
Hur ser jämställdheten i 
Västmanlands näringsliv 
egentligen ut?
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Tillväxtverket, Att fortsätta välja jämställdhet
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Varför är det bra med 
ett jämställt näringsliv?
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Kvinnor är inte mer försiktiga och riskaverta. Män är inte mer ambitiösa och risktagande.

Kvinnor är inte tveksamma till att låta företaget växa. Män vill inte satsa mer på tillväxt.

Kvinnor underpresterar inte i sina företag.

Först tar vi hål på några föreställningar!

2022-06-035

Källa:  Luleå tekniska universitet (2018), 
Tillväxtverket, Att fortsätta välja jämställdhet

Istället för egenskaper hos kvinnor och 
män – tänk normer, bransch, 
stödsystemets uppbyggnad, regelverk,  
styrning och ledning mm

https://www.ltu.se/ltu/media/news/Felaktiga-stereotyper-om-mans-och-kvinnors-foretagande-1.175297
file:///C:/Users/39px/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UKJWR9GB/Att_forts_valja_jamstalldhet.pdf
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Källa: Tillväxtverket (SCB)

Färre män än kvinnor i Västmanland pluggar vidare efter gymnasiet

Västmanland: 30% 
Sverigemedel: 35%

Västmanland: 18%  
Sverigemedel: 23 %

Invånare, 25-64 år, med en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer

Kvinnor Män

https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik/vastmanland.html?chartCollection=9#svid12_a48a52e155169e594d5b5ba
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Lika många tjejer som killar deltar i UF i länet och tar ledarrollen

UF Företagare: 50,4 %
VD/Ledare: 51,7 % 

UF Företagare: 49,6 %
VD/Ledare: 48,3%  

Kvinnor Män

Källa: UF Västmanland läsår 2020 /2021
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Var tredje nytt företag i Västmanland startas av en kvinna

Andel kvinnor som 
startar företag

27 % 73 % 

Andel män som 
startar företag

Källa: Tillväxtanalys (år 2020)

http://statistikportalen.tillvaxtanalys.se/Pages/ShowReport.aspx?StatisticalAreaID=7&newCompanyReportID=2447


3 av 4 nystartade företag finns kvar efter tre år 

2022-06-039

Västmanland: 73 %
Riket: 73 % 

Västmanland: 76 %
Riket: 78 %  

Kvinnor Män

Företag som 
startades 2014 
och fanns kvar 

2017

Källa: Tillväxtanalys

https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2020-01-27-uppfoljning-av-2014-ars-nystartade-foretag---tre-ar-efter-start.html


Färre företag som startas av utrikesfödda 
entreprenörer finns kvar efter tre år

2022-06-0310

Utländsk 
härkomst

Svensk 
härkomst

Västmanland: 65 %
Riket: 68 % 

Västmanland: 78 %
Riket: 79 %  

Företag som 
startades 2014 
och fanns kvar 

2017

Källa: Tillväxtanalys

https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2020-01-27-uppfoljning-av-2014-ars-nystartade-foretag---tre-ar-efter-start.html


Kvinnor och män driver företag inom alla branscher, men könsuppdelat är det

2022-06-03
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=

Källa: Tillväxtverket / 
SCB (operativa företagsledare)

https://tillvaxtverketopfl.scb.se/pxweb/sv/Statistik/-/Tab2.px/?rxid=d1b326d4-de68-4f75-b5ce-a2a5d979e16a
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Källa: SCB, operativa företagsledare

Kvinnor som företagsledare
Västmanland 

27 % 73 % 

Män som företagsledare
Västmanland 

Män leder majoriteten av företagen



De flesta företag i Västmanland är små

2022-06-03

Totalt 27 211 företag

Källa: Bisnis (bokslut aug 2021) + SCB

Antal företag i Västmanland med upp till 499 anställda



46 % av aktiebolagen omsätter mer än 1 miljon

2022-06-03

Majoritet kvinnor 
i styrelsen

8 % 53 %

Majoritet män i 
styrelsen Lika många män som 

kvinnor i styrelsen

45 %

Bara 7 % (771) 
enskilda firmor i 

länet omsätter mer 
än 1 miljon kronor.
Av dessa drivs 89 % 

av män och 11 % 
av kvinnor.

