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Förord 

Målet med de regionala investeringsstöden är att underlätta tillväxt i utsatta regioner. 
Dessutom skall stöden bidra till en socialt hållbar tillväxt där bland annat ett jämställt 
näringsliv lyfts fram. Med hänsyn till detta har Tillväxtanalys fått i uppdrag att utreda om 
regelverket för de regionala företagsstöden ger olika möjligheter för företag som leds av 
kvinnor respektive män att ta del av stöden och i sådana fall föreslå hur regelverken kan 
förändras för att minska ojämlikheten. 

Utredningen visar inte på att det finns några belägg för att regelverken skulle missgynna 
företag som leds av kvinnor. Till största delen kan skillnader i stödutnyttjande mellan 
kvinnor respektive män förklaras av branschtillhörighet respektive företagsstorlek. Den 
viktigaste faktorn i regelverket som tydligast påverkar kvinnors möjligheter att ta del av 
stöden är villkoret att företagen måste verka på en marknad större än den regionala eller 
lokala marknaden.  

Eftersom kvinnor i högre grad än män driver företag i branscher som har en regional eller 
lokal marknad påverkar utformningen av konkurrensvillkoren kvinnor i större utsträckning 
än män. Med hänsyn till detta föreslår Tillväxtanalys att konkurrensvillkoren bör granskas 
närmare för att säkerställa tydlighet i praxis och att möjliggöra granskning av hur reglerna 
tillämpas i takt med att konkurrensvillkoren i olika branscher förändras. 

Rapporten har författats av Barbro Widerstedt. I arbetet har även Gustav Hansson deltagit. 

 

Östersund, mars 2010 

 

 

 

Dan Hjalmarsson 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

I denna rapport redogörs för hur regelverken och praxis som kringgärdar de regionala in-
vesteringsstöden ”Regionalt bidrag till företagsutveckling” (FUB) och ”Regionalt inve-
steringsstöd” (RIS) påverkar fördelningen av de stödberättigade företagen med avseende 
på företagsledarens kön.  

Först kan konstateras att förordningar och praxis inte förhindrar något företag från att söka 
stödet, då stöd kan utgå till nyetablering av verksamhet. I den meningen finns ingen väl-
definierad stödberättigad företagspopulation och då heller inte en grupp företag som inte är 
stödberättigade. Mellan 25 och 30 procent av alla ansökningar om investeringsstöd avser 
nyetableringar i någon form.  

Stödförbuden leder inte till snedfördelning bland företag som är berättigade till stöd. Bort-
fallet av företag från de stödberättigade företagen är något högre för företag ledda av män, 
tre procent bortfall för företag ledda av män mot en procent bortfall av företag ledda av 
kvinnor. Detta gäller både Regionalt bidrag till företagsutveckling och Regionalt invester-
ingsstöd.  

Att de regionala investeringsstöden är riktade mot företag som har eller tänker starta verk-
samhet i geografiskt utsatta områden leder till att andelen företag som leds av kvinnor och 
som är berättigade till stöd minskar. I viss mån speglar detta det rådande befolknings-
mönstret, då färre kvinnor bor i gles- och landsbygd eller i stödområdet.  

I förordningarna står även att företagsstöden skall fördelas på ett konkurrensneutralt sätt 
och inte gynna ett företag framför ett annat. Företag verksamma i branscher där marknaden 
är lokal är endast i undantagsfall berättigade till stöd. Skillnader mellan vad som utgör en 
”lokal” respektive ”regional” marknad har betydelse för andelen stödberättigade företag 
som leds av kvinnor. Företag som leds av kvinnor är i hög utsträckning verksamma inom 
branscher där marknaden främst kan antas vara lokal, vilket leder till ett relativt stort 
bortfall av företag som leds av kvinnor bland de stödberättigade företagen. Dessutom blir 
bortfallet större desto vidare vad som utgör en ”lokal” marknad definieras.  

Skillnaden i ansökningar från kvinnor och män bland de stödberättigade företagen förkla-
ras nästan helt av bransch och företagens storlek. Regelverken kring företagsstöden miss-
gynnar inte generellt kvinnor. Den faktor som är av störst betydelse är villkoret att ett 
företag för att få stöd skall verka på en marknad större än den lokala eller regionala mark-
naden.  

Eftersom villkoret att företaget skall verka på en marknad större än den lokala eller regio-
nala har stor potentiell betydelse för andelen kvinnliga företagare som är berättigade till 
stöd är det motiverat att granska detta villkor ytterligare. En sådan granskning kan leda till 
ett tydliggörande av hur konkurrensvillkoret definieras och används i praktiken för att syn-
liggöra de faktiska begränsningarna. Dessutom skulle det bli möjligt att bedöma hur reg-
lerna tillämpas i takt med att konkurrensvillkoren i olika branscher förändras. 
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1 Inledning  

Näringsdepartementet har åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
gett uppdraget att studera huruvida fördelningen av Regionalt investeringsstöd (RIS) och 
Regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB) följer utvecklingen i näringslivet, särskilt 
avseende könsfördelningen hos operativ företagsledare och styrelser.1 Utredningen skall 
studera hur regelverket kring dessa regionala företagsstöd påverkar könsfördelningen i den 
stödberättigade företagspopulationen och utifrån detta vilka restriktioner i förordningarna 
som kan ändras för att påverka könsfördelningen i den stödberättigade företagspopulatio-
nen.  

Målet med de regionala investeringsstöden är att underlätta ekonomisk tillväxt i utsatta 
områden. Stöden skall göra detta genom att stödet skall göra en investering lite större än 
vad som är ekonomiskt motiverat för det enskilda företaget. Utöver de primära målen skall 
investeringsstöden även bidra till ett antal transversella mål, bland annat att bidra till en 
socialt hållbar tillväxt genom att bidra till ett jämställt näringsliv.  

I uppdraget ingår även att ge förslag om och i så fall hur förordningarna bör förändras för 
att nå företag som leds av kvinnor såväl som män. Detta är politiska prioriteringsfrågor. 
För att bedöma om och hur förordningarna bör förändras måste det klargöras vilken typ av 
skillnader i sökmönster till företagsstöden som motiverar ingrepp i förordningarna. Även 
frågan hur stora skillnaderna i sökmönster måste vara för att det ska anses motiverat att 
ändra förordningarna är relevant. I denna rapport framläggs ett faktaunderlag avseende 
könsfördelningen i den stödberättigade företagspopulationen och könsfördelningen avse-
ende ansökningar om företagsstöd, där vi även pekar på vilka faktorer som kan påverka 
könsfördelningen i den stödberättigade företagspopulationen. Avvägningen mellan olika 
mål i den regionala tillväxtpolitiken är en fråga som inte ryms inom ramen för denna rap-
port.  
Tabell 1: Beviljade Regionala investeringsstöd och Regionalt bidrag till företagsutveckling 2002 – 2008, 
samt andelen beviljade stöd från företag med kvinnlig företagsledare. 

 FUB RIS 
ÅR Antal beviljade Från kvinnliga 

företagsledare 
Antal beviljade Från kvinnliga 

företagsledare 

2002 2 152 16 % 214 11,7 % 
2003 2 091 15 % 170 0,6 % 
2004 2 175 15 % 231 1,7 % 
2005 1 916 19 % 231 1,3 % 
2006 1 885 17 % 135 3,0 % 
2007 1 541 20 % 95 8,4 % 
2008 1 548 20 % 96 7,3 % 

Källa: NYPS, Tillväxtverket.  

                                                 
1 Författaren tackar deltagarna vid högre seminariet i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, 
Växjö, för värdefulla kommentarer.  
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Varje år beviljas ca 1 500 – 2 000 Regionala bidrag till företagsutveckling och ca 100 – 
200 Regionala investeringsstöd. Antalet beviljade stöd samt andelen som beviljas företag 
med kvinnlig operativ företagsledare framgår av Tabell 1. Mellan 15 och 20 procent av 
beviljade FUB går till företag med en kvinna som företagsledare, medan andelen företag 
med en kvinna som företagsledare som beviljas RIS dels är betydligt lägre, i allmänhet 
under 10 procent, och dels varierar mer över åren. 

Potentiellt kan begränsningar i rätten att erhålla företagsstöd leda till att företag ledda av 
kvinnor inte är berättigade till stöd i samma utsträckning som företag ledda av män. Detta 
beror i viss mån på näringsstrukturen och fördelningen mellan företag som leds av kvinnor 
respektive män i olika branscher. En översiktlig beskrivning av näringsstrukturen och för-
delningen av företag som leds av kvinnor och män återfinns i Appendix C. Syftet med 
denna studie är dels att bedöma om det finns sådana snedvridande effekter i regelverket, 
och om så är fallet, vilken eller vilka begränsningar som ler fram till ett sådant resultat, och 
om de i så fall är möjliga att påverka genom förändringar i de förordningar som omgärdar 
stöden.  

En tidigare studie (NUTEK Info 086-2008) visade att företag som leddes av kvinnor i lägre 
utsträckning beviljades Regionalt investeringsstöd än vad som kan motiveras av andelen 
företag som leddes av kvinnor i den stödberättigade populationen. En slutsats i denna rap-
port var att snedvridningarna uppkom som en följd av kriterierna för att berättigas stöd, 
inte som en följd av diskriminering under ansökningsförfarandet, eftersom företag som 
leds av kvinnor beviljas stöd i samma (eller högre) utsträckning som de sökt stöd, medan 
företag som leds av en kvinnlig företagsledare söker Regionalt investeringsstöd i mindre 
utsträckning än män. Denna tendens är särskilt tydlig vad avser Regionalt investeringsstöd. 
Slutsatsen att ansökningar från företag som leds av kvinnor får stöd i en utsträckning mot-
svarande den utsträckning de söker stöd bekräftas av data från Tillväxtverket för åren 
2002–2008.2  

Denna studie är en utveckling av NUTEK Info 086-2008 avseende fördelningen av regio-
nala företagsstöd i könsperspektiv. Data i denna studie avser samma år som i Info 086-
2008. I denna studie fokuseras dock på de två investeringsstöden Regionalt investerings-
stöd (RIS) och Regionalt bidrag till Företagsutveckling (FUB) och de begränsningar i 
rätten att erhålla stöd som finns i bidragens förordningar. I studien studeras undersök-
ningspopulationen med avseende på könet på den operativa företagsledaren, eftersom drygt 
två tredjedelar av undersökningspopulationen utgörs av företag som inte har någon sty-
relse. En viss känslighetsanalys avseende betydelsen av detta antagande återfinns i 
Appendix D. Det bör dock påpekas att företag är juridiska personer som saknar kön och 
vad som utgör ”kvinnligt” och ”manligt” företagande är konstruktioner som inte är en-
dimensionella. En djupare diskussion om vad som utgör ett ”kvinnligt” eller ”manligt” 
företag är värt att studera närmare, men faller utanför syftet med denna rapport. 

I avsnitt 2 beskrivs företagsstödens utformning och vilka företag som är berättigade att 
söka stöd och vilka begränsningar det finns som gör att ett företag inte kan beviljas stöd. 
Detta avsnitt innehåller även en diskussion om hur kriterierna och begränsningarna opera-
tionaliseras för att kunna göra en generell bedömning om ett företag är stödberättigat. I 

                                                 
2 Källa NYPS, Tillväxtverket.  
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avsnitt 3 genomförs en bortfallsanalys som diskuterar hur olika begränsningar och kriterier 
leder till bortfall av företag ur den stödberättigade populationen och hur kriterier och 
begränsningar påverkar fördelningen mellan kvinnliga och manliga företagsledare i den 
stödberättigade populationen. Därefter följer i avsnitt 4 en analys av vilka företag i den 
stödberättigade populationen som faktiskt söker stöd, och givet att företaget söker stöd, 
studeras huruvida sökmönstret speglar företagens storlek snarare än företagsledarens kön. 
Sist i rapporten återfinns en avslutande diskussion.  
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2 De regionala investeringsstödens utformning 

De två stöd som ska studeras är Regionalt investeringsstöd (RIS) och Regionalt bidrag till 
företagsutveckling (FUB).3 Villkoren för att kunna söka dessa företagsstöd sammanfattas i 
Tabell 2. 

