronor) togs ur SSaG:s 
egna medel och fonder.
 Sällskapet delade ut vegamedaljen till professor lesley head, Uni-
versity of Wollongong, australien. hon tilldelades medaljen för hennes 
forskning inom kulturgeografin i skärningspunkten mellan teoretiska 
naturstudier och grön humaniora. lesley head förenar ett engagemang 
för en kritisk och teoretiskt vass kulturgeografi med en gedigen empi-
risk grund. hon har en central humanvetenskaplig röst inom klimat-
forskningen och hon är en viktig ambassadör för kulturgeografins roll i 
dessa sammanhang. hon har även ett nära och aktivt samarbete med 
nordiska geografer. 
 vegasymposiet 2015 tillägnades professor heads forskning. Sympo-
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siet ägde rum torsdagen den 23 april kl. 13.00–16.30 i Beijersalen, kung-
liga vetenskapsakademien. på förslag från professor head hade sympo-
siet temat Climate change: everyday denial, everyday action, everyday 
hope. övriga deltagare var prof. Marie Stenseke, Göteborgs universitet, 
prof. anabela carvalho, University of Minho (portugal), docent karin 
Bradley, kungliga tekniska högskolan och prof. Gunhild Setten, Nor-
wegian University of Science and technology (Norge). Symposiet filma-
des och finns att se på SSaG:s hemsida.
 Dagen före vegasymposiet 2015 delade Sällskapets högste beskyd-
dare, h M konungen, ut medaljen till vid en högtidlig ceremoni vid 
Stockholms slott.
 vegadagen avslutades med supé på Stockholms universitets fakul-
tetsklubb. Under kvällen delade Sällskapets ordförande Sten hagberg 
även ut lärarpriset för 2014 i geografi till Greger Ramvik, lärare på hele-
nelundskolan, Sollentuna. Under våren 2015 beslutade styrelsen att 
dela ut 2015 års lärarpris till Siw-inger halling, lärare på Rosendals-
gymnasiet i Uppsala.
 Under hösten 2015 hölls ett öppet föredrag av prof. Sten hagberg om 
folklig kamp och forskarens engagemang i Burkina faso. i samband 
med årsmötet presenterades Ymer 2015 av årets redaktör tillika heders-
ledamoten prof. em. Thomas lundén. Under hösten 2015 beslutades 
också om att tilldela SSaG:s medalj i guld till prof. Didier fassin, insti-
tute for advanced Study, princeton. 
 i övrigt kan särskilt nämnas att arbetet med att ta fram ”Sällskapet 
för antropologi och Geografis Medalj i guld” för särskilt framstående 
förtjänster genomförts samt diskussioner om hur den ska finansieras. 
Ett viktigt beslut var att inte längre dela ut anders Retzius medalj (guld 
och silver) då detta kan vara till förfång för föreningen. Bakgrunden är 
en växande medial diskussion och debatt, bland annat med artiklar i 
Dagens Nyheter av vetenskapsjournalisten Björn af kleen, om det 
lämpliga i att hylla en rasforskares minne.1 En enig styrelse fattade 
beslutet: ”i ljuset av den senaste tidens uppmärksamhet ansåg styrel-
sen att tiden kommit att inte längre dela ut medaljen. Styrelsen finner 
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det harmligt för föreningen och för uppfyllandet av föreningens syfte 
att fortsätta dela ut medaljen samt bedömer att tidigare strategier att 
bemöta frågan om Retzius forskning och idémässiga arv inte längre är 
tillräckliga.”
 Ytterligare ett viktigt beslut och genomförande under året var att 
säga upp avtalet med Wiley-Blackwell om distribution mm av Geogra-
fiska annaler, Series a och B. Beslut togs efter jämförande av anbud om 
att flytta utgivningen från dem till taylor and francis med vilka kon-
traktsförhandlingar sedermera påbörjades under året. arbete med att 
utveckla en antropologisk tidskrift har fortsatt under året.
 prof. Gudrun Dahl invaldes som hedersledamot under året. Under 
året bytte också Sällskapet bokföringsbyrå från Birgitta Skärgård Redo-
visning till additiv. 
 Styrelsen har under 2015 bestått av Sten hagberg (ordförande), Thaïs 
Machado-Borges (vice ordförande), Madeleine Bonow (sekreterare), 
Thomas Borén (skattmästare), tova höjdestrand, per Schubert, Brita 
hermelin, annika Dahlberg och Jonas Åkerman. Styrelsen har under 
året sammanträtt vid fyra tillfällen samt anordnat SSaG:s årsmöte. 
Styrelsemötet i mars var ett internat på Stallmästargården i Stock-
holm. vid mötet i maj hölls en efterföljande middag för gamla och nya 
styrelsemedlemmar, redaktörer och övriga medarbetare i Sällskapet.
 presidiet (ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare) 
har vidare mötts fyra gånger samt att representanter från styrelsen haft 
möten med Sällskapets tidskriftsredaktörer. Skattmästaren har även 
haft kontinuerlig kontakt med revisorer, bokföringsbyrå och förvalta-
ren av sällskapets medel, samt möten och kontakt med extern expertis. 
Ett par möten med jurist och förlag för upprättande av nytt kontrakt 
för tidskrifterna har genomförts. Sällskapet har också hållit kontakt 
med nationella och internationella systerorganisationer, särskilt 
Sveriges antropologförbund (SaNt). vid SaNt:s årliga konferens vid 
lunds universitet anordnade Sällskapet en panel i plenum med Thaïs 
Machado-Borges och Sten hagberg. 
 SSaG har under året producerat Ymer 2015 med titeln ”Sverige utan-
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för” (red. Thomas lundén), samt fyra nummer vardera av Geografiska 
annaler, Series a: physical Geography och Geografiska annaler, Series 
B: human Geography, samt hemsidan www.ssag.se och drivit en sida 
på facebook med regelbundna uppdateringar.

