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Sammanfattning 

Denna uppsats inom ekonomisk historia behandlar kvinnors företagande i Umeå mellan åren 1931 och 1972, 

och omfattar därmed en turbulent tid med depression, världskrig och välfärdsstatens framväxande i Sverige. 

Det kvinnliga företagandets utveckling har analyserats utifrån flera perspektiv. Ett historisk-institutionellt 

perspektiv har anammats för att avgöra den nationella såväl som den lokala politikens betydelse under hela 

den undersökta perioden. Uppsatsen har även inkluderat ett genusteoretiskt perspektiv, vilket har använts för 

att problematisera företagande – i dess strukturuppbyggnad såväl som själva begreppet. I studiet av 

företagen har det främst fokuserats på de för kvinnor tre viktigaste näringsgrenarna, vilka var 

tillverkningsindustri, varuhandel, och service och tjänster. De slutsatser som dragits är att kvinnors 

företagande minskade jämfört med mäns under det studerade tidsintervallet, samt att deras företag var 

betydligt mindre sett till omsättning och antal anställda. En av orsakerna bedöms ha varit att deras 

företagande inte diskuterades nämnvärt av politiker nationellt eller lokalt. Följaktligen kom de inte heller att 

vara de främsta förmånstagarna av den politik som bedrevs. Bland övriga orsaker har det dels funnits att 

kvinnors förutsättningar att bedriva företag försämrades under perioden till följd av institutionella 

förändringar, dels så kom dragkraften mot lönearbetet att växa i takt med de politiska ambitionerna och 

arbetarvänliga reformer som ämnade få kvinnor i sysselsättning. En övergriplig och betydande, om än något 

undanskymd, faktor har även varit en nedvärdering av kvinnors företagande inom samhället. Samtida 

förväntningar och syn på kvinnor försvårade mest sannolikt för dem att bedriva företag på samma villkor 

som män. 
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perspektiv, näringsgrenar 
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1. Inledning 
Företagandet är ett stort och betydelsefullt område inom flera ekonomiska 

forskningsdiscipliner, och har diskuterats av nationalekonomiska klassiker från Adam Smith 

och Karl Marx till Joseph Schumpeter. Vad beträffar forskningen på området så har emellertid 

en stor del av inriktningen varit på innovatörer och stora företag – företrädesvis både och –, 

vilket inneburit att det mindre företagandet ofta hamnat i skymundan. Sverige är inget 

undantag. En stor del av den svenska forskningens fokus har landat på de stora 

exportindustrierna, vars betydelse för svensk ekonomisk utveckling ofta betonas. Att dessa 

industrier därtill var mansdominerade har bidragit till att den vetenskapliga bilden av 

företagandet inte kan hävdas representera det kvinnliga företagandet särdeles väl. Relativt lite 

forskning har gjorts på detta område, trots att det inte råder brist på kvinnliga företagare 

historiskt sett. Forskningen som avser kvinnlig sysselsättning har istället till övervägande del 

varit inriktad på förvärvsarbetet.  

   Likt arbetets titel antyder, så studerar denna uppsats kvinnors företagande i Sverige, 

närmare bestämt i Umeå, mellan åren 1931 och 1972. Motivet till detta är, med ovanstående 

bakgrund som hänvisning, att bidra till ökad förståelse kring kvinnligt företagande. Arbetet 

undersöker hur kvinnors företagande förhållit sig till mäns historiskt, i antal företagare såväl 

som företagens branschtillhörighet och storlek, men även vilka förutsättningar som funnits för 

kvinnor att bedriva företag och hur dessa förändrades. Den undersökta perioden har främst 

avgränsats av tillgången på material, men är likväl intressant för ämnet. Den är omvälvande 

på flera sätt. Depressionen äger rum i dess inledning, samt att andra världskriget och den 

starka ekonomiska tillväxten som följde på kriget fångas upp. Slutligen är de två sista 

decennierna av särskilt intresse ur kvinnoperspektiv, då det är under dessa år som kvinnornas 

stora inträde på arbetsmarknaden inleds.  

 

1.1. Problemformulering och syfte 
Kvinnors företagande är inget nytt fenomen. Det likställdes männens i och med 

näringsfrihetsförordningen som antog år 1864 i Sverige, och hade redan dessförinnan 

förekommit i varierande form och utsträckning.1 Trots detta har kvinnors företagande 

historiskt sett varit av betydligt mindre omfattning än männens, och det minskade även under 

en längre tid på 1900-talet.2 En viss återhämtning påbörjades först på slutet av 1900-talet, då 

																																																													
1	du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 9. 
2	Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 134-135.	
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frågan blev politiskt aktuell. Problemet häri tycks vara, att förutsättningarna för kvinnors 

företagande förändrades till det sämre under århundradet för att sedan vända. Syftet med den 

här studien är att kartlägga omfattningen av kvinnors företagande i Umeå samt öka förståelsen 

för kvinnoföretagens förutsättningar och utveckling under perioden 1931-1972. 

 

1.2. Frågeställningar 
Genom att besvara följande frågor ska uppsatsens syfte uppnås: 

- Hur utvecklades kvinnors företagande i förhållande till mäns i Umeå åren 1931-1972? 

- Hur förhöll sig kvinnors och mäns företag till varandra vad beträffar företagsstorlek 

inom respektive näring under perioden? 

- Hur påverkade politiken och den ekonomiska utvecklingen, nationell såväl som lokal, 

förutsättningarna för kvinnligt företagande? Hade de kvinnliga näringsidkarna något 

stöd från kvinnoorganisationer? 

Frågorna ska besvaras med hjälp av tidigare forskning på området men även genom egen 

empirisk undersökning av statistiskt material. Studien behöver dels kunna redogöra för det 

historiska händelseförloppet och dess inflytande på samhället, men även ta hänsyn till de 

politiska beslut som formade det institutionella ramverk inom vilket kvinnor bedrev företag. I 

synnerhet politiken behöver beskrivas på såväl nationell som lokal nivå, så att eventuella 

avvikelser från den nationella trenden kan förklaras. Vad avser en utveckling i den 

ekonomiska strukturen hos samhället kommer huvudsakligen den lokala att lyftas fram, med 

förevändningen att denna utveckling är den som arbetet ämnar studera. Slutligen måste 

undersökningen även kunna redogöra empiriskt för det kvinnliga företagandets tillstånd i 

Umeå stad över tid. 

 

1.3. Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 
Då kvinnligt företagande är ett relativt ungt forskningsområde så är tillgången på 

vetenskapligt material förhållandevis begränsat. Med detta sagt, så förekommer viss svårighet 

att hos oberoende källor dra paralleller mellan, samt styrka, forskningsresultat. Detta har 

emellertid, i den mån det varit möjligt, gjorts. 

   Qvist har studerat den kvinnliga emancipationsfrågan i Sverige mellan åren 1809 och 1846. 

Han förklarar att svenska kvinnor kom att tillerkännas flera rättigheter, såsom näringsfrihet, 

lika arvsrätt och myndighet, senare än i flera andra västeuropeiska länder. De första 

debattörerna som i Sverige kom att stödja en sådan radikal förändring uppkom först på slutet 

av 1700-talet, och frågan lyftes i riksdagen för första gången år 1809. Genom motioner togs 
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samtliga av dessa rättigheter upp. Det dröjde emellertid tills 1845 som lika arvsrätt mellan 

könen infördes. Vidare fick kvinnor endast viss möjlighet att bedriva näring från och med år 

1846 och fick vänta tills 1864 då näringsfrihet för samtliga myndiga medborgare 

lagstadgades.3 Myndighetsfrågan kom dock ej att få sin lösning under Qvists studieperiod, 

utan har istället upptagits av andra forskare, däribland Anita du Rietz, som förklarar att gifta 

kvinnor som sista grupp tillerkändes myndighet år 1921. Trots dessa formella hinder hade 

kvinnliga företagare förekommit under en lång period i Sverige, ofta som hustrur i någon 

form av småskalig produktionsverksamhet. Det var heller inte ovanligt att kvinnor övertog 

deras mäns verksamheter vid krig eller makens frånfälle.4 Särskilt stort var kvinnors 

företagande under 1920- och 30-talen, då var tionde yrkesverksam kvinna bedrev någon form 

av företag. Därefter minskade emellertid kvinnors företagande och kom, trots en återhämtning 

från 1980-talet, endast att uppgå till var tjugonde kvinna år 2008.5 Utvecklingens orsaker 

tillskrivs övervägande staten och fackförbunden, vars ageranden enligt du Rietz lade hinder i 

vägen för privat, småskaligt företagande och i synnerhet kvinnors. Nattarbetsförbud bedöms 

ha spelat störst roll och därefter det statliga monopolet på flera kvinnodominerade näringar.6 

Andra hinder har bedömts vara alkoholpolitiken men även den arbetarvänliga linje som 

politiken följt, vilken gynnade förvärvsarbete över företagande.7 

   Eftersom du Rietz betonar de institutionella arrangemangens betydelse för historieförloppet, 

så har hennes förklaringssätt i denna studie kategoriserats som historisk-institutionellt. Denna 

förklaringsmodell går till viss del stick i stäv med den genusteoretiska modell som 

presenterats av en del forskare, för denna studie Carin Holmquist och Elisabeth Sundin. De 

menar att kvinnors företagande är mindre än mäns snarare på grund av att det finns en manlig 

könsprägling av företagandet.8 Vidare är kvinnligt företagande i regel nedvärderat och – som 

följd – förbisett. Framgångsrika företag som bedrivits av kvinnor har omnämnts med 

överseende, som ”exceptionella” eller undantag, och ofta underordnats eftersom de tillhört 

kvinnodominerade näringar.9  

   Lena Andersson-Skogs analys av 1900-talets näringsliv och arbetsmarknad framhåller 

historisk-institutionella såväl som genusteoretiska förklaringar till det minskade företagandet. 

Målsättningen att uppnå generell välfärd i Sverige kom att uppfyllas genom politik som 

																																																													
3	Qvist, Gunnar (1960). Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846. 7. 	
4 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 9. 	
5	du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 12.	
6	du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 6-7, 	
7	du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 31, 41.	
8	Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 28.	
9	Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 146-147	



4	
	

främjade tillväxt och ökad produktion. De stora exportföretagens behov av råvaror och 

arbetare premierades.10 Genom omfattande rationaliseringar skulle mindre lönsamma företag 

konkurreras ut, vilket tillsammans med stor efterfrågan på arbetskraft bidrog till företagandets 

minskning. Även etableringströskeln för små företag höjdes till följd av växande kapitalkrav i 

produktionen samt en reglerad kapitalmarknad. Inom flera av näringarna där mindre företag 

bedrevs med en lägre ”kapitalintensitet”, i vilka kvinnor traditionellt var verksamma, 

existerade dessutom ett statligt monopol som förhindrade företagande. Istället för att bedriva 

företag inom dessa näringar, tog kvinnor anställning inom offentlig sektor, som genom att 

erbjuda kvinnor att arbeta deltid möjliggjorde för dem att uppfylla deras dubbla roller som 

försörjare och huvudsaklig ansvarig för hushållsarbetet.11 Sammanfattningsvis menar 

Andersson-Skog att det är: ”lätt att hitta argument som kan förklara nedgången i 

egenföretagandet under den period som den svenska välfärdsstaten formerades och 

expanderade och under de förutsättningar som den svenska modellen skapade inom ekonomin 

i sin helhet, ungefär mellan 1950 och 1990.”12 

 

1.4. Metod och material 
Ett material som inte tillhör den tidigare forskningen, men likväl är oumbärligt för studien, är 

de excerperade företagsräkningar som avser Umeå stad åren 1931, 1951 och 1972. 

Företagsräkningarna gjordes för att förbättra det statistiska underlaget som avser Sveriges 

yrkesförhållanden, och istället för att söka implementera denna statistik i de redan existerande 

folkräkningarna så kom företagsräkningarna att införas.13 De utfördes av staten och 

utvärderades utifrån en blankett som företagare fyllde i med uppgifter om bland annat 

lokalisering, ägarförhållanden, företagsform, antal anställda och omsättning. Undersökningen 

omfattade hundratusentals företag i landet. 

   För att besvara uppsatsens frågor krävs att ett lämpligt tillvägagångssätt iakttas i valet av 

material såväl som dess hantering. Då frågorna till övervägande del är av en kvantitativ natur 

har ett stort fokus lagts vid just denna aspekt. Arbetet lutar i mångt och mycket på egna 

beräkningar av en samling excerperade företagsräkningar som avser Umeå stad för åren 1931, 

1951 och 1972. Beskrivningen av metoden för företagsräkningarnas del är emellertid relativt 

omfattande och kommer därför senare i metodbeskrivningen. 

 

																																																													
10 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 127.	
11	Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 135-136. 
12 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 137. 
13 Kommerskollegium. 1931 års företagsräkning (SM). Band IV, kap. 10. 7.	
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1.4.1. Kvalitativa metoder 
För den kvalitativa sidan av frågeställningarna har det varit nödvändigt att börja med en 

överblick av den ekonomisk-historiska bakgrunden, men även att diskutera den forskning som 

berör kvinnligt företagande. Här har en textanalytisk metod använts, nämligen texttolkning, 

av ett urval av arbeten. Litteraturen som redogjorts för i avsnittet ”1.3. Forskningsläge och 

teoretiska utgångspunkter” har bidragit med den tidigare forskningen. För den politiska 

debatten i Umeå som avsåg kvinnors företagande, samt kvinnors organisering, har Olofssons 

bok varit till begränsad hjälp. I avsaknaden av fokus på just företagandet har dock såväl 

Stadsarkivet som Folkrörelsearkivet i Umeå besökts. För att få en bild av den lokala politiska 

diskussionen och beslutsfattningen så har handlingar från industridelegationen (1965-1967), 

industriutskottet (1968-1975), och industrinämnden (1962-1968) på Stadsarkivet gåtts 

igenom. Även stadsfullmäktiges protokoll för den aktuella perioden har undersökts, om än i 

begränsad omfattning. Hos Folkrörelsearkivet har kvinnors organisering främst undersökts, 

för att studera huruvida man engagerade sig i de kvinnliga företagarna och i så fall på vilka 

sätt. Grupper som studerats är Umeå fabriks- och hantverksförening – samt dess kvinnoklubb 

–, Umeå socialdemokratiska kvinnoklubb, och frisinnade kvinnor inom Folkpartiet (nu 

Liberalerna).  

 

1.4.2. Kvantitativa metoder 
I brist på tidigare forskning inom området så har mycket av arbetet med företagsräkningarna 

utgjorts av egen bearbetning av detta material. Här kommer endast de statistiska metoderna att 

redogöras för, medan urvalet av företag och deras kategorisering kommer att behandlas i ett 

eget avsnitt om just företagsräkningarna. Valet av denna uppdelning baseras på en vilja att 

tilldela viss närhet till genomgången av företagsräkningarna, när dessa väl ska redogöras för. 

   Hur ska då de kvantitativa frågorna, som berör skillnader i manligt och kvinnligt 

företagande samt dess orsaker, besvaras? Vad avser undersökningen av skillnader har valet av 

metod tyckts relativt rättframt. I avseende till den första frågeställningen kommer 

fördelningen av företagarantalet mellan könen att studeras som andelar av det totala 

företagandet, andelar av det totala företagandet inom respektive näringsgren samt inom 

könsgrupperna. Detta ger en god bild av var kvinnor och män återfanns samt hur väl 

representerade de var inom de olika näringarna. Notera att metoden är främst relativistisk och 

avser förhållandet mellan kvinnor och män. Alternativa metoder hade varit att mäta kvinnors 

och mäns företagande separat som andelar av deras respektive grupps totala antal sysselsatta, 

såsom Anita du Rietz, eller som andelar av 1000-tal invånare, vilket är Lena Andersson-Skogs 
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tillvägagångssätt. Detta hade bättre kunnat påvisa variationer i kvinnors företagande på så vis 

att det då hade varit oberoende av männens företagande. Kvinnors företagande kan ju ha legat 

stabilt under en period samtidigt som männens ökade, vilket resulterar i att kvinnors 

företagande tycks ha minskat när det egentligen endast minskat relativt männens. Att valet 

trots detta kvarstår är för att studien även är intresserad av att jämföra mäns och kvinnors 

företagande. Genom att mäta kvinnors företagande, i synnerhet företagens omsättning, i 

relativa tal istället för i absoluta så behöver ingen hänsyn tas till inflation. Missledande 

företagstillväxt kan på så vis undvikas eftersom jämförelsen är mellan män och kvinnor år för 

år, snarare än att jämförelsen vore mellan åren och omsättningen i absoluta tal. Ett annat skäl 

till att denna mätmetod har valts är att flera av kommande statistiska metoder förutsätter att en 

jämförelse mellan män och kvinnor har gjorts, och för att inte statistiken ska upplevas som en 

upprepning har det förefallit lämpligt att nöja sig med denna.  

   Angående metodiken för att jämföra kvinnors och mäns företagsstorlek har flera faktorer 

beaktats. Dels behövs de kvinnliga företagens andel av den totala omsättningen, inom 

näringsgrenar och totalt, ställas i förhållande till deras andel av samtliga företag. Om kvinnors 

företags andel av den totala omsättningen inte var proportionerlig med deras andel av det 

totala antalet företagare, hur bör detta bäst undersökas och förklaras? Här har en metod valts 

där snittomsättningen för mäns och kvinnors företag studerats, det vill säga kvinnors företags 

medelomsättning som andel av männens. Om kvinnornas företag i snitt omsatte mindre än 

männens, så kan detta förklara en oproportionerligt låg andel av total omsättning. För en 

studie över tid har även tillväxtjämförelse tagits hänsyn till genom att lägga till en 

tillväxtfaktor för mäns och kvinnors företag, vilket ger en bild av hur företagsstorleken 

förändras för respektive grupp under perioden. 

   Fördelen med metoden att jämföra gruppernas snittomsättning är att den bortser från de 

stora skillnaderna i könsfördelning inom vissa näringar och tillåter en direkt jämförelse 

mellan mäns och kvinnors företags omsättning. Nackdelen är att den är blind för eventuella 

över- och underrepresentationer bland stora och små företag, vilka kan ge en icke-

representativ bild av normföretaget. Detta fångas emellertid upp av en kompletterande metod 

där kvinnliga företags representation har studerats bland den femtedel av företag som omsatte 

mest respektive minst. En oproportionerligt låg kvinnlig närvaro bland de största företagen, i 

förhållande till kvinnors andel av totalt antal företagare, alternativt en hög närvaro bland de 

minsta kan påvisa eventuella koncentrationer av små respektive stora företag hos 

företagargrupperna. På så vis kan orsaker till en avvikelse i omsättning härledas. 
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   Även anställningen måste studeras ifråga om företagens storlek, i synnerhet när de större 

företagen undersöks. Här uppstår emellertid svårigheter att använda samma metod som för 

omsättning, där den största respektive minsta femtedelen av företag undersöks för att se om en 

överrepresentation av ettdera könet råder. Till skillnad från omsättningen, där varje företag i 

urvalet uppger en omsättning, så kan närmare hälften av företagen i en bransch helt sakna 

anställda. Då omöjliggörs en studie av de till antalet minsta företagen, eftersom fler än urvalet 

företag vore lika små.  

   Istället har bland annat manliga och kvinnliga näringsidkares anställningsbenägenhet, det 

vill säga andelen företagare som hade minst en anställd, undersökts. Metoden har kombinerats 

med en studie av snittpersonalen bland företag som anställde, vilket bidrar till att en relativt 

klar bild av eventuella skillnader i företagsstorlek framgår. Exempelvis kan kvinnor i större 

utsträckning ha tagit steget att anställa en person, medan männen som faktiskt anställde hade 

fler under sig och bedrev större företag. Detta skulle i så fall visa sig i att fler kvinnor 

anställde, men likväl inte stod för en andel av totalt anställda som vore proportionerlig till 

deras representation inom en viss näring. 