Det regionala investeringsstödet är ett regionalpolitiskt företagsstöd som syftar till hållbar 
tillväxt och balanserad regional utveckling. Stöd kan ges till företag, affärsverk och upp-
dragsmyndigheter i stödområde A och B och investeringen ska bedömas leda till ökad 
tillväxt och ökad sysselsättning.4 Det finns ingen begränsning på storleken på de företag 
som kan söka Regionalt investeringsstöd, och det finns inga gränser på bidragets storlek. 
Stödet ska bedömas vara nödvändigt för att investeringen skall kunna genomföras. Det 
Regionala investeringsstödet räknas som statsstöd och faller därför under Artikel 87 i 
Maastricht-fördraget.5  

Regionalt bidrag till företagsutveckling (tidigare Landsbygdsstöd) skall främja hållbar 
tillväxt, sysselsättning och service i stödområdet och i gles- och landsbygd. Stödet kan 
maximalt uppgå till 1 200 000 kronor per treårsperiod och räknas som därför ”försumbart 
stöd”.6 Eftersom stödformen räknas som ”försumbart stöd” faller det inte under Artikel 87 i 
Maastricht-fördraget, vilket betyder att det finns större frihet att utforma stödet. De regio-
nala företagsstöden syftar till att utjämna skillnader i förutsättningar mellan regioner. 
Stöden skall alltså ge konkurrensfördelar till företag i regionen men vara neutral i förhål-
lande till konkurrensläget mellan företag i regionen. Stöden antas kunna vara konkurrens-
snedvridande om de ges till företag som primärt verkar på en lokal eller inomregional 
marknad där alla företag antas ha liknande förutsättningar.  

Först kan konstateras att både RIS och FUB avser investeringar i såväl materiella som 
immateriella tillgångar. I viss mån kan man se dessa stöd som substitut, med den skill-
naden att för RIS finns ingen övre gräns för stödbeloppen, medan FUB kan beviljas med 
endast upp till 1 200 000 kronor under en treårsperiod. Det är ingen större skillnad mellan 
stödberättigade kostnader, utan båda är stöd till investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. Eventuellt är FUB något mer frikostig vad avser stöd till olika typer 
av marknadsföringsinsatser jämför med RIS. De stora skillnaderna mellan stöden är i vilka 
som är berättigade att söka stöden, och de stödbelopp som kan sökas. 

RIS kan beviljas enbart till företag som har eller tänker starta företag i Stödområde A och 
B, medan FUB kan beviljas även till företag som har eller vill starta verksamhet i gles- 
eller landsbygd. RIS kan ges till företag, affärsverk och uppdragsmyndigheter oavsett 
storlek, medan FUB endast kan medges till små och medelstora företag. Både RIS och 
FUB förutsätter att verksamheten sker på marknadsmässiga villkor, vilket primärt innebär 

                                                 
3 Denna benämning används även för de tidigare inkarnationerna av stöden, Regionalt 
utvecklingsbidrag och Landsbygdsstöd.  
4  Stödområdena definieras i SFS 1999:1382. 
5 EG C32,5 s. 67 
6 ”Försumbart stöd” får maximalt utgå med € 100 000 per treårsperiod (2001-2006) och €200 000 
från och med år 2007. EG 69/2001 och EG 1998/2006. 



LIKA RÄTT OCH LIKA MÖJLIGHETER  
TILL FÖRETAGSSTÖD? 

 

 

 

13

att hobbyföretag inte får stöd. För RIS definieras i förordningstexten ett antal mycket vitt 
definierade verksamheter som stödberättigade, vilka enbart tycks exkludera de primära 
näringarna jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. För FUB anges inga begränsningar i vilka 
verksamheter som är stödberättigade. RIS omfattas även av fler stödförbud än FUB: för-
utom jordbruksprodukter finns även stödförbud till varvssektorn, stålindustrin samt kol- 
och syntetfiberindustrin. Den enda verksamhet som omfattas av stödförbud för FUB är 
saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter.  
Tabell 2: Sammanfattning av regelverken avseende Regionalt investeringsstöd (RIS) och Regionalt bidrag 
till företagsutveckling (FUB). 

 RIS FUB 
Stödberättigade 
kostnader   

Investeringar i  
- Materiella tillgångar 
- Utbildning 
- Immateriella tillgångar 
- Konsulttjänster och ett första delta-

gande i mässor och utställningar per 
produkt 

Investeringar i  
- Byggnader och anläggningar  
- Maskiner och inventarier, dock ej fordon, 

utom båtar nödvändiga för drift av före-
tag i skärgården 

- Produktutveckling, marknadsföring, 
kompetensutveckling  

VAR Stödområde A och B Stödområde A och B, även glesbygd utanför 
stödområdena  

Stöd kan ges till  Företag, affärsverk, uppdragsmyn-
dighet som bedriver stödberättigad 
verksamhet på marknadsmässiga villkor 

Små och medelstora företag som driver 
verksamhet på marknadsmässiga villkor, 
(Inte fritidsföretag) 

Stödbelopp Ingen begränsning Max 1 200 000 kr per treårsperiod 

Verksamheter  Industriell eller industriliknande verk-
samhet 
Industriserviceverksamhet  
Tjänste- och serviceverksamhet  
Turistnäring 

(ingen begränsning) 

Stödförbud Jord-, skogs-, vattenbruk, fiske 
Varvssektorn 
Stålindustrin 
Kol och syntetfiberindustrin  

Verksamheter som avser saluföring och 
bearbetning av jordbruksprodukter  

Begränsningar Tjänste- och serviceverksamhet skall 
verka på en marknad större än den 
regionala  

Företaget bör verka på en marknad större 
än den lokala marknaden.  

Källa: Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företags-
utveckling, Tillväxtverket, version 2009-04-01.  

För båda stöden gäller att särskilt tjänste- och serviceverksamhet skall verka på en mark-
nad större än den lokala eller regionala marknaden. Avsikten med stöden är att ge företag 
inom stödregionen en konkurrensfördel gentemot företag utanför stödregionen, utan att 
gynna en företagsidkare på bekostnad av en annan inom regionen. Om stöd ges till ett 
företag som verkar på en lokal marknad innebär detta en konkurrensfördel gentemot övriga 
företag som verkar på samma marknad, vilket står i konflikt med stödens mål att ge kon-
kurrensfördelar till regionen.  
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För att kunna beräkna hur många företag som är berättigade till stöd och hur många företag 
som bortfaller till följd av en viss begränsning i stödberättigande är det nödvändigt att 
operationalisera stödkriterierna till mätbara storheter som kan observeras i data. Dessa 
operationaliserade storheter kan inte exakt överensstämma med Tillväxtverkets praxis av-
seende kriterier, bl.a. till följd av att Tillväxtverket kan samla in ytterligare information 
avseende företagets verksamhet, som inte är tillgänglig för alla företag i den offentligt 
insamlade statistiken. Av denna anledning finns företag som sökt och fått stöd även utanför 
vad som här definieras som den ”stödberättigade företagspopulationen”.  

Ett exempel på detta är att företag kan söka stöd för nyetableringar. Detta innebär att även 
företag som inte ännu existerar i statistiken, eller som vid ansökningstillfället inte har verk-
samhet i stödområdet eller företag som är verksamma i branscher med stödberättigad verk-
samhet kan erhålla stöd i syfte att nyetablera verksamhet på en ort. I dessa sammanhang är 
det meningslöst att tala om en ”stödberättigad” eller ”inte stödberättigad” företagspopula-
tion. Under åren 2002 – 2008 har mellan 25 och 30 procent av ansökningarna avsett in-
vesteringsstöd för nyetableringar.  

Ett annat exempel på detta är definitionen om ett företag verkar på en lokal marknad. Ett 
företag verksamt i en bransch som huvudsakligen verkar på en lokal marknad kan få stöd 
om det i praktiken inte råder en konkurrenssituation, till exempel om företaget är ensamt 
på orten. Varje stödärende som kan innebära konkurrensfördelar till ett företag på en lokal 
marknad utreds och prövas individuellt av Tillväxtverket.7 Även här blir det svårt att tala 
om ”stödberättigad verksamhet” och de faktiskt utdelade stöden kommer troligen alltid att 
innebära att verksamhet som utifrån operationaliserade kriterier anses icke stödberättigade 
faktiskt medges stöd.  

2.1 Operationalisering av kriterier för stödberättigad verksam-
het 

För att kunna avgöra om ett företag som inte sökt stöd skulle ha varit berättigat att söka 
stöd, ställs ett antal kriterier upp. Dessa kriterier utgår från regelverk och Tillväxtverkets 
riktlinjer såsom de beskrivs i handboken.7 I detta avsnitt diskuteras hur kriterierna och 
begränsningarna operationaliseras för att definiera en stödberättigad företagspopulation. 
Kriterierna är formulerade på så sätt att de syftar till att exkludera företag som inte är be-
rättigade till stöd, snarare än att definiera vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att 
företaget skall vara berättigad till stöd. I NUTEK Info 086-2008 definieras den stödberät-
tigade populationen utifrån inkluderande kriterier, dvs. företag ingår i den stödberättigade 
populationen om de uppfyller vissa villkor. Denna metod leder till att ett stort antal verk-
samheter som faktiskt fått stöd exkluderas som icke stödberättigade: ungefär 60 procent av 
de beviljade stöden går till verksamheter som betraktas som icke stödberättigade i NUTEK 
Info 086-2008. Med den metod som används här reduceras detta så att mellan 13 och 20 
procent av de beviljade stöden går till branscher som här definieras som inte stödberät-
tigade.8  

                                                 
7 Tillväxtverket (2009).  
8 Avser åren beviljade stöd (RIS och FUB) 2004 – 2008.  
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Det första kriteriet att beakta är att verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor. 
Detta innebär att företagen som är stödberättigade skall drivas i förvärvssyfte, men att det 
inte är nödvändigt att verksamheten drivs på heltid. Utifrån detta resonemang definieras 
kriteriet ”marknadsmässighet” att företaget skall generera positiva faktorinkomster, 
antingen i form av lön eller i form av överskott av näringsverksamhet.  

För vissa verksamheter finns stödförbud. Stödförbuden anges oftast som produkter snarare 
än verksamheter, vilket gör det nödvändigt att översätta stödförbud för produkter till verk-
samheter som inte är stödberättigade. Stödförbuden finns i de flesta fall listade utifrån den 
kombinerade nomenklaturen (KN).9 För att översätta detta till verksamheter används en 
nyckel mellan KN och SPIN/SNI som tillhandahållits av SCB. Nycklingen av produkter 
till SPIN/SNI sker på SNI femsiffernivå, dvs. med mycket hög noggrannhet i nycklingen. 
Källor till de varor som omfattas av stödförbuden återfinns i Tabell 3. För de branscher där 
stödförbud indikeras men som inte definieras med koder enligt KN, har förordningstexten 
tolkats. Detta gäller varvsindustrin och kolindustrin, där riktlinjerna tolkats så att det inte i 
praktiken råder stödförbud till varvsindustrin, då stödet går till företag i stödområdet och 
utgår för investeringsutgifter och förordningen medger att sådana stöd delas ut. Vad gäller 
kolindustrin antas det råda stödförbud för att brytning av kol, SNI 10.1 och 10.2.  
Tabell 3: Källor till de förordningar som reglerar för vilka produkter det råder stödförbud för RIS och FUB. 

 Avser  Källa 
Verksamheter som avser saluföring och bearbetning av jord-
bruksprodukter  

FUB, RIS EG C321, Bilaga 1  

Varvssektorn RIS EG 1540/98  
Stålindustrin  RIS EG 2006/C 54/08,  
Kol RIS EG 1407/2002  
Syntetfiber  RIS EG 2006/C 54/08 

Källa: Egen sammanställning. 

Det tredje kriteriet för stödberättigande är att företaget har (eller tänker skaffa) ett arbets-
ställe i stödområdet. Detta är ett av de mer potentiellt besvärliga kriterierna att operationa-
lisera. Regionalt investeringsstöd får ges till företag i stödområde A och B, som det defini-
eras i (SFS 1999:1382). Regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB) får även lämnas till 
företag utanför stödområdet om arbetsstället befinner sig (ska befinna sig) i gles- eller 
landsbygd. Här har vi antagit kriteriet att företaget ska ha ett existerande arbetsställe i 
stödområdet. Eftersom det inte är möjligt att veta vilka företag som kan tänkas vilja skapa 
ett arbetsställe i stödområdet innebär annars villkoret ingen begränsning i den stödberät-
tigade företagspopulationen. För att klassificera om företaget har ett arbetsställe i gles- 
eller landsbygd har platsen för respektive arbetsställe (i 500-metersrutor) kodats enligt 
Glesbygdsverkets klassificering.10 Arbetsställen i tätort (kod=4) utanför stödområde A och 
B klassas som icke stödberättigade till FUB.  

