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Entreprenörskap och jämställdhet
- en övning i att växelse





Varför ska jag kunna växelse?

En jämn fördelning av makt och 
inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet

Jämställd utbildning

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra



Källa: Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 
(Regeringskansliet 2015:13).

Policydokument v/s entreprenörens livskamrat



Hur talar policytexterna om jämställdhet?



Hur talar kvinnorna om (o)jämställdhet?

Mars 2017Mars 2021Maj 2021

”Vi levde på min lön ett par månader och av sparade 
pengar, vilket gjorde att han kunde avstå från lönen 
och såg det som att han kunde investera i företaget 
vilket gjorde att han fick en större del av företaget. 
Men istället för att bara ta in kapital utifrån tog han från 
sig själv och då fick han större andel.”

”Jag har anpassat mitt, mina val av jobb till yrken där jag 
kan styra mycket över min tid och där, men framförallt 
också kopplat till livspusslet där jag har, där vi har satt 
liksom hämtning och lämning utifrån hans, hans dagar där 
han har jobb.”

”Det känns ju tråkigt. Men samtidigt kan jag ju inte 
säga att jag har någon rätt till det eftersom jag inte är 
där och arbetar aktivt.”



Det här är inte dåligt, tvärtom!
Studier visar att de företag som grundas av en entreprenör som är gift har större uthållighet än de företag som 
grundas av entreprenörer som inte är gifta samt att chanserna till entreprenörskap ökar med 20 % för såväl 
kvinnor som män om de befinner sig i ett äktenskap, oavsett om det handlar om start up faser eller 
entreprenöriell framgång generellt (Fairlie och Robb, 2008). 

Företaget presterar bättre i de fall ägaren är gift än om ägaren lever ensam (Belenzon et al.,  2016).  

Företagets resultat och entreprenörens tillfredsställelse ökar om partnern underlättar för entreprenören genom 
att ta ett större ansvar för hushållet (Eddleston och Powell, 2012 ). 

Tiden som en entreprenör lägger ned på barnomsorg minskar signifikant företagets livslängd, för både män 
och kvinnor (Williams, 2004).  

En partner som är psykologiskt engagerad i företaget är en viktig tillgång i tidiga skeden, de samarbetar för att 
nå högt uppsatta mål inom företaget. En partner med lågt engagemang bidrar däremot till stress och skapar 
konflikter mellan företaget och familjen, vilket ger en sämre utveckling i företaget (Van Auken och Werbel, 
2006).
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Vad lär vi oss av det här?

Ett
kan bli bättre

Bildkälla: Näringslivets regelnämnd
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