Noter
1. Dagens Nyheter den 25 januari 2015, Mörk historia fram i ljuset: http://www.dn.se/

nyheter/sverige/mork-historia-fram-i-ljuset/; Dagens Nyheter den 7 mars 2015, 

Medalj till minne av rasforskare stoppas: http://omni.se/medalj-till-minne-av-ras-

forskare-stoppas/a/eac879b2-3637-4536-b9fe-502f39302907 

fil.dr. Madeleine Bonow
Sällskapets sekreterare 2015
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Lärarpris i geografi
priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geo-
grafilärare verksamma inom grundskolan och gymnasie skolan och 
som utför sitt arbete med stor skicklighet. Mottagare av detta pris utses 
av SSaG och Nationalkommittén i geografi vid kungliga vetenskapsa-
kademien. Siw-inger halling vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala mottog 
priset om 30 000 kr 2015.

SSAG
Escobar lópez, Daniel: Gender land: on gendered local politics and 
land in an andean peruvian community. 24 000 kr.

fonseca alfaro, claudia: pursuing “the right to the city”: Export pro-
cessing Zones (EpZs) and resistance in Mexico. 40 000 kr.

Geografilärarnas Riksförening: tryckning av Geografiska Notiser. 
50 000 kr.

hoppstadius, fredrik: Biosphere reserve ecotourism in lake vänern 
archipelago with kinnekulle, Sweden. 20 000 kr.

Jokinen, Johanna: Gästdoktorand vid Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS) i Bolivia. 25 000 kr.

Jongh, lennert: Urban informal vendors’ perception of being in place 
or out of place and their claims to their rights. 29 000 kr.

levy, Joshua: Roma inclusion within a ’World class city’ – a case study 
of exclusionary cycles affecting the Roma community in Stockholm, 
Sweden. 11 000 kr.

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande



Ymer 2016 = Genus och företagande

190

lindsjö, karin: possible links between farming and schooling – a case 
study of iringa Region, tanzania. 39 630 kr.

Sveriges antropologförbund (SaNt): konferensbidrag. 5000 kr.

teodorescu, Dominic: final ethnographic fieldwork in ferentari, 
Bucharest. 31 000 kr.

Wingren, ida: The role of ”local” in the ecosystem services and 
resource management: The case of fisheries. 29 000 kr.

Andréefonden
Blomdin, Robin: cosmogenic dating of six boulders on a terminal 
moraine in the Mongolian altai. 30 000 kr.

Dawson, lucas: Systems dynamics and scenario-based modeling for 
interrelated management and adaptive governance of functional green 
infrastructure and natural resource analysis at multiple spatial scales. 
15 000 kr.

Gordon, Johanna: Breaking the reindeer’s back – cumulative effects 
of land-use and climate change on reindeer husbandry in Sweden’s 
arctic north. 8000 kr.