 

1.5. Källkritik 
Vad beträffar historiska verk som Olofssons, och i den utsträckning det använts även Qvists, 

så har källorna bedömts såväl tillförlitliga som sakliga. Olofsson saknar förklaringsmodeller 

till utveckling utan redogör endast för den, och lyfter upp de olika sidornas ståndpunkter i de 

fall de uppkommer. Hans arbete bygger på ett varierat material; dokument sammanställda av 

kommunala verksamheter och nämnder, statliga dokument varierande från kommerskollegium 

till riksdagen, verksamhets- och revisionsberättelser från allsköns föreningar, samt 

tidningsklipp från lokal såväl som nationell dagspress. De statligt sammanställda dokument 

som använts saknar skäl att misstänkliggöras, och i största utsträckning gäller detta även 

föreningars egen dokumenterade historia. Tidningsklippens användning tycks som främsta 

syfte ha varit att levandegöra det dåtida samhället, och en saklighet löper som en röd tråd 

genom texten. 

   När det kommer till företagsräkningarna måste en viss kritik av redogörelserna framföras. 

Flera redovisningsfel har nämligen förekommit under 1931 och 1951 års räkningar, med en 

majoritet i den första. För 1931 har saknade eller bristfälliga uppgifter angående 

näringsidkares kön, företags omsättning, anställning och till och med bolagsform förekommit. 

För något enstaka företag har även den redovisade omsättningen varit uppenbart felaktig. 

Vidare har företag med identisk eller närapå identisk verksamhet tillskrivits olika namn, vilket 
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ytterligare har försvårat kategorisering. Ett exempel är bageriverksamheten vilken år 1931 

förekom med 14 olika namnvarianter, varav några gjorde gränsen mellan näringsgrenar diffus. 

I företagsurvalet har alla dessa faktorer varit tvungna att tas i beaktande, vilket kommet att bli 

tydligt i resultatdelen. 

   Anita du Rietz arbete är som tidigare nämnt fokuserat på institutionella faktorers påverkan 

på kvinnors företagande. Hon är till följd inte lika nyanserad som till exempel Lena 

Andersson-Skog är i sin analys på området, där en kombination av olika faktorer lyfts fram. 

Du Rietz tämligen ensidigt negativa beskrivning av statens, i synnerhet socialdemokratins, 

och fackens ageranden under 1900-talet väcker frågor kring sakligheten i hennes redogörelse 

– särskilt som hon även är snabb att lovorda borgerliga reformer som genomfördes på 1990-

talet och framåt. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke när du Rietz läses och refereras till. 

Ett sakligt förhållandesätt vore att fokusera på du Rietz redogörelse för de institutionella 

faktorerna, men i hennes kritik även lyfta fram andra författares perspektiv och tolkningar för 

att ge en mer nyanserad bild. Carin Holmquist och Elisabeth Sundin måste förhållas till på ett 

liknande sätt som du Rietz, då författarnas utgångspunkt också är en förklaringsmodell utifrån 

vilken de sedan avser tolka skillnader mellan kvinnors och mäns företagande. Deras arbete 

förkastar förvisso inte andra perspektiv utan lyfter dem tvärtom emellanåt, men då deras fokus 

ligger på att bredda existerande förklaringsmodeller så är det förståeligt att dessa inte tilldelas 

nämnvärt utrymme. Kritik går emellertid att framföra till metodiken som valts, vilket även du 

Rietz utpekar. Det kanske tydligaste exemplet är deras val av empirisk undersökning, vilken 

är baserad på ett urval intervjuer. Att urvalet är begränsat framgår tydligt av det fåtal som lyfts 

fram i boken. Det saknas även en förklaring till den metod som använts för att välja de 

intervjuade personerna. 

   Mot Anita du Rietz kritik måste dock också vissa invändningar framhållas. Hon hävdar att 

”…det konstaterats att skillnaden mellan kvinnligt och manligt företagande i statistisk 

belysning inte uppvisar några större skillnader.”,14 efter att ha presenterat statistik som även 

Holmquist och Sundin i begränsad utsträckning refererat till och som avser en mängd frågor 

som ställts till kvinnliga och manliga företagare i enkäter.15 Dessa frågor motsvarar emellertid 

på intet sätt bevisning mot Holmquist och Sundins hela anförande. I sanning så medgav de att 

det går att finna såväl likheter som olikheter i mäns och kvinnors företagande, och de berörda 

frågorna utgjorde endast ett kort stycke i det ämnade avsnittet. Istället lyder de skillnader som 

Holmquist och Sundin främst vill påvisa i sin antologi som följande; kvinnor har varit 

																																																													
14	du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 121-133.	
15 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 121-133. 
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historiskt underrepresenterade bland företagare i allmänhet, bland höga chefsjobb och som 

ensamma ägare för stora företag. Det råder även en segregering mellan branscher där kvinnor 

är kraftigt underrepresenterade i några och överrepresenterade i andra – främst branscher vars 

arbetsuppgifter tillhör de traditionellt kvinnliga.16 Detta statistiska underlag bemöts på 

ingalunda av du Rietz i hennes kritik mot forskarna.  

 

1.6. Avgränsning 
För att få en representativ bild av hur kvinnor agerade som självständiga, näringsidkande 

individer har en avgränsning nödgats göra i fallet av vilka bolagsformer som arbetet ämnar 

studera. Enskilda personer, alternativt fysiska personer för företagsräkningarna som följer 

1931 års, är den bolagsform som har bedömts mest lämplig. Detta förutsätter nämligen att den 

som äger företaget är just en människa, vilket skiljer sig från juridisk person där en grupp 

människor – en förening eller organisation – registreras som ägare.17 Det medföljande 

ansvaret för den enskilde företagaren anses även främja en större delaktighet i företaget, vilket 

är av stor vikt för studien. Vad gäller tidsperiod så kommer arbetet att kortfattat behandla 

några av de viktigaste institutionella reformerna för kvinnligt företagande sedan 1864, men 

själva den empiriska analysen omfattar endast perioden 1931-1972 till följd av bristande 

tillgång på källmaterial. 

   Vidare så kommer studien inte att diskutera de manliga branscherna annat än som 

jämförelse med de kvinnliga, vilket motiveras med att arbetets fokus ligger på just kvinnorna 

och männen därmed främst blir intressanta som utgångspunkt för jämförelse. Dessutom 

kommer inte några andra städers utveckling än Umeås att studeras. För en sådan 

undersökning så vore förutsättningen dels, för att studiens genomgripande syfte skulle 

upprätthållas, att excerperingar av företagsräkningar för varje stad fanns att tillgå alternativt 

utfördes. Dels så skulle det kräva att utförliga undersökningar av andra städers lokala historia 

studerades, med besök i berörda städers arkiv. Ett arbete av sådan omfattning har funnits 

överskrida tids- och utrymmesramarna för en uppsats av detta omfång, och därmed har en 

avgränsning gjorts till att endast inkludera Umeå stad. 

   Slutligen så kommer studien att fokusera på ett fåtal näringsgrenar i undersökningen och 

analysen av företagsräkningarna. Bakgrunden till detta är att det funnits opåkallat att göra 

utförliga redogörelser för samtliga näringsgrenar, då endast ett fåtal har haft någon större 

																																																													
16 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 13-15, 22-
23, 132-136. 
17 https://www.kronofogden.se/Fysiskperson.html	
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betydelse för kvinnors företagande i Umeå. Efter att ovan nämnd ram för tid och utrymme 

också tagits hänsyn till så har därför en avgränsning gjorts även här.  

 

1.7.  Disposition 
Nästa del av arbetet beskriver kvinnors historiska förutsättningar att bedriva företag, främst 

utifrån historisk-institutionella och genusteoretiska perspektiv. Därefter följer en 

historieskrivning av Umeå stads ekonomiska och politiska historia, vilket bidrar med en bild 

av den miljö vari stadens kvinnor bedrev sina företag. Med denna historiska och teoretiska 

bakgrund kommer sedan själva företagen att studeras. 
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2. Företagandets förutsättningar för kvinnor under 1900-talet 
Detta avsnitt redogör för den långdragna process som utgjorde de svenska kvinnornas 

ekonomiska frigörelse, samt deras engagemang i näringslivet därefter. Historieskrivningen 

inleds närmare två hundra år före detta arbetes aktuella period, når sin kulmen vid kvinnornas 

slutliga och allmängiltiga bemyndigande 1921, och mynnar ut i en skildring av betydelsefull 

lagstiftning som infördes fram till studiens slutår. Utöver den institutionella utvecklingen så 

kommer även kvinnornas företagande att studeras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

 

2.1. Kvinnors ekonomiska medborgarskap 
Kvinnors rätt att bedriva vissa former av företagsverksamhet sträcker sig tillbaka till 1700-

talet. 1739 års manufakturprivilegier samt 1770 års hallordning likställde fabriksdrift som 

leddes av män såväl som kvinnor, då inga krav på vare sig utbildning eller kön förekom. 

Såväl hantverksordningen 1720 som handelsreglementet 1734 avsåg emellertid enbart 

manliga utövare, med undantaget för handelsänkor som kunde tillåtas fortsätta sin avlidne 

makes verksamhet.18 Kvinnan var vidare kraftigt beskuren i sina möjligheter att sköta sin 

egendom, vilket endast änkor tilläts göra utan förmyndare. Arvsrätten likställdes mellan 

könen år 1845, men kvinnornas omyndighetstillstånd kom att bestå i samma form tills 1858 

då ett gradvist arbete påbörjades för en förändring.19 År 1864 infördes näringsfrihet i Sverige, 

vilket gav varje medborgare rätt att ägna sig åt de flesta näringar samt likställde kvinnor och 

män i den mån de var myndiga. För omyndiga krävdes ännu förmyndarens lov samt att denne 

åtog sig ansvaret för den omyndiges förbindelser.20 Till skillnad från tidigare kunde kvinnor 

likväl inte förvägras att idka näring på grund av kön. Det skulle dröja tills år 1921 innan de 

gifta kvinnorna som sista grupp erkändes myndighet och därmed ekonomisk självständighet.21  

 

2.2. Kvinnor som företagare 
Under 1920- och 30-talen var kvinnligt företagande relativt livligt, och av Anita du Rietz 

beskrivs det att var tionde yrkesverksam kvinna drev eget företag. Detta jämförs med 1870 

och 2008 då andelen av yrkesverksamma kvinnor som bedrev företag låg på 5%.22 Det var 

främst under mellankrigstiden som såväl kvinnor som män övergick från anställning till eget 

																																																													
18 Qvist, Gunnar (1960). Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846. 45. 
19 Qvist, Gunnar (1960). Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846. 42-43. 
20 SFS 1864:41”Angående utvidgad näringsfrihet”. 
21 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 10. 
22	du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 11.	
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företagande, och tillbakagången skedde främst i krigstider.23 Lena Andersson-Skog förser 

detta med stöd genom Erik Dahméns studier, som tidigt påvisade ”sambandet mellan 

ekonomiska kriser och företagande. Han visade att den ekonomiska krisen under 1930-talet 

förde med sig att många småföretag startades eftersom det inte fanns lönearbeten – 

”levebrödsföretag” ersatte anställning… Tydligt är också att dessa levebrödsföretag försvann 

när konjunkturerna vände och efterfrågan på arbetskraft ökade igen.”24 

   Andersson-Skog beskriver hur företagandet var relativt stabilt fram till 1950, varefter 

sifforna minskade kraftigt. Kvinnors nedgång inleddes tidigare än männens, redan på 1930-

talet, men år 1980 hade bägge gruppers företagande minskat med ungefär hälften, där 

kvinnors näringsidkande drabbades något hårdare. Andersson-Skog lyfter flera faktorer som 

sannolikt bidrog till nedgången i företagande. Den ekonomiska politiken som bedrevs vid 

mitten av 1900-talet, som genom rationalisering ämnade styra in företagen mot höjd 

produktivitet och lönsamhet, pekas ut som en av orsakerna. ”Företag eller branscher med låg 

lönsamhet skulle tvingas betala högre löner eller konkurreras ut.”25 Såväl handel som industri 

omfattades av utvecklingen mot stordrift, och med större företagsenheter så medföljde ett ökat 

krav på kapital och en högre tröskel för att starta företag. Detta skedde samtidigt som Sveriges 

kapitalmarknad var hårt reglerad vilket kan ha försvårat för mindre företag att etablera sig, 

menar Andersson-Skog. Ett par kvinnospecifika orsaker för nedgången var statens monopol 

på flera kvinnodominerade tjänstenäringar, däribland vård och omsorg, det större kvinnliga 

ansvaret för hemarbete samt snabba reallöneökningar, vilka kom att göra deltidsarbete inom 

offentlig sektor – när denna expanderade under andra halvan av 1900-talet – till ett attraktivt 

alternativ för kvinnor. Andersson-Skog inflikar även att det är tämligen lätt att hitta argument 

för att den offentliga sektorns expansion drabbade kvinnors företagande.26 Detta instämmer 

även Carina Holmquist och Elisabeth Sundin i, som i likhet med Andersson-Skog lyfter det 

statliga monopolet och kvinnors ökade yrkesarbete inom den offentliga sektorn.27 

   Av samtliga författare är det emellertid främst du Rietz som vill påvisa statens roll i det 

kvinnliga företagandets nedgång och koppla detta till den offentliga sektorns expansion. 

Författaren beskriver att arbetet med att få fler kvinnor i sysselsättning i stort sett stod still 

fram till 1960-talet, vilket sedan kan sägas löpte parallellt med den offentliga sektorns 

expansion. De viktiga reformer som genomfördes och som var riktade till kvinnors 

																																																													
23 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 10-12. 
24	Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 138.	
25 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 128. 
26 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 134-137. 
27 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 144-145.	
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sysselsättning gynnade genomgående lönearbetet över företagandet. Några exempel var 1939 

års förbud mot att avskeda kvinnor med graviditet, förlossning eller giftermål som 

förevändning, 1955 års betalda barnledighet i tre månader för yrkesarbetande kvinnor, 1974 

års föräldraförsäkring för delad ledighet vid barns födsel, samt 1979 års rätt till sex timmars 

arbetsdag utan kompensation för föräldrar med barn upp till 8 år.28 För företagare blev det på 

flera sätt tvärtom svårare under andra halvan av 1900-talet, dels i och med växande 

arbetsgivaravgifter 1955/1960 som gällde fram till 1990 men även genom utformningen av 

socialförsäkringssystemet 1962 samt dess utvidgning 1976. I synnerhet den senare kom enligt 

du Rietz att skilja på arbetstagare och arbetsgivare på ett sätt som inte gjorts på något annat 

område i svensk lagstiftning. Det är nämligen arbetsgivaren som betalar dessa avgifter för 

arbetstagarens räkning, medan egenföretagarna är skyldiga att se till sig själva. 

Egenföretagare är därtill inte lika väl skyddade under socialförsäkringarna vid oväntade 

händelser som anställda.29 Även Andersson-Skog betonar socialförsäkringarna, främst då 

pension och sjukersättning, som viktiga och skriver att dessa ”byggde på att ersättningen och 

därmed försörjningstryggheten kopplades till lönearbete; inte till eget företagande.”30 

   Fler hinder som uppkom för kvinnors företagande under 1900-talet utgjordes enligt du Rietz 

av nattarbetsförbudet, alkoholpolitiken samt den växande offentliga sektorns monopol på 

skola, vård och omsorg.31 Den offentliga sektorn kom inte att bli föremål för eget företagande 

förrän privatiseringar 1992/1993 inom friskolor och dagisverksamhet inträffade, vilket du 

Rietz anser bidrog till att hålla nere kvinnors företagande.32 Detta får medhåll från Lena 

Andersson-Skog, som menar att avregleringar inom offentlig sektor från och med mitten på 

1990-talet utgjorde viktiga förutsättningar för tillväxten av kvinnors företagande.33  

   Alkoholpolitiken, vilket mynnade ut i alkoholmonopolet vi känner vid idag, var ämnat att 

lösa problemet med svenskarnas omfattande missbruk av alkohol. Till skillnad från det 

statliga monopolet på skola och omvårdnad kom alkoholmonopolet att drabba en redan 

befintlig näring där många kvinnliga företagare var verksamma, nämligen hotell-, restaurang-, 

kafé- och pensionatsbranschen. År 1905 infördes ett bolagssystem för försäljning av brännvin 

som stramades åt 1913 då hela landet kom att omfattas. De nya ingripandena innebar att 

																																																													
28 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 31. 
29 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 34-36. 
30 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 136. 
31 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 5. 
32 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 46-48. 
33 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 130-134. 
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utöver försäljningen så kom produktion, prissättning och kundernas inköpsbehov att 

regleras.34  

   I samband med alkoholmonopolets åtstramning så bildades år 1916 ett statligt 

restaurangbolag, Stockholms allmänna restaurangbolag (SARA). Bolagets syfte var att skapa 

”folkrestauranger fria från onödig sprit”. Det dröjde inte länge förrän bolaget spred sig över 

hela landet och tillskansade sig, enligt du Rietz, rena monopolställningar i flera svenska 

städer. Detta skedde ofta genom tvång av kommunalpolitiska beslut och ”tvivelaktiga 

konkurrensmedel”. Den upplevda problematiken hos företagare med utskänkningssystemet, 

SARA-bolagets övertaganden samt den förda prispolitiken kom att tas upp år 1934 av en ny 

socialdemokratisk regering, som trots kritiken kom att utvidga de mandat som redan 

innehades av det statliga monopolet. Du Rietz beskriver att detta försämrade en redan svår 

situation för enskilda företag, som efter 1934 kunde övertas av SARA-bolaget på ”ren 

monopolbasis”. År 1955 skedde vissa lättnader i systemet, men det skulle dröja till 1963 som 

regeringen slopade utskänkningsskatten, och till följd av en tilltagande konkurrens skulle 

SARA-bolaget även försvinna år 1992 i och med konkurs.35 

   1889 infördes i Sverige en mängd generella skyddsbestämmelser som avsåg 

arbetsförhållandena i landet. En av dessa skyddsbestämmelser gällde ett nattarbetsförbud för 

kvinnor inom vissa näringar.36 Du Rietz förklarar att få kvinnor arbetade i drabbade industrier 

vid beslutets inträde och under angivna arbetstider, men där traditionellt manliga industrier 

påverkades föga så kunde kvinnliga företagare inom bland annat textilindustrin inte tjäna 

pengar dygnet runt. Tvärtom där lokaler och dyra maskiner stod oanvända. Detta gjorde 

kvinnorna till de stora förlorarna, men trots protester så bestod lagstiftningen då såväl 

socialdemokraterna som LO var positiva till den, och en utvidgning av lagen att även omfatta 

små företag skedde år 1935. Du Rietz är av åsikten att detta drabbade kvinnliga företagare 

hårt, eftersom de vid tidpunkten sällan kunde bedriva företagen utan flera anställda.  

   Det skulle dröja tills 1962 som LO ändrade inställning och motiverade beslutet med att 

”skyddsåtgärderna” inte längre var nödvändiga, och att deras avskaffning var avgörande för 

att landet skulle klara den internationella konkurrensen.37 

   Istället för att uppmuntra kvinnor att lönearbeta så ville man från statligt håll, enligt du 

Rietz, utveckla kvinnans husmodersroll genom att göra det till ett verkligt yrke. 

																																																													
34 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 41. 
35 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 42. 
36 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 16-17. 
37 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 37-41. 
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Husmodersskolor startades och folkhuskommissionens kvinnoråd samt 

livsmedelskommissionen inrättades i början av 1900-talet. Kunskaperna om rationell 

matlagning och hushållning som dessa förmedlade kom att spela en viktig och naturlig roll 

under första världskrigets ransoneringar. Hushållsarbetet kom nästan att jämställas med 

männens, med undantaget att det var obetalt. Vid slutet av kriget kom även ett fackförbund att 

bildas år 1919, Sveriges husmodersföreningars riksförbund.  

