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Kort om projektet 

•  Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat och jämfört 
arbetstider och arbetstidens förläggning samt arbetssituationen hos 
företagande och anställda kvinnor, samtidigt som vi har jämfört företagande 
kvinnor och män. Vi har också undersökt hur drivkrafterna bakom 
företagandet skiljer mellan könen. 



Enkätundersökningen – ”Hur fungerar ditt livspussel” 

•  10 000 individer 
•  5 250 företagare; 3 000 män, 2 250 kvinnor. 
•  4 750 anställda; 2 750 kvinnor, 2 000 män. 

•  56.7 procent svarsfrekvens (5 669 individer). 
•  Män; 49.6 procent. 
•  Kvinnor; 63.8 procent. 
•  Manliga företagare hade lägst sannolikhet att svara på enkäten 

medan anställda kvinnor hade högst benägenhet att svara på enkäten. 

•  Enkätsvaren har kombinerats med longitudinell registerdata för åren 
1993-2007. 



Enkätundersökningen – ”Hur fungerar ditt livspussel” 

•  Resultaten från tre artiklar baserade på detta datamaterial presenteras idag. 

•  Företagandets drivkrafter: nödvändighet eller möjlighet? 
•  Kvinnors företagande – Ett sätt att lösa livspusslet? (i Kvinnors 

företagande – mål eller medel?, SNS förlag 2011) 
•  Hur påverkar företagarnas längre arbetstider deras arbetssituation? 



Företagandets drivkrafter: nödvändighet eller 
möjlighet? 

•  Att vara oberoende och att utnyttja sina kunskaper är de två anledningar som 
kvinnor och män oftast instämmer med (mer 90% instämde helt eller delvis).  

•  Ungefär var tionde företagare menar att de startade sitt företag för att de 
annars skulle bli arbetslösa. 

•  Högre utbildning ökar andelen kvinnor som anger oberoende och 
kunskaper som viktiga drivkrafter bakom företagandet. För män ser vi 
inget sådant samband. 

•  Lägre utbildning ökar andelen män som anger arbetslöshet som en viktig 
drivkraft bakom företagandet. För kvinnor ser vi inget sådant samband. 



Företagandets drivkrafter: nödvändighet eller 
möjlighet? 

•  Kvinnor är mer benägna att instämma i familjerelaterade anledningar (t.ex. 
flexibla arbetstider, balansera arbete och familj eller arbeta hemifrån). 

•  Män är mer benägna att instämma med påståendet om att en förväntad högre 
inkomst var viktigt för beslutet om att starta företag. 

•  Närvaron av små barn och/eller barn i förskoleåldern leder till att 
skillnaden mellan kvinnor och män ökar för familjerelaterade 
drivkrafter. 

•  Närvaron av barn försenade även kvinnornas start av företagande mer än 
för männen. 



Kvinnors företagande – Ett sätt att lösa livspusslet? 

•  Egenföretagande kvinnor spenderar mer tid åt marknadsarbete och mindre tid 
åt hushållsarbete än vad anställda kvinnor gör. 

•  Små barn tycks innebära en relativt större minskning av arbetstiden för 
företagande relativt anställda kvinnor. Men tidsminskningen är inte 
tillräckligt stor för att kompensera för deras i grunden längre arbetsdagar. 

•  Fler hemmavarande barn innebär att tiden som ägnas åt hushållsarbete och 
barnomsorg ökar för såväl företagare som anställda. Men tidsökningen per 
barn är mindre för företagande kvinnor än för anställda kvinnor. 

•  Småbarn tycks inte påverka arbetsdelningen på systematiskt olika sätt för 
kvinnor som är företagare och de som har en anställning. 



Hur påverkar företagarnas längre arbetstider deras 
arbetssituation? 
•  En veckoarbetstid på 45 timmar eller mer minskar andelen kvinnliga 

företagare som är nöjda med sin arbetssituation. 

•  En lång arbetstid innebär att den psykiska påfrestningen (i arbetet) ökar för 
alla grupper.  

•  Oregelbundna arbetstider innebär att andelen kvinnliga företagare som 
upplever arbetet som psykiskt påfrestande minskar, medan det motsatta gäller 
för anställda kvinnor. 

•  Långa arbetsdagar tycks öka svårigheter att kombinera arbete och familj 
särskilt för företagare. Medan oregelbundna arbetstider ökar svårigheter att 
kombinera arbete och familj särskilt för anställda. 



Summering och policyrekommendation 

•  Tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns väg in i företagandet: 
•  Män anpassar i allmänhet inte starten till familjelivets behov på samma sätt som kvinnorna. 

•  Drivkrafterna bakom befintligt företagande påverkas i stor utsträckning av kvinnornas 
familjesituation: 

•  Kvinnor verkar i större utsträckning ha blivit företagare därför att det har varit möjligt att 
förena med familjelivet. 

•  Företagare har i genomsnitt längre arbetsdagar och arbetar oftare under irreguljära arbetstider: 
•  Företagarnas långa arbetstider medför att svårigheterna att kombinera arbete och familj ökar. 