Gribenski, Natacha: investigation of the presence of an MiS 3 glacial 
advance based on a multiple dating method approach in kanas valley, 
chinese altai. 30 000 kr.

Jaramillo, fernando: Understanding hydroclimatic characteristics 
and hydrologic dynamics of the cienga Grande de Santa Marta 
Wetlands, colombia. 36 000 kr.
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lindbäck, katrin: Subglacial properties of holtedahfonna, Svalbard. 
35 000 kr.

Newall, Jennifer: MaGic-DMl Measuring/mapping antarctic geo-
morphology and ice change in Dronning Maud land, antarctica. 
38 000 kr.

Näsström, Rickard: Reaching the 2014 UN New York Declaration 
goals: using satellites to monitor supply chains. 17 000 kr.

vallot, Dorothee: Radar mapping of the bed of the kronebreen, Sval-
bard: Set-up a calving practice model and coupling an ice flow model. 
15 000 kr.

J A Wahlbergs minnesfond
fält, lena: travelling city ideals: a critical exploration of urban imagi-
naries in accra. 32 000 kr.

irwin, Rachel: an ethnohistorical analysis of Sweden’s engagement 
with the World health organization. 110 000 kr.

Johansson, Emma li: local perceptions of water-related changes from 
large-scale land acquisitions in tanzania: Using participatory art to 
reveal the past, the present, and the future. 30 000 kr.

peterson, Gustav: Sedimentology, stratigraphy and genesis of the 
diverse hummocky landforms and the style of ice sheet retreat of the 
southern Swedish highlands. 40 000 kr.

Remling, Elise: a story of climate migration: how framings impact 
decision-making and policy in the pacific. 38 000 kr.
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Vegafonden
Bjarnesen, Jesper: Urban cross-regional labour recruitment in West 
africa. 28 000 kr.

Brydges, taylor: Exploring the emergence and evolution of the slow 
fashion industry. 45 000 kr.

Gren, Nina: coming to terms with the palestinian past and present 
through diaspora tours. 15 000 kr.

Sasvari, anett: large scale wind power development on Saami indig-
enous lands – the political ecology of environmental governance and 
consultation practices in Sweden. 20 000 kr.

Swierczynska, anna: The power of glesbygd: coping strategies in the 
north. 30 000 kr.
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Kort förvaltningsberättelse SSAG
Styrelsen för Svenska Sällskapet för antropologi och Geografi avlägger 
härmed årsredovisning för sällskapets ekonomi under verksamhets-
året 2014. En längre beskrivning av verksamheten 2014 finns i Ymer 
2015 som distribuerats till alla medlemmar.
 Sällskapet bildades 1880 med ändamål att främja utvecklingen av 
antropologi, geografi och närbesläktade vetenskaper. Mer om säll-
skapets syfte, stadgar mm finns på www.ssag.se

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande

flerårsöversikt 
År 2014 2013 2012 2011
verksamhetsresultat 358 521 -71 816 595 021 367 991
förmögenhet 27 060 393 24 617 680 22 523 014 20 678 122
Disponibla medel 12 914 799 11 716 612 8 195 497 6 717 980
Beviljade medel 382 415 241 100 290 200 279 010
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Resultaträkning

Sällskapets intäkter 2014 2013

Medlemsavgifter 94 769 96 881

Utdelning av värdepapper och ränteintäkter 585 132 261 835

övriga intäkter 1 100 339 1 046 855

Summa intäkter 1 780 240 1 405 571

verksamhetskostnader

Stipendier -376 615 -241 100

Medlemshantering -46 887 -46 564

Ymer -154 160 -170 302

vegadagen -103 215 0

Geografiska annaler a -166 384 -430 200

Geografiska annaler B -317 782 -315 267

Webb -26 284 -11 565

Styrelsearvode -110 098 -110 098

administration -120 294 -152 299

Summa verksamhetskostnader -1 421 719 -1 477 395
Verksamhetsresultat 358 521 -71 816

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar 885 726 4 870 428
Räntekostnader -24 -104 132
förvaltningskostnader -46 035 -30 001
Summa resultat från finansiella investeringar 839 667 4 736 295

Årets resultat 1 198 188 4 664 479
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Balansräkning

tillgångar 31/12 2014 31/12 2013
Anläggningstillgångar
finansiella anläggningstillgångar
långfristiga värdepappersinnehav 22 882 123 20 261 494
Summa anläggningstillgångar 22 882 123 20 261 494