   Så småningom kom diskussioner om hustrulöner på 1920-talet samt att kvinnans 

dubbelarbete togs upp på 30-talet. Debatterna mynnade så småningom ut i att socialisterna 

riktade sin uppmärksamhet mot ”de gamla ideologierna om rationaliseringar och förbättringar 

i hemmen.” Genom att effektivisera hemarbetet och korta ned arbetstiden på jobbet så kunde 

tid frigöras för kvinnan att utbilda sig och lönearbeta.38 

   Du Rietz menar att socialdemokratins försök att motarbeta kvinnans lönearbete är en 

förklaring till att andelen hemmafruar låg konstant fram till 1920-talet, varefter andelen ökade 

ända fram tills 1960-talet, då den offentliga sektorns expansion kom att tillta som mest.39 

 

2.3. Genus betydelse för svenskt företagande 
Bland forskare som studerar företagande utifrån ett genusteoretiskt perspektiv så har ett flertal 

iakttagelser gjorts. För att klargöra orsakerna till dessa så har en förklaringsmodell utarbetats 

av Holmquist och Sundin, vilken bygger på att kvinnor och det kvinnliga är åsidosatt och 

betraktas som lägre stående än det manliga.40 Av de iakttagelser som förekommer i deras 

arbete så är det främst tre som sticker ut. Den första är kvinnornas undanskymda roll i 

näringslivet. Det motiveras på flera sätt. Dels att kvinnor är underrepresenterade på olika vis i 

statistik, osynliga till och med på grund av att de emellanåt inte står registrerade på företag 

som de i verklighet själva bedriver – ofta då i samarbete med någon annan.41 Holmquist och 

Sundin påvisar även att kvinnors företag inte uppmärksammas tillräckligt, trots att de utgör en 

ansenlig del av företagsantalet. I den mån de diskuteras är det i regel som del av den kvinnliga 

sfär där de ofta verkar, och inte sällan med viss fördragsamhet. Som exempel lyfter de ett 

kosmetikaföretag samt verksamheter inriktade på hemförsäljning av plastburkarna 

Tupperware.42 

																																																													
38 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 17-19. 
39 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 20. 
40 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 56-57. 
41 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 33, 135-
136. 
42 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 11-12, 31-
33, 146-147. 
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   Den andra iakttagelsen som Holmquist och Sundin anser påvisar kvinnornas åsidosättande 

är den segregering som råder såväl horisontellt som vertikalt inom arbets- och näringslivet. 

Med horisontell segregering menar de att kvinnor och män i huvudsak är verksamma inom 

olika branscher. Vertikal segregering avser en hierarki inom branscher där män återfinns på 

de högsta positionerna och driver de största företagen medan kvinnorna i regel bedriver 

mindre företag och innehar lägre chefsposter.43 Denna iakttagelse är de inte ensamma om att 

göra, och av använda författare så lyfter även Andersson-Skog fenomenet.44 Med 

segregeringen följde även makten och status, vilket var fallet då männen övertog 

mejerskayrket från kvinnorna när arbetet blev mer tekniskt och industriellt.45 

Segregeringsprincipen är troligtvis även den iakttagelse som är mest återkommande i 

Holmquist och Sundins arbete, och utgör ett viktigt argument i deras tes att kvinnor, som 

arbetare och företagare, genomgående haft sämre förutsättningar eftersom att de värderats 

lägre än deras manliga motsvarigheter. I det främsta exemplet, en studie om Ica-

organisationens uppkomst och framväxt, berättas det hur män kom att dominera. Männen drev 

de stora företagen och kvinnorna de mindre. Av litteraturen framgår det, menar Holmquist 

och Sundin, att en mansstruktur även genomsyrade organisationen, med en tydligt åtskild 

manlig och kvinnliga sfär. Männen var företagarna alltmedan kvinnorna – där de förekom – 

eventuellt som husmor eller anställd, då ofta på kontor.46 Det lyfts även fram viss statistik för 

horisontell segregering på ett mer allmänt plan, där de traditionellt manliga respektive 

kvinnliga näringarna återfinns. Männen dominerar majoriteten av branscher, men i synnerhet 

inom byggnads har kvinnorna så gott som uteblivit. För dessa har istället hotell, restaurang 

och personliga tjänster samt socialarbete, hälso- och sjukvård varit de viktigaste och kommit 

att tillskrivas traditionellt kvinnliga näringar.47 

   Den sista iakttagelsen, vilken även utgör en viktig del i Holmquist och Sundins 

förklaringsmodell, är att företagandet enligt författarna är manligt präglat. De menar att det i 

regel tas för givet att företagaren är en man då termen ”företagande” ger manliga 

associationer (vilket anknyts till den tidigare nämnda överseende ton som kvinnors företag 

ofta omtalats med), samt att företagarvärlden och kvinnovärlden är åtskilda av olika 

																																																													
43 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 92-93, 
142-143. 
44 Andersson-Skog, Lena (2012). Den hållbara svenska modellen. 133. 
45 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 111. 
46 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 92-93, 
105-107, 112-113. 
47 Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 14.	
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värderingar, uppgifter och förväntningar.48 Just att kvinnorna skulle uppleva större konflikter 

mellan privatliv och arbetsliv än män har ifrågasatts av Anita du Rietz, som skriver; ”En 

invändning mot detta resonemang är att kvinnor som lönearbetar i ett företag redan där möter 

två olika världar, den som hon bär med sig från den privata sfären och kraven i arbetslivet på 

prestation, konkurrens och anpassning. Detsamma gäller för männen. Att kraven på 

egenföretagaren skulle vara så annorlunda än de som ställs på lönearbetare verkar främmande. 

Allt yrkesarbete sker på andra villkor än det privata livets. Gränsen går snarare där.”49  

 

2.4. Sammanfattning och slutsatser 
Det finns många teorier kring eventuella orsaker till att kvinnors företagande minskade i 

större utsträckning än männens från 1930-talet, men även om somliga tycks ha starkare 

samband än andra så är det svårt, troligtvis omöjligt, att fastställa någon enskild största orsak. 

Det råder överlag en konsensus bland tidigare forskare att det statliga monopolet på 

tjänstenäringar såsom skola, hälso- och sjukvård agerade som ett hinder för kvinnors 

företagande, samt att privatiseringar inom offentlig sektor kom att bidra starkt till ökningen 

från och med 1990-talet. Forskarna tycks även enhälliga i ståndpunkten att 

socialförsäkringssystemets utformning har kommit att gynna lönearbete över företagande, om 

än detta torde ha varit gällande för män såväl som kvinnor. Därefter går emellertid påvisade 

orsaker om än inte emot varandra så åtminstone isär. Andersson-Skog lyfter den ekonomiska 

politiken, inriktad på storskalighet och lönsamhet, tillsammans med en hårt reglerad 

kapitalmarknad som skäl till att etableringströskeln höjdes för små företag – vilka vi kommer 

att få se dominerades av just kvinnor i Umeå. Anita du Rietz historisk-institutionella 

perspektiv är mer fokuserat på lagstiftningen, där alkoholpolitik, nattarbetsförbud samt 

professionalisering av husmodersrollen får stort utrymme. Det framgår inte av diskussionen 

kring nattarbetsförbudet i hur stor utsträckning kvinnliga företagare som helhet drabbades, 

men det tycks åtminstone ha varit i större utsträckning än för männen och är därför värt att 

understryka. Alkoholpolitiken torde även den ha varit viktig, men med materialet som 

uppsatsen består av vore det svårt att statistiskt fastställa dess betydelse för såväl kvinnor som 

män. Likaså är det svårt att påvisa hur stor betydelse satsningen på hemmafruarna fick för 

kvinnligt företagande, om än det tycks finnas ett visst samband om man ska tro du Rietz. 

   Ett genusteoretiskt perspektiv har även lyfts som pekar på att kvinnor som bedriver företag 

inte har behandlats på samma sätt som deras manliga motsvarigheter. De har värderats lägre 

																																																													
48	Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 19, 31-33.	
49 du Rietz, Anita (2009). Svenskornas företagsamma historia. 121.	
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och deras företag har nedprioriterats, vilket tagit sin form i en tydlig polarisering i kvinnors 

och mäns företagande. Dels skiljer sig de näringsgrenar inom vilka män och kvinnor är 

verksamma, dels så bedriver kvinnor i större utsträckning än män de minsta företagen. Vidare 

så har nedprioriteringen lett till att kvinnors företag osynliggjorts och som regel endast 

diskuterats om i överseende ordalag. En stor del av detta är, enligt Holmquist och Sundin, 

följden av att företagandet är präglat av manliga värderingar och egenskaper som ofta 

tillskrivs just män.  

   För att få en klarare bild av hur utvecklingen faktiskt kunde se ut, kommer jag i följande 

avsnitt att redogöra för Umeås historia och politik i ett försök att fånga upp och beskriva de 

förhållanden under vilka företagarna i staden bedrev sina verksamheter.  

  



19	
	

3. Umeå – ekonomisk struktur och politisk debatt under 
närmare ett århundrade 

I detta avsnitt kommer Umeås ekonomiska historia att beskrivas från och med införandet av 

näringsfriheten år 1864 och fram till 1972. Kapitlet redogör för stadens ekonomiska struktur 

och är uppdelat i tydligt åtskilda tidsperioder: Från 1864 till 1914, första världskriget och 

mellankrigstiden, andra världskriget, samt efterkrigstiden. Inflytandet som händelser och 

beslut utövade på näringslivet placeras extra vikt vid, med utsikten att denna lokalhistoriska 

bakgrund, samt den nationella, ska komma att bidra med förklaringar till eventuella 

förändringar i företagsklimatet i Umeå som kommer att studeras längre fram i arbetet.  

 

3.1. Umeå stads ekonomiska struktur och historia fram till 1914  
I århundraden utgjorde handeln den viktigaste näringen i Umeå och staden kallades med rätta 

för köpstad. Det dröjde tills grannstäder som Skellefteå grundades och därmed övertog delar 

av Umeås handelsområde, som andra näringar kom att få större betydelse. Dessa var 

inledningsvis skepps- och rederirörelser, vilka sköttes av handelshusen och tidvis kom att vara 

mycket omfattande. Handelshusen, som förlorat sina monopol över handeln sedan 

näringsfriheten anlände, diversifierade på så sätt sin verksamhet och produktion. Uppsvinget 

som staden upplevde i och med skeppsbyggeriet och rederirörelsen kom även att öka 

köpkraften i staden, vilket i sin tur ökade handelshusens kundbas.50 Från och med 1890-talet 

började dock handelshusen så sakteliga att försvinna. Efter stadsbranden år 1888 kom istället 

handeln att förnyas med moderna ”köpcenter” vars kundunderlag till största delen bestod av 

stadsbefolkningen. Den ständigt växande befolkningen, redovisad för i diagrammet nedan, var 

särskilt gynnsamt för handeln och nyetableringen av företag var hög. Mellan åren 1887 och 

1910 ökade antalet handelsföretag från 56 till 76, varav 3 bolag. Anställningen inom näringen 

mer än fördubblades under samma period.51 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
50 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 89. 
51 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 93, 99-100. 
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Diagram 1. Umeås befolkning 1850-1995 

 
Källa: Lantz, Gunnar (2013). Kommunal kraft: Hamnar, elektricitet och systembyggare i Umeå 1920-1960. Ss.27.  

 

Den höga nyetableringen till trots så förlorade handeln sin position som viktigaste näring och 

försörjningskälla i staden. Sett till skatteunderlaget kom gruppen som försörjde sig på handeln 

att minska sin andel från 16,2% 1895 till 10,8% år 1906. Med handelshusens försvinnande 

kom även skeppsbyggandet och rederirörelsen att dö ut.52 

   I likhet med handeln kom hantverkets andel av skatteunderlaget att minska under perioden 

trots en betydande expansion av antalet utövare. Efter att näringsfriheten infördes kunde var 

och en ägna sig åt hantverket, men i Umeå ska många av dess traditioner och struktur ha 

kvarlevt i Umeå fabriks- och hantverksförening som bildades 1847, vars verksamhet var 

ämnad att värna om den fortsatt höga kvaliteten hos hantverket. Med sin bakgrund som 

köpstad så saknade Umeå en utvecklad industri, och denna kom ej heller att utvecklas bland 

hantverkarna under åren fram till 1906. 53 Umeå var en utpräglad ämbets- och 

tjänstemannastad vars skatteunderlag, enligt magistraten, först år 1942 kom att domineras av 

företagare och arbetare. Det senare hade varit normen för svenska städer en längre tid.54 

 

																																																													
52 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 93, 100. 
53 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 100-103, 114. 
54 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 86, 114, 527. 
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3.2. Första världskriget och mellankrigstiden – alkoholpolitik och 
depression 

Första världskriget kom att drabba Umeå i mindre utsträckning än många andra svenska 

städer. Arbetslösheten var betydligt mildare än förväntat, och farhågorna man hyste för 

livsmedelsförsörjningen kom aldrig att förverkligas. Vid krigets slut kom Kungl. Maj:t att 

yttra sig som följande om livsmedelskrisen i Umeå: ”Känt torde ock vara, hurusom icke blott 

hela Västerbottens län utan även Umeå stad under nu rådande kristid i avseende å 

livsförnödenheter varit den kanske bäst lottade bland orterna i hela riket.” Den nämnd som 

hade varit ansvarig för livsmedelshanteringen under kriget delade denna uppfattning i sin 

slutrapport år 1921.55 

   När freden infunnit sig så spreds oron för efterkrigsdepression, som drabbade flera 

industristäder omedelbart efter krigets slut. Panik utbröt inledningsvis efter att tiotals 

grovarbetare blivit arbetslösa. Det framgick emellertid snart att någon verklig depression var 

det inte talt om, och orsaken till detta var Umeås avsaknad av industrier, vilka var de hårdast 

drabbade. Även här kom Umeå alltså att skonas, även om deflationen kom att hemsöka 

staden. Affärsrörelserna i synnerhet uppgav att verksamheten hade trappats ned.56 

   Fastän alkoholpolitiken gjorde sig påtaglig i Umeå redan 1913 i och med statens skärpning i 

monopolet, så skulle staden så småningom ta sig en unik ställning i landet. Redan 

inledningsvis var stadens regler mycket stränga. Sprit och vin fick endast säljas på tisdagar 

och fredagar, Stora hotellet tvingades stänga klockan 23, och spritbolaget fick även uppgiften 

att vägra missbrukare och ”försumliga familjeförsörjare”. Vidare tilläts endast två 

utskänkningsställen i staden. Genom åren fördes en intensiv debatt mellan ”nykterhetsvänner” 

och ”spritvänner” hur strängt systemet torde vara. En oro från ”spritvännernas” sida var att 

andra städer, med mildare regler, skulle överta inte endast den handel av alkohol som skulle 

ha tillfallit Umeå från länsborna, utan övrig handel likväl. Detta skulle de även få gehör för 

senare, då restriktionerna införts och drätselkammarens ordförande kunde konstatera till 

Svenska Dagbladet att affärsläget hade drabbats till det sämre.57 Den befogade oron till trots 

kom vad som kommit att kallas ”Umeåsystemet” att införas i staden, vilket i praktiken innebar 

en torrläggning mellan åren 1922 och 1927.58 

   Kritiken mot systemet inföll sig naturligt bland ”spritvännerna” som motsatt sig 

restriktioner under hela 1910-talet men som nu fann sig i knapp minoritet i 

																																																													
55 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 361-367. 
56 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 426-427. 
57 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 346, 443, 446. 
58 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 432-433, 438-439, 450-451. 
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kommunfullmäktige. Det kan sägas ha varit på balansen av en knivsegg att experimentet 

överlevde sina första år. Stadens spritbolag besvärade sig till och med till Kungl. Maj:t över 

det hårda systemet och krogdöden i staden.59 Umeåsystemet kom emellertid att överleva till 

1927, varefter alkoholpolitiken fortfarande var mer restriktiv än på många andra orter.60 

   Redan under 1930-talets första år upplevde Umeå de första verkningarna av en kommande 

depression. Ordet kom på tal när den återkommande vinterarbetslösheten förvärrades hösten 

1931. Det var främst grovarbetare som drabbades, medan yrkesutbildade upplevde situationen 

normal. Utvecklingen beskylldes på olika saker från olika håll, men den allmänna åsikten till 

dess lösning var en fortsatt industrialisering genom ett par av Umeås mer prominenta 

företagare, däribland Scharins söner AB. Diverse insatser gjordes från stadens sida, och efter 

1935 kom skatteunderlaget att återigen växa. Drätselkammarens ordförande, P. G. Lundgren, 

var år 1938 optimistisk när han meddelade rikspressen att köpenskapen hade fördubblats på 

ett fåtal år samt att arbetslösheten kvästs. Han tillskrev detta Umeås ställning som 

”tjänstemannastad med föga industri.” 61 En utveckling som emellertid var bekymmersam, 

uppgav han, var nedläggningen av träindustrier i länet. Redan 1939 skulle den envisa 

vinterarbetslösheten återvända, men någon omfattande arbetslöshet inträffade aldrig då andra 

världskriget utbröt och inkallelser påbörjades.62 

 

3.3. Andra världskriget – obefogad krigspessimism och arbetarbrist 
I Umeå såväl som i andra delar av landet kom krigets utbrott inte att leda till samma hysteri 

som vid första världskriget. Förväntningarna tycktes ha varit att händelseförloppet inte skulle 

komma att påverka Umeå nämnvärt. Ryssarnas invasion av Finland omintetgjorde emellertid 

denna idé. Umeå kom att bli en av Sveriges huvudbaser i den militära mobiliseringen, och 

innehade en nyckelposition för att förse finländarna med krigsmateriel. Uppslutningen till 

luftskydd, hemvärn och andra hjälporganisationer var omfattande, vilket bidrog till en väldigt 

hög sysselsättning under hela krigstiden. Tvärtom iakttogs snarare en brist på människor 

bland Umeås arbetsplatser. Som tidigare nämnt fick staden enligt magistraten ett mer 

välfördelat skatteunderlag med folk utspridda på fler näringar. Umeå hade upphört att vara en 

utpräglad tjänstemannastad, vilket enligt Olofsson bidrog till den stora expansionen efter 

världskriget. Arbetare och företagare var nämligen mer benägna att följa med i 

löneökningarna än de kommun- och tjänsteanställdas, vars löner tenderade att stagnera. Detta 

																																																													
59 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 436-439. 
60 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 450-453. 
61 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 474-480, 488, 490. 
62 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 490. 



23	
	

bidrog till en betydande och relativt konstant utökning av skatteunderlaget. Då staden hade 

väntat sig det motsatta under kriget, det vill säga arbetslöshet och minskat skatteunderlag, 

kom budgetar att vara pessimistiska som underskattade stadens medel, och flera investeringar 

sköts på framtiden. År efter år upprepades detta. Resultatet blev att stadens stora skulder 

under krigsinflationen kunde likvideras med oerhörd fart, samt att Umeå i slutet av kriget satt 

på en omfattande stadskassa. Denna kom att användas till flera av de välbehövda 

investeringarna som skjutits på under kriget, däribland en ombyggnad av läroverket för 2,2 

miljoner kronor. Olofsson hävdar dock att detta inte var huvudskälet till Umeås kommande 

expansion, utan att det vilade på ”det allmänna uppsvinget och högkonjunkturen, som 

tryggade åt umeborna en höjd levnadsstandard och därmed åt kommunen en mångdubbling av 

skatteunderlaget, själva grundvalen för stadens kommande uppsving.”63 

 

3.4. Efterkrigstiden – uppsving och god framtidstro 
Den resterande perioden fram till 1972 präglades av det uppsving som nämnts ovan. 