                                                 
9 Kombinerade nomenklaturen är en klassificering av varor inom EU. SPIN och SNI är den svenska 
indelningar av varor och branscher. Se till exempel Statistisk årsbok 2010, avsnittet om statistiska 
standarder.  
10 Glesbygdsverket (2008). Denna definition kan antas vara väl snäv, då orter med mer än 3 000 
invånare räknas som tätort enligt Glesbygdsverkets definition.  
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Regionalt bidrag till företagsutveckling får ges till små och medelstora företag (SMF). 
Definitionen utgår ifrån EU:s definition, och baseras på antalet årsanställda, årlig balans-
omslutning och årsomsättning. Ett företag räknas som ett SMF om (1) antalet årsanställda 
(årsarbeten) är färre än 250 och (2) nettoomsättningen understiger 500 miljoner kronor.11  

Det sista kriteriet för om ett företag kan sägas vara stödberättigat är om företaget verkar på 
en lokal eller regional marknad. För varje stödärende rekommenderas att en konkurrens-
analys genomförs, för att stöden skall ges på ett konkurrensneutralt sätt. Det går inte ut-
ifrån den information som finns tillgänglig för alla företag att se om företaget kan sägas 
verka på en lokal marknad eller inte. Kriterierna som används av Tillväxtverket är också 
företagsspecifika och en utredning görs i varje enskilt stödfall. Det är inte möjligt att veta 
om det enskilda företaget verkar på en lokal marknad enligt Tillväxtverkets kriterier, efter-
som denna information inte är tillgänglig för företag som inte söker stöd.12 För våra syften 
behövs en indikator om företaget är verksamt inom en bransch där marknaden till största 
delen verkar vara lokal.  

En bransch antas vara lokalt inriktad om det är stor geografisk spridning i sysselsättningen. 
Som mått på den geografiska spridningen och därmed ett mått på hur ”lokal” marknaden är 
används i denna rapport en gini-koefficient för den geografiska spridningen i sysselsätt-
ningen i branschen. Måttet är en indikator på att detta är en bransch där större delen av 
omsättningen torde härröra från lokal försäljning. En bransch antas vara lokal om gini-
koefficienten för regional spridning är mindre än 0,25. Detta antagande är helt godtyckligt, 
och dragen efter jämförelse med branscher som listas i Tillväxtverket (2009) som 
branscher där marknaden primärt är lokal eller regional. En viss känslighetsanalys genom-
förs avseende effekten av detta kriterium på sammansättningen av den stödberättigade 
företagsstocken med avseende på företagsledarens kön. Hur Ginikoefficienten räknas fram 
beskrivs i Appendix A. Det bör dock påpekas att stöd kan utgå till branscher som huvud-
sakligen verkar på en lokal marknad under vissa förutsättningar.  

 

                                                 
11 Egentligen är definitionen en omsättning mindre än 50 miljoner Euro. Tillväxtverket (2009).   
12 Ett företag antas verka på en marknad större än den regionala om mer än två tredjedelar av 
omsättningen kan hänföras till försäljning utanför den egna regionen. Tillväxtverket (2009), s 9, 11.  
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3 Bortfallsanalys 

I detta avsnitt genomförs en bortfallsanalys genom att applicera respektive kriterium eller 
begränsningar på företagspopulationen för att studera hur kriteriet eller begränsningen 
inverkar på fördelningen av företag som leds av män respektive kvinnor i den återstående 
stödberättigade företagspopulation.  

Företagsstocken består av ungefär 800 000 företag, varav en stor del har mycket begränsad 
verksamhet. I denna undersökning ingår knappt hälften av företagen, och bortfallet från 
företagspopulationen till undersökningspopulation beskrivs i Bilaga B.  

Eftersom reglerna för stödberättigande skiljer sig mellan Regionalt investeringsstöd och 
Regionalt bidrag till företagsutveckling genomförs två separata bortfallsanalyser.  Rang-
ordningen av vilken regel som leder till det största bortfallet från den stödberättigade 
populationen beror i viss mån på i vilken ordning reglerna appliceras, medan riktningen 
alltid är entydig. Att andelen kvinnliga operativa företagsledare ökar betyder att bortfallet 
från den stödberättigade företagspopulationen är större för företag som leds av män än för 
företag som leds av kvinnor. Däremot kan inte kriterierna och begränsningarna rangordnas 
utifrån storleken på bortfallet, eftersom korrelationen mellan det studerade kriteriet och 
tidigare applicerade kriterier inte beaktas.  

3.1 Regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB) 
Bortfallsundersökningen sammanfattas i Tabell 4.  

Regionalt bidrag till företagsutveckling går endast till små och medelstora företag. Denna 
regel leder till att andelen stödberättigade företag som leds av kvinnor ökar, eftersom kvin-
nor i allmänhet leder mindre företag, och andelen stora företag som leds av kvinnor är 
mycket låg. Kriteriet att FUB går till små och medelstora företag leder inte till att 
företag som leds av kvinnor missgynnas. 
Tabell 4: Bortfall ur den stödberättigade företagspopulationen till följd av regelverket kring Regionalt 
bidrag till företagsutveckling (FUB), totalt och fördelade på företagsledarens kön 2006. 

 Man Kvinna Okänd Totalt Andel kvinnliga 
företagsledare 

Antal i populationen 278 228 81 899 1 975 362 102 22,6 % 

Små och medelstora företag  276 980 81 804 1 880 360 664 22,7 % 

EJ stödförbud 269 639 80 988 1 863 352 490 23,0 % 

Ej lokal marknad[b] 209 917 59 205 1 781 270 903 21,9 % 

Har arbetsställe i stödområdet 
eller i landsbygdsområde[c] 

70 230 16 897  275 87 402 19,3 % 

      

Ansökningar 1 772 365 86[a] 2 223 16,4 % 

Anm: [a] inkluderar företag med motstridiga uppgifter under samma år. [b]: Branscher med gini>0,25 (Se 
Appendix A) anses inte verka på en lokal marknad. [c]: Landsbygdsområde definieras utifrån Glesbygds-
verkets definition, Glesbygdsverket (2008). 
Källa: Entreprenörskapsdatabasen, RAMS, FEK, SCB. NYPS, Tillväxtverket.  
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Det råder för FUB stödförbud för verksamheter som innebär saluföring och bearbetning av 
jordbruksprodukter. Detta stödförbud innebär ett större bortfall av företag som leds av män 
jämfört med företag som leds av kvinnor, så andelen företag som leds av kvinnor ökar i 
den stödberättigade populationen. Stödförbuden innebär alltså att företag ledda av män 
kan sägas missgynnas.  

Att företaget ska ha ett arbetsställe i stödområdet eller i ett landsbygdsområde innebär att 
andelen företag ledda av kvinnor i den stödberättigade populationen minskar. En delför-
klaring till detta kan vara att andelen kvinnor som bor på landsbygden är något lägre än 
andelen män och att näringsstrukturen är mer koncentrerad till industrin.13 Att FUB är 
avsett för stödområdena och gles- och landsbygd kan sägas missgynna företag ledda 
av kvinnor.  

Att företagets verksamhet skall inriktas mot en marknad som är större än den lokala mark-
naden tolkas här som att verksamheten skall vara i viss mån geografiskt koncentrerad, då 
verksamhet som finns ”överallt” kan tänkas främst vara inriktad mot lokala marknader. 
Kriteriet som används i Tabell 4 är att företag antas verka på en lokal marknad om de är 
verksamma i en bransch där Gini≤0,25. Detta leder till att företag som leds av kvinnor 
bortfaller från den stödberättigade populationen än företag som leds av män. Kravet att 
stöden skall fördelas på ett konkurrensneutralt sätt inom stödområdet missgynnar 
alltså företag som leds av kvinnor. En känslighetsanalys avseende storleken på bortfallet 
av företag som leds av kvinnor vid olika nivåer på gränsen för vad som antas vara en lokal 
marknad återfinns i avsnitt 3.3.  

Som framgår av Tabell 5 är företag som är stödberättigade till FUB och som leds av en 
kvinnlig operativ företagsledare mindre i alla här mätta dimensioner: Företagen har färre 
anställda, lägre omsättning, lägre förädlingsvärde och lägre anläggningstillgångar.  
Tabell 5: Karaktäristiska hos företag berättigade till FUB fördelade på operativa företagsledarens kön, 
2006. 

  Män Kvinnor Okänd Alla 

Antal anställda 3,7 1,8 29,3 3,4 

Nettoomsättning (Kkr) 6 991 2 607 63 125 6 320 

Förädlingsvärde (Kkr) 2 249 933 16 431 2 039 

Anläggningstillgångar (Kkr) 5 850 1 249 58 683 5 127 

Berättigade till RIS  40 % 42 % 55 % 41 % 

Källa: Entreprenörskapsdatabasen, RAMS, FEK, SCB. 

3.2 Regionalt investeringsstöd (RIS) 
Regionalt investeringsstöd har inte samma beloppsbegränsningar som FUB och kan sökas 
av alla företag, även stora företag med mer än 250 anställda. Stöden kan dock endast gå till 
företag som har eller planerar arbetsställen i stödområdet, som det definieras i SFS 
1999:1382. Stödförbuden är fler för denna typ av stöd än för FUB: Förutom stödförbud till 
jordbruksprodukter råder stödförbud till stålindustrin, kolbrytning och produktion av 

                                                 
13 Andelen kvinnor bland de som bor på landsbygden är 49 %, Tillväxtanalys (2009a). För 
näringsstrukturen på regional nivå, se Appendix C och Tillväxtanalys (2009b) 
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syntetfiber.14 Bortfallet till följd av kriterierna för stödberättigande sammanfattas i Tabell 
6. 
Tabell 6: Bortfall ur den stödberättigade företagspopulationen till följd av regelverket kring Regionalt in-
vesteringsstöd (RIS), totalt och fördelade på företagsledarens kön 2006. 

 Man Kvinna Okänd Totalt Andel kvinnliga 
företagsledare 

Antal i populationen  278 228 81 899 1 975 362 102 22,6 % 

Ej stödförbud  270 724 81 075 1 949 353 748 22,9 % 

Ej lokal marknad [a] 210 879 59 276 1 865 272 020 21,8 % 

Har arbetsställe i stödområdet[b] 28 643 7 182  188 36 013 19,9 % 

Bara berättigade till RIS  445  34  38  517 6,6 % 

      

Ansökningar 236 230 5 1 [c]2,1 % 

Anm: [a]: Branscher med gini>0,25 (Se Appendix A) anses inte verka på en lokal marknad. Dessa företag 
är berättigade till både FUB och RIS [b] Dessa företag är berättigade till både FUB och RIS. [c]: Företags-
ledning oklar – motstridiga eller uppgift saknas i NYPS. 
Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK, RAMS, SCB samt NYPS, Tillväxtverket.  

Undersökningspopulationen utgörs som tidigare av företag som genererar positiva faktor-
inkomster, 362 102 företag. Stödförbuden - förutom stödförbudet till jordbrukssektorn – är 
främst inriktad mot industriell verksamhet. Bortfallet från populationen stödberättigade 
företag som leds av män är större än bortfallet av företag som leds av kvinnor, så att an-
delen stödberättigade företag som leds av kvinnor ökar när stödförbuden beaktas. Stödför-
buden kan därför inte sägas missgynna företag som leds av kvinnor.  

Regionalt investeringsstöd kan utgå endast till verksamheter i stödområde A och B. Kravet 
för att ingå i den stödberättigade populationen här är att företaget har åtminstone ett arbets-
ställe i stödområdet. Andelen företag som leds av kvinnor i den stödberättigade populatio-
nen minskar när vi tillför kriteriet att företaget måste ha verksamhet i stödområdet för att 
vara stödberättigat. Andelen företag som leds av kvinnor är överlag lägre i stödområdet, 
kanske till följd av att andelen kvinnor som bor i stödområdet är lägre än i övriga landet 
och näringsstrukturen i stödområdet är mer inriktad mot industrin.15 Kravet att stödet 
skall gå till verksamhet i stödområdet kan sägas missgynna företag som leds av 
kvinnor.  

Det tredje kriteriet för stödberättigande är att företaget skall verka på en marknad större än 
den lokala eller regionala. Här har samma kriterium som för FUB använts, dvs. att gini-
koefficient för branschens geografiska spridning måste vara Gini>0,25 för att företaget ska 
antas verka på en marknad större än den lokala marknaden. Även detta villkor leder till att 
företag som leds av kvinnor bortfallet ur den stödberättigade populationen i större ut-
sträckning än företag som leds av män. Kravet att stöden skall fördelas på ett konkur-

                                                 
14 Eftersom stödet är ett investeringsstöd, bedöms stödförbudet till varvsindustrin inte applicerbart, 
eftersom stödförbudet till varvsindustrin avser driftsstöd (EG 1540/98). 
15 Se tex. Tillväxtanalys (2009 a och b) och Appendix C.  
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rensneutralt sätt, och därför inte delas ut till företag som verkar på en lokal marknad 
kan sägas missgynna företag som leds av kvinnor.  