Omsättningstillgångar
kortfristiga fordringar
fordran andréefonden 351 648 1 932 124
övriga fordringar 17 079 12 000
förutbet. kostnader och upplupna intäkter 1 005 740 1 005 740

1 374 467 2 949 864

kassa och bank 161 112 167 352
Summa omsättningstillgångar 1 535 579 3 117 216
Summa tillgångar 24 417 702 23 378 710

Eget kapital och skulder
Eget kapital och skulder 14-12-31 13-12-31
Eget kapital
Grundkapital 6 037 145 6 037 145
ändamålsbestämda medel 1 726 713 1 688 409
förvaltade fonder 3 247 799 3 272 924
Balanserat resultat 11 716 611 7 052 133
Årets resultat 1 198 188 4 664 478
Summa eget kapital 23 926 455 22 715 089
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långfristiga skulder
kung.vet. akadem. förvaltade fonder 184 156 237 956
Summa långfristiga skulder 184 156 237 956

kortfristiga skulder
leverantörsskulder 671 3 628
övriga skulder 275 642 266 555
Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 154 811 155 482
Summa kortfristiga skulder 431 124 425 665

Summa eget kapital och skulder 24 541 735 23 378 710

Ställda säkerheter inga inga
ansvarsförbindelser 30 000 inga
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Kort förvaltningsberättelse Stiftelsen 
Andréefonden

Stiftelsens förvaltare Svenska Sällskapet för antropologi och Geografi 
avger härmed kort förvaltningsberättelse och årsredovisning för Stif-
telsen andréefonden för räkenskapsåret 2014.
 Stiftelsen bildades år 1930 och har som ändamål att främja svensk 
och norsk fysisk geografisk forskning och gör detta primärt genom att 
dela ut forskningsstipendier. Mer information om stiftelsen och stipen-
diaterna 2014 finns på www.ssag.se respektive i Ymer 2015. 

flerårsöversikt
År 2014 2013 2012 2011 2010
förvaltnings- 
resultat 548 749 120 658 162 367 340 933 165 364
förmögen- 
het 29 355 429 26 713 374 23 529 219 21 994 562 24 086 406
Disponibla  
medel 14 938 854 14 712 055 15 221 581 15 484 622 15 693 563
Beviljade  
stipendier 311 000 464 000 325 000 588 000 0

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande
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Resultaträkning
Stiftelsen intäkter 2014 2013
Utdelning av värdepapper och ränteintäkter 770 266 333 247

Stiftelsens kostnader
övriga externa kostnader -81 393 -72 465
personalkostnader -140 124 -140 124
Summa verksamhetskostnader -221 517 -212 589

förvaltningsresultat 548 749 120 658
Resultat från värdepapper 814 454 6 198 727
förvaltningskostnader -48 950 -38 184
Summa 765 504 6 160 543

Årets resultat 1 314 253 6 281 201
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Balansräkning
tillgångar 31/12 2014 31/12 2013
långfristiga värdepappersinnehav 25 316 633 25 787 355
Summa anläggningstillgångar 25 316 633 25 787 355

omsättningstillgångar
kassa och bank 106 492 212 993
Summa omsättningstillgångar 106 492 212 993

Summa tillgångar 25 423 125 26 000 348

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 10 061 823 9 247 369
fritt eget kapital 14 938 854 14 712 055

Summa eget kapital 25 000 677 23 959 424

kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda stipendier 60 000 98 000
Skuld SSaG 351 648 1 932 124
Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 10 800 10 800
Summa kortfristiga skulder 422 448 2 040 924

Summa eget kapital och skulder 25 423 125 26 000 348

Ställda säkerheter inga inga
ansvarsförbindelser inga inga
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SSAGs fonder 
Mer information om fonderna finns på www.ssag.se

SSAGs egna fonder
a E Nordenskiölds minne
vegaminnets befästande
Geografiska tidskriftsfonden 

Av SSAG förvaltade fonder
Johan august Wahlbergs medaljfond
hedinfonden
anders Retzius’ medaljfond
louis palander av vega fond
hedinmedaljens fond
Stiftelsen andréefonden
alfortska donationsfonden
ingvar Jonssons minnesfond
Gunnar hoppes fond

Fonder förvaltade av Vetenskapsakademien för SSAG
vegafonden
Johan august Wahlbergs minnesfond

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande
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Sällskapets beskyddare, 
styrelse, förtroenderåd, m.m.