Befolkningsökningen exploderade efter 1950 och antalet invånare närmast tredubblades till 

1972.64 En diversifiering av näringarna inträffade, där industrin gick framåt. Industri och 

hantverk utgjorde år 1950 näring åt 33% av de yrkesverksamma umeborna, vilket gjorde 

näringen till den viktigaste. Staden låg fortfarande långt efter tätortsbefolkningen för landet 

som helhet, där industri och hantverk utgjorde näring åt 50%. Detta innebar att Umeå behöll 

något av sin gamla karaktär. Offentliga tjänster m.m. var den näst största näringen där 23% av 

yrkesverksamma återfanns. Tillsammans med handeln, där 22 procent var verksamma, 

överrepresenterade Umeås yrkesverksamma inom dessa kategorier. För tätortsbefolkningars 

medeltal låg andelen för offentliga tjänster m.m. på 13% och handeln på 18%.65 

   Tillkomsten av Umeå som landets femte universitetsstad år 1965, efter att frågan stötts och 

blötts mången gång, får utgöra avslutet på denna historiska bakgrund. Dess effekter under 60-

talet har enligt Olofsson varit tydliga. Han anger att av yrkesstatistiken framgår det, ”att minst 

70% av befolkningsökningen genererats av universitetet och regionsjukhuset.” Han fortsätter 

med att förklara hur sysselsättning såväl som handel fördubblades mellan åren 1950 och 1965, 

vilket i sig moderniserade innerstaden. Stora investeringar gjordes av stat och landsting, men 

även av de stora varuhusen, stora läkemedelsföretag och stadens ledande industrier. Olofsson 

skriver, ”Umeå hade blivit staden, där man vågade satsa på framtiden…”66  

																																																													
63 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 524-534. 
64	Se Diagram 1 ss.20. 
65 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 535-536. 
66 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 535-539, 551, 565-567. 
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4. Den lokala politiska debatten om företagande  
Jag kommer här att redogöra för den politik som fördes i Umeå under den undersökta 

perioden och som berörde näringslivet. I brist på en utförlig politisk diskussion och 

beslutstaganden – vilket framgår nedan – som direkt avsåg gynna näringslivet och då i 

synnerhet kvinnors företagande, så har de främsta lokala satsningarna lyfts fram istället, med 

syftet att studera hur de påverkade företagsklimatet.  

 

4.1. Lokaliseringspolitiken – ett mångårigt prestigeprojekt 
Under den aktuella perioden fördes i Umeå en högst aktiv kommunal politik. Det kanske 

tydligaste exemplet på områden där stadens politiker var engagerade var 

lokaliseringspolitiken, vars avsikt var att göra Umeå till Norrlands viktigaste stad. Denna 

tanke hade förekommit åtminstone sedan slutet på 1800-talet, och den första tydliga segern 

för lokaliseringspolitiken var förläggningen av ett dragonregemente i staden år 1894 – vilket 

från kommunfullmäktiges sida kom till stånd genom motionerande 1893 såväl som generösa 

efterskänkningar från stadens sida. Ett område med tillhörande hus uppläts nordväst om 

staden till att bli kasern och exercisfält, samt att vattenledningar försäkrades skulle dras till 

hemmanet.67 Denna seger följdes bara två år senare, 1896, av Umeås anknytning till 

stambanan som passerade genom Vännäs.68  

   Ett mål som inte uppnåddes fullt lika fort var tilldelandet av en hovrätt till Umeå, vars 

ansökan föll 1898 och 1909. År 1919 skulle emellertid frågan upp i riksdagen igen, då en ny 

ansökan gjordes. Det rådde emellertid en brist på bostäder i Umeå vid tidpunkten att husera 

den folkökning som beräknades till följd av en sådan tilldelning, och ett hektiskt 

byggnadsarbete sattes igång i kommunens regi. En motion inskickades till riksdagen 1921 

men det skulle bli en långdragen och dramatisk process, som emellertid slutade i att Umeå 

fick sin efterlängtade hovrätt år 1936.69 

    Den sista, och mest betydande, prestigefrågan under den berörda perioden var utan tvivel 

uppkomsten av Umeå universitet, landets femte, vilket redan nämnts ovan. Lärosätet kom att 

utgöra en betydande skjuts framåt för expansionen av staden, men hade i likhet med 

hovrättsfrågan funnits i lokala politikers bakhuvuden under en längre tid. Högskoletanken 

hade lyfts vid mer än ett tillfälle sedan sekelskiftet, och den hade motionerats för i riksdagen 

1946. Det krävdes emellertid, även här som i hovrättsfrågan, mycket förarbete innan beslutet 

																																																													
67 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 80-83. 
68 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 76. 
69 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 81, 376, 412, 417. 
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var taget. För Umeås del var det i synnerhet de undermåliga biblioteksförhållandena som 

staden hade att åtgärda. Initiativ till ett vetenskapligt bibliotek togs 1948, och genom ett 

mycket kritiserat drag – främst från konkurrentstäder – 1949 från involverad kommitté kom 

Umeå som alternativ till universitetsstad att lyftas i rikspressen. Beslutet fattades till slut 

1963.70 

 

4.2. Ett slumrande näringslivsklimat? 
Även om lokaliseringspolitiken utan tvivel gynnade staden i dess utveckling och då även 

företagandet, så stod näringslivet aldrig i centrum för diskussion. I sanning så berördes knappt 

företagarnas situation överhuvudtaget under den undersökta perioden hos Olofsson. Under 

den restriktiva alkoholpolitiken från och med 1913 lyftes emellanåt hur affärsrörelser 

drabbades då länsbor valde att besöka andra handelsområden för att inköpa såväl sprit som 

andra varor.71 Inga åtgärder tycks emellertid ha tagits för att underlätta för företagarna att 

bedriva sin verksamhet. Samma visa var det under mellankrigstidens första år, då 

affärsverksamheter upplevde att deras kundunderlag minskat avsevärt sedan deflationen 

inletts. Förvisso var staden relativt förskonad från krigets negativa följder.72 Detta kan ha 

bidragit till passiviteten.  

   Gunnar Lantz förklarar i sin magisteruppsats om den lokala politiken kring utbyggnaden av 

hamn- och elkraftssystem åren 1920-1960, att utöver tidigare nämnd lokaliseringspolitik så 

kom stadens fullmäktige i hög grad att fokusera på åtgärder som gynnade industrier. Han 

skriver: ”1920-talet innebar för Umeå stad en period av investeringar. Det handlade dels om 

industrifrämjande satsningar… och dels åtgärder för att få statsmakten att lokalisera 

verksamhet till staden.”73 Därefter följde, enligt Lantz, en ”period av återhållsamhet från 

1930-talet och fram till andra världskrigets slut/…/ 1945 började staden investera igen. En 

första satsning var inköpet av marken till det som skulle bli Västerslätts industriområde.”74 

Lantz lyfter även tillverkningsindustrins betydelse för inriktningen av företagspolitiken, där 

stora företag som trävarutillverkaren Holmsunds AB och trämassaproducenten Scharins söner 

AB ingår, men även stadens oljehandlare. I synnerhet i hamn- och elkraftsfrågorna kom dessa 

att spela stor roll, enligt Lantz, där en mängd uppgörelser ägde rum mellan företagen och 

staden. ”Det kan beskrivas som ett ömsesidigt beroende, där företagen har en ställning som 

																																																													
70 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 535-542, 551, 566-567. 
71 Olofsson, S I (1972). Umeå stads historia 1888-1972. 346, 443, 446. 
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73	Lantz, Gunnar (2013). Kommunal kraft: hamnar, elektricitet och systembyggare i Umeå 1920-1960. 7.	
74	Lantz, Gunnar (2013). Kommunal kraft: hamnar, elektricitet och systembyggare i Umeå 1920-1960. 7. 
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innebär att de kan påverka stadsutvecklingen.”75 Av Lantz beskrivning av förhållandena tycks 

det som att de stora industriföretagen i samarbete med staden avgjorde näringspolitikens 

utformning. Detta kan ha bidragit till att politikernas intresse för det övriga företagandet 

förefaller ha varit så lågt. 

   Utifrån de källor som undersökts hos Umeå stadsarkiv förstärks bilden av att det enskilda 

företagandet i staden var nedprioriterat under perioden, samt att industrifrämjande satsningar i 

högsta grad var aktuella. Vad som framgår av en genomgång bland 1960-talets 

industriutskott, industridelegation och drätselkammare låg största fokus på att locka diverse 

industrier till Umeå. Den 20 oktober 1966 framförs till exempel i en skrivelse av sekreteraren 

från den 1 oktober, ”att om staden icke vidtog ytterligare åtgärder för anskaffandet av 

industrimark kommer staden inom kort att ej längre kunna anvisa mark till industrier.”76 Ett 

annat exempel är att det till industriutskottets sammanträde den 25 november 1968 inkom ett 

förslag via skrivelse, skickat den 23 november, att ”industriutskottet upptar till behandling 

frågan om stadens aktivitet och initiativ för att främja lokalisering till Umeå-området.”77 

Bägge skrivelserna, och flera andra, antyder hur angeläget man ansåg det vara att Umeå 

skapade ett klimat där industrier skulle trivas. Någon vilja att utveckla befintliga företag inom 

andra näringar än industritillverkning i staden eller gynna nyetableringar tycks ha varit 

begränsad. Av materialet framgår inte heller några som helst diskussioner om kvinnors 

företagande. 

   För att se huruvida någon diskussion om företagande, främst kvinnligt, överhuvudtaget 

förekom under perioden 1930-1972 så studerades kommunfullmäktiges protokollregister i jakt 

efter vissa sökord som kunde tänkas innehålla ett för undersökningen intressant beslut. Då 

varje års protokoll är omfattande för sig föreföll en grundlig genomgång omöjlig, och 

förhoppningen sattes till registren. Detta visade sig emellertid relativt snart lönlöst då, efter att 

ha gett upp på sökord och hela registret undersöktes år för år, inget av intresse tycktes stå att 

finna i protokollen. 

 

4.3. Organiserade kvinnor(?) 

I detta avsnitt beskrivs en rad olika föreningar inom vilka Umeås kvinnor var aktiva, samt vad 

deras ändamål var. Då en politisk debatt angående kvinnors företagande tycks ha saknats i 
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kommunfullmäktige så är det trots allt möjligt att kvinnoorganisationer försökte lyfta frågan, 

antingen de kvinnliga företagarna själva alternativt politiskt aktiva kvinnor. 

 

4.3.1. Fabriks- och hantverksföreningen (och dess damklubb) 
Fabriks- och hantverksföreningen bildades som tidigare nämnt år 1847. Dess sammanslutning 

var obligatorisk med dåvarande näringslagstiftning, men i och med näringsfriheten så kom 

föreningen att nygrundas med frivillighet som grund år 1865.78 

   Utifrån protokollen framgår snart att föreningen i stort dominerades av män. Det är kanske 

inte så förvånande med tanke på att männen, vilket vi kommer att få se senare, dominerade 

tillverkningsindustrierna. Likväl är kvinnorna så gott som helt frånvarande i föreningens 

protokoll, bortsett från någon enstaka som stod med som suppleant till konferenser. De tycks 

aldrig ha kommit till tals i hantverksföreningen under perioden.79 

   Att sätta förhoppningen till föreningens damklubb som någon sorts forum för de kvinnliga 

hantverkarna är emellertid lönlöst. Damklubben utgjordes nämligen av fabriks- och 

hantverksföreningens hustrur. En odaterad inbjudan till klubben summerar dess verksamhet 

som följande: ”Dess uppgift är att stödja och hjälpa männen i deras strävan och att vara 

medlemmarna till glädje, stimulans och avkoppling.”80 Damklubben förstärker därmed synen 

på hantverksföreningen som en manligt dominerad verksamhet. Undantaget på senare år 

framgår bland gesällutnämningarna för dam- och herrfrisörer. Inledningsvis var yrkena  

mansdominerade, men över tid kom frisörerna alltmer att utgöras av kvinnor.81 Detta 

förändrade emellertid inte kvinnornas position i föreningen, där de bland protokollen är 

fortsättningsvis frånvarande. 

 

4.3.2. Den politiska organiseringen: Umeå socialdemokratiska kvinnoklubb och 
Frisinnade kvinnor (Folkpartiet) 

Umeå socialdemokratiska kvinnoklubb grundades år 1927 på initiativ av Disa Västberg, 

ordförande i Medelpads socialdemokratiska kvinnoklubb, samt redaktören på Västerbottens 

Folkblad, Joel Nordin. Kvinnoklubben kom inledningsvis att bestå av 24 medlemmar.82 Det 

var en tid efter Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund SSKF bildades år 1920 som följd 
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av det växande antalet kvinnoklubbar runt om i landet, varav den första bildades i Stockholm 

1892 –  tre år efter det socialdemokratiska partiets uppkomst 1889. Några av SSKF:s 

viktigaste målsättningar var att: ”…bedriva politiskt och fackligt upplysningsarbete bland 

kvinnorna, intressera dem för allmänt kunskapssökande, så att duglighet förvärvas för de 

uppgifter som åvila dem i arbetarrörelsens frigörelsekamp, samt att bevaka och arbeta för 

sådana sociala och politiska frågors lösning, som särskilt beröra kvinnornas, mödrarnas och 

barnens intressen.”83 Detta tog, alltsedan den första kvinnokonferensen 1907, uttryck i 

huvudfrågor kring sjuk- och socialvård, barn- och åldringsvård, samt familjepolitik. USKK:s 

arbete ska enligt Barbro Kjellberg och Marianne Stenman ha återspeglat detta. Redan vid 

klubbens grundande år 1927 lyftes inte mindre än två frågor, en till såväl stadsfullmäktige 

som distriktskonferensen. Till stadsfullmäktige framfördes ett förslag om gratis tandvård för 

barn med ”mindre bemedlade” föräldrar, och till distriktskonferensen lyftes frågan om en 

sexhygienskurs som skulle hållas av en dr. Whålin. Även i det icke-politiska arbetet syntes 

detta engagemang för huvudfrågorna, då klubbens medlemmar redan från start uppmanades 

att hjälpa sjuka och gamla.84  

   Under andra världskriget kom USKK:s verksamhet att alltmer präglas av hushållnings- och 

konsumentupplysning. Detta innebar emellertid inte att politiken åsidosattes.85 1941 tillsatte 

USKK en kommitté för att utreda ”barnkrubbsfrågan”, där man ville se en lösning på 

problemet med barntillsynen för många arbetarkvinnor. Beslutet mynnade ut i en skrivelse om 

”anordnandet av barnkrubbor i varje bostadsområde.” Året därefter, 1942, motionerades det i 

stadsfullmäktige för anskaffningen av tvättstugor i de östra och västra stadsdelarna, vilka kom 

att anordnas av Förvarets Fabrikstvätt. Bakgrunden till beslutet var att man ville underlätta 

hushållsarbetet för kvinnorna då många bostäder inte var utrustade med tvättstugor vid 

tidpunkten.86  

   Kjellberg och Stenman förklarar att USKK:s kvinnor inte haft det lätt att hävda sig bland 

männen i partiet. Nomineringar till kommunal- och stadsfullmäktigeval var inte ovanliga från 

USKK men det var sällan som föreslagna kvinnor godkändes. En medlem i valkommittén 

uppgav 4 mars 1958 att det ”var hårda tag bland männen”, och av Aline Holmberg – en av 
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Kjellbergs och Stenmans intervjuade medlemmar – framgår det att kvinnorna sågs ned på i 

det politiska arbetet. Holmberg citeras: ”De [kvinnorna] anlitades när det var dags för 

kaffekokning och dylikt då männen ansåg sig bättre lämpade för det politiska arbetet.”87 

   Frisinnade kvinnor grundade en avdelning i Umeå år 1922, vilken dock ska ha varit inaktiv 

under flera år. År 1934 kom föreningens namn att bytas till Folkpartiets Umeå-avdelning då 

de liberala partierna, inklusive de frisinnade, slogs samman, men först 1936 kom kvinnornas 

organisering att ta vid på riktigt. Föreningen kom att vara involverad i ovan nämnd 

barnkrubbsfråga år 1943, vilken de emellertid rangordnade lägre än start av ”kindergarten”.88  

Märta Wigren, en av föreningens medlemmar och senare ordförande som även satt med i 

stadsfullmäktige mellan 1938 och 1950, motionerade bland annat för fler lektanter i stadens 

lekparker samt dess inträde i Västerbottens läns företagarförening ”för att stärka enskild och 

kommunal företagaranda i länet.”89 En annan medlem och även riksdagskvinna, Ragnhild 

Sandström, framförde kritik mot statens träindustrier i Norrland, vilka hon menade utnyttjade 

statliga medel till att konkurrera ut privata träindustrier. Utöver detta så ska Sandström även 

ha arbetat för de privata bussföretagen i Norrland, vilka ska ha missgynnats under en längre 

tid av staten.90 

 

4.4. Slutsatser 

I Umeå tycks politiken i stort ha förbisett det enskilda företagandet till fördel för de stora 

företagen och aktiebolagens behov, i synnerhet de inom tillverkningsindustrin. Vad avser 

lokaliseringspolitiken så gynnade denna näringslivet endast indirekt i och med den 

befolknings- och sysselsättningsökning som statligt förlagda institutioner innebar. Bland 

källorna finns det inget som antyder att lokaliseringspolitiken ska ha gynnat kvinnligt 

företagande i synnerhet. Vidare framgår det inte av Olofsson att politikerna ägnade det 

enskilda företagandet någon särskild uppmärksamhet i kristider, såsom under 

alkoholpolitikens eller depressionens år. Under nykterhetstiden användes handelns upplevt 

svåra situation som ett argument för att mjuka upp regleringarna, men huruvida några andra 

satsningar gjordes är oklart. Likaså tycks inte företagarnas besvärliga situation under 

depressionen ha diskuterats längre än såtillvida att deras belägenhet fastställts. Som tidigare 
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nämnt kan detta emellertid ha berott på att Umeå drabbades förhållandevis milt i jämförelse 

med andra svenska städer. 

   Alltmedan det enskilda företagandet, i synnerhet det småskaliga, inte diskuterades nämnvärt 

av politikerna så bedrevs emellertid periodvis industrifrämjande satsningar ända sedan 1920-

talet. Dessa investeringar skedde ofta i samförstånd med – och emellanåt på inrådan av – 

stadens stora företag, såsom trävaru- och trämassatillverkarna Holmsunds och Scharins söner. 

Det diskuteras inte av Lantz, men dessa ömsesidiga uppgörelser mellan stad och 

industritillverkningens största företag kan ha bidragit till att det övriga näringslivet hamnade i 

skymundan. Om företagspolitikens inriktning fastställdes av staden och ett fåtal företag inom 

främst tillverkningsindustrin, så förefaller det inte osannolikt att senare nämnd näring kom att 

gynnas i högre grad av den förda politiken. 

   Vad gäller företagande kvinnors organisering så har det framkommit att dessa i liten 

utsträckning om ens någon utövade inflytande på Umeå fabriks- och hantverksförening. 

Uppfattningen om att det rådde en manlig dominans i föreningen förstärks av att en associerad 

damklubb existerade, vars medlemmar endast bestod av de manliga företagarnas fruar. Andra 

kvinnliga organisationer som lade vikt vid kvinnofrågor var de politiskt aktiva kvinnorna, 

varav socialdemokraternas USKK och folkpartisternas Frisinnade kvinnor har undersökts. 

USKK var, föga förvånande, främst intresserade av frågor som berörde arbetarrörelsen, alltså 

arbetarna och inte företagarna. De frågor som bearbetades var begränsade till de traditionellt 

kvinnliga, det vill säga sjuk- och socialvård, barn- och åldringsvård, samt familjepolitik. Till 

skillnad från USKK var Frisinnade kvinnor mycket intresserade av näringslivet och det 

framgår att organisationen bedrev en företagsvänlig agenda, om än någon större helhetsbild 

dessvärre inte kunnat erhållas. För såväl USKK som Frisinnade kvinnors politik blir det 

därmed svårt att tillskriva någon större betydelse för kvinnors företagande under perioden. 
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5. Företagandet i Umeå 1931-1972 
Nu har vi nått den kvantitativa delen av uppsatsen, vilken kommer att undersöka hur 

näringslivet i Umeå faktiskt såg ut mellan åren 1931 och 1972. Som tidigare nämnts så utgörs 

underlaget av företagsräkningar för åren 1931, 1951 och 1972, och inledningsvis kommer 

urvalet och kategoriseringen att redogöras för i följande avsnitt. Därefter beskrivs själva 

företagandet i Umeå. 

 

5.1. Urvalsdiskussion 
Ett flertal frågor behöver besvaras innan ett urval av företag kan fastställas. Vilken form av 

företag är det som ska undersökas? Vilka parametrar är viktiga för mätning och beräkning? 

