
FRAMTIDENS FÖRETAG ÄR JÄMSTÄLLDA FÖRETAG! 
 

Jämställdhet och mångfald behövs av många anledningar, inte bara från ett rättviseperspektiv utan även för 

ökad kompetens, kreativitet och innovation. Forskningen stödjer att tillväxten ökar i samhället och i enskilda 

företag om alla människors affärsidéer, initiativförmåga och företagsamhet kommer till användning. 

Jämställda företag presterar helt enkelt bättre, mår bättre och är mer innovativa.  

 

Kvinnors företagande har ökat de senaste åren men ändå är det långt kvar till jämställd representation. Av 

alla företagsledare i Skåne är endast 14 % kvinnor. 33-listan, som varje år utser de mest innovativa företagen 

i Sverige, visar att i startupvärlden är andelen kvinnor endast 7 %. Tar vi med andra aspekter i beräkningen, 

som exempelvis utländsk bakgrund och ålder, ser statistiken ännu dystrare ut.  
 

I Skånes regionala utvecklingsstrategi är ett av målen att förutsättningarna för att starta och driva företag 

ska stärkas, och kvinnor och personer med utländsk härkomst eller låg utbildning ska särskilt uppmuntras 

att starta eget företag. Med den målsättningen som utgångspunkt har Jämställd Utveckling Skåne/Winnet 

Skåne genomfört intervjuer med företagande kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrunder runt om i Skåne. 

Syftet har varit att synliggöra de utmaningar och möjligheter företagande kvinnor står inför. Varför är kvinnor 

företagare i mindre utsträckning än män? Vad är det som hindrar kvinnors företagande och entreprenörskap? 

Det har Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne sökt svar på i intervjustudien Sökes: företagande kvinnor. 
 

Studien visar att vi behöver göra mer för att Skånes företagande och entreprenörskap ska bli jämställt.   

Flera seglivade strukturer hänger kvar. Bilden av entreprenören och företagaren är fortfarande snäv, vilket 

speglas i hur finansiering och företagsstöd fördelas. Det här vill Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne 

ändra på! 

 

 

Studien kan användas för kunskapshöjning, och som underlag i fortsatta insatser 

för jämställt företagande. Du hittar den och mer information om Jämställd 

Utveckling Skåne/Winnet Skånes arbete på www.winnetskane.se 

 

Direktlänk till studien: https://tinyurl.com/y8px5wj2 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne arbetar i samverkan med andra 

aktörer för att öka engagemanget, kunskapen och handlingskraften för 

jämställdhet. Studien Sökes: företagande kvinnor är en del av Jämställd 

Utveckling Skånes/Winnet Skånes arbete för jämställd regional utveckling 

och tillväxt. 
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