Sällskapets beskyddare
 hans Majestät konungen

Sällskapets styrelse verksamhetsåret 2015
Presidiet
ordförande, Sten Hagberg, professor, Uppsala universitet
vice ordförande, Thaïs Machado-Borges, docent, Stockholms universitet
Sekreterare, Madeleine Bonow, fil.dr, Södertörns högskola
Skattmästare, Thomas Borén, fil.dr, Stockholms universitet

Övriga ledamöter
Annika Dahlberg, docent, Stockholms universitet
Brita Hermelin, professor, linköpings universitet
Tova Höjdestrand, fil.dr, lunds universitet
Per Schubert, fil.dr, Malmö högskola
Jonas Åkerman, docent, lunds universitet

Sällskapets hedersledamöter
Staffan Helmfrid, professor emeritus
Thomas Lundén, professor emeritus
Jan Lundqvist, professor emeritus
Bo Strömberg, docent

Sällskapets publikationsnämnd
presidiet samt
Örjan Sjöberg, Rikard Ek red. Geografiska annaler B
Peter Jansson, Hans Linderholm red. Geografiska annaler a

Sällskapets valberedning
Mattias Viktorin, fil.dr, Uppsala universitet (sammankallande)
Lena Molin, Uppsala universitet
Jonathan Seaquist, docent, lunds universitet

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande
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Sällskapets förtroenderåd
Sällskapets förtroenderåd, med rådgivande uppgift i frågor som av sty-
relsen hänskjutits till detsamma består av Sällskapets hedersledamö-
ter, en representant för var och en av de i §1 i Sällskapets stadgar 
omnämnda föreningarna, redaktörerna för Ymer och Geografiska 
annaler samt ytterligare fyra av styrelsens ledamöter.

Sällskapets revisorer
Ordinarie
Elisabeth Raun, auktoriserad revisor
Ann-Charlotte Wistedt, föreningens revisor

Suppleant
Ida Andersson, fil.dr, Stockholms universitet

alfortska priset
Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för antropologi och Geografi (SSaG) 
tack vare en donation från Sven alfort möjlighet att dela ut det alfort-
ska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en 
mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett pris som den 
nydisputerade får att disponera helt efter eget önskemål. avgörande 
för bedömningen av pristagare är att avhandlingens frågeställning är 
av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning 
är av utomordentlig kvalitet. huvudsaklig granskare av nominerade 
avhandlingar är professor Johan kleman, institutionen för naturgeo-
grafi, Stockholms universitet.

Sällskapets huvudreferenter för stipendietilldelningen
Naturgeografi: Annika Dahlberg, docent, Stockholms universitet
Per Schubert, fil.dr, Malmö högskola
Jonas Åkerman, fil.dr, lunds universitet

kulturgeografi: Madeleine Bonow, fil.dr, Södertörns högskola
Brita Hermelin, professor, linköpings universitet

antropologi: Sten Hagberg, professor, Uppsala universitet 
Tova Höjdestrand, fil.dr, lunds universitet
Thaïs Machado-Borges, docent, Stockholms universitet

antalet medlemmar i december 2015: 445
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Vegamedaljen
Stiftad 1880

1962 T Heyerdahl
1963 L S B Leakey
1965 M Ewing
1970 F Hjulström
1970 S Thorarinsson
1972 A Crary
1975 W Dansgaard
1981 V Schytt
1983 C Emiliani
1984 H H Lamb
1986 J R Mackay
1987 G Hoppe
1987 Å Sundborg
1990 G H Denton
1993 D E Sugden
1994 G H Liljequist
1997 L Washburn
1999 J Imbrie
2002 L G Thompson
2005 F Gasse
2008 D Dahl-Jensen
2011 T Callagham
2014 C J Tucker
2015 L Head

1922 A1bert I, 
furste av Monaco

1923 A Penck
1924 L Koch
1926 B A Vilkitsky
1930 H U Sverdrup
1931 E F Gautier
1932 A Defant
1937 R Chapman Andrews
1939 V Bjerknes
1939 V W Ekman
1941 B Helland-Hansen
1941 H W:son Ahlmann
1944 L von Post
1946 E de Martonne
1948 R Byrd
1950 H Pettersson
1951 C Troll
1954 L Dudley Stamp
1955 P-E Victor
1957 C O Sauer
1958 J Bjerknes
1958 T Bergeron
1959 M M Somov
1961 R J Russel