Enligt den första frågan måste bolagsformen för respektive år studeras. Företagsräkningen för 

år 1931 anger exempelvis att 686 företag hade sin verksamhet i Umeå stad. Men en del av 

dessa utgjordes av aktiebolag och företag som ägdes av kommunen. Dessa ger ingalunda 

någon bild av kvinnors företagande som självständiga näringsidkare. Det ger emellertid 

företagsekonomin enskilda personer, av vilka det år 1931 fanns 505. Av dessa företagare hade 

emellertid sju företagare inte sina kön angivna, vilket gör dem ointressanta för den här typen 

av undersökning. Efter att på så vis ha gallrat samt behållit ett fåtal, som på grund av namn 

alternativt en jämförelse med en senare företagsräkning – där företagaren finns kvar och könet 

är utskrivet –, så återstår för år 1931 ett urval på 502 företag. Från året 1951 hade 

benämningen enskild person ändrats till fysisk person. Då fanns 461 fysiska personer varav 

437 hade sina kön angivna. Samma process av gallring skedde, med tillägget att några företag 

senare inte kunde indelas i bransch på grund av saknade uppgifter, vilket gjorde att även dessa 

företag uteblev ur undersökningen. Urvalet landade slutligen på 433 företag. Slutligen så 

fanns det 1080 fysiska personer år 1972, där samtliga företagares kön var angivna men där 6 

företag ej kunde indelas efter bransch och därför fallit bort. Urvalet blev då 1074 företag.  

   Den första urvalsrelaterade frågan avgjorde vilka företag som skulle ingå i underlaget för att 

besvara uppsatsens första frågeställning, det vill säga kvinnors deltagande i näringslivet samt 

inom vilka näringar de var verksamma. För den andra frågeställningen krävs att ytterligare ett 

urval görs, baserat på det tidigare. Undersökningen är nämligen även intresserad av att studera 

kvinnors företags omsättning och anställning, men dessa uppgifter var emellanåt bristfälliga. 

För att skapa en rättvisare bild av kvinnors och mäns företags storlek har därför ett antal 

företag tagits bort i den delen av undersökningen, samt att för anställning har främst de 

företag som anställde studerats. För 1931, 1951 och 1972 blir det totala urvalet i den delen 
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486, 428 respektive 990 företag. Bortfallet anses inte påverka det föregående urvalets statistik 

nämnvärt. För 1972 hade problem kunnat poseras i att 78 manliga företag bortföll, men en 

stor del av dessa var inom byggnadsbranschen, vilken spelar liten roll för uppsatsen. Bland de 

viktigaste näringarna, vilka kommer att fastställas i nästa avsnitt, är bortfallet betydligt mindre 

och det har därmed ej bedömts påverka resultatet nämnvärt. 

 

5.2. Företagskategorisering 
Efter att urvalet av företag är avklarat så behöver företagen kategoriseras efter näringsgren, så 

att de olika företagsgrupperna kan jämföras. I denna undersökning har Standarden för svensk 

näringsgrensindelning (SNI) från 1969, som 1972 års företagsräkning är baserad på, använts 

för samtliga företagsräkningar. Detta istället för 1931 års eller 1951 års 

näringsgrensindelning, sammanställda av Kommerskollegium.91 Till detta finns flera 

anledningar. Dels så krävs en regelbundenhet i kategoriseringen för att göra en korrekt 

jämförelse över tid. Näringar har mellan åren 1931 och 1972 hunnit tillkomma, byta namn, 

slås ihop samt försvinna helt. Synen på vissa näringar har även kommit att förändras under 

perioden, och somliga har till följd bytt näringsgren. 1972 års näringsgrensindelning har 

tillika bedömts den mest lämpliga utifrån kraven på tydlig definiering och en möjlighet att för 

samtliga företagsräkningar indela företagen efter branscher. Det enda som kommit att ändras i 

näringsgrensindelningen är namnet på den nionde och sista kategorin, ”offentlig förvaltning 

och andra tjänster”. Eftersom enskilda företag som bedrev verksamhet inom offentlig 

förvaltning inte existerade i ens en närapå betydande utsträckning, har branschen kallats 

”service och tjänster”. 

   Endast för att 1969 års näringsgrensindelning har bedömts som den mest lämpade så 

innebär detta dessvärre inte att vissa problem har uppstått. Som tidigare nämnt i inledningen 

av arbetet, så förekom oftare än inte en mängd olika namn för i princip samma verksamhet, 

vilket kunde göra gränsen mellan näringar oklar. I exemplet som togs upp, bageriverksamhet, 

så kunde gränsen mellan näringarna tillverkningsindustri, där bagarna indelades, och 

varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet, dit caféer sorterades, bli otydlig. För 

kategoriseringen av företag har valet gjorts att genomgående endast sortera uttryckliga 

”caféer” under varuhandeln, medan bagerier och konditorier – som bedriver kombinerad 

verksamhet – sorterats under tillverkningsindustri. I avsaknad på en definition av konditoriers 

sortering enligt 1969 års SNI, så motiveras valet med att konditorier mycket väl kunde 

																																																													
91 Kommerskollegium. 1931 års företagsräkning (SM). Band IV, kap. 10. 32-37. 1951 års företagsräkning (SM). 
18–23. 
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producera kaffebröd utöver sin egen avyttring och förse även andra caféverksamheter – vilket 

då bedöms som en produktionsfokuserad verksamhet och inte en saluförande. Liknande 

avvägningar har emellanåt varit tvunget för andra verksamheter, men ej så omfattande som i 

fallet med bagerierna. 

 

5.3. De viktigaste näringsgrenarna för kvinnliga företagare samt en allmän 

trend 

Hur har då kvinnligt företagande sett ut för den undersökta perioden mellan åren 1931 och 

1972? Företagsräkningarna för 1931, 1951 och 1972 visar mycket väl hur trenderna har sett ut 

i allmänhet, men även inom olika näringar. Vad avser de viktigaste näringarna för enskilda 

företagare i Umeå, och som kommer att framgå även var gällande för kvinnorna, så kom dessa 

i viss mån att förändras genom perioden. Diagrammet nedan visar hur stor andel av 

näringslivets omsättning respektive näring stod för, vilket ger en god representation av deras 

betydelse. 

	

Diagram 2. Näringarnas andelar av den totala omsättningen hos det enskilda företagandet 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Det framstår tydligt att varuhandeln var den näring som hade mest betydelse för Umeås 

enskilda näringsidkare under hela perioden, även om dess andel av omsättningen sjönk mellan 

1931 och 1951 då andra näringar expanderade. Mellan 1951 och 1972 förblev handelns andel 

av total omsättning stabil. Tillverkningsindustrin, den andra största näringen, kom att stå helt 

still fram till 1951 varefter den krympte till en så låg nivå år 1972 att den passerades av 
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flertalet näringar. Slutligen kan service och tjänster lyftas som en näring som kom att få 

växande betydelse under den undersökta perioden, med en kraftig expansion efter 1931 följt 

av en svag tillväxt efter 1951. 

   En allmän trend i Umeå har varit kvinnornas minskade deltagande i näringslivet. Detta är en 

realitet oavsett om man ser till kvinnors företag som andel av det totala företagandet, kvinnors 

företags andel av omsättningen, eller kvinnors företags andel av anställningen. Kvinnors andel 

av samtliga företagare minskade från 27% år 1931 till 17% år 1972, en minskning av deras 

andel på 37%. Deras andel av omsättningen föll med ungefär lika mycket, från 18% år 1931 

till 12% år 1972, en minskning på 33%. För anställningen var utvecklingen ännu mer 

långtgående, där kvinnors företags andel halverades från 28% år 1931 till 14% år 1972. Här 

framgår utöver kvinnornas tillbakagång en relativt stor skillnad mellan deras deltagande i 

näringslivet och deras inverkan på det överlag, vilket illustreras i diagram 2 nedan. 
 

Diagram 3. Kvinnors företags andelar av totalt antal företag, omsättning och anställning, sett till det enskilda företagandet 
som helhet 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Bortsett från 1931 års andel av total anställning var kvinnors andel av totalt företagande 

genomgående högre än deras relativa bidrag till omsättning respektive anställning. Orsakerna 

kommer att studeras i kommande avsnitt om de olika näringarna, av vilka de som haft störst 

betydelse för kvinnor kommer att fokuseras på. Dessa har fastställts genom den tidigare 

nämnda Svenska standarden för näringsgrensindelning 1969 och var de tidigare nämnda 
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tillverkningsindustri, varuhandel, hotell- och restaurangverksamhet92 samt service och 

tjänster, vilket också framgår tydligt i diagram 3 nedan. Där visas andelen av det totala antalet 

kvinnliga företagare inom de tre största näringarna, samt för de övriga sex näringarna 

sammanslagna. De övriga består av 1) jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, 2) brytning av 

mineraliska produkter, 3) el-, gas-, värme- och vattenförsörjning, 4) byggnadsverksamhet, 5) 

samfärdsel, post- och telekommunikationer, samt 6) bank- och försäkringsverksamhet, 

fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet. Av dessa finns det vissa näringar som kvinnor 

såväl som män periodvis inte är representerade inom, där kvinnor emellertid oftare är 

frånvarande än männen.  

	

Diagram 4. Andel av näringsidkande kvinnor inom viss bransch, i procent 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Det råder inga större tvivel om att ovan nämnda näringar var de som betydde mest för kvinnor 

som ville bedriva företag, med varuhandeln som den viktigaste perioden igenom. År 1931 

återfanns hela 96% av kvinnliga egenföretagare inom de tre, och fram till 1972 kom denna 

andel endast att sjunka till 89%. Minskningen kan inte heller tillskrivas någon betydande 

verksamhetsdiversifiering för kvinnorna, även om de spred ut sig något jämnare inom ett par 

av de mindre näringarna. Istället beror det på att industritillverkningens andel av kvinnors 

företag sjönk till en nästintill oansenlig nivå, där de största andelarna främst gick till 

varuhandeln och service och tjänster.  

																																																													
92 Varuhandel, hotell- och restaurangverksamhet kommer hädanefter att endast refereras till som ”varuhandel”, 
dels för bättre flöde i texten men även då just handeln var viktigast för näringsgrenen. 
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   Viktigt att understryka är dock, att trots att dessa är de näringar som var överlägset viktigast 

för kvinnor under åren, så  innebar detta inte nödvändigtvis att detsamma var giltigt för 

männen. För dessa var nämligen spridningen av företagare jämnare på samtliga näringar – 

med undantag för de näringar där de av olika anledningar saknades helt. Dessa var, med få 

undantag, de tre näringarna jordbruk, gruvdrift, samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning. 

För jordbruket kan detta tyckas underligt, men får sin förklaring i 1931 års företagsräkning, 

där kommerskollegium motiverar sin uteslutning av jordbruket ur statistiken då denna redan 

fördes i den årliga skördestatistiken såväl som i de periodiska jordbruksräkningarna. Denna 

metod fortsatte man alltså med.93 För gruvdriften är förklaringen så enkel att Umeå saknar 

brytningsmöjligheter, och för den sistnämnda kategorin är förklaringen att energi- och 

vattenförsörjning sköttes i kommunal regi. Utöver dessa näringar var alltså spridningen av 

mäns företag betydligt mer jämnt utspridda än kvinnornas, vilket diagrammet nedan även 

visar.  

 
Diagram 5. Andel av näringsidkande män inom viss bransch, i procent 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Av kvinnornas viktigaste näringar är det endast varuhandeln som för de manliga 

näringsidkarna på rak arm kan tillskrivas en av dem. Därefter är fördelningen så pass jämn 

mellan de övriga att det förmodligen skulle krävas en undersökning av andra faktorer för att 

kunna rangordna de olika näringarnas betydelse. Detta är emellertid inte diagrammets främsta 

																																																													
93 Kommerskollegium. 1931 års företagsräkning (SM). Band IV, kap. 10. 10.	
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syfte. Diagrammet påvisar en skillnad i mäns och kvinnors företagande, som tillsammans med 

andra undersöks närmare i de kommande avsnitten av arbetet. Avsnitten består av en 

djupdykning i de kvantitativa frågeställningar som framfördes i inledningen, och kommer att 

behandlas för var och en av de tre viktigaste näringarna för kvinnliga företagare – 

tillverkningsindustri, varuhandel, och service och tjänster. 

 

5.4. Tillverkningsindustri 
Näringsrepresentation 

Av de 136 näringsidkande kvinnorna år 1931 så bedrev 45, det vill säga 33%, deras företag 

inom näringen tillverkningsindustri. Kvinnorna stod även för 34% av samtliga företagare 

inom näringen.  

   Vid en jämförelse av vilken form av tillverkning som företagen bedrev så ser man att stora 

skillnader existerade mellan mäns och kvinnors företagande. En majoritet av kvinnors företag, 

24 stycken, ägnade sig åt sömnadsverksamhet. En betydande del av dessa bedrev en mycket 

begränsad verksamhet med låg omsättning. Mest sannolikt var dessa så kallade 

levebrödsföretag där verksamheten främst bedrevs som ett försörjningsmedel, ofta hemifrån 

och utan ambition på expansion.94 För att avgöra huruvida ett företag tillhörde denna grupp så 

har en jämförelse gjorts av yrkesarbetandes kvinnors årsinkomster. Om ett företag hade en 

omsättning som inte översteg motsvarande yrkesarbetares årsinkomst med mer än 30%, så 

bedöms det ha varit ett levebrödsföretag.95 För 1931 var genomsnittsinkomsten för kvinnliga 

industriarbetare i Västerbotten 1767 kronor per år, vilket enligt ovanstående definition av 

levebrödsföretag innebär en företagsomsättning på 2297 kronor.96 Av de totalt 45 företagen 

inom tillverkningsindustrin år 1931 så omsatte 20 företag mindre än detta belopp, vilket gjort 

att de i denna studie bedömts ha varit levebrödsföretag. 

   Utöver sömnad så ägnade kvinnliga företagare inom tillverkningsindustri sig främst åt 

bageriverksamhet, med endast 4 kvinnor inom diverse andra hantverk. Dessa områden var ej 

ovanliga bland män, som dock hade ett betydligt bredare fält inom vilket de var verksamma. 

Några av de vanligaste verksamheterna för män, där kvinnor inte alls förekom, var skomakare 

																																																													
94 Dahmén, Erik (1950). Svensk industriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella utvecklingen 
1919-1939. 128 
95	Här kan och bör kritik lyftas mot använd metod. Beroende på vilken övre gräns som används för att definiera 
levebrödsföretag så kan man få vitt skilda resultat för kommande beräkningar. I avvägandet av procentsatsen har 
värdet 30 bedömts rimligt. Detta då en viss inkomstvariation kan förväntas även för yrkesarbetare och uppsatsen 
vill fånga upp dessa små företag, samtidigt som arbetet strävar efter en så specifik och yrkesrepresenterande 
definition som möjligt.  
96	Socialstyrelsen (1931). Lönestatistisk årsbok för Sverige 1931 (SOS). 96 
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och diverse reparations- och mekaniska verkstäder. Där fanns även flertalet mindre vanligt 

förekommande verksamheter, där kvinnliga företagare saknades, såsom sadelmakare, 

plåtslagare, elektriker, och snickare. 

   Vid nästa nedslagsår, 1951, hade det totala företagandet i Umeå minskat, från 506 enskilda 

företag till 461 (varav 502 respektive 433 är inkluderade i arbetet). Andelen av kvinnor 

verksamma inom tillverkningsindustri förblev 33% trots att antalet kvinnor i näringen 

minskade. Någon förändring i kvinnornas verksamhetsområden tycks inte ha förekommit. 

23 av 32 ägnade sig åt någon form av klädestillverkning, varav de flesta var levebrödsföretag. 

1951 omsatte nämligen kvinnliga arbetare inom textilindustrin i Sverige i snitt 4721 kronor 

(med samtliga tillägg inräknade).97 År 1951 utgjorde företag som ej omsatte mer än 20% av 

denna inkomst, 6137 kronor, 17 av samtliga 32 företag – samtliga sömmerskor. Av återstoden 

fanns några bagerier samt ett fåtal företagare inom annat hantverk, bland annat två 

guldsmeder. 

   För det sista studerade året hade tillverkningsnäringarna närapå upphört att bestå av 

kvinnors företag. Detta kunde skönjas var fallet redan 1951 då majoriteten av företag bedrev 

en marginell verksamhet med närapå oväsentlig omsättning. År 1972 hade denna typ av 

företag försvunnit och kvar återstod endast 10 kvinnliga näringsidkare inom ungefär samma 

verksamheter som tidigare men i större skala. Dessa kvinnor utgjorde endast 5% av det totala 

antalet kvinnliga företagare det året. 

   Männens relativa deltagande inom tillverkningsindustri kom också att minska inom 

perioden, från 24% år 1931 till 10% år 1972, mycket till fördel för näringarna byggnads och 

service och tjänster. Näringens verksamheter kom att genomgå stora förändringar genom åren. 

Från att ha bestått av en ansenlig del klädestillverkare, bagerier, sko- och sadelmakare så kom 

dessa i stort sett ha försvunnit år 1972, för att ha ersatts av reparations- och 

tillverkningsverkstäder – en maskinell produktion som inte kan sägas ha så många 

anknytningar till kvinnans traditionella sysselsättningar. 

 

Företagens storlek - Omsättning 

Det illustrerades i diagram 4 ovan att kvinnors företag bidrog till en mindre andel av den 

totala omsättningen, än vad som hade varit brukligt om deras företag överlag hade liknat 

männens i storlek. Tillverkningsindustrin utgjorde inget undantag år 1931, då de kvinnliga 

företagens totala omsättning endast uppgick till 19% av näringens omsättning som helhet – 

																																																													
97	Socialstyrelsen. Lönestatistisk för Sverige 1951 (SOS). 86. 
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samtidigt som kvinnorna utgjorde strax över en tredjedel av företagarna. Denna skillnad i 

näringsrepresentation och andel av näringens omsättning kan tolkas som att kvinnornas 

företag i regel var mindre än männens, vilket har undersökts genom att studera deras närvaro 

bland de största respektive minsta företagen. Det som framgår är att kvinnor år 1931 

representerade 23% av de största företagen och 69% av de minsta. För närvaron bland de 

största företagen innebär detta en 32% skillnad jämfört med deras näringsrepresentation på 

34%, en betydande skillnad som emellertid inte i sig behöver säga avsevärt mycket. Den 

oerhörda 103% överrepresentationen bland de minsta företagen visar dock tydligt att 

kvinnorna i regel bedrev mindre företag än männen inom näringen. Förklaringen till 

tendensen är levebrödsföretagen. Bland männen utgjordes dessa små företag av skomakarna, 

men de var inte i närheten lika talrika som sömmerskorna år 1931. 

   Utvecklingen för kvinnornas företags representation bland de två grupperna beskrivs i 

diagrammet nedan. 

 
Diagram 6. Andel av kvinnliga företag bland de största och minsta inom tillverkningsindustri 

  

Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

För året 1951 hade kvinnors företags andel av näringens omsättning fallit från 19% till 13%, 

trots att näringsrepresentationen endast hade minskat till 30%. Som synes i diagrammet 

reflekteras detta även i att avvikelsen hos kvinnors företags förekomst bland såväl de största 

som minsta kom att öka mellan åren 1931 och 1951. Bland de största företagen utgjorde 

kvinnornas 19% år 1951, vilket var 37% lägre än deras näringsrepresentation. I den minsta 

gruppen stod de emellertid för 76% av företagen eller 153% över representationen. Här 

synliggörs levebrödsföretagens ökning på den kvinnliga sidan av näringen. Där utgjorde de 15 
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av de 32 företagen, vilket också är en viktig bidragande faktor till de kvinnliga företagens 

förlorade andelar av näringens omsättning. Ytterligare en orsak, om än eventuellt av mindre 

betydelse, var tillväxttakten för medelomsättningen bland mäns företag, vilken var högre även 

om hänsyn tas till levebrödsföretagen på kvinnornas sida. De manliga företagen ökade sin 

medelomsättning med en faktor av 2,28, från 37400 kronor till 85137. Kvinnorna, de minsta 

företagen (under 2297 respektive 6137 kronor i omsättning) uteslutna för bägge åren, ökade 

samtidigt sin omsättning med en faktor av 1,79. Den verkliga tillväxten av medelomsättning, 

det vill säga för samtliga kvinnliga företag, var 1,53 – en skillnad av måttlig betydelse. 