Alla företag som är berättigade till när kriterierna ovan applicerats är även berättigade till 
FUB. För dessa företag finns ett val att söka FUB eller RIS beroende på investeringens typ 
och storlek . Företag med 250 eller fler anställda är dock bara berättigade att söka RIS. 
Bland dessa företag är andelen företag som leds av kvinnor betydligt lägre än i företags-
stocken som helhet. Att andelen företag som enbart är berättigade till stöd enligt RIS i så 
låg utsträckning leds av kvinnor kan antas ha en inverkan på att andelen ansökningar om 
RIS från företag som leds av kvinnor är så låg.  

Som framgår av Tabell 7 är företag ledda av kvinnor som är berättigade till RIS igenom-
snitt mindre än företag ledda av män. Företagens genomsnittliga omsättning är mindre än 
en tredjedel av nettoomsättningen hos företag som leds av män. Det genomsnittliga värdet 
av anläggningstillgångarna är mindre än hälften än genomsnittet för företag ledda av män. 
Företag som leds av kvinnor är även i högre utsträckning berättigade även till FUB, efter-
som en större del av företagen räknas som små och medelstora företag. Mindre än en halv 
procent av de företag som är berättigade till RIS och som leds av en kvinna är inte sam-
tidigt berättigat till FUB.  
Tabell 7: Karaktäristiska hos företag berättigade till RIS fördelade på operativa företagsledarens kön, 2006.  

  Män Kvinnor  Okänd Alla 

Antal anställda 18,9 8,2 165,6 17,5 

Nettoomsättning (Kkr) 55 828 15 536 50 8914 50 158 

Förädlingsvärde (Kkr) 16 146 3 541 107 843 14 111 

Anläggningstillgångar (Kkr) 46 786 4 298 215 655 39 194 

Berättigade till FUB ** 98 % 100 % 80 % 99 % 

Källa: Entreprenörskapsdatabasen, RAMS, FEK, SCB. 

3.3 Närmare granskning av villkoret att ”inte verka på en lokal 
marknad” 

Kriteriet att ett företag inte skall verka på en lokal (eller regional) marknad förefaller vara 
av stor betydelse för bortfallet av företag som leds av kvinnor i den stödberättigade popu-
lationen. I den tidigare bortfallsanalysen sattes gränsen för att verka på en lokal marknad så 
att branscher som är så geografiskt spridda att gini≤0,25 räknas som branscher där kon-
kurrensen primärt sker på en lokal marknad. Denna gräns är dock helt godtycklig och detta 
avsnitt innehåller en känslighetsanalys avseende vad gränsen för vad som räknas som en 
”lokal marknad” innebär för andelen företag som leds av kvinnor i den stödberättigade 
företagspopulationen.  

Det finns två aspekter som är viktiga i dessa sammanhang: dels hur stor andel av företagen 
i branschen som leds av kvinnor, dels hur stor andel av företagen som leds av kvinnor som 
finns i denna bransch. Kriteriet slår hårdast på andelen kvinnor i den stödberättigade 
populationen om det är en bransch med många företag och en stor andel kvinnliga före-
tagsledare.  
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De branscher som inte är stödberättigade när ”lokal marknad” definieras som en bransch 
med gini ≤0,3 listas i Tabell 8. Företag som leds av kvinnor tycks koncentrerade i 
branscher med stor geografisk spridning. De branscher där en majoritet av företagen leds 
av kvinnor är Annan serviceverksamhet, Grundskoleutbildning, Omsorgstjänster och 
Detaljhandel med läkemedel, kosmetika etc., samtliga regionalt mycket spridda 
branscher.16  
Tabell 8: Branscher med stor geografisk spridning (lokala marknader) samt andelen av företagen i 
branschen som leds av kvinnor. 

Beskrivning Antal 
företag 

Andel företag med 
kvinnliga företagsledare 

GINI 

Övrig specialiserad butikshandel med nya varor* 19 726 39 % 0,269 
Buss och linjetrafik 19 612 5 % 0,218 
Annan serviceverksamhet 18 052 81 % 0,226 
Bygg- och anläggningsarbeten 14 668 3 % 0,222 
Restaurangverksamhet* 13 605 26 % 0,286 
Slutbehandling av byggnader* 10 924 3 % 0,264 
Bygginstallationer 10 584 2 % 0,228 
Underhåll och reparation av motorfordon utom 
motorcyklar 

7 128 3 % 0,246 

Uthyrning av egna fastigheter 5 600 17 % 0,267 
Detaljhandel med brett sortiment 4 668 24 % 0,162 
Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker 
och tobak* 

4 189 37 % 0,266 

Omsorg och sociala insatser 1 872 6 1 % 0,171 
Grundskoleutbildning 1 513 88 % 0,162 
Butikshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, 
kosmetika och hygienartiklar 

481 80 % 0,203 

Postbefordran 239 12 % 0,226 
Verksamhet i religiösa samfund och i andra 
intresseorganisationer 

138 37 % 0,168 

Bankverksamhet 2 0 % 0,243 

Anm: * anger att företag verksamma i branschen skulle exkluderas ur den stödberättigade populationen 
om kriteriet att branschen verkar främst på lokala marknader skärptes till gini≤0,3.  
Källa: RAMS och entreprenörskapsdatabasen, SCB.  

Stora branscher med en relativt hög andel företag som leds av kvinnor är ”Övrig speciali-
serad butikshandel”, ”Annan serviceverksamhet” samt ”Restaurangverksamhet”. Genom 
att andelen företag med kvinnliga företagsledare i dessa branscher är högre än för företags-
stocken som helhet och att en stor del av företagen som leds av kvinnor finns i dessa 
branscher har de stor betydelse för andelen företag som leds av kvinnor som bortfaller ur 
företagsstocken till följd av konkurrenskriteriet. En skärpning av kriteriet för vad som räk-
nas som en lokal marknad till gini≤0,3 skulle leda till att två stora branscher med relativt 
hög andel kvinnliga företagsledare – Övrig specialiserad butikshandel och Restaurang-
                                                 
16 Annan serviceverksamhet (SNI 903) domineras av företag verksamma inom hårvård, hudvård och 
kroppsvård (94 procent av företagen är verksamma i dessa branscher). 
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verksamhet – skulle bortfalla ur den stödberättigade populationen och kraftigt minska an-
delen stödberättigade företag som leds av kvinnor (se Figur 1).  

Överlag minskar andelen företag som leds av kvinnor snabbare än för män desto vidare 
lokal eller regional marknad definieras. I Figur 1 visas andelen företag som återstår i den 
stödberättigade företagspopulationen beroende på hur snävt en ”lokal marknad” definieras 
fördelat på företagsledarens kön.  
Figur 1: Andelen stödberättigade företag som återstår vid olika nivåer på vad som definieras som en ”lokal 
marknad” fördelad på företagsledarens kön 2006.  
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Anm: Företaget antas verka på en lokal marknad, och därigenom inte vara stödberättigad, om GINI≤x  
Övriga kriterier överrensstämmer med regelverket för FUB, regelverket för RIS ger liknande resultat. 
Källa: RAMS, Entreprenörskapsdatabasen, SCB. 

Den lägsta observerade värdet på den geografiska spridningskoefficienten är 0,16 och om-
fattar branscherna Grundskoleutbildning och Detaljhandel med brett sortiment. När defini-
tionen av en lokal marknad blir vidare (dvs. gränsvärdet på ginikoefficienten ökar) så 
minskar andelen företag i den stödberättigade populationen, eftersom successivt fler 
branscher bortfaller när definitionen på vad som utgör en ”lokal marknad” blir vidare. 
Nästan oavsett vilken nivå på Ginikoefficienten som används som gräns för vad som utgör 
en lokal marknad återstår en mindre andel av företagens som leds av kvinnor i den stöd-
berättigade populationen än företag som leds av män. En större del av företagen som leds 
av kvinnor är således verksamma inom branscher som främst har en lokal marknad.  

Kriteriet för vad som räkas som en ”lokal” respektive ”regional” marknad förefaller ha stor 
betydelse för andelen företag som leds av kvinnor i den stödberättigade företagspopula-
tionen. Detta kan potentiellt ha betydelse för möjligheten att söka RIS för företag i 
branscher där en stor andel av företagsledarna är kvinnor. Formuleringen av konkurrens-
villkoret skiljer mellan RIS och FUB, där FUB kan ges till företag som verkar på en mark-
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nad som är större än den lokala, medan RIS kan medges till företag som verkar på en 
marknad större än den regionala. Antag att branscher som anses verka på en regional 
marknad har en Ginikoefficient för geografisk spridning på Gini>0,4, medan företag anses 
verka på en lokal marknad om Gini>0,25. I detta fall är drygt 75 procent av företagen som 
leds av kvinnor berättigade till FUB, medan bara 37 procent av företagen som leds av 
kvinnor är berättigade till Regionalt investeringsstöd. Hur dessa regler avseende vad som 
utgör en ”regional” respektive ”lokal” marknad definieras och operationaliseras och i den 
utsträckning det är skillnader mellan FUB och RIS i den praktiska tillämpningen av kon-
kurrensvillkoret är alltså av stor betydelse för i vilken mån företag ledda av kvinnor är 
berättigade till de olika typerna av stöd.  
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4 Sökta stöd 

Varje år inkommer mellan ca 2 000 ansökningar om FUB och RIS. I detta avsnitt studeras 
sökmönstret i företagspopulationen för att studera om (1) företag som leds av kvinnor 
respektive män söker stöd i samma utsträckning och (2) om det finns någon tendens att 
företag som leds av kvinnor respektive män söker olika typer av stöd.  

I Tabell 9 visas hur ansökningarna fördelas på FUB och RIS och andelen ansökningar som 
kommer från företag ledda av kvinnor. Först kan konstateras att antalet ansökningar om 
FUB är ungefär 10 gånger fler än antalet ansökningar om RIS. Andelen ansökningar om 
FUB från företag som leds av kvinnor ligger mellan 15 och 20 procent, och det verkar vara 
en svag ökning i andelen ansökningar från företag med kvinnliga företagsledare över tiden, 
vilken förmodligen speglar ökningen av andelen kvinnliga företagsledare i företags-
stocken. Andelen ansökningar om RIS från företag med kvinnliga företagsledare är dels 
betydligt mindre än för FUB, och andelen varierar även mer över tiden.   
Tabell 9: Ansökningar om Regionalt stöd till företagsutveckling samt Regionalt investeringsstöd samt an-
delen ansökningar från företag med kvinnliga företagsledare 2002 – 2008. 

ÅR Antal an-
sökningar FUB 

Från företag 
med kvinnlig 
företagsledare[a] 

Antal ansök-
ningar RIS 

Från företag med 
kvinnliga företags-
ledare 

Antal 
företag 

2002 2 348 16 % 227 11 % 2 368 
2003 2 416 15 % 194 1 % 2 392 
2004 2 487 16 % 257 2 % 2 442 
2005 2 273 18 % 268 1 % 2 318 
2006 2 217 17 % 167 2 % 2 180 
2007 1 805 19 % 111 7 % 1 748 
2008 1 778 21 % 117 7 % 1 705 

Anm [a]: Företagsledarens kön hämtas från NYPS och avser företagsledarens kön vid ansökningstillfället. 
Källa: NYPS, Tillväxtverket  

Ungefär 20 procent av ansökningarna gäller nyetableringar, vilka är svåra att koppla till 
befintliga företag, av naturliga skäl. Det finns även företag som sökt stöd som inte åter-
finns i SCB:s register av andra skäl (tex. felregistreringar). I undersökningspopulationen 
återfinns därför inte alla företag som har sökt stöd. I data återstår därför 1 469 företag som 
har sökt stöd och fått ett beslut år 2006. Sökbeteendet i undersökningspopulationen sam-
manfattas i Tabell 10.  