Källa: Bisnis (bokslut aug 2021) + SCB



Källa: Almi, Styrelsekartläggning 2022 
AB med minst 5 mkr, 5 anställda och minst 2 ledamöter

Kvinnliga vd:ar
i Västmanland 

12 % 88 % 

Manliga vd:ar 
i Västmanland 

9 av 10 Vd:ar i Västmanlands aktiebolag är män

Lika väljer lika 
30 % av företag med 
jämställda styrelser 

har kvinnlig vd. 
Hos företag med 
mansdominerad 

styrelse är det 5 %.

100 %

50 %

https://www.almi.se/nyheter/nationella/styrelsekartlaggning-2022/


17 % av aktiebolagen i Västmanland har 
en kvinna som styrelseordförande

Kvinna som 
styrelseordförande 

17 % 83 % 

Man som
styrelseordförande100 %

50 %

Källa: Almi, Styrelsekartläggning 2022 
AB med minst 5 mkr, 5 anställda och minst 2 ledamöter

https://www.almi.se/nyheter/nationella/styrelsekartlaggning-2022/


2 av 10 styrelseplatser innehas av kvinnor

Källa: Styrelsekartläggning, Almi

21 % 79 % 

Man på 
Styrelseplats

100 %

50 %

Kvinna på 
styrelseplats 

Källa: Almi, Styrelsekartläggning 2022 
AB med minst 5 mkr, 5 anställda och minst 2 ledamöter
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https://www.almi.se/nyheter/nationella/styrelsekartlaggning-2022/


Västmanland: 66 %
Riket: 69 %

Kvinnor vill växa företagen något mer än män

2022-06-0318

69% 68% 72% 76%
67%
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Totalt Män Kvinnor Utländsk
bakgrund

Svensk
bakgrund

Källa: Tillväxtverket (2020)

Dessa är för 
riket, vi antar att 

de är ungefär 
samma för 

länet.

Företag som vill växaAndel företag som vill växa 2020

https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik/vastmanland.html?chartCollection=29#svid12_a48a52e155169e594d5b5ba


Företag som 
leds av kvinnor

21 %
2,7 miljoner kr 

72 %
9,4 miljoner kr 

Företag som 
leds av män

2022-06-0319

Mäns företag får mer av de offentliga bidragen

Källa: Region Västmanland

Företag som 
leds av kvinnor 
och män

6 %
1 miljoner kr

Region 
Västmanland 
betalade 2021 
ut företagsstöd 

för 13,2 mkr.



Systemfel – mäns företag får mer av de offentliga bidragen
Mansdominerade branscher är de huvudsakliga mottagarna av offentlig finansiering i absoluta tal.

Därnäst stöds branscher med jämn könsfördelning. 

Kvinnodominerade branscher erhåller den lägsta andelen stöd.

Beviljandegraden nära dubbelt så hög för män jämfört med beviljandegraden för kvinnor. 

Inom kvinnodominerade branscher var exempelvis beviljandegraden för kvinnor endast 12,2 procent medan den för män var 22,6 procent 
(Vinnova). 

Hos Energimyndigheten var beviljandegraden för kvinnor 23,0 procent och för män 39,5 procent

Rapportförfattarna ser det som anmärkningsvärt att kvinnor även har lägre beviljandegrad i kvinnodominerade branscher.

Inom tillverkande företag och inom tjänsteproducerande företag erhåller män finansiering i nivå med det belopp de ansökt om. 

Kvinnor erhåller endast hälften av vad de ansökt om inom tillverkande företag och något högre andel inom tjänsteproducerande företag.