   Levebrödsföretagen hade alltså en viss påverkan, om än begränsad, på tillväxttakten, men 

de påverkade utan tvivel medelomsättningen för kvinnliga företag. Sett till kvinnliga företags 

omsättning 1931 så omsatte dessa i snitt 18187 kronor, 49% av männens 37400. Exkluderas 

emellertid levebrödsföretagen för kvinnor så landar denna andel på 85%, och om de minsta 

företagen exkluderas för bägge könen är andelen 74% – fortfarande avsevärt högre än det 

verkliga snittet. 

   För år 1951 motsvarade kvinnors företags omsättning i snitt 33% av männens, 27750 mot 

85137. För de bägge måtten där levebrödsföretag exkluderats så var andelarna 67% respektive 

61%  – den knappa skillnaden beroende på att män som bedrev levebrödsföretag var relativt 

ovanligt. 

   Som tidigare nämnt hade kvinnors företagande inom tillverkningsindustri så gott som 

upphört år 1972 i och med att småföretagen försvunnit. Näringen utgjordes till 10% av 

kvinnor år 1972, vilket till och med var lägre än andelen för uppdragsverksamhet samma år, 

och kvinnliga företag inom tillverkningsindustri omsatte 9% av näringens som helhet. Detta 

var en fortsatt minskning från föregående år men samtidigt en i det närmaste proportionerlig 

representation. En liknande utveckling mot balans kom att gälla kvinnors företags andel bland 

största företag, där deras närvaro minskade från 19% till 11%. Bland de minsta minskade de 

sin andel till 17%, vilket förvisso fortfarande var en överrepresentation på 70%. Angående 

medelstorleken hos de få kvinnliga företag som återfanns i näringen år 1972 så kom de att allt 

mer efterlikna männens. Mellan åren 1951 och 1972 hade de kvinnliga företagen en 

tillväxtfaktor av medelomsättningen på 4,36, vilket är den högsta uppmätta bland något kön 

samt inom någon av de tre viktigaste näringarna och under någon period. Männens företag 

växte samtidigt endast med en faktor på 1,81, vilket fick som följd att klyftorna i omsättning 

även minskade mellan könen. Från att det kvinnliga snittföretaget omsatte 27750 kronor mot 

mannens 85137 år 1951 så kom kvinnor år 1972 att omsätta 121100 som medel jämtes mäns 

154038, alternativt 79%.  
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Anställning 

För året 1931, som tidigare påvisats ha varit ett för kvinnor mycket företagsamt år, var 

kvinnornas företags anställning mindre än männens men ingalunda försumbar. Kvinnliga 

företag stod för 28% av anställningen 1931, och som diagrammet nedan visar så snittanställde 

den manliga företagaren inom tillverkningsindustri 4,9 personer, alltmedan den kvinnliga 

företagaren anställde 3,1 personer. Något som bör lyftas dock är att kvinnliga företagare var 

mer benägna än män att anställa minst en person. Av kvinnliga företagare så bedrev 27% sin 

verksamhet utan anställda. Samma siffra för män var 39%. Slutsatsen blir då att fler kvinnor 

än män anställde, men att männen som anställde i regel anställde fler. 

 
Diagram 7. Anställda i medeltal hos företag inom tillverkningsindustri som anställde 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Omsättningstillväxten för mäns företag mellan åren 1931 och 1951 speglas av en ökning i 

antalet snittanställda, från 4,9 till 6. Anställningsbenägenheten kom emellertid att vara 

ungefär densamma på 60%. För kvinnornas del innebar småföretagarnas övertagande (eller de 

större företagens flykt) till ett minskat antal anställda. Deras anställningsbenägenhet störtdök 

från 73% till 34%. Parallellt med detta sjönk andelen anställda hos kvinnliga företag från 28% 

till 15%. Samtidigt växte dock snittpersonalen hos de anställande företagen, vilket vidare 

visar på de små företagens inflytande på näringen som helhet.  

   För 1972 var kvinnors företags andel av totalt anställda 6%, vilket är ytterligare en 

minskning från 1951 och en bit under näringsrepresentationen på 10%. Såväl män som 

kvinnors företag minskade i personalstorlek med omkring hälften. En mild återhämtning av 
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anställningsbenägenheten inträffade hos kvinnliga företagare, från 34% till 40%, samtidigt 

som mäns minskade från 60% till 48%. 

 

Sammanfattning 

I början av kapitlet fastställdes en allmänt nedgående trend för kvinnliga företagares betydelse 

för Umeås näringsliv mellan åren 1931 och 1972, och tillverkningsindustrin är troligtvis den 

näring där denna regel har varit som mest gällande. Andelen kvinnor som var verksamma 

inom näringen, samt deras andel av omsättningen och totalt anställda, kom utan undantag att 

falla genom åren tills de nådde närapå oansenliga nivåer år 1972. Endast 5% av kvinnor 

bedrev företag inom tillverkningsindustri, en minskning från 33% år 1931 och 1951. De 

utgjorde 10% av samtliga företagare i branschen, från 34% år 1931, och deras sammantagna 

verksamhet utgjorde 9% av näringens omsättning vilket är en halvering från 1931 års 19%. 

Slutligen så avlönade de 6% av näringens totalt anställda, en siffra som år 1931 hade varit 

28%. 

   Vad beträffar företagens storlek, så var kvinnors företag genomgående mindre än männens 

under hela perioden. Deras omsättning var i snitt inte ens hälften av männens fram till 1951, 

då den utgjorde knappt en sjundedel. Därefter skedde en utjämning fram till 1972 då 

kvinnornas företag i snitt omsatte 79% av männens. Denna utveckling speglas även i 

kvinnornas väldiga överrepresentation bland minsta företag fram till 1951, vilken också kom 

att minska om än inte försvinna fram till 1972.  

   Kvinnliga företagare var mer benägna att anställa minst en person år 1931, varefter 

förhållandena blev ombytta. Vidare så anställde männen i regel fler personer än kvinnorna. I 

likhet med omsättningen var skillnaderna som störst 1951 då manliga företagare som 

anställde i snitt avlönade 7,8 personer, samtidigt som kvinnorna anställde 2,9. Även inom 

anställningen kom förhållandena mellan könen därefter att utjämnas fram till 1972, även om 

skillnader i traditionellt mönster bestod. 

   Ett stort fokus har på kvinnornas sida legat på de så kallade levebrödsföretagen, som i 

betydande utsträckning förekom 1931, vars andel var som störst 1951 men i stort sett hade 

försvunnit 1972. Dessa bidrog starkt till kvinnors företags stora överrepresentation bland de 

minsta företagen och även till kvinnornas låga medelomsättning. De avgjordes emellertid ha 

haft mindre inverkan på deras stagnerande tillväxttakt och anställning. Skälen är att även när 

hänsyn tagits till levebrödsföretagen så har en uppenbar saktfärdighet i utvecklingen hos de 

kvinnliga företagen skönjts. I omsättningens fall gjordes detta genom att endast studera 

omsättningen för de normalstora och stora företagen. Då upptäcktes det att tillväxtfaktorn 
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endast ökade från 1,53 till 1,59, fortfarande avlägset männens 2,28. När det kommer till 

anställningen har ingen nämnvärd hänsyn behövt tas, då levebrödsföretagen till att börja med 

sällan anställde och därmed inte betydande kunnat påverka de redovisade beräkningarna. 

 

5.5. Varuhandel, hotell- och restaurangverksamhet 
Näringsrepresentation 

Varuhandeln sysselsatte år 1931 mer än hälften av samtliga kvinnliga näringsidkare, 53%, 

vilka utgjorde 40% av företagarna i näringen. Bland de undersökta åren och näringarna så var 

varuhandeln år 1931 ensamt om att uppnå ett 40-60-intervall i näringsrepresentation, vilket 

inom yrkeslivet kan benämnas som jämställt enligt Holmquist och Sundin, baserat på 

uppgifter från bland annat SCB.98 Kvinnorna dominerade café- och restaurangverksamheten i 

staden, vilka stod för 29 av de 72 företagen, samt den inte särskilt utbredda 

pensionatverksamheten. Den viktigaste näringsgrenen var emellertid just handeln, inom 

vilken 32 av företagarna bedrev sin verksamhet. Försäljningen varierade vida och skilde sig 

tillsynes inte särdeles från männens. De tycks emellertid inte ha förekommit som ägare av 

agentur- och partiaffärer, som var några av de mest framgångsrika företagen i Umeå vid 

tillfället. 

   Som nämnt i avsnittet om tillverkningsindustrin så var 1951 ett mörkt år för varuhandeln. 

Åren fram till nedslaget hade nämligen antalet kvinnliga företagare i branschen närapå 

halverats, från 72 företagare till 41. Andelen av kvinnor som var verksamma i näringen 

minskade från 53% till 42%, men varuhandeln behöll sin plats som största näring, med 

tillverkningsindustri på andraplats där 33% var verksamma. Det jämställda 40-60-förhållandet 

som hade varit gällande 1931 hade brutits och kvinnor stod 1951 för 34% av företagarna i 

näringen. 

   När det kommer till företagssammansättningen ägde inga större förändringar rum. Caféer 

och affärer utgjorde fortfarande de två främsta formerna av företag för kvinnor inom näringen 

med en jämn fördelning på 15 respektive 16 företag. De övriga verksamheterna utgjordes av 

fem hotell, tre pensionat samt två restauranger.  

   Männen drabbades också av en företagsutslagning, om än inte lika hårt. Istället för en knapp 

halvering av företag såsom bland kvinnor hade något mer än en fjärdedel av manliga företag 

försvunnit år 1951. Det tycks främst ha varit agentur- och partihandeln som upphörde mellan 

åren – om inte företagsräkningen för året ej använde beteckningen. I så fall måste det nog 

																																																													
98	Holmquist, Carina och Sundin, Elisabeth (2002). Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap. 30. 
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talas om en allmän företagsdöd, då i stort sett samma verksamheter bedrevs 1951 jämfört med 

1931. 

   År 1972 hade varuhandeln fått en rejäl skjuts i företagarantalet, som mer än fördubblades 

från 120 till 296. 55% av företagande kvinnor var sysselsatta inom näringen, och av det totala 

antalet företagare utgjorde de drygt 35%, nästan identiskt med föregående nedslagsår. En 

bidragande faktor till denna utveckling var tillverkningsindustrins nedgång, vars andelar 

istället gick till främst varuhandeln och service och tjänster. 

   Kvinnors och mäns verksamheter skilde sig föga åt 1972, i mångt och mycket likt de 

tidigare undersökta åren. Handeln förblev den viktigaste branschen, medan café- och 

restaurangverksamhet blev mindre vanligt. På nytt återfanns även partihandlarna i näringen, 

där kanske den största skillnaden mellan könen kunde iakttas. Av de femton som förekom så 

tillhörde endast ett en kvinna.99 

 

Företagens storlek – Omsättning  

År 1931 utgjorde varuhandeln 65% av samtliga näringars sammantagna omsättning, och för 

kvinnors företags omsättning utgjorde näringen 73%. Detta gjorde branschen till den 

överlägset viktigaste i denna aspekt. Med en näringsrepresentation på 40% kom de kvinnliga 

näringsidkarna emellertid endast att stå för en femtedel, 20%, av hela näringens omsättning. 

Det är en ännu större avvikelse än för tillverkningsindustrin samma år, vilket lyfter frågan hur 

kvinnornas representation inom de olika företagargrupperna såg ut. 

   Trots en hög kvinnlig närvaro inom näringen så var kvinnors företag kraftigt 

underrepresenterade bland de största företagen. Endast 14% utgjordes av kvinnors företag, 

vilket med en näringsrepresentation på 40% motsvarar en 65% underrepresentation. Vad 

beträffar de minsta företagen så rådde som förväntat en överrepresentation, men denna låg 

endast på 35% – jämförbar med kvinnornas underrepresentation inom tillverkningsindustrin 

bland de största företagen. Ett omvänt förhållande gällde alltså inom varuhandeln jämfört med 

tillverkningsindustri, med en mindre extrem för varuhandeln. Den lägre överrepresentationen 

bland små företag kan tillskrivas avsaknaden – i stort sett – av levebrödsföretag, som var så 

vanligt förekommande inom tillverkningsindustrin. Vad avser den stora underrepresentationen 

bland de största företagen har emellertid inte någon klar orsak kunnat fastställas med använda 

metoder.  

																																																													
99	Även här uppstår emellertid viss oklarhet, då kvinnan, Svea Dagmar Lindblad, står registrerad på ett företag 
som till såväl verksamhet som omsättning tycks identiskt med Per Gustaf Lindblad. Huruvida det verkligen är 
två företag eller om något fel har skett framgår inte. 
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Diagram 8. Andel kvinnliga företag bland de största och minsta inom varuhandel, i procent 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Inför 1951 hade som tidigare nämnt antalet kvinnliga företagare inom näringen minskat i 

högre grad än manliga, vilket bidrog till en lägre näringsrepresentation, 34%. Även kvinnors 

andel av total omsättning minskade, från 20% till 18%, med en nästintill identisk skillnad från 

1931 år. Kvinnors företags underrepresentation bland de största företagen kom knappt att 

minska mellan 1931 och 1951, från 65% till 62%, vilket kan tillskrivas att minskningen i 

näringsrepresentation inte följdes av någon betydelsefull förändring i deras närvaro bland 

stora företag – den kom att minska från 14% till 13%. En mindre betydande utveckling i 

riktning mot proportionerlig fördelning skedde dock bland de minsta, där 

överrepresentationen minskade från 35% till 24%. 

   Företagsdöden bland kvinnor inom varuhandeln mellan 1931 och 1951 var inte 

näringsspecifik utan riktad mot de små företagen, vilka närapå försvann under åren. Detta var 

en händelse av stor vikt för de kvinnliga företagens tillväxttakt mellan åren 1931 och 1951 – 

något som inte synliggörs av diagrammet ovan. Under perioden växte medelomsättningen för 

dessa företag med en faktor av 2,08, vilket förvisso inte tycks så betydande jämfört med de 

stora språng som de kvinnliga företagen inom tillverkningsindustri gjorde efter 1951. 

Sanningen är dock att kvinnorna hade en högre tillväxttakt än männen inom varuhandeln, 

vilken låg på 1,87. Detta kan bero på att kvinnorna hade ett relativt större utrymme att 

expandera, då de år 1931 i snitt endast omsatte 37% av manliga snittföretag. År 1951 hade 

siffran ökats till 41%, vilket var en måttlig men likväl betydande ökning jämfört med 

tillverkningsindustrin där de kvinnliga företagarna under samma period minskade sin 

snittomsättning i förhållande till männens från 49% till 33%.  
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    Återhämtningen efter 1951 kom att medverka till att kvinnors andel av total omsättning än 

en gång uppgick till 20% år 1972, vilket dock fortfarande var 43% lägre än 

näringsrepresentation. Vad beträffar kvinnliga näringsidkares närvaro bland de minsta 

företagen så hade deras överrepresentation ökat från 1951 års 24% till 31% år 1972, vilket var 

närmare 1931 års förhållanden. Samtidigt kom deras underrepresentation bland de största 

företagen att stiga från 62% till 69%, vilket var en följd av minskad närvaro bland de största 

företagen, från 13% till 11% samt en höjd näringsrepresentation. Detta var också högre än för 

bägge föregående nedslagsår, men någon tydlig orsak till denna fortsatt kraftiga 

underrepresentation har inte kunnat fastställas endast med de metoder som uppsatsen utgått 

ifrån. 

   Angående tillväxtperioden 1951/1972 så fortsatte kvinnornas företag att växa fortare än 

männens med en faktor på 2,9 mot 2,55. År 1972 uppgick kvinnornas företag i snitt 

fortfarande inte ens till hälften av männens, 47%, vilket är långt efter tillverkningsindustrin 

där kvinnorna – förvisso få till antalet – i snitt omsatte 79% av deras manliga motsvarigheter.  

 

Anställning 

Såväl kvinnliga som manliga företagare inom varuhandeln hade en i allmänhet något högre 

anställningsbenägenhet än deras respektive grupper inom andra näringar. Detta är inte särskilt 

överraskande då det inom tillverkningsindustri var relativt enkelt att driva företag utan hjälp. 

Hantverkaren hade ofta kontroll över arbetsmomenten och krävdes sällan utföra två sysslor 

samtidigt, utan anställda bidrog (före mekaniseringen) huvudsakligen till skalfördelar i 

produktionen och därmed omsättningen. Alltmedan präglades varuhandeln ofta av ett flertal 

arbetsmoment som krävde simultana arbetsinsatser. För ett café eller en restaurang, som var 

vanliga inslag fram till 1951, torde det exempelvis ha varit synnerligen svårt att kombinera 

arbetsuppgifter såsom tillredning, servering, kassahantering och disk, alltmedan beställningar 

togs emot. Detta påvisas av det extremt få antal caféer och restauranger som drevs av enbart 

ägaren, 4 av 33 år 1931 och 3 av 23 år 1951, samt deras ringa omsättning.  

   Handeln torde inte ha varit fullt lika arbetskrävande som ovannämnda verksamheter, i 

synnerhet inte för kiosker och mindre affärer. Att då kvinnors anställningsbenägenhet som 

regel var högre än männens, vilket framgår nedan, är inte så underligt då de dominerade 

hotell-, café- och restaurangrörelserna en stor del av perioden. 

   Av näringsidkande kvinnor inom varuhandeln anställde hela 83% minst en person år 1931, 

vilket är något mer än de 74% bland männen. De avlönade även 178 av de 394 anställda inom 

näringen, motsvarande 45%, vilket var en svag överrepresentation jämtes deras 
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näringsrepresentation som bekant låg på 40% (!). Detta ackompanjerades med en i snitt större 

personal hos kvinnors företag på 3 anställda jämfört med mäns på 2,7. 

    Kvinnornas företag liknade alltså männens till personalstorlek 1931, men omsatte likväl 

mindre. Som exempel på hur förhållandet mellan personal och omsättning för respektive kön 

kunde se ut kan de sex största företagen, sett till antalet anställda, studeras. De tre kvinnornas 

företag, varav ett hotell och två restauranger, anställde tillsammans 38 personer. Företagen 

omsatte 78011, 28136, respektive 114 000 kronor. På den manliga sidan utgjordes de tre 

företagen av ett skrädderi i kombination med en manufakturaffär, en parti- och minutaffär i 

kolonialvaror och diverse, samt ytterligare en manufakturaffär, och dessa anställde 

sammantaget 42 personer. Omsättningen för dessa var 400 000, 526 937, och 366 152 kronor. 

Även fast företagen var av ungefär samma storlek till antalet anställda så var männens 

mångdubbelt så stora till omsättningen. De verksamheter där kvinnliga företagare 

expanderade tycks inte ha varit de mest lönsamma, såsom hotell-, café- och 

restaurangnäringarna, och bland de näringar där omsättningen ökade markant per anställd så 

tycks kvinnor antingen ej ha varit representerade – som i fallet med agentur- och 

partihandlarna – eller helt enkelt avstått från att expandera. 