Endast en knapp halv procent av företagen i undersökningspopulationen har sökt stöd. 
FUB är helt klart den dominerande stödformen. Drygt 90 procent av företagen som sökt 
stöd har sökt FUB, medan 8 procent av företagen har sökt RIS. Mindre än en procent av 
företagen har sökt båda typerna av stöd. Ungefär 85 procent av företagen som sökte stöd 
har endast ett beslut under 2006. Tendensen att söka stöd flera gånger (så att flera beslut 
noteras samma år) är något högre bland män än bland kvinnor: År 2006 sökte 8 procent av 
företagen som leddes av män flera gånger, mot ca 5 procent av företagen som leddes av 
kvinnor.  
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Det finns totalt 87 919 företag i vår undersökningspopulation som definieras som utifrån 
här uppsatta kriterier är stödberättigade till antingen FUB eller RIS.17 Totalt sökte drygt en 
procent av de stödberättigade företagen antingen FUB eller RIS år 2006. Sökmönster för 
de företag som räknas som stödberättigade enligt resonemanget i avsnitt 3 presenteras i 
Tabell 11. 
Tabell 10: Ansökningar om FUB och RIS i undersökningspopulationen, fördelade på operativa företags-
ledarens kön, 2006. 

Sökmönster Man Kvinna Okänt Total 
Andel företag 

ledda av kvinnor 
Inte sökt 277 013 81 656 1 964 360 633 23 % 

Sökt RIS 109 10 1 120 8 % 
Sökt FUB 1 101 232 8 1 341 17 % 
Sökt båda 5 1 2 8 13 % 
Sökt något 1 215 243 11 1 469 17 % 

Total 278 228 81 899 1 975 362 102 23 % 

Anm: Endast ansökningar av företag i undersökningspopulationen (341 889 företag) ingår  
Källa: NYPS, Tillväxtverket.  

Bland de företag som sökt stöd har knappt 90 procent sökt FUB, och drygt 10 procent har 
sökt RIS. Drygt 1 procent av de stödberättigade företagen har sökt båda typerna av stöd. 
Företag ledda av kvinnor har sökt stöd ungefär i proportion med förekomsten i företags-
populationen, dvs 19 procent av företagen i den stödberättigade populationen leds av 
kvinnor och 17 procent av företagen som söker investeringsstöd av något slag leds av 
kvinnor. Däremot är fördelningen mellan vilken typ av stöd företagen söker ojämn: Före-
tag som leds av kvinnor söker i högre utsträckning FUB än RIS.  
Tabell 11: Ansökningar om stöd i den stödberättigade (FUB eller RIS) populationen 2004. 

Sökmönster Man Kvinna Okänt Total 
Andel företag 

ledda av kvinnor 
Inte sökt 69 862 16 760 304 86 926 19 % 

Sökt RIS 101 9 1 111 8 % 
Sökt FUB 707 161 6 874 18 % 
Sökt båda 5 1 2 8 13 % 

Sökt något stöd  813 171 9 993 17 % 

Total 70 675 16 931 313 87 919 19 % 

[a] Företaget leds av en kvinna enligt entreprenörskapsdatabasen. Det finns en diskrepans mellan NYPS 
och Entreprenörskapsdatabasen avseende företagsledarens kön.  
Källa: Entreprenörskapsdatabasen, RAMS, FEK, SCB samt NYPS, Tillväxtverket.  

I Tabell 12 sammanfattas resultatet av bortfallsanalysen i föregående avsnitt. Knappt 25 
procent av företagen i undersökningspopulationen är berättigade till något av stöden FUB 
och RIS. Ungefär 15 procent av företagen i undersökningspopulationen är berättigade till 

                                                 
17  535  företag bortfaller för att de sökt men faller utanför den rådande definitionen på 
”stödberättigat företag”. Det mest problematiska kriteriet är vad som utgör stödområdet, eftersom 
stöd kan sökas av företag som inte har verksamhet i stödområdet när stödet söks.   
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FUB men inte RIS, främst genom kriteriet att företaget skall ha ett existerande arbetsställe 
i stödområdet för att ingå i den stödberättigade populationen i denna studie. Ett litet antal 
företag är berättigade enbart till RIS. I detta fall är det restriktionen att FUB endast kan ges 
till små och medelstora företag som är den stora begränsningen. Knappt 10 procent av 
företagen i undersökningspopulationen är berättigade till båda typerna av stöd. För dessa 
blir valet av stödform främst en fråga om investeringens omfattning, dvs om investeringen 
ryms inom ramen för beloppsgränserna i FUB, då överlappningen avseende vilka typer av 
kostnader som det är möjligt att söka stöd för är stor.  
Tabell 12: Undersökningspopulationen fördelade på berättigande till olika typer av stöd 2006. 

  RIS Totalt 

  EJ stödberättigad Stödberättigad  
EJ stödberättigad 274 183 517 274 700 

FU
B 

Stödberättigad 51 906 35 496 87 402 

 Total 326 089 36 013 362 102 

Källa: Entreprenörskapsdatabasen, RAMS, FEK, SCB. 

4.1 Vilken typ av stöd söks?  
I detta avsnitt diskuteras skillnaden mellan de företag i den stödberättigade populationen 
som sökt stöd och de som inte sökt stöd avseende anläggningstillgångar, arbetsproduk-
tivitet och storlek, samt vilket betydelse – om någon – den operativa företagsledarens kön 
har på sannolikheten att ett företag söker stöd? 

Tidigare resonemang visar att företag som leds av kvinnor söker stöd i samma utsträckning 
som företag som leds av män. Däremot förefaller företag ledda av kvinnor söka Regionalt 
företagsstöd i mindre utsträckning än företag ledda av män. Av de 171 företag med kvinn-
liga företagsledare som sökt stöd, har endast knappt 6 procent sökt RIS, mot 13 procent av 
företagen som leds av män.18 En del av förklaringen till detta kan vara att kvinnor i högre 
utsträckning är företagsledare i företag som är mindre och verkar i branscher med lägre 
kapitalintensitet.19 Om kvinnor i större utsträckning är företagsledare för mindre företag, 
med en lägre kapitalintensitet kan Regionalt bidrag till företagsutveckling vara tillräckligt 
för stödbehovet och det observerade utfallet vara helt orelaterat till några restriktioner som 
kan kontrolleras i stödens förordningar. I detta avsnitt undersöks om det observerade sök-
mönstret kan förklaras av skillnader i företag som leds av kvinnor respektive män.  

Ett relativt stort antal företag är berättigade att söka både Regionalt investeringsstöd och 
Regionalt bidrag till företagsutveckling. För dessa företag är det möjligt att undersöka om 
det finns en tendens att kvinnor söker Regionalt bidrag till företagsutveckling snarare än 
Regionalt investeringsstöd, givet kapitalstock, antal anställda och arbetsproduktivitet, eller 
om skillnader i det observerade sökmönstret återspeglar sådana skillnader i den typ av 
företag som leds av män och kvinnor. Om det återstår oförklarad variation i sannolikheten 
att söka RIS snarare än FUB efter kontroll för sådana observerbara faktorer som kan in-

                                                 
18 Enligt NYPS uppgifter avser ca 1 procent av ansökningar från företag som leds av kvinnor RIS, 
medan ca 8 procent av ansökningarna från företag som leds av män avser RIS. Skillnaderna beror 
på diskrepanser avseende företagsledarens kön mellan NYPS och Entreprenörskapsdatabasen.  
19 Se till exempel Tabell 5 och Tabell 7, samt Appendix C.  
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verka på valet av stöd, kan detta bero att den stödberättigade populationen definierats på ett 
annat sätt än faktiskt praxis, eller på andra icke observerbara faktorer utanför modellen. 
Exempel på sådana faktorer kan vara tillgång till information, skillnader i ansökningsför-
farandet, eller skillnader i attityder till att låta företaget växa.  

Det är bara möjligt att observera om ett företag sökt FUB eller RIS om de faktiskt har an-
sökt om stöden. Den observerade frekvensen av RIS i förhållande till FUB är alltså be-
tingad på att företaget har lämnat in en ansökan om stöd, medan målet är att säga något om 
skillnaden i sannolikhet att lämna in en ansökan om RIS snarare än FUB givet att före-
tagsledaren är en kvinna snarare än en man. Eftersom företag som lämnat in ansökan om 
företagsstöd troligen inte är representativa för hela företagsstocken bör detta beaktas när 
man skattar skillnaden i sannolikhet att söka respektive stöd. Valet av sökt stöd modelleras 
med en probitmodell med urvalsselektion.20 Resultaten presenteras i Tabell 13.  
Tabell 13: Regressionsresultat. Beroende variabel är om företaget sökt stöd Regionalt investeringsstöd år 
2006, betingad på sannolikheten att söka stöd (FUB eller RIS). Marginaleffekter (*)/elasticiteteter. 

Sökt stöd  DF/DX SIGN  
Kvinna operativ företagsledare (*) -0,01  
Förädlingsvärde/sysselsatt (Mkr)  -0,004 
Anläggningstillgångar/sysselsatt (Mkr) -0,001 
Antal sysselsatta  0,042*** 
Sökt tidigare (*) 0,053*** 
  

Sökt RIS snarare än FUB   

Kvinna operativ företagsledare (*) -0,03 
Förädlingsvärde/sysselsatt (Mkr)  0,14 
Anläggningstillgångar/sysselsatt (Mkr) 0,51*** 
Antal sysselsatta 0,20*** 
  
RHO -0,45 
LR-test för oberoende mellan ekvationer  10,45** 
  
N 35 346 
Antal ocensorerade  754 
Wald-test  49,73*** 
  

Anm: Dessutom kontrollerat för 18  branschgrupper. 
* anger att marginaleffekten är signifikant skild från noll, ** p<0,05 samt *** p<0,01.  

De första raderna i Tabell 13 avser huruvida företaget har sökt stöd överhuvudtaget. Före-
tag som har sökt stöd har lägre förädlingsvärde per sysselsatt och mindre anläggningstill-
gångar per sysselsatt än företag som inte sökt stöd. Skillnaden är dock inte signifikant. 
Företag med fler sysselsatta har större sannolikhet att söka stöd. Denna effekt är dock liten 
– en ökning av antalet sysselsatta med en procent ökar sannolikheten att söka stöd med 
0,05 procent. En viktig faktor för sannolikheten att söka stöd är om företaget tidigare sökt 

                                                 
20 Se tex. Greene (2000), kap 19-20. 
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stöd, vilket är ett tecken på att företagen känner till möjligheten att söka stöd. Ett företag 
som sökt stöd tidigare (efter 2001) har drygt 5 procents högre sannolikhet att söka stöd 
jämfört med ett jämförbart företag som inte tidigare sökt stöd. Om företaget leds av en 
kvinna eller en man har ingen inverkan på sannolikheten att söka stöd. Skillnaden i sanno-
likhet att söka stöd efter kontroll för företagens bransch, storlek och anläggningstillgångar 
är att företag som leds av kvinnor har ca en procent lägre sannolikhet att söka stöd och 
denna skillnad är inte signifikant.  

Den andra gruppen resultat i Tabell 13 avser sannolikheten att söka RIS snarare än FUB 
givet att företag har sökt stöd. Större företag med fler sysselsatta och större kapitalstock, 
mätt som värdet av anläggningstillgångar per sysselsatt, har större sannolikhet att söka 
RIS. Detta är förväntat, eftersom investeringsutgifterna förmodligen är högre i företag med 
fler anställda och företag med större anläggningstillgångar och att investeringar i dessa 
företag lättare överstiger den högsta tillåtna bidragsbeloppen i FUB. Efter kontroll för 
företagens storlek finns bland företag som sökt stöd ingen signifikant skillnad på företag 
ledda av män respektive kvinnor vad gäller sannolikheten att söka RIS.  
Figur 2: Skillnaden i sannolikhet att ett företag som leds av en kvinna söker RIS snarare än FUB vid olika 
antal anställda i företaget.  

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
Anm: Skillnaden är inte signifikant, p>0,05 vid någon nivå på antalet sysselsatta.  
Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK och RAMS, SCB. Egna bearbetningar.  