1881 A E Nordenskiö1d
1882 L Pa1ander
1883 H M Stanley
1884 N M Przewa1ski
1888 W Junker
1889 F Nansen
1890 Emin Pascha
1892 L Binger
1897 O N Sverdrup
1898 S Hedin
1899 C Schweinfurth
1901 Luigi, 

hertig av Abruzzerna
1903 F von Richthofen
1904 O Nordenskjöld
1904 J G Andersson
1905 R Scott
1907 O S Pettersson
1909 J P Kock
1910 E H Shackleton
1912 I Murray
1913 R Amundsen
1915 G De Geer
1919 K Rasmussen
1920 W M Davis

SÄLLSKAPETS MEDALJöRER

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande

Johan August
Wahlbergs
medalj
Stiftad 1901

 i guld
1905 G Retzius 
1909 S Hedin 
1912 F Nordenskiöld 
1915 A Hamberg 
1917 P Dusén 
1920 G M Fürst 
1921 G Andersson 
1930 R Sernander 
1938 A Lagrelius 
1943 S Erixon 
1946 H Nelson 
1950 B Kullenberg 
1953 J Frödin 
1968 Anne Stine och 

H Ingstad
1969 O Arrhenius
1974 G Borgström
1976 R Edberg
1979 C Fries
1980 S Jaatinen 
1981 B Lundvall 
1982 K C Izikowitz 

1983 W Mead 
1985 J Leighly 
1990 O Nordström 
2009 A Buttimer
2011 C Crumley
2012 D Soyez
2014 G Gísladóttir

i silver
1907 G T Pa1mquist
1912 A Hernmarck
1915 A Ax:son Johnson
1920 A Lagrelius
1923 G Wennersten
1925 H Westman
1930 A Westerberg
1938 T Kleen

1951 Å G Wickman
1963 C Mannerfelt
1966 C C Wallén
1977 O Hedbom
1981 D Torbrand
1984 O Kindhammar
1988 M Althin (postumt)
1993 G Østrem
1997 B Strömberg
1997 S Helmfrid
1998 S Mårtensson
2004 J O Mattsson
2006 P Östman
2007 L Wastenson
2012 A Fridfeldt
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Anders Retzius
medalj i guld
Stiftad 1910

1913 O Montelius 
1920 A Evans 
1923 A Stein 
1925 J G Andersson 
1930 E Nordenskiöld 
1969 D Hannerberg 
1973 T Hägerstrand 
1976 W William-Olsson
1978 W Hartke
1985 A L Mabogunje

1988 F Barth
1989 D Harvey
1989 S Godlund
1991 A R Pred
1991 J R Goody
1995 V Das
1997 P Gould
1998 D Maybury- Lewis
2000 E Bylund
2001 S B Ortner

2003 D Massey
2004 T Ingold
2006 G Törnqvist
2007 J Comaroff & 

JL Comaroff
2009 A J Scott
2010 U Hannerz
2012 D Mitchell
2013 P Stoller

Hedinmedaljen
Stiftad 1930

1930 S Hedin
1936 E Norin
1941 C G Mannerheim
1953 N Ambolt
1953 B Bohlin
1961 E Imhoff

1967 G Montell
1971 M Lundqvist
1994 G Jarring
2005 U Ehrensvärd
2013 H Wahlqvist

Alfortska priset 1977 C E Johansson 
1978 W Karlén 
1979 L Håkanson 
1980 L Strömquist 
1981 U Helldén 
1982 J Åkerman 
1983 B Holmer 
1984 W Arnberg 
1985 K Lidmar- 

Bergström
1986 M Jansson
1987 L Brydsten
1988 R Nyberg

1989 J Kleman
1990 S Floderus
1991 L Bärring
1992 P Holmlund
1993 T Gustavsson
1994 V Pohjola
1995 P Jönsson
1996 E Isaksson
1997 K Holmgren
1998 C Hättestrand
1999 J O Näslund
2000 L O Westerberg
2001 U Postgård

2002 C Richardson- 
Näslund

2003 M Svensson
2004 S Sjögersten
2005 R Pettersson
2007 L Rubensdotter
2009 E Norström 
2010 C Jonsson
2011 J Heyman
2012 J Lindén
2013 M Sjöström
2014 A Auffret
2016 L Eklund