 
Diagram 9. Anställda i medeltal hos företag inom varuhandel som anställde 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Minskningen av företag fram till 1951 innebar ingen minskning i totalt anställda, men en 

stagnation hade inträffat. Från att ha avlönat 394 arbetare 1931 så fanns 410 anställda inom 

näringen 1951. En tillväxt av snittanställda hos företag inträffade dock mellan åren 1931 och 

1951 bland såväl mäns som kvinnors företag, i synnerhet hos mäns som ökade från 2,7 till 

4,6. Kvinnornas motsvarande ökning gick från 3 till 3,4. Kvinnors anställningsbenägenhet 

ökade samtidigt till 90%, det högsta för någon enskild näring under något enskilt år, 
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alltmedan männens steg till 79%. Kvinnornas höga anställningsbenägenhet till trots skulle 

deras andel av total anställning minska från 45% till 30% 1951, vilket till viss del kan 

tillskrivas en lägre näringsrepresentation, från 40% till 34%  – som för övrigt innebar att 

kvinnorna inte längre var överrepresenterade i andel totalt anställda. Näringsrepresentationens 

minskning kan emellertid endast förklara en 15% avvikelse, inte de 33% som förekom. Den 

andra bidragande faktorn var den ovan nämnda ökningen av snittanställda hos manliga 

företag, vilken inte motsvarades på den kvinnliga sidan. Under en stagnationsperiod vad avser 

anställningen kom alltså kvinnornas betydelse för näringen – trots ökad 

anställningsbenägenhet och medelantal anställda – att minska relativt jämfört med männens.  

   Inför det sista undersökta året hade det totala antalet anställda vuxit till 466, av vilka 

kvinnorna avlönade 112 eller 24%, ytterligare en nedgång från tidigare år. Nedgången, i 

kombination med en svagt återhämtad näringsrepresentation på 35%, bidrog till att 

underrepresentationen i andel av total anställning växte. Varför minskningen i andelen av 

totalt anställda inträffade kan tillskrivas två orsaker. Dels minskade kvinnliga företagares 

anställningsbenägenhet från 90% till 54% samtidigt som manliga företagares endast minskade 

från 79% till 60%. För det andra så minskade kvinnors snittanställda i högre grad än männens, 

från 3,4 till 2 – en minskning på 41% – jämfört med 4,6 till 3,1 – alternativt 33%.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingen inom varuhandelsnäringen bidrar övertygande till den allmänna uppfattningen 

att kvinnors företag i regel var mindre än männens under åren 1931 till 1972, på vissa sätt mer 

så än inom tillverkningsindustrin. Varuhandelns kvinnliga företags omsättning skulle 

nämligen aldrig komma att uppnå ett snitt som översteg hälften av männens, vilket inträffade 

ett eller två av de undersökta åren för tillverkningsindustrin, beroende på hur man räknar. 

Vidare så kom kvinnornas underrepresentation bland de största företagen samtliga år att 

överstiga 60%, vilket endast inträffade för tillverkningsindustrin bottenåret 1951 då 

majoriteten av den kvinnliga näringen utgjordes av levebrödsföretag. Orsaken kan vara att 

kvinnor bedrev stora företag inom branscher där avkastningen per anställd var relativt låg, 

såsom var fallet för hotell- och restaurangverksamheterna som togs upp i exemplet, samt att 

de antingen saknade företagare bland lönsamma branscher (agentur- och partihandlare som 

exempel) eller valde att inte expandera. Kvinnorna var även genomgående överrepresenterade 

bland de minsta företagen, om än inte lika omfattande som de var inom tillverkningsindustri. 

Angående anställning så karakteriserades varuhandeln av den högsta 

anställningsbenägenheten för såväl män som kvinnor under i stort sett hela den undersökta 
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perioden. Den minskning i anställningsbenägenhet som tillverkningsindustrin upplevde 

mellan 1931 och 1951 kom ej att replikeras inom varuhandeln förrän följande period, då 

andelen kvinnliga företagare som anställde minst en procent sjönk från 90% till 54% och för 

män från 79% till 60%. Medelantalet anställda kom att öka snabbare för män fram till 1951, 

varefter en betydande minskning ägde rum för såväl män som kvinnor.  

   Vad avser den allmänna trenden av kvinnors företags minskade betydelse för näringslivet så 

är resultatet blandat. Kvinnliga företagares näringsrepresentation minskade mellan 1931 och 

1951 men kom att uppleva en viss återhämtning fram till 1972. Kvinnornas företags andel av 

total anställning kom även att minska, från en nära proportion till näringsrepresentation till en 

betydande underrepresentation. Samtidigt kom emellertid deras andel av total omsättning att 

förbli ungefär densamma, mycket tack vare en snabbare tillväxttakt hos kvinnors än mäns 

företag vilket bidrog till att perioden präglades av upphinnartillväxt. År 1972 omsatte 

kvinnorna inom varuhandeln i snitt 47% av det som männen omsatte, en ökning från 37%. 

Denna utveckling mot en mer proportionerlig fördelning av omsättningen kan tyckas långsam 

jämfört med tillverkningsindustrin. Det bör emellertid hållas i åtanke att få kvinnor var 

verksamma i branschen vid tillfället och att jämförelsen snarare bör göras med en för kvinnor 

mer representativ näringsgren, nämligen service och tjänster, vilken studeras i följande 

avsnitt. 

 

5.6. Service och tjänster 
Näringsrepresentation 

Under den största delen av den undersökta tidsperioden var service och tjänster en relativt 

liten näring med få kvinnor såväl som män. Endast 10% av näringsidkande kvinnor år 1931 

var verksamma inom service och tjänster, vilket dock fortfarande var betydligt fler än 

nästkommande näring i storleksordningen. Den fjärde största näringen var nämligen 

samfärdsel, post- och telekommunikationer där 2% av företagande kvinnor var verksamma. 

För män var service och tjänster inte ens den tredje största branschen, utan byggnads. Detta 

till trots kom kvinnorna endast att uppnå 38% av näringsrepresentationen, vilket förvisso var 

mycket nära det 40-60-förhållande som idag anses jämställt inom yrkeslivet. Av de 14 

kvinnliga företagarna så ägnade sig sex åt hårvård och skönhetsbehandling, fem drev mangel- 

och strykinrättningar och resterande tre var utspridda på olika serviceföretag. Ett företag 

gjorde reparationer på pälsar, ett annat utförde skorstensfejning och det tredje var en 

fotografverksamhet. 
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   Kvinnornas verksamhetsfält inom näringen kan sägas ha varit mycket snävt. Bortsett från 

fotografrörelsen bedrevs samtliga företag inom ramarna för husmoderns arbetsuppgifter, där 

omvårdnad, städning, tvättning och sömnad ingick. Där kvinnor och män förvisso delade på 

frisöryrket så gick en skarp linje mellan dam- och herrfrisörer. Även om kvinnor gjort inträde 

inom damfriseringsyrket så utgjorde herrfrisering ännu ett exklusivt manligt arbete. Andra 

verksamheter där endast män bedrev företag var, kanske föga förvånande, 

reparationsverkstäder men även nöjesinrättningar såsom biljardhallar och biografer. 

   Service och tjänster utgjorde undantaget för nedgången i antalet företagare som drabbade 

Umeås näringsliv fram till 1951. Företagarna inom näringen mer än fördubblades under 

perioden, från 37 år 1931 till 86 år 1951. Andelen av verksamma kvinnor i näringen växte 

också, från 10% till 19%. Samtidigt minskade deras näringsrepresentation från 38% till 22%, 

en följd av att männens inträde i näringen varit starkare. Av manliga företagare bedrev 6% 

företag i näringen år 1931, medan 20% gjorde det år 1951. 

   Bland kvinnor var damfrisering fortfarande den vanligaste verksamheten år 1951, med åtta 

företag. I övrigt var det en något mer varierad sammansättning av företag, där ytterligare tre 

företag faller under skönhet- och omvårdnadskategorin. De resterande bestod av 

begravningsbyråer, fotoateljéer, tvättinrättningar, en yrkesskola samt en uthyrning av 

grammofoner. Vad avser de manliga företagen utgjorde fortfarande reparations- och 

herrfriseringsverksamhet betydande näringar, men även tvättinrättningar, bokbinderier och 

bilkörskolor hade blivit vanligare. En rad övriga tjänster fanns även tillhanda, om än bland få 

företag, och dessa varierade från vedkapning till skorstensfejning och flyttning.  

   För det sista året, 1972, är det tydligt att service- och tjänstesektorn expanderat väsentligt. 

Det totala antalet företagare hade ökat till 219 personer, varav 55 företagare eller 25% var 

kvinnor. Näringens andel av det totala antalet kvinnliga företagare hade ökat från 19% till 

29%, samtidigt som männens relativa närvaro i näringen minskat något.  

   Majoriteten av kvinnliga företag, 41 stycken, var damfriseringar. Ytterligare 11 företags 

verksamheter faller under kategorin hälso-, sjuk- och skönhetsvård. Detta lämnade endast 3 

företag att diversifiera från det i övrigt väldigt snäva verksamhetsfältet. Företagen utgjordes 

av en begravningsbyrå, ett museum, samt en anordnare av dans- och andra nöjestillställningar. 

En avvikelse från tidigare variation i kvinnliga företagares verksamheter inträffade således 

mellan 1951 och 1972. För männen kan motsatsen hävdas ha skett. Stora näringar var hår- och 

hälsovård samt reparations-, tvätt- och fotografverksamhet, men en myriad av mindre vanliga 

tjänster tillgodosågs även. Alltifrån filmdistribution och gym till travbanor och 

veterinärverksamheter bedrevs enbart av män, bara för att nämna några.  
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Företagens storlek – Omsättning 

1931 års låga företagarantal bland såväl män som kvinnor inom service och tjänster målar upp 

bilden av en servicebransch som ännu inte hade utvecklats. Denna uppfattning förstärks av att 

näringen endast stod för under 3% av den totala omsättningen för samtliga näringar, med 

samma andel för män respektive kvinnor inom deras grupper. Till omsättningen sett fanns 

sålunda ingen relativ skillnad i näringens betydelse för endera könet.  

   Trots att kvinnor utgjorde 38% av företagarna i näringen år 1931 så stod deras företags 

omsättning endast 18% av näringens som helhet. Omsättningens andel motsvarade sålunda 

53% mindre än de kvinnliga företagarnas andel för näringen som helhet. Detta var, med 

näppe, den största skillnaden för årtalet med varuhandeln strax efter på 50%. Hur såg då 

fördelningen av större och mindre företag ut? Näringen bestod år 1931 av 37 företag, varav 14 

drevs av kvinnor. Av de sju största företagen så drevs två, 29%, av en kvinna, vilket 

motsvarar en mindre underrepresentation på 24%. Bland de minsta företagen var kvinnors 

företag betydligt vanligare. Där utgjorde de sex av sju företag eller 86%, en 

överrepresentation på 126% jämfört med näringsrepresentationen. Även detta var ett rekord 

för året jämfört med tillverkningsindustrin som hade en överrepresentation på 103%, samt 

varuhandeln på 35%.  

   I likhet med tillverkningsindustrin hade näringen en hög andel levebrödsföretag. I brist på 

statistik som avser frisörers löner, som hade varit mest lämpliga för jämförelse, har den näst 

mest representerade kategorin – tvättinrättningar – använts. Där erhöll kvinnor en årlig 

snittinkomst på 1736 kronor i Sverige år 1931.100 Med tidigare använd metod innebär detta att 

för Umeås del så utgjorde 7 av de 14 kvinnliga företagen inom service och tjänster 

levebrödsföretag, med en omsättning på 2257 kronor eller mindre. För 1951, som redogörs 

nedan, saknas dessvärre även statistik för tvättinrättningarna. I brist på yrkesgrupper som är 

representerade bland kvinnor inom service och tjänster har därför samma lönestatistik använts 

som för tillverkningsindustrin, det vill säga textilindustriarbetare med deras 4721 kronor i 

årsinkomst. Resultatet blir då vid en snabb jämförelse att 10 av 19 kvinnliga företag inom 

service och tjänster var levebrödsföretag. 

  

																																																													
100	Socialstyrelsen. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1931 (SOS).	62. 
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Diagram 10. Andel kvinnliga företag bland de största och minsta inom service och tjänster 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

Som tidigare nämnt så präglades åren fram till 1951 av en snabb utveckling för näringen 

service och tjänster, vilket skilde sig från andra näringars nedgång. Dessa framsteg ägde dock 

rum främst genom männens stora inträde i näringen, och kvinnorna kom till följd att få 

mindre betydelse. Kvinnornas andel av total omsättning sjönk från 18% till 5%, vilket var 

77% lägre än deras näringsrepresentation (22%), en ökning från 1931 då motsvarande skillnad 

var 53%. 

   Kvinnors avtagande betydelse för näringen går även att iaktta i företagsstorleken. Andelen 

kvinnliga företag bland de största minskade nämligen från 29% till 6% mellan 1931 och 1951, 

vilket bidrog till att underrepresentationen steg från 24% till 73%. Samtidigt kom kvinnors 

företags andel bland de minsta företagen att sjunka från 86% till 47%, vilket dock endast 

ledde till en minskad överrepresentation från 126% till 113% på grund av den starkt minskade 

näringsrepresentationen. Vad avser kvinnornas fortsatt höga överrepresentation bland de 

minsta företagen kan orsaken härledas till levebrödsföretagens omfattande andel av 

kvinnornas företagarbestånd i näringen. För den tvärt höga underrepresentationen bland de 

största företagen återfinns förklaringen i den stora skillnaden i omsättningstillväxt bland 

företagen. 

   Service och tjänster sticker ut under tillväxtperioden 1931-1951 som den näring vars 

expansion sker snabbast. Överlag hade mäns företag såväl som kvinnors en högre tillväxttakt 

än deras motsvarigheter i andra näringar. Som ovan nämnt är det dock tydligt att det främst 

var männens företag som drev näringen framåt, med en tillväxtfaktor på 4,27 jämtes kvinnors 

företags på 2,25. Detta medverkade till att omsättningsklyftan mellan kvinnors och mäns 

0

20

40

60

80

100

1931 1951 1972

Andel	bland	största	företag Andel	bland	minsta	företag

Andel	av	totalt	antal	företagare



53	
	

företag växte. Från att det kvinnliga snittföretaget år 1931 omsatte 33% av det manliga så 

kom det att endast omsätta 18% år 1951. Detta var den lägsta andelen för någon näring och år 

och kan bidra med en förklaring till varför kvinnors företags underrepresentation stack iväg så 

markant. De nyetablerade manliga företagen, vilka dessutom var fler än de kvinnliga, 

expanderade fortare än kvinnornas och kom att bli större.  

   För det sista året hade vissa framsteg för kvinnligt företagande gjorts i näringen. Kvinnliga 

företags andel av den totala omsättningen ökade från 5% till 8%, något mer relativt sett än för 

näringsrepresentationen. Detta gjorde att skillnaden mellan kvinnors andel av företagare och 

andel av omsättning minskade något, från 77% till 68%.  

   Utvecklingen kan förklaras med en förändring i företagsstorleken. Ett framsteg var att 

kvinnors företags andel bland största företag närapå fördubblades perioden 1951-1972, från 

6% till 10%. Detta innebar en minskning i underrepresentationen bland största företag från 

73% till 60%. Den stora omvälvningen skedde dock bland de minsta företagen. Där minskade 

kvinnorna sin överrepresentation från 114% till 32% genom att deras andel bland minsta 

företag sjönk från 47% till 33%, samtidigt som deras näringsrepresentation ökade. Störst 

betydelse för förändringen hade mest sannolikt levebrödsföretagens försvinnande. 

   Även i tillväxtfaktorn går det att studera de kvinnliga företagens framsteg. Perioden 1951-

1972 växte kvinnornas företag i snitt med en faktor av 3,78 jämfört med männens 2,8. Den 

höga tillväxttakten till trots uppnådde kvinnornas företags omsättning i snitt endast 24% av 

männens, en klar förbättring från år 1951 men fortfarande det lägsta för någon av de 

viktigaste näringarna.  

 

Anställning 

Företagare inom näringen service och tjänster hade en överlag lägre anställningsbenägenhet 

än varuhandeln och kan närmast jämföras med tillverkningsindustrin. Förklaringen kan vara 

att i likhet med produktionen i tillverkningsindustri, så var de flesta verksamheter inom 

service och tjänster inte avhängiga på flera personers sammantagna arbetsinsatser. Istället var 

det sannolikt hos skalfördelar som motivationen låg. 

   Bland de kvinnliga företagarna var det 43% som år 1931 anställde minst en person, medan 

74% av männen gjorde det. Av de totalt 80 anställda i näringen så avlönades 13, eller 16%, av 

kvinnors företag. Detta var 58% lägre än näringsrepresentationen och den största skillnaden 

för någon av de tre näringarna det året. Troligen bidrog den höga andelen levebrödsföretag i 

den kvinnliga företagsgruppen till att anställningsbenägenheten var så låg. Dessa hade som 

bekant inget intresse att expandera då de bedrev företagen främst i försörjningssyfte. 
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   Även sett till personalstorlek så var männens företag större. I snitt hade ett manligt företag 

med personal 3,9 anställda, medan samma siffror för kvinnor var 2,2. Utöver en redan högre 

anställningsbenägenhet så kom detta att ytterligare förstärka deras andel av totalt anställda. 

 
Diagram 11. Anställda i medeltal hos företag inom service och tjänster som anställde 

 
Källa: Egna bearbetningar av företagsräkningarna 1931, 1951 och 1972 (GERD). 

 

När männen gjorde deras stora inträde i service och tjänster mellan 1931 och 1951 kom 

kvinnors företag att betyda allt mindre för arbetstagare. Medan kvinnors företags anställda 

endast ökade från 13 till 16 under perioden så kom männens att öka från 67 till 183. Detta 

gjorde att kvinnors andel av totalt anställda halverades fram till år 1951, från 16% till 8%. 

   För mäns anställningsbenägenhet påbörjades en nedgående trend efter 1931 som varade 

perioden igenom, och fram till 1951 hade andelen som anställde minst en person minskat från 

74% till 61%. För kvinnor hade också en nedgång inträffat, från 43% till 32%, som emellertid 

vände efter 1951. Samtidigt växte snittpersonalen för bägge grupper. Kvinnors personal kom 

att växa något snabbare, från 2,2 till 2,7, men i snitt att förblev den mindre än männens.  

   Vad avser perioden fram till 1972 så präglades denna av stora framsteg för kvinnliga 

företag. Från att ha avlönat endast 8% av näringens totalt anställda så var motsvarande andel 

för år 1972 hela 21% – endast 16% lägre än näringsrepresentationen jämfört med 1951 års 

64%. Framstegen kan inte tillskrivas någon relativ ökning i kvinnors företags personalstorlek, 

då denna föll med 44% mot mäns 33% vilket framgår i diagrammet ovan. Istället var det en 

förändring i mäns och kvinnors anställningsbenägenhet som bidrog till utvecklingen. 

Samtidigt som mäns anställningsbenägenhet föll från 61% till 35% så ökade nämligen 

kvinnors från 32% till 56%. För kvinnornas del kan en förklaring ha varit den markanta 

minskningen av levebrödsföretag i näringen mellan åren 1951 och 1972. För männens del är 

det betydligt svårare att finna en förklaring, då en relativt stor del av mäns företag som 

saknade anställda hade en högre omsättning än kvinnors företag med anställda.  
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Sammanfattning 

Där tillverkningsindustrin kanske starkast påvisar kvinnornas minskade betydelse för de olika 

näringarna i Umeå under perioden, så utgör service och tjänster troligtvis den näring där de 

största skillnaderna mellan kvinnors och mäns företagsstorlek kan studeras. Vad beträffar 

medelomsättningen hos kvinnors företag under perioden, så uppgick den aldrig till över en 

tredjedel av omsättningen för det manliga snittföretaget. Toppåret för service och tjänster, 

1931, då just 33% uppnåddes, motsvarades endast av tillverkningsindustrins bottenår 1951. 

Åren efter 1931 var desto sämre. Slutåret 1972, då kvinnoföretagen inom tillverkningsindustri 

och varuhandel uppnådde 79% respektive 47% av snittet hos deras manliga motsvarigheter, 

uppgick service och tjänsters kvinnliga företag endast till 24%. Angående kvinnors andel 

bland största företag så inleds perioden med en relativt låg underrepresentation på 24%. 

Därefter inträffade männens stora inträde i näringen, varpå kvinnornas underrepresentation 

steg till 73% år 1951. Kombinationen av en högre nyetablering samt en högre tillväxttakt av 

manliga företag bidrog troligtvis starkt till att kvinnornas företag hamnade på efterkälken. 

Nästa period, 1951-1972, präglades av en något högre företagsetablering samt en högre 

tillväxttakt för kvinnors företag. Underrepresentationen kom dock endast att minska till 60%.  

