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Bild 1 Kvinnors företagande
Carin Holmquist
FEM programmet

Bild 2 Uppläggning
- varför intressant?
- hur ser det ut?
- forskningsläget
- FEM programmet
- egna exempel
* en teori om genus och entreprenörskap?
* kulturellt präglat?
* familjeföretagaren

Bild 3 Varför är kvinnors företagande intressant?
- mytbildningen stark
- tillväxt trots osynlighet
- statistik saknas
- komplement till ”vanliga” entreprenörer

Bild 4 Hur ser det ut?
- praktiskt intresse
- FoB 80 enda helhets
- medvetenhet ökat
- nya trender

Bild 5 Forskningsläget
- två vågor: 1980/ 1990
- två typer:
* jämförande
* gruppen som sådan
- surveys och cases
- kopplingar till kvinnors ledarskap



Bild 6 FEM programmet
* ett 4-årigt FSF projekt
  - Näringsdep
  - NUTEK
  - Småftgsinitiativet
* ingångar från två teorier (genus- och entreprenörskap)
* tre principiella nivåer
* 10-tal projekt
* bygger på 80-studien

Bild 7 FEM programmet
Familjeföretagande

(Eva Javefors-Grauers)

- lic. om ICAföretagare
- fortsätter med
advokater

Bild 8 FEM programmet
Kvinnor som brytare (Per Trulsson)

- fallstudier av kvinnor i tryckeribranschen
- förebildernas roll

Bild 9 FEM programmet
Kooperation och kvinnor som företagare

(Åsa Hult)

- genomgång av statistiken
- nätverk

Bild 10 FEM programmet
Avknoppning från sjukvården

(Jeanette Dareblom)

- följer en grupp starta-eget kurser i Boden

- hinder/möjligheter
- fallstudier av kvinnor och män som företagare
- förmedlade bilder



Bild 12 FEM programmet
Identitetsskapande genom företagande (Monica Lindgren)

- fallstudier av friskolor
-profession/företagande
- bokmanus

Bild 13 FEM programmet
Från anställd till företagare

 (Elisabeth Berglund)

- analys av sekundärdata
- yngre kvinnor/män följs
- faktorer identifieras

Bild 14 FEM programmet
Tillväxteffekter av kvinnligt företagande (Oddvar Kaarboe)

- analys av sekundärdata
- branscher
- kvinnliga/manliga sektorer

Bild 15 FEM programmet
Genus och näringslivsarbete (Pernilla Nilsson)

- utvärdering av NUTEK
- institutionell analys

Bild 16 FEM programmet
 Kvinnors och mäns start av företag

(Elisabeth Ljunggren)

-nascent entrepreneurs

Bild 17 FEM programmet
Teknik och nya former

(Elisabeth Sundin)

- kvinnor och teknik
- franchisning
- privatisering



Bild 18 FEM programmet
Kulturella aspekter och fenomenet företagande (Carin Holmquist)

- teorierna adekvata?
- jämförelse 08-Boston
- familjen = företagare

Bild 19 Egna exempel - en teori om genus och entreprenörskap?
Entreprenörskap - individ, faktorer

Genus - samhället, relationer

Olika ”revir”, syfte, nivå, objekt och metod

Kan de kombineras?

Bild 20 Egna exempel - kulturellt präglat?
4 företagare i Boston
4 företagare i Sthlm
IT  (high-tech)

Avståndet man-kvinna
Avståndet anställd-företagare

Bild 21 Egna exempel - företagaren: han hon eller de?
Genomgång av artiklar

Västländer
Sydostasien
Afrika

Familjens roll olika ->
kvinnors företagande betyder olika saker