•  Den ökade flexibiliteten i arbetstid och och arbetsinnehåll som företagande i många fall innebär 
verkar alltså inte stimulera kvinnors företagande i Sverige. 

•  Policyåtgärder som syftar till att öka andelen kvinnliga företagare bör i huvudsak inriktas mot 
åtgärder som minskar gapet mellan företagarnas och de anställdas socialförsäkringsvillkor. 
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Frågeställningar 
o  VAR ser vi ett ökat kvinnligt företagande?  

o  VAD karaktäriserar det kvinnliga 
företagandet? 

o Ekonomi, arbetsförhållanden, marknadsposition, 
genusordning?  

o HUR och VARFÖR utvecklas ovanstående 
processer på det sätt de gör? 



Metod 
o  Kvantitativt  

o Registerdata - Nationellt 
o  Telefonintervjuer – Region Skåne 

o  Kvalitativt 
o  Fallstudier – Strategiskt valda 

o Fokus Östergötland 
o Äldreomsorgen och Veterinärsektorn 



Good news = Antalet 

Ökat i 10 av 11 näringsgrenar i välfärden 
 Äldre och handikappomsorg, vård och omsorg i särskild 
 boende för äldre, vård och omsorg i boende samt 
 tandvård, grundskola, annan och öppen hälsovård, 
 individ och familjeomsorg samt gymnasial 
 yrkesutbildning, annan barnomsorg och barnomsorg i 
 förskola. 

Annan och öppen hälso och sjukvård  
 4.500 för kvinnor och 2.300 för män 

Barnomsorgen  
 Drygt 900 för kvinnor och 60 för män 

Källa: Sköld, B, kommande 2012, Licentiatavhandling Linköpings Universitet 



Bad news = Andelarna 

o  Kvinnor fortsatt underrepresenterade som 
företagare rel. andelen sysselsatta 

o  Andelen har varit stabil över tiden i 5 av 
näringsgrenarna 

o  Kvinnor har minskat sin andel bland 
företagarna i 4 av grenarna  
o Äldre- och handikappomsorg. 
o Vård och omsorg i särskilda boenden för äldre 
o Vård och omsorg i boenden  
o Gymnasial yrkesutbildning 

Källa: Sköld, B, kommande 2012, Licentiatavhandling Linköpings Universitet 



Stora förhoppningar 

Utredarens bedömning: I de kommuner 
och landsting som väljer att införa 
valfrihetssystem kommer små företag och 
i synnerhet kvinnligt företagande att 
gynnas. … 

Källa: SOU 2008:15, LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem 



Exempel: Hemtjänsttimmar genom 
Eget Val i Linköping 



VAD karaktäriserar företagandet 
o  Imperfekta marknader 
o  Storföretagslogiker och skalfördelar 
o  Kraftig konkurrens från internationella 

bolag 
o  Låga vinstmarginaler 
o  Knappa resurser och tuffa arbetsvillkor 
o  Anpassning till familjesituation 



HUR OCH VARFÖR ser 
processerna ut som de gör? 
o Många motstridiga mål politiska mål 

o  Konstruerade marknader – lokala 
variationer 

o Genussystemet synes reproduceras 
o  Lågvinstföretagande? 



Policy: Val mellan att stimulera: 
o  Kvinnor som företagare eller privat 

företagande 
o  Kvinnor som företagare eller lokalt 

företagande 
o  Kvinnor som företagare eller kvinnors 

entreprenörskap 
o  Kvinnors entreprenörskap eller 

entreprenörskap i privat sektor 



Rådgivning: Starta om stark drivkraft 
och drömmer om att prova!  

o  VAR? 
o  Lång välrenommerad yrkeserfarenhet 
o Hur marknaden är konstruerad lokalt 
o God grund för företagande 

o  VAD 
o Konkurrenssituationen o villkoren 
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Fyra gånger fler kvinnliga vård- och 
omsorgsföretagare 

                         Källa: SCB o Rams. Siffrorna tom 2004 inkl tandläk, 
naprapat, kiropraktor,lab, 
 vissa ej skatte finansierade 

2010 8 600*  * Källa: Wombri, end vård o omsorg 
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Kvinnliga heltidsföretagare inom 
vård och omsorg 

•  900 lever av sin verksamhet= omsätter > 700 tkr 
•  90 % omsätter över 1 miljon kr 
•  Medianföretaget omsätter 3,1 miljoner  
•  19 kvinnoägda företag omsätter > 50 mkr 
•  Omsätter tillsammans 7 miljarder kronor 
•  48 % har startat på 2000- talet 
•  Vinstmarginalen är 8,3 % - som gs f alla företag i Sverige 
Källa: PAR, bearbetning Wombri 2010 
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Intervjuer med 38 kvinnliga vård- 
och omsorgsföretagare 

•  Motiv: Utveckla egna idéer 
•  80 % hade förändrat/utvecklat konceptet 

–  Mer patienttid – 19% 
–  Bättre service – 42 % 
–  Horisontell integration – 36 % 
–  Expansion – 36 % 

•  75 % ansåg omöjligt utveckla dessa idéer som 
anställd 