Det kan finnas vissa avvikelser i förhållande till enstaka år eller i förhållande till någon av ovan nämnda aspekter gällande siffrorna från en 
enskild myndighet. Mönstren över tid är dock tydliga. 

2022-06-03

Gäller bidrag till företag från Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten
Källa: Jämställdhetsmyndigheten, 2022

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/ygshqsx4/bilaga-2-till-rapport-2022-2.pdf
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Totalt

Kvinna Man

Källa: SCB

Totalt antal 
sysselsatta

122 470 
personer 

Kvinnor och män arbetar inom olika branscher i Västmanland

Här är det 
jämställt bland 
de anställda!
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På 10 utrikes födda kvinnor, hur många har inte ett 
arbete? 
3, 4, 5 eller 6?



100 %

50 %

Var tredje utrikesfödd kvinna
i Västmanland står utanför arbetslivet

Källa: SCB (RAMS), Förvärvsgrad fördelat efter födelseregion 20-64 år, 2020
Statistikrapport utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden i Västmanland,
Region Västmanland

Det tar 7-10 år att 
etablera sig.
Ursprungsland har 
betydelse för 
etablering. Det är 
svårare för kvinnor.

UTAN ARBETE
Män Kvinnor

Födda i Sverige 11% 11%

Födda i Europa 19% 23%
Födda i övriga världen 24% 38%

Samtliga utrikesfödda 22% 33%

ARBETAR HELTID

statistikrapport-utrikesfoddas-etablering-pa-arbetsmarknaden-i-vastmanland


Höga inkomster: 11 %
Medelinkomst: 66 %

Låga inkomster: 23 % 

Höga inkomster: 24 % 
Medelinkomst: 60 %
Låga inkomster: 17 % 

Kvinnor Män

Varje år tjänar kvinnor i Västmanland i snitt 57 000 kr mindre än män

2022-06-03

Källa: SCB + 
Folkhälsomyndigheten/ 
kommunfakta, 2019

https://www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/
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Källa: SCB, 2020

Kvinnor har lägre inkomster, särskilt utrikes födda

Förvärvsinkomst 20 – 64 år i Västmanland, tusen kr, år 2020
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Källa: Liv och Hälsa - Region Västmanland (regionvastmanland.se), 2017 

Kvinnor och män i Västmanland trivs ungefär lika på jobbet

Andel som svarat 
”bra” eller ”mycket 

bra” på frågan: 
”Hur trivs du på 
ditt arbete?” i 

senaste 
undersökningen

Liv och hälsa.

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/liv--halsa/resultat2/
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/liv--halsa/resultat2/


Trivseln beror bland annat på yrket

2022-06-0327
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Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

Service-, omsorgs- och försäljningsyrken

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens

Chefsyrken

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.

Yrken inom administration och kundtjänst

Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion

Trivs på jobbet efter yrkeskategori, Västmanland

Källa: Liv och Hälsa - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Andel som svarat bra 
eller mycket bra på 

frågan: Hur trivs du på 
ditt arbete i senaste 

undersökningen  
Liv och hälsa.

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/liv--halsa/resultat2/


När du vill veta mer:
Kolada.se 

Tillväxtverket

Länsstyrelsen: Fakta om kvinnor och män

SCB: Tema jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten, analyser i korthet

https://www.kolada.se/
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c0e428/1547028614278/Fickbok-Fakta-om-kvinnor-och-m%C3%A4n-2018_Va%CC%88stmanland_TA.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/?area=&year=0&isoLang=sv-SE&limit=10&page=0&publicationType=Analyser+i+korthet


Hur kommer det 
sig att det ser ut som det gör?

Vad kan skillnaderna bero på?

Vad är normerna? 

Har kvinnor och män olika
förutsättningar?

Vad kan göras för att förändra?

2022-06-0329

Frågor att fundera på