Målet är dock att säga något om sannolikheten att ett företag som leds av en kvinna söker 
RIS jämfört med ett identiskt företag som leds av en man (dvs dra inferens över hela den 
stödberättigade populationen). Eftersom det finns en korrelation mellan faktorer som gör 
att ett företag söker stöd och faktorer som gör att ett företag söker RIS snarare än FUB 
(RHO) kommer det att vara en skillnad mellan sannolikheten i den betingade populationen 
(de som faktiskt sökt stöd) och hela den stödberättigade populationen.  
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Företag som leds av kvinnor har cirka 1,5 procent lägre sannolikhet att söka RIS än ett 
företag som leds av en man vid en genomsnittlig företagsstorlek på 6 sysselsatta. Skill-
naden i sannolikhet att söka RIS mellan företag ledda av kvinnor respektive män är inte 
signifikant vid den genomsnittliga företagsstorleken. Skillnaden i sannolikhet att söka RIS 
beror även på hur stort företaget är. I Figur 2 visas den relativa sannolikheten att ett företag 
som leds av en kvinna söker RIS, givet företagets storlek mätt som antalet anställda. Linjen 
visar den relativa skillnaden i sannolikhet att ett företag som leds av en man respektive en 
kvinna söker RIS vid ett givet antal anställda (x-axeln) och konstanthållet för (bl.a.) 
bransch och anläggningstillgångar per sysselsatt i företaget. Skillnaden att två i övrigt lika 
företag som leds av en kvinna respektive en man söker RIS ökar med företagens storlek 
fram till företag med ungefär 30 anställda, därefter minskar skillnaden i sannolikhet att 
söka RIS. Skillnaden i sannolikheten att söka RIS mellan observationsmässigt likadana 
företag är inte statistiskt säkerställd på någon nivå av antalet sysselsatta. Av detta dras 
slutsatsen att skillnaderna i sökmönster avseende FUB och RIS mellan företag som leds av 
män respektive kvinnor förklaras av skillnader i företagens storlek och värdet av företa-
gens anläggningstillgångar, som speglar det ungefärliga värdet på eventuella investerings-
behov.21  

                                                 
21 En likadan skattning med data för 2004 visar att det finns en skillnad i sannolikhet att söka RIS 
mellan småföretag ledda av män respektive kvinnor, där företag ledda av män hade ca 15-20 
procent större sannolikhet att söka RIS upp till en företagsstorlek på ca 40 anställda. Här finns 
alltså en årsvis variation som kan vara värd att analysera närmare; den kan till exempel bero på 
aktiva ansträngningar från NUTEK att informera företag som leds av kvinnor om möjligheterna att 
söka stöd. Eftersom antalet observationer är litet (100-250 ansökningar om RIS per år) kan 
resultaten svänga kraftigt mellan år.  
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5 Avslutande diskussion  

I denna rapport redogörs för hur regelverken och praxis som kringgärdar de regionala inve-
steringsstöden ”Regionalt bidrag till företagsutveckling” (FUB) och ”Regionalt invester-
ingsstöd” (RIS) påverkar fördelningen av den stödberättigade företagspopulationen med 
avseende på företagsledarens kön.  

Först kan konstateras att förordningar och praxis inte förhindrar något företag från att söka 
stödet, då stöd kan utgå till nyetablering av verksamhet. I den meningen finns ingen väl-
definierad stödberättigad företagspopulation och då heller inte en grupp företag som inte är 
stödberättigade. Mellan 25 och 30 procent av alla ansökningar om investeringsstöd avser 
nyetableringar i någon form.  

Icke desto mindre är det sannolikt att företag startar verksamhet inom samma bransch där 
företaget redan är verksamhet och i regioner där företaget redan är verksamt. I den 
meningen kan det vara meningsfullt att studera hur förordningarna och praxis påverkar 
vilka företag som inte kan få del av stöden, i syfte att se om dessa leder till ett oproportio-
nerligt bortfall av företag som leds av det ena eller andra könet.  

Stödförbuden leder inte till snedfördelning i den stödberättigade företagspopulationen. 
Bortfallet av företag från den stödberättigade företagspopulationen är något högre för 
företag ledda av män, men bortfallet till följd av stödförbudet är litet och skillnaden i bort-
fall mellan företag ledda av män respektive kvinnor är relativt måttlig, 3 procent bortfall 
för företag ledda av män mot 1 procent bortfall av företag ledda av kvinnor. Detta gäller 
både Regionalt bidrag till företagsutveckling och Regionalt investeringsstöd.  

I rapporten har antagits att ett företag tillhör den stödberättigade företagspopulationen om 
företaget har ett arbetsställe i stödområdet (RIS och FUB) eller i gles- och landsbygd 
(FUB). Detta är inte en bindande begränsning, eftersom företagen kan söka stöd för ny-
etablering av verksamhet. Antagandet leder dock till ett högre bortfall av företag som leds 
av kvinnor än av företag som leds av män. Det är dock värt att beakta i sammanhanget att 
även befolkningen är så fördelad att färre kvinnor bor i gles- och landsbygd eller i stödom-
rådet och att åtminstone de mindre företagen tenderar att vara placerade där företagsleda-
ren bor.  

I förordningarna står även att företagsstöden skall fördelas på ett konkurrensneutralt sätt 
och inte gynna ett företag framför ett annat. Detta är av stor potentiell betydelse för köns-
fördelningen i den stödberättigade företagspopulationen. En stor del av företagen som leds 
av kvinnor finns inom branscher där marknaden kan sägas vara primärt lokal eller regional, 
tex. personlig service, omsorg eller detaljhandel. Sådana företag är endast i undantagsfall 
berättigade till stöd. Kriteriet för vad som räkas som en ”lokal” respektive ”regional” 
marknad är således av avgörande betydelse för andelen företag som leds av kvinnor i den 
stödberättigade företagspopulationen. Med den definition av vad som räknas som 
branscher som verkar på en lokal marknad som används i denna rapport skiljer bortfallet i 
den stödberättigade företagspopulationen knappt 5 procentenheter mellan företag ledda av 
kvinnor respektive män. Ju vidare en ”lokal” marknad definieras, desto större blir skill-
naden i bortfall. I den mån kriteriet för ”lokal marknad” definieras vidare för Regionalt 
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investeringsstöd än Regionalt bidrag till företagsutveckling kan detta även vara en delför-
klaring till att andelen företag som leds av kvinnor är lägre i den stödberättigade företags-
populationen för Regionalt investeringsstöd.  

Skillnaden i ansökningar från kvinnor och män i den stödberättigade företagspopulationen 
förklaras nästan helt av bransch och företagens storlek. Med tanke på att RIS är en stöd-
form där mycket få ärenden beslutas varje år, blir variationerna mellan åren i andelen 
företag som leds av män respektive kvinnor bland de företag som söker stöd stor. Små 
variationer kan leda till olika slutsatser. Till exempel finner vi i en närmare granskning av 
stödärenden 2006, att siffran 2,6 procent av de företag som sökt RIS har en kvinna som 
företagsledare inte stämmer överens med resultaten om man använder uppgifter från 
entreprenörskapsdatabasen, då ca 8 procent av ansökningarna om RIS 2006 kom från 
företag med en kvinnlig företagsledare.  

Det finns alltså inget stöd för att dra slutsatsen att regelverken kring företagsstöden 
generellt missgynnar kvinnor. Den faktor som är av störst betydelse är villkoret om att ett 
företag skall verka på en marknad större än den lokala eller regionala marknaden. Här 
finns således en målkonflikt mellan önskan att ge företag som leds av kvinnor större chans 
att söka de regionala investeringsstöden och målet att stöden skall ges på ett konkurrens-
neutralt sätt.  

Det kan dock vara motiverat att granska, formalisera och generalisera konkurrensvillkoret 
för att synliggöra de begränsningar som faktiskt finns i möjligheten att få del av de regio-
nala investeringsstöden. Villkoren för konkurrens förändras ständigt på marknaden, och 
bland annat ny teknik har ökat möjligheterna för till exempel tjänsteföretag att verka på en 
marknad större än den lokala. Genom att synliggöra villkoren för att anta att företag verkar 
på en större marknad gör man det möjligt att anpassa hur reglerna tillämpas i takt med att 
konkurrensvillkoren i olika branscher förändras.  
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Appendix A Beräkning av Gini-koefficient för geo-
grafisk spridning  

Det finns inget enkelt sätt att utifrån tillgängliga registerdata avgöra huruvida ett företag 
verkar på en lokal, regional, nationell eller till och med internationell marknad. I viss mån 
handlar detta om företagens agerande: mot vilka marknadsföring sker och i vilken mån 
försäljning sker till kunder utanför den lokala marknaden.  

Ett alternativt angreppssätt är att studera om den bransch inom vilken ett företag är 
verksamt huvudsakligen är lokal, regional, nationell eller global. Ett sätt att göra detta är 
att studera verksamhetens geografiska spridning.  

En verksamhet som finns på många platser kan antas primärt vara riktad mot det geogra-
fiska närområdet. En verksamhet med större geografisk koncentration har sannolikt en 
större marknad än den lokala. För att bedöma hur ”lokal” marknaden är för en given 
bransch, önskas ett mått på hur geografiskt spridd produktionen av en vara eller tjänst är.  

Ett sätt att göra detta är att utgå från den geografiska spridningen av sysselsättningen. 
Sysselsättningen på branschnivå i respektive region kan beräknas från arbetsställeregistret 
(RAMS). Denna ställs sedan i relation till sysselsättningen i branschen i riket som helhet 
och är ett mått på hur stor andel av sysselsättningen i en given bransch som finns i en viss 
region. Eftersom regionerna är olika stora kan regionens andel av sysselsättningen i riket 
inom branschen viktas med regionens andel av den totala sysselsättningen i riket. Lokalise-
ringskvoten Lir för varje bransch och region är 

  
( )
( )Sr

iSir
ir EE

EE
L =  (1) 

Dvs, sysselsatta i bransch i i region r, som är regionens andel av antalet sysselsatta i 
bransch i i riket som helhet genom regionens andel av den totala sysselsättningen i riket. 
Lokaliseringskvoten varierar alltså över branscher och regioner. Målet här är att bedöma 
hur geografiskt koncentrerad branschen är, vilket indikeras av spridningen i lokaliserings-
kvoten. Ju större spridingen i lokaliseringskvoten är, desto mer koncentrerad är branschen.1 
Målet är att få ett mått på spridningen i lokaliseringskvoten mellan regioner, som samtidigt 
går att jämföra mellan branscher. Varians och standardavvikelse är mindre lämpade för 
våra ändamål, eftersom skalan varierar. Ett alternativt spridningsmått är en Ginikoefficient, 
som normaliserar spridningen till ett värde mellan noll och ett.2 Ginikoefficienten tar 
värdet noll om sysselsättningen är jämt spridd över alla regioner och ökar med graden av 
regional koncentration i sysselsättningen. Ginikoefficienten tar värdet 1 om verksamheten 
är helt koncentrerad till en geografisk region.  

                                                 
1 Se t.ex. SOU 2007:25, Plats för tillväxt, Bilaga 2 till Långtidsutredningen 2008. 
2 Ginikoefficienter används ofta för att jämföra inkomstspridningen i ett land mellan olika länder, se 
till OECD(2008). Den har även använts för att mäta geografisk koncentration, se tex. Krugman 
(1991) och Amiti (1998).  
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Ginikoefficienten beräknas genom att först rangordna alla Lir i stigande ordning över regi-
onerna och sedan jämföra den faktiska fördelningen med en teoretiskt helt jämn fördelning. 
Detta illustreras i Figur A-1, där linjen A representerar den kumulativa summan av en helt 
jämt fördelning och linjen B den kumulativa summan av den faktiska fördelningen. Gini-
koefficienten är relationen mellan skillnaden mellan den teoretiska och den faktiska för-
delningen, dvs den skuggande areans andel av ”triangeln” under 45-graderslinjen A.  
Figur A-1: Illustration av ginikoefficient 
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Nivån på den geografiska spridningen beror i viss mån på nivån på den geografiska upp-
lösningen när lokaliseringskvoten räknas ut. Ju större det geografiska området är, desto 
lägre blir måtten på geografisk koncentration. I denna rapport beräknas lokaliseringskvoten 
Lir ut på kommunnivå.  

Variationerna i ginikoefficienten mellan åren är liten, och vilka företag som klassas som 
verksamma på en lokal marknad (gini≤0,25) är stabil över åren. De branscher som är mest 
respektive minst spridda geografiskt enligt definitionen här presenteras i Tabell A-1. 
Utbildning, social omsorg och detaljhandel är geografiskt mycket spridda branscher. Även 
byggbranscher och annan personlig serviceverksamhet är geografiskt spridda och finns på 
många platser. De mest koncentrerade branscherna är samtliga specialiserade industri-
branscher.  
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Tabell A-1: Ginikoefficienter för geografisk spridning i sysselsättning, urval branscher, genomsnitt åren 
2004-2007. 