Anders Retzius
medalj i silver
Stiftad 1910

1913 C A Larsen 
1915 C Skottsberg 
1916 T J Arne 
1917 E von Rosen 
1917 R Fries 
1919 E Mjöberg 
1920 K G Lindblom 
1922 Wilhelm, hertig 

av Södermanland

1922 W Kaudern 
1924 S Bergman 
1925 H Byström 
1927 F Malmgren 
1929 O Frödin 
1931 E Hultén
1933 C C Caldenius
1934 E Nilsson
1937 S Linné

1950 T Heyerdahl
1952 G Liljequist
1952 V Schytt
1964 C Fries
1966 C Swithinbank

Lärarpriset i
geografi 

2014 G Ravik
2015 S-I Halling
2016 Å Colliander Celik

2016 D FassinSSAGs medalj
i guld
Stiftad 2015
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Ymer och Medlemskap

Ymer skickas direkt till medlemmarna och ingår i medlemsavgiften. 
Medlemsavgiften år 2017 är 200 kr. för medlemsärenden kontakta 
veronica hohl, e-post: veronica.hohl@humangeo.su.se, tfn: 08-16 48 37. 
för övriga SSaG-ärenden kontakta Sällskapets sekreterare. Madeleine 
Bonow, e-post: ssagmail@yahoo.se. Se även SSaG:s hemsida, www.ssag.se
 för att bli medlem – registrera dig på ssag.se eller kontakta veronica 
hohl, för kontaktuppgifter se ovan.
 Ymer har getts ut sedan 1881. Nyare och en del äldre Ymer kan bestäl-
las på http://ymer.bokorder.se där de senaste volymerna också finns som 
gratis pdf i fulltext (skickas med epost). 

Tema för de senaste årens Ymer

År Tema
1966 planering och miljö
1967 kust och hav
1968 Bygd och befolkning
1969 Region och samhälle
1970 Miljövård och landskap
1971 tätort och glesbygd
1972 Mark och människa
1973 östersjön
1974 folk och försörjning
1975 Byggnadsvård och landskap
1976/77 SSaG 100 år
1978 vattnet och bebyggelsen
1979 Geografisk forskning
1980 vega 1880 – Ymer 1980 
1981 Expedition Ymer -80
1982 antropologisk forskning
1983  om havet

Årsberättelse
SSaG

Genus och företagande
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1984 kartan i samhället
1985 himmel och jord
1986 historisk geografi
1987 Regionalgeografi
1988 Savann
1989 Regnskog
1990 antarktis
1991 oceanerna
1992 Miljö och utveckling
1993 östeuropas omvandling
1994 latinamerika
1995 kommunikationernas Europa
1996 tibet – världens tredje pol
1997 Mellanöstern
1998 andrée och arktis
1999 Södra afrika
2000 öster om östersjön
2001 antarktanderna
2002 Bergen i fokus
2003 Det bergiga Balkan – konflikternas halvö
2004 Solen – klimatet – människan
2005 centralasien
2006 katastrof ! olyckans geografi och antropologi
2007 kring Beringia. Expeditioner och folk
2008 kartan och verkligheten
2009 polarår
2010 placing human Geography
2011 Gastronomins (politiska) geografi
2012 hållbar utveckling och samhällsplanering
2013 antropologi och tid
2014 Resurser och politik i afrika
2015 Sverige utanför
2016 Genus och företagande



Denna bok har sin utgångspunkt i forskningsfältet genus och fö-
retagande/entreprenörskap och är resultatet av en workshop 
som organiserades av forskningscentrat EnterForum, på Söder-
törns högskola under december 2015. Temat för workshopen var 
Politik, Företagande och Genus. Med utgångspunkt från ett genus-
perspektiv analyseras hur ekonomisk utveckling och samhälls-
processer har lett till uppkomsten av nya näringar, samt hur tek-
nik och politik i samverkan kan leda till att kvinnor trängs undan 
i vissa näringar. Boken tar även upp om genus påverkar företagens 
möjligheter att överleva på lång sikt, kvinnliga företagares syn på 
kvinnors företagande, hur socialt entreprenörskap kan vara kata-
lysator för kvinnors rättigheter, samt vilka utmaningar och möj-
ligheter kvinnliga hästföretagare i tätortsnära verksamheter  
möter i sin dagliga verksamhet.
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