Rank SNI Beskrivning GINI 

1 801 Förskolan; grundskolan 0,16 
2 521 Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment 0,16 
3 853 Enheter för omsorg och socialtjänst 0,17 
4 913 Religiösa samfund och andra intresseorganisationer 0,17 
5 523 Apotek, sjukvårdsbutiker och parfymaffärer 0,21 
6 602 Övriga landtransportföretag 0,21 
7 452 Bygg- och anläggningsentreprenörer 0,23 
8 930 Andra serviceföretag 0,23 
9 453 Bygginstallationsfirmor 0,23 

10 641 Post- och budbilsföretag 0,23 
11 502 Bilserviceverkstäder 0,24 
12 751 Förvaltningsmyndigheter 0,26 
13 702 Egna fastighetsförvaltare 0,26 
14 651 Banker 0,26 
15 454 Firmor för slutbehandling av byggnader 0,27 
16 522 Specialiserade livsmedelsbutiker samt systembutiker och tobaksaffärer 0,27 
17 802 Gymnasieskolor 0,28 
18 524 Övriga specialbutiker med nya varor 0,28 
19 553 Restauranger 0,29 
20 505 Bensinstationer 0,30 
- -  - -  - - - - -  - - - 

207 272 Järn- och stålrörsindustri 0,88 
208 296 Vapen- och ammunitionsindustri 0,88 
209 154 Olje- och fettvaruindustri 0,89 
210 261 Glas- och glasvaruindustri 0,89 
211 353 Flygplansindustri 0,90 
212 232 Petroleumraffinaderier 0,91 
213 611 Havs- och kustsjöfartsrederier 0,96 

Källa: RAMS, SCB. 
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Appendix B Från företagspopulation till undersök-
ningspopulation 

Företagsdatabasen omfattar drygt 800 000 företag i Sverige. Alla dessa företag är inte 
aktiva och har verksamhet varje år och ett stort antal är hobbyföretag med mycket begrän-
sad verksamhet. SCB har gjort en kartläggning av de operativa företagsledarna i företagen, 
vilket är den databas vi utgår från i denna studie. Detta generella bortfall sammanfattas i 
Tabell B-1.  
Tabell B-1: Bortfall till följd av inaktivitet eller utanför målpopulationen 2006. 

 Man Kvinna okänd Totalt Andel med kvinnlig 
företagsledare 

Antal företag (totalt) *    871 165  

Antal företag i entreprenörskaps-
databasen* 

321 624 113 659 2 824 438 107 26 % 

Saknas i RAMS    147  147  

Sektor ej privata företag/sektor 
saknas 

16 212 17 183  615 34 010 51 % 

Ej företaga  4 129 1 716  10 5 855 29 % 

KVAR 301 283 94 760 2 052 398 095 24 % 

Ej i BAS 11 363 5 532  75 16 970 33 % 

Lön + överskott av näringsverk-
samhet ≤ 0  

11 692 7 329  2 19 023 39 % 

Kvar 278 228 81 899 1 975 362 102 23 % 

Anm: [a] Med företag menas de juridiska formerna enskild näringsidkare, enkla bolag, handels-, komman-
dit- och aktiebolag samt ekonomiska föreningar exklusive bostadsrättsföreningar.  
Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK, RAMS, SCB.  

Företag som inte ingår i Entreprenörskapsdatabasen kan av naturliga skäl inte ingå i 
studien.1 Företag som inte ingår i RAMS bortfaller också. Dessa företag har antingen inte 
skickat ut några kontrolluppgifter eller så är ingen person som fått kontrolluppgift från 
företaget sysselsatt i november mätåret. Även företag utanför den privata sektorn exklu-
deras, de flesta eftersom sektor saknas, men även kommunala och statliga bolag har exklu-
derats. Fokus ligger på kommersiella företag som verkar på marknadsmässiga villkor, och 
därför inkluderas endast de juridiska formerna Enskild näringsidkare, Enkla bolag, 
Handels- och Kommanditbolag, Aktiebolag och Ekonomiska föreningar. Efter dessa ut-
rensningar återstår ca 400 000 företag, av vilka knappt 17 000 inte återfinns i Företagens 
ekonomi. Inte heller här är orsaken till det stora bortfallet känt.2  

                                                 
1 Det finns ingen officiell dokumentation till Entreprenörskapsdatabasen, vilket gör att orsaken till 
bortfallet är okänd.  
2 En fråga har gått till SCB om exakt ingående målpopulation i FEK, dvs vilka företag som finns i 
FEK men inte i Entreprenörskapsdatabasen och tvärtom. Tyvärr har inget svar kommit i skrivande 
stund.  
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Ett återstående kriterium, som gäller båda stödformerna och därför räknas som generellt 
bortfall, är kravet på att företaget skall driva verksamheten på ”marknadsmässiga villkor”, 
vilket bland annat exkluderar hobbyföretag. Ett ytterligare krav för att ingå i den studerade 
företagspopulationen är därför att företaget genererar positiva faktorinkomster antingen i 
form av lön eller i form av inkomst från näringsverksamhet. Sammantaget ingår alltså 
341 889 företag i undersökningspopulationen.  

Det är dock viktigt att hålla i minnet att de regionala företagsstöden kan sökas av alla; 
eftersom stödet ger möjlighet att söka stöd inför nyetablering av verksamhet. Mellan 25 
och 30 procent av alla ansökningar, och ca 20 procent av ansökningarna avser nyetable-
ringar i riket.3 En stor del av alla ansökningar härrör alltså från sökande som inte enligt 
några kriterier ingår i undersökningspopulationen, eftersom de inte finns i registren före 
etableringen. Undersökningen avser alltså berättigande till stöd hos befintliga företag som 
gör investeringar som inte innebär en nyetablering.  

                                                 
3 Källa: NYPS, Tillväxtverket.  
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Appendix C Näringsstruktur, samt företag ledda av 
kvinnor respektive män på länsnivå  

Näringslivsstrukturen i länen samt för riket som helhet för år 2007 beskrivs i Figur C-1. 
Näringslivsstrukturen beskrivs genom att beskriva sysselsättningen i olika branscher. I 
likhet till Tillväxtanalys rapport ”Regional tillväxt 2009”, beskrivs näringslivsstrukturen 
med hjälp av åtta olika branscher1.  
Figur C-1: Näringslivsstrukturen för respektive län 2007 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gotlands län
Kalmars län

Dalarnas län
Blekinges län

Norrbottens län
Värmlands län

Södermanlands län
Västernorrlands län

Västerbottens län
Gävleborgs län
Jämtlands län

Jönköpings län
Hallands län

Västmanlands län
Kronobergs län

Örebro län
Östergötlands län

Riket
Uppsala län

Västra Götalands län
Skåne län

Stockholms län

Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och utvinning Energi, vatten, avlopp Byggverksamhet Företagsinriktade tjänster
Privata hushållstjänster Offentliga hushållstjänster Blandade tjänster Okänd näringsgren

 
Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK och RAMS, SCB. Egna bearbetningar. 

För riket som helhet är 1,7 procent sysselsatta inom branschen Jordbruk, skogsbruk och 
fiske, 17 procent inom Tillverkning och utvinning, 1 procent inom Energi, vatten och av-
lopp, 6,5 procent inom Byggverksamhet, medan resterande 73 procent är sysselsatta inom 
tjänstesektorerna; Företagsinriktade tjänster, Privata och Offentliga hushållstjänster samt 
blandade tjänster. Drygt 1 procent av de sysselsatta kan inte hänföras till någon specifik 
näringsgren.  

Företagsinriktade tjänster består av näringar vars tjänster är direkt riktade till företag (t.ex. 
partihandel, godshantering, uthyrning av kontorslokaler samt konsultverksamhet). Före-
tagsinriktade tjänster står för 20 procent av sysselsättningen. Privata hushållstjänster (t.ex. 
handel, bostäder, nöjen, sport och fritid) står för 15 procent av sysselsättningen, medan 
Offentliga hushållstjänster (vård, skola omsorg) står för 27 procent. Branschen Blandade 

                                                 
1 För att få en beskrivning av näringslivsstrukturen uppdelat på FA-regioner (funktionella 
analysregioner) se Tillväxtanalys (2009b). 
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tjänster (dvs. tjänster som inte kan delas in som antingen företagsinriktade, privata eller 
offentliga tjänster) står för 12 procent av sysselsättningen. Enligt den här 
branschuppdelningen är således flest personer sysselsatta inom Offentliga hushållstjänster, 
tätt följt av Företagsinriktade tjänster samt Tillverkning och utvinning.2  

Andelen sysselsatta i branscherna Offentliga och Privata hushållstjänster, samt Byggverk-
samhet, uppvisar relativt små regionala skillnader. Det råder också relativt små regionala 
skillnader angående andelen sysselsatta inom Företagsinriktade tjänster, om det bortses 
från Stockholms län. De branscher som visar på stora regionala skillnader är: Jordbruk, 
skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning samt Energi, vatten och avlopp. Gotlands 
län står här ut som det län med den största andelen sysselsatta inom Jordbruk, skogbruk 
och fiske, men med den näst lägsta andelen sysselsatta inom Tillverkning och utvinning. 
Stockholms län har, å andra sidan, den minsta andelen sysselsatta inom Jordbruk, skogs-
bruk och fiske, Tillverkning och utvinning samt inom Offentliga hushållstjänster. Stock-
holms län har också den största andelen sysselsatta inom företagsinriktade tjänster, Blan-
dade tjänster samt en hög andel sysselsatta inom privata hushållstjänster. Hela 83 procent 
av de sysselsatta inom Stockholms län är verksamma inom tjänstesektorn. 
Figur C-2: Andelen företag med manlig eller kvinnlig företagsledare, uppdelat på branscher, 2007 
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Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK och RAMS, SCB. Egna bearbetningar. 

Andelen företag som leds av män respektive kvinnor varierar kraftigt mellan olika 
branscher, vilket framgår av Figur C-2. Branscherna Jordbruk, skogsbruk och fiske, 
Tillverkning och utvinning, Energi, vatten och avlopp samt Byggverksamhet, är alla 
branscher där de flesta företagsledare är män. Branschen Offentliga hushållstjänster är den 
enda bransch, enligt den här branschindelningen, som har en majoritet av kvinnliga före-
                                                 
2 Se Tillväxtanalys (2009) för en mer detaljerad beskrivning av branschfördelningen. 
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tagsledare. Branscherna Privata hushållstjänster och Företagsinriktade tjänster har också 
höga andelar kvinnliga företagsledare, 41 respektive 21 procent.  

I Figur C-3 presenteras andelen företag med manliga respektive kvinnliga företagsledare 
fördelade på län. Cirka 117 000 av de aktiva företagen, vilket motsvarar ungefär 26 
procent av företagen, hade kvinnliga företagsledare. De flesta län har 20 till 26 procent 
företag med kvinnliga företagsledare. Den största andelen kvinnliga företagsledare finns i 
Stockholms län och den lägsta andelen företag ledda av kvinnor finns i Jönköpings län. 
Stockholms relativa storlek märks genom att siffran för riket som helhet är nästan identisk 
med andelen kvinnliga företagsledare i Stockholm län, medan andelen kvinnliga företags-
ledare i samtliga andra län är lägre än för riket som helhet.  

Generellt följer de regionala fördelningarna av andelen kvinnliga företagsledare för olika 
branscher den nationella bilden och skillnaderna mellan länen avseende andelen kvinnliga 
företagsledare återspeglar skillnaden i näringsstruktur mellan regioner: I Stockholms län 
finns en stor tjänstesektor, och andelen kvinnliga företagsledare är relativt högt tjänste-
sektorn. Jönköpings län har en stor andel av de sysselsatta i tillverkningsindustrin, där 
andelen kvinnliga företagsledare är ganska låg. De länsvisa skillnaderna är således små och 
andelen företag som leds av kvinnor ligger mellan 20 och 30 procent.  
Figur C-3: Andelen företag med manliga respektive kvinnliga företagsledare fördelat på län, 2007. 
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Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK och RAMS, SCB. Egna bearbetningar. 

Siffrorna avseende andelen kvinnliga företagsledare fördelade på bransch och län presen-
teras i Tabell C-1.  

 



Tabell C-1: Andelen företag ledda av kvinnor fördelade på län och bransch, procent av företagen per bransch och region 2007. 

 Alla 
branscher 

Tillverkning, 
utvinning 

Blandade 
tjänster 

Byggverk-
samhet 

Energi, vatten, 
avlopp 

Företagsinriktade 
tjänster 

Jordbruk, 
skogsbruk, jakt 
och fiske 

Offentliga hus-
hållstjänster 

Privata hushålls-
tjänster 

Stockholms län 27,0 17,1 13,4 3,5 9,6 25,1 22,4 62,8 37,0 
Uppsala län 23,9 16,4 11,3 2,2 0 21,6 14,8 53,9 44,0 
Södermanlands län 24,4 14,1 9,8 3,4 6,9 22,3 15,2 53,7 46,8 
Östergötlands län 21,8 13,5 8,5 2,3 0 17,0 12,3 54,9 42,7 
Jönköpings län 18,7 8,1 7,7 1,9 0 14,9 15,4 45,2 41,3 
Kronobergs län 21,3 9,9 7,1 2,3 20,0 16,6 16,4 52,1 45,7 
Kalmars län 22,2 24,6 13,5 3,1 21,9 23,0 13,3 54,0 45,4 
Gotlands län 21,0 12,1 9,6 1,6 0 17,9 9,4 56,9 41,8 
Blekinges län 21,7 14,6 10,0 2,6 0 16,1 10,4 53,6 43,2 
Skåne län 24,9 14,1 11,7 2,9 1,9 22,2 12,9 55,9 43,1 
Hallands län 21,6 12,7 10,4 2,1 4,3 18,4 11,0 53,3 45,6 
Västra Götalands län 22,3 13,3 8,6 2,4 5,6 19,2 12,9 55,1 41,2 
Värmlands län 22,9 11,6 10,5 2,0 18,2 17,2 18,3 55,0 44,1 
Örebro län 22,7 12,6 8,6 2,2 3,7 18,4 12,8 51,8 44,4 
Västmanlands län 22,9 13,7 9,2 2,9 7,1 19,9 13,5 53,1 42,9 
Dalarnas län 23,6 14,8 11,6 2,1 10,0 18,0 19,4 54,4 46,4 
Gävleborgs län 23,1 11,3 9,1 3,1 0 17,8 17,2 53,5 44,6 
Västernorrlands län 21,6 12,5 9,9 2,4 4,7 17,1 18,0 50,5 42,1 
Jämtlands län 23,5 18,6 11,5 3,1 13,5 19,3 16,9 60,6 41,9 
Västerbottens län 21,8 10,0 13,3 1,3 2,9 17,4 18,7 44,2 41,8 
Norrbottens län 23,1 15,6 11,7 2,6   1,6 18,2 15,5 48,3 43,5 
Riket 26,4 13,8 10,7 2,7 6,4 21,4 14,7 57,0 41,5 

Källa: Entreprenörskapsdatabasen, FEK och RAMS, SCB. 
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Appendix D Känslighetsanalys avseende definitionen 
av ”kvinnors företagande”  

En av de mer potentiellt problematiska utgångspunkterna i denna och liknande studier är 
definitionen av vad som utgör ”kvinnligt företagande”. I huvudrapporten har utgångs-
punkten varit företagsledarens kön. I uppdraget ingick även att belysa samma problematik 
utifrån styrelsens sammansättning, vilket görs här som en del av en känslighetsanalys av-
seende definitionen av vad som utgör ett ”kvinnligt företag”.  

Vad som utgör ”kvinnligt” och ”manligt” företagande är konstruktioner som inte är en-
dimensionella. Är ett företag som leds av en man i en bransch som huvudsakligen syssel-
sätter kvinnor ett ”manligt” eller ett ”kvinnligt” företag? Vilket ”kön” har ett företag med 
en manlig företagsledare, en kvinnodominerad styrelse och en arbetskraft som består av 
hälften män och hälften kvinnor? Vilken betydelse har det till vilken grupp – män eller 
kvinnor – den vara eller tjänst företaget producerar för vilken ”kön” företagen kan sägas 
ha? Alla dessa aspekter kan tänkas ha betydelse för hur branschen och företaget uppfattas, 
vilket i sin tur kan ha betydelse för hur företagets verksamhet uppfattas avseende verksam-
hetens betydelse och utvecklingspotential i relation till stödens primära mål. 

När definitionen av ”kvinnligt företagande” utgår från förhållanden inom företaget, är det 
möjligt att man bortser från förhållanden som innebär särbehandling av en grupp till följd 
av att gruppen associeras med en annan egenskap. Till exempel, genom att hårfrisörer är en 
bransch som domineras av kvinnor, kan särbehandling av företag inom branschen före-
komma, vilket drabbar även företag i samma bransch som drivs av män. Det är kanske inte 
primärt könet på företagsledaren eller styrelsens sammansättning eller något annat internt i 
företaget som leder till särbehandling, utan det faktum att företaget är i en bransch som 
uppfattas på ett visst sätt. På samma sätt som yrken som sysselsätter en högre andel 
kvinnor tenderar att ha lägre lön, kan tillväxtpotentialen i en bransch bedömas annorlunda 
för att det är en ”kvinnobransch”, vilken även drabbar ”manliga” företag i denna bransch.1 
Det finns således många dimensioner på vad som kan sägas utgöra ett ”kvinnligt företag” 
och flera nivåer på vilka problematiken kan uppstå. Här utforskas effekterna på bortfallet 
bara med avseende på ett fåtal definitioner, som samtliga utgår från förhållanden i det en-
skilda företaget.  

Bortfallsanalysen i avsnitt 3 upprepas i detta appendix med 5 alternativa definitioner på 
vad som utgör ett ”kvinnligt företag”. De alternativa definitionerna är (1) att kvinnor utgör 
minst 60 procent av de sysselsatta i företaget, (2) kvinnor utgör minst 60 procent av de 
sysselsatta i företaget och företagsledaren är en kvinna, (3) att styrelsen utgörs till minst 60 
procent av kvinnor, (4) att styrelsen utgörs till minst 60 procent av kvinnor och företags-
ledaren är kvinna, samt (5) att styrelsen utgörs till minst 60 procent av kvinnor och kvinnor 
utgör minst 60 procent av de sysselsatta i företaget. Resultatet sammanfattas i Tabell D-1 
(FUB) och Tabell D-2 (RIS).  

De tre första raderna i Tabell D-1 avser hela undersökningspopulationen som den definie-
ras i rapporten, dvs 362 102 företag. Den första raden avser resultatet när ett ”kvinnligt 
företag” definieras som ett företag med en kvinna som företagsledare, alltså den definition 
som används i rapporten. Med den alternativa definitionen att ett kvinnligt företag är ett 

                                                 
1 Se Björklund m.fl. (2006) och referenser däri.   
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företag där minst 60 procent av de sysselsatta är kvinnor är en något högre andel av 
företagen definierade som kvinnliga. Om det krävs att arbetskraften skall vara kvinno-
dominerad och att företagsledaren är en kvinna är en något mindre andel av företagen defi-
nierade som kvinnliga företag. Slutsatserna är dock desamma: varken villkoret att stödet 
skall gå till små och medelstora företag eller att stödförbuden missgynnar ”kvinnliga” 
företag. Villkoret att företaget skall verka på en marknad större än den lokala, samt vill-
koret att företaget skall ha ett arbetsställe i regioner som klassas som stödberättigat leder 
till att bortfallet av ”kvinnliga” företag från den stödberättigade populationen är större än 
bortfallet av andra företag, och således faller andelen kvinnliga företag i den stödberät-
tigade populationen och dessa villkor kan sägas missgynna ”kvinnliga företagare”.  
Tabell D-1: Andelen ”kvinnliga företag” i den till FUB stödberättigade företagspopulationen (år 2006) vid 
olika definitioner av "kvinnligt företagande" efter applicerandet av respektive begränsning i regelverken, 
procent. 

 Totalt  V1 V2 V3 V4 
Alla företag (362 102 företag)      
Kvinnlig företagsledare  22,6 22,7 23,0 21,9 19,3 
Arbetskraften kvinnodominerad (≥ 60 % kvinnor)  25,7 25,7 26,1 25,4 21,4 
Arbetskraften kvinnodominerad + kvinnlig före-
tagsledare 

19,7 19,8 20,0 18,7 16,7 

      
Aktiebolag (115 713 företag)      
Styrelse kvinnodominerad (≥60 % kvinnor) 10,2 10,2 10,3 10,8 8,9 
Kvinnodominerad styrelse + kvinnlig företags-
ledare 6,4 6,4 6,4 6,7 5,2 
Kvinnodominerad styrelse + kvinnodominerad 
arbetskraft 

6,1 6,1 6,1 6,6 4,8 

Anm: V1 = små och medelstora företag, v2 = verksamhet som inte omfattas av stödförbud, v3 = företa-
get verkar inom en bransch med en större än lokal marknad, v4 = företaget har verksamhet i stödområdet 
eller landsbygdsområde utanför stödområdet.  

De tre sista raderna i Tabell D-1 avser företag som har styrelse. Endast aktiebolag har 
styrelse, vilket reducerar antalet företag i undersökningspopulationen till 115 713 företag. 
Inkorporeringen bland företag ledda av kvinnor är lägre än företag ledda av män, vilket 
innebär att företag ledda av kvinnor i lägre utsträckning har en styrelse. Endast cirka 20 
procent av företagen med styrelse är ledda av en kvinna, mot 22,6 procent av alla företag i 
undersökningspopulationen.  

Som synes i de sista tre raderna i Tabell D-1 leder begränsningen av undersöknings-
populationen till aktiebolag till något annorlunda resultat: ingen av begränsningarna i 
regelverken leder till ett oproportionerligt stort bortfall av företag med en styrelse domi-
nerad av kvinnor, inte heller med tilläggsvillkor som att företagen skall ha en kvinnodomi-
nerad styrelse och en kvinnlig företagsledare eller kvinnodominerad arbetskraft. Det på-
lagda villkoret att ett företag antas verka på en lokal marknad om Gini för geografisk 
spridning i sysselsättningen G≤0,25 leder här till ett större bortfall av ”manliga företag”.2 
Den enda begränsning som leder till ett större bortfall av ”kvinnliga företag” är den geo-
grafiska begränsningen att företaget skall ha ett existerande arbetsställe i det aktuella stöd-
                                                 
2 Detta beror på att inkorporeringsgraden – benägenheten att bilda aktiebolag – varierar mellan 
branscher. Orsaken till detta faller utanför syftet med denna studie.  
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berättigade området. Detta villkor är inte en egentlig begränsning, eftersom det är möjligt 
att söka stöd för att etablera verksamhet och ca 25-30 procent av alla beviljade stöd avser 
nyetableringar.  

Tabell D-2 sammanfattar samma resultat avseende RIS och resultaten är desamma: om 
samtliga företag inkluderas leder villkoret att företaget skall verka på en marknad större än 
den lokala till att fler ”kvinnliga” företag inte längre är stödberättigade. Om enbart popula-
tionen aktiebolag studeras, leder detta till ett oproportionerligt stort bortfall av företag som 
inte klassas som ”kvinnliga”. Endast villkoret att företaget skall ha ett verksamt arbetsställe 
i den stödberättigade regionen leder till ett större bortfall av ”kvinnliga” företag.  
Tabell D-2: Andelen ”kvinnliga företag” i den till RIS stödberättigade företagspopulationen (år 2006) vid 
olika definitioner av "kvinnligt företagande" efter applicerandet av respektive begränsning i regelverken, 
procent. 

 Totalt  V1 V2 V3 
Alla företag (362 102 företag)      
Kvinnlig företagsledare  22,6  22,9 21,8 19,9 
Arbetskraften kvinnodominerad (≥ 60 % kvinnor)  25,7  26,0 25,4 23,1 
Arbetskraften kvinnodominerad + kvinnlig före-
tagsledare 

19,7  20,0 18,6 16,9 

      
Aktiebolag (115 713 företag)      
Styrelse kvinnodominerad (≥60 % kvinnor) 10,2  10,2 10,7 9,6 
Kvinnodominerad styrelse + kvinnlig företagsle-
dare 6,4  6,4 6,7 5,9 
Kvinnodominerad styrelse + kvinnodominerad 
arbetskraft 

6,1  6,1 6,5 5,7 

Anm: V1 = verksamhet som inte omfattas av stödförbud, v2 = företaget verkar inom en bransch med en 
större än lokal marknad, v3 = företaget har verksamhet i stödområdet.  

Även för Regionalt investeringsstöd är den ålagda begränsningen att företag skall ha 
existerande arbetsställe i stödområdet det villkor som har störst betydelse för andelen 
”kvinnliga” företag i den stödberättigade populationen bland aktiebolag.  

Slutsatserna avseende effekten av regelverken på könsfördelningen bland de stödberät-
tigade företagen är relativt likartat oavsett hur ett ”kvinnligt” och ”manligt” företag defini-
eras. Den faktor med den största potentialen att snedvrida könsfördelningen i den stöd-
berättigade företagspopulationen är villkoret att företaget skall verka inom en bransch där 
huvuddelen av verksamheten har en större än lokal marknad. Det är dock tydligt att olika 
definitioner av ”kvinnligt företagande” kan ge upphov till flera och även motstridiga 
resultat. Av denna anledning kan det vara värt att vidare studera olika definitioner av vad 
som menas med ”kvinnligt företagande” och vilka konsekvenser de olika definitionerna 
ger upphov till, både avseende hur världen beskrivs, men även vilka policyimplikationer 
omvärldsbeskrivningen ger upphov till.  
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