   Bland de minsta företagen så drogs de kvinnliga näringsidkarna med en kraftig 

överrepresentation från 1931 (126%) fram till 1951 (114%) varefter den slutligen minskade 

till 32% år 1972. Den främsta orsaken till överrepresentationen misstänks vara närvaron av 

levebrödsföretag i branschen fram till 1951, men även männens betydligt starkare etablering 

och tillväxt bidrog sannolikt till att hålla överrepresentationen uppe. 

   Vad gäller trenden av kvinnors företags minskade betydelse för Umeås näringsliv så tycks 

den överlag stämma. En minskning äger otvivelaktigt rum under perioden, men inte utan 

avvikelser i utvecklingen. Kvinnors näringsrepresentation minskar från 38% år 1931 till 25% 

år 1972. En viss återhämtning äger rum från 1951 men denna kan bero på en förflyttning av 

företagande från tillverkningsbranschen som var på nedgående. Vad avser kvinnors företags 

andel av total omsättning så minskar den fortare än näringsrepresentationen, från 18% i början 

av perioden till 10% mot slutet. Detta sker emellertid samtidigt som kvinnors andel av total 

anställning ökar, från 16% till 21% (med en stor tillväxt från 1951 års 8%), till följd av en 

ökning av kvinnors anställningsbenägenhet och en minskning av männens. Den positiva 

utvecklingen mot en mer proportionerlig anställning förtas något av en antydan att kvinnors 

företag blev allt mindre lönsamma än männens. Inte nog med att deras snittomsättning i 

förhållande till männens minskade under perioden, så kom nämligen deras företag att avlöna 

en allt större del av arbetarstyrkan.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Tidigare forskning av främst Anita du Rietz och Lena Andersson-Skog pekar på att kvinnligt 

näringsidkande minskade generellt efter ett företagsamt 1930-tal. Denna studie har funnit att 

så även var fallet för Umeå, även om dessa siffror har varit relativa och därmed ej helt 

jämförbara med du Rietz och Andersson-Skogs. År 1931 utgjorde kvinnor över en fjärdedel 

(27%) av alla enskilda företagare i staden, men fram till år 1972 hade andelen sjunkit i en 

relativt jämn takt till under en femtedel (17%). Denna minskning har av forskningen 

tillskrivits flera möjliga orsaker. En strävan efter storskalighet och lönsamhet, kombinerat 

med en strikt reglerad kapitalmarknad, kring mitten av 1900-talet bidrog enligt Andersson-

Skog till en försvårad situation för mindre företag och deras etablering. Om Umeå emellertid 

studeras så bestod en ansenlig del av kvinnors företag av just mindre verksamheter med en låg 

omsättning. För såväl tillverkningsindustri som service och tjänster rådde en ihållande och 

extrem överrepresentation bland den femtedelen av företag med lägst omsättning. Den höga 

överrepresentationen kom inte att ge med sig förrän efter 1951 för bägge näringar, men kom 

år 1972 fortfarande att ligga på 70% för tillverkningsindustri och 32% för service och tjänster. 

För varuhandeln var överrepresentationen genomgående måttlig men aldrig hög. Detta 

innebär ej nödvändigtvis att teorin helt kan avvisas i fallet Umeå. Det är nämligen omöjligt 

att, med det studerade materialet, statistiskt fastställa uteblivna nyetableringar av företag. 

Vidare kan det hävdas att Umeås små företag som drevs av kvinnor, av vilka en stor andel 

utgjordes av levebrödsföretag, inte omfattades av de växande kapitalkraven utan kunde startas 

av en individ med i stort sett obefintligt kapital. Detta var i hög grad fallet för sömmerskorna, 

damfrisörerna och många av bagarna som utgjorde huvuddelen av små företag inom 

tillverkningsindustri och service och tjänster. Tvärtom kan förekomsten av levebrödsföretag 

vara ett tecken på svårigheten att etablera större företag. Kvinnor som önskade bedriva 

företag, men som av kapitalbrist ej kunde, valde eventuellt att istället för ett uteblivet 

företagande att starta ett levebrödsföretag. Sammantaget kan Andersson-Skogs teori stämma 

in även för Umeå, trots att det inte framgår tydligt av materialet.  

   Anita du Rietz lägger större vikt vid alkoholpolitiken och nattarbetsförbudet som skäl till att 

kvinnors företagande minskade mer än mäns under den inledande perioden. Det senare, 

nattarbetsförbudet, var i effekt under så gott som hela den undersökta perioden. Du Rietz 

lyfter främst textilindustrin som exempel på näringar där kvinnliga företagare vanligtvis 

drabbades av lagstiftningen, där maskiner och lokaler inte kunde nyttjas dygnet runt av 

arbetsstyrkan. För Umeås del är det dock svårt att studera några paralleller, i synnerhet som 
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tidsintervallet för studien inte fångar upp utvecklingen från lagstiftningens införande. Det som 

går att konstatera är emellertid att så gott som samtliga tillverkare av konfekt under perioden 

bestod av levebrödsföretag. Med tanke på att majoriteten av dessa sannolikt inte hade för 

avsikt att expandera utan främst ämnade att försörja företagaren, så tycks det osannolikt att 

dessa var de verksamheter som du Rietz ansåg drabbades. En annan möjlighet är att sådana 

storskaliga textilfabriker var vanligare i Umeå före nattarbetsförbudet, men att dessa drevs till 

nedläggning mellan 1889 och 1931 då studien inleds. Hos Olofsson återfinns emellertid ingen 

diskussion kring en sådan grupp av kvinnliga företagare, vilket borde ha varit fallet om dessa 

spelat en någorlunda betydande roll för kvinnliga arbetstagare. Tvärtom framhåller Olofsson 

Umeås historia som en köp- och tjänstemannastad, med viss industriell verksamhet i trävaru- 

och trämassetillverkningen. Det är också nedlagda träindustrier – inte textilfabriker – som 

bekymrade ordförande för drätselkammaren år 1938, P.G. Lundgren, efter att han uttalat sig 

optimistiskt om stadens ekonomiska återhämtning efter depressionen. Troligen hade 

nedläggningar av textilfabriker fortfarande inte utgjort ett lika stort bekymmer som 

träindustrierna, med tanke på stadens industrifrämjande inriktning. Av dessa sammantagna 

iakttagelser har dock slutsatsen dragits att nattarbetsförbudet spelade en begränsad roll för 

kvinnors minskade företagande i Umeå under den studerade perioden. 

   Vad beträffar alkoholpolitiken så blir det svårt att avgöra dess betydelse för Umeå, av flera 

skäl. Angående SARA-bolaget så tycks dess inflytande inte ha nått Umeå. Det har nämligen 

inte återfunnits i någon av dess regionala varianter bland företagsräkningarna, som aktiebolag, 

kommunalt eller statligt ägt, för något av de tre nedslagsåren. Därav anses dess betydelse för 

stadens utveckling ha varit obefintlig.  

   Eftersom nykterhetspolitiken inleddes redan på 1910-talet och var som intensivast i Umeå 

åren 1922-1927, då Umeåsystemet rådde, så blir arbetet – i likhet med nattarbetsförbudet – i 

princip oförmöget att fånga upp den eventuella nedgång i företagande som torde ha ägt rum 

till följd av politiken. I sanning var andelen restauranger och caféer i förhållande till handeln 

ungefär densamma år 1951 som den var 1931. Först 1972 kunde en tydlig nedgång i 

restaurang- och caféverksamhets relativa betydelse för kvinnliga företagare iakttas. Det skulle 

kunna hävdas att alkoholpolitiken drabbade hela näringsgrenen varuhandel på så vis att 

branschen minskade kraftigare i företagarantal än någon annan näringsgren – såväl i absoluta 

tal som i relativa. Påståendet får även visst stöd i debatten kring politiken, där 

nykterhetsvänner fruktade för att Umeås övriga handel skulle drabbas samtidigt som 

alkoholen, vilket också drätselkammarens ordförande bekräftade efter 1922 års skärpning av 
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regleringen. Det bör emellertid framhållas att det under det andra världskriget, samt under det 

ekonomiska uppsvinget som följde, rådde goda arbetarförhållanden där det snarare rådde brist 

på arbetare än brist på arbete. Detta kan också ha bidragit till nedgången i företagande som 

iakttagits för såväl män som kvinnor, men förklarar inte – till skillnad från alkoholpolitiken – 

hur det kom sig att varuhandeln drabbades hårdare än någon annan näringsgren. Ett samspel 

mellan de två faktorerna kan ha ägt rum, och kvinnligt företagande kom att drabbas hårdare 

därför att deras företag i regel var mindre och ofta kanske inte utgjorde en fullgod försörjning. 

För kvinnorna var alltså den potentiella vinsten att övergå från företagande till lönearbete 

större än för männen. Att levebrödsföretagandet fortfarande var så utbrett bland kvinnor 1951, 

trots att arbetslösheten ska ha varit extremt låg från 1940 och långt efter krigets slut, fungerar 

som något av ett motargument för denna teori. Det är möjligt att en viss senfärdighet förekom 

bland levebrödsföretagare att övergå till lönearbete och att minskningen i företagande hade 

sin bakgrund i uteblivna nyetableringar. Förklaringen är emellertid föga tillfredsställande då 

forskningen (se Dahmén) pekar på att levebrödsföretagande försvann relativt fort när 

konjunkturen vänt. Några troliga omständigheter till levebrödsföretagens fortsatt stora 

utsträckning har dock ej funnits. Den upplevda problematiken kring levebrödsföretagen har 

emellertid inte uppfattats som skäl nog att helt avvisa alkoholpolitiken och den uppåtgående 

konjunkturen som bakgrund till att kvinnors företagande minskade mer än männens under 

perioden fram till 1951. 

   Varför inte depressionen framhållits som en viktig bidragande faktor till utvecklingen beror 

främst på två saker. Det första skälet är att Umeå var relativt förskonad depressionen, mycket 

tack vare dess mindre betydande industri. Det andra skälet, vilket grundar sig på Anita du 

Rietz och Erik Dahméns arbeten, är att företagandet, till skillnad från lönearbetet, faktiskt 

tycks ha gynnats i sämre tider då arbetslösheten steg. Enskilt företagande sågs som en lösning 

– kanske den enda – på arbetslöshetsproblemet. Att företagandet fortsatte att minska (i 

relativa tal, i absoluta ökade de starkt tack vare befolkningsökningen) efter andra världskriget 

kan därmed delvis få sin förklaring i att det ekonomiska uppsvinget bidrog till en låg 

arbetslöshet och goda avtal för många arbetare. År 1972 syns detta tydligt då kvinnors 

överrepresentation bland de minsta företagen minskat markant inom såväl 

tillverkningsindustri som service och tjänster, medan den inom varuhandeln knappt varierade 

och låg på en förhållandevis liten överrepresentation.  

   Flertalet reformer kom även att gynna lönearbetet över företagandet, och kunde tvärtom 

försvåra situationen för företag. Bland dessa institutionella hinder har höjda 
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arbetsgivaravgifter och socialförsäkringssystemets utformning i synnerhet pekats ut av 

forskare. Kombinationen bidrog till att lönearbete sågs som ett mer attraktivt alternativ än 

företagande, särskilt för kvinnor vars arbete kom att bli mer flexibelt genom den offentliga 

sektorns expansion och möjligheten till att jobba deltid – en viktig förutsättning för många då 

kvinnor även fortsättningsvis stod för det mesta av hemarbetet och omhändertagandet av barn. 

   För perioden efter 1951 och fram till 1972 har kvinnors minskade företagande i Umeå 

främst härletts till en god konjunktur med låg arbetslöshet, reformer som gynnade lönearbete 

över företagande, samt den offentliga sektorns expansion vilken försåg det breda lagret 

kvinnor med arbete. 

   Det nämndes tidigare i diskussionen att kvinnors företag i regel var mindre än männens, 

vilket också genomgående har framgått av undersökningen. Med endast ett undantag har 

kvinnors företag under perioden i medel inte omsatt mer än hälften av männens snitt. Det 

enda året detta inträffade var år 1972 för tillverkningsindustrin, som inledningsvis minskade 

från 1931 års 49% till 33% år 1951 men ökade under den sista perioden till 79%. Då endast 

10 kvinnor eller 5% var verksamma i näringsgrenen år 1972, kan dock inte 

tillverkningsindustrins kvinnor hänvisas till som representativa för utvecklingen av kvinnliga 

företags storlek. Vad avser varuhandeln så kom kvinnornas företag där att sakta växa i 

förhållande till männens, från 37% till 47%, men inom service och tjänster så kom de att 

minska först från 33% till 18% för att sedan återhämta sig något, till 24%. Ser man till 

kvinnors representation bland de största såväl som de minsta företagen så förstärks även 

denna uppfattning, och uppfattningen om att en vertikal segregering av den typ som tidigare 

forskare påvisat förekom även i Umeå. Den stora överrepresentationen bland de minsta 

företagen har redan redogjorts för ovan, men kvinnor var även genomgående 

underrepresenterade bland de största företagen. Inom tillverkningsindustrin var 

underrepresentationen under hela perioden måttlig, omkring 30-35%, och avslutade till och 

med i en svag överrepresentation 1972, på 10%. Service och tjänster inledde studien med en 

låg underrepresentation på 24%, vilken emellertid kom att stiga kraftigt till 73% år 1951 och 

sjönk därefter till 60%. För varuhandeln var underrepresentationen hög och varierade knappt 

under hela den undersökta perioden. År 1931 låg den på 65% och fram till 1972 hade den 

stigit till 69%. 

   Kvinnors företag har i snitt även varit mindre än mäns sett till storleken av personalen, och 

de har dessutom uppvisat en trend till att minska i förhållande till dem. Inom 

tillverkningsindustrin anställde de under hela perioden i snitt 60-70% så många personer som 
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männen och inom service och tjänster var motsvarande siffror 50-60%, med en måttlig 

minskning mellan åren 1951 och 1972. Varuhandeln bryter något mot detta mönster, där 

kvinnorna år 1931 faktiskt anställde i snitt något fler än män (111% av mäns). Dessa siffror 

sjunker emellertid med åren, först till 74% och sedan till 65%.  

   Varför var då kvinnors företag så mycket mindre till storleken än mäns? Utifrån det material 

som bearbetats, vill jag hävda att två övergripliga huvudorsaker kan påvisas. Den första är 

fenomenet där kvinnor i större utsträckning än män bedrev de minsta företagen – så kallade 

levebrödsföretag. Dess utredning utgår främst ifrån historisk-institutionella förklaringar hos 

du Rietz och Andersson-Skoog. Den andra huvudorsaken är den nedvärdering av kvinnors 

företagande inom politik och näringsliv som framgått i uppsatsen. Orsakens klargörande 

grundar sig på Holmquist och Sundins genusteoretiska förklaringsmodell, där kvinnors 

företagande nedvärderats och åsidosatts, vilket bidragit till försämrade förutsättningar för 

kvinnor att bedriva företag av samma storlek som mäns. 

    Hur kom det sig då att det bland kvinnor var vanligare med levebrödsföretagande än bland 

män? Hos du Rietz går det att finna argument för att kvinnors marknadsarbete hindrades 

under en längre period på olika sätt. Huruvida det fanns ett uppsåt hos makthavare såsom du 

Rietz vill påvisa är av mindre intresse för den här studien. Själva företeelsen är i det här fallet 

av större betydelse, och svår att förneka. Under första halvan av 1900-talet var 

skyddsbestämmelser som nattarbetsförbudet gällande, vilket drabbade kvinnodominerande 

arbetsplatser. Lagstiftningen tillät även arbetsgivare fram till 1939 att avskeda kvinnor vid 

omständigheter såsom graviditet, förlossning och giftermål. Ur ett genusperspektiv stod de 

även inför hinder i form av samhällets förväntningar på dem, såsom husmodersidealet som 

framhölls genom exempelvis husmodersskolorna och det nationella husmodersförbundets 

etablering. När kvinnor nödgades försörja sig själva eller sina familjer, i synnerhet i kristider, 

men systematiskt motarbetades av en kombination av institutioner och samhällsförväntningar, 

så tycks det inte osannolikt att åtminstone en del vände sig till det egna företagandet. 

Möjligheterna till även detta kunde dock vara kraftigt beskurna. I inledningen av diskussionen 

behandlades Andersson-Skogs teori om de växande kapitalkravens betydelse för det minskade 

företagandet. Där hävdade jag att levebrödsföretagens stora utsträckning inte nödvändigtvis 

innebar att teorin ej stämde för Umeå. Motiveringen var att det inte går att uppskatta uteblivet 

företagande med det använda materialet, samt att levebrödsföretagens förekomst snarare kan 

påvisa den höjda tröskeln för annat företagande. Av rena försörjningsskäl kan behovet ha varit 

tillräckligt för många kvinnor att, i brist på kapital och möjligheter att låna det, nöja sig med 

ett mindre företagande. Kort sammanfattat förekom alltså – utöver allmän arbetsbrist – 
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kvinnospecifika hinder för lönearbete under stor del av den första halvan av 1900-talet, vilket 

uppmuntrade till eget företagande. Även där uppträdde emellertid hinder, vilket försvårade för 

kvinnor att starta företag inom framväxande kapitalkrävande näringar. Till följd vände de sig 

till enklare verksamhetsområden inom ramen för traditionellt kvinnliga göromål, såsom 

bakning och sömnad inom branschen tillverkningsindustri och omvårdande verksamheter som 

damfrisering och skönhetssalonger inom service och tjänster. Dessa faktorer bedöms 

sammantaget ha bidragit till kvinnors kraftiga överrepresentation bland levebrödsföretag 

under den studerade perioden. Tillika bör lyftas den diskussion som fördes angående 

kvinnliga företagares anställning inom varuhandeln. Där framgick det att bland de till 

anställningen största företagen för kvinnor respektive män, med en jämförlig arbetsstyrka, 

rådde omfattande skillnader i avkastningen per anställd för dessa företag. Utöver att kvinnor i 

betydligt större utsträckning än män bedrev de allra minsta företagen, så bedrev de 

följaktligen även deras största företag inom mindre lönsamma branscher. 

   Den andra stora huvudorsaken, den om företagande kvinnors åsidosättande, är tydligt 

förekommande inom politik och näringsliv såväl nationellt som lokalt. På nationell nivå har 

det exempelvis skett inom politiken under perioden för kvinnobefolkningens stora inträde på 

arbetsmarknaden under främst 1960- och 70-talen. Detta inträde ägde rum samtidigt som det 

institutionella ramverket uppmuntrade arbete framför företagande, vilket förvisso även 

drabbade männen men inte i samma omfattning. Flera kvinnodominerande näringar, såsom 

skola, sjukvård, och äldreomsorg, befann sig nämligen under statligt monopol vilket 

begränsade kvinnors verksamhetsmöjligheter. Inom näringslivet har det tagit uttryck inom 

stora företag såsom Ica vars historia Holmquist och Sundin studerat, och där kvinnor nästan 

regelbundet uteblev som företagsägare för de större affärerna. Istället var det främst de mindre 

affärerna som drevs av kvinnor, och i övrigt förekom och omnämndes de främst som hustrur 

till handlarna samt som sekreterare på kontoret. På det lokala planet har en liknelse återfunnits 

i Umeå fabriks- och hantverksförening, där såväl manliga som kvinnliga företagare inom 

hantverkaryrkena var medlemmar. Även där var männen alltigenom dominerande, från 

ordförande och andra styrelseposter till talare och protokolljusterare – trots att kvinnorna 

länge utgjorde en ansenlig del av företagarantalet. Den associerade hustruklubben summerade 

till och med deras verksamhets uppgift som ”… att stödja och hjälpa männen i deras strävan 

och att vara medlemmarna till glädje, stimulans och avkoppling”. Holmquist och Sundin vill 

förklara dessa företeelser med att en mansstruktur rådde inom näringslivet där alltifrån 

värderingar till språk hade manliga associationer, och att detta bidrog till att män hade en 

fördelaktig position. För Umeå tycks det som att denna mansstruktur varit gällande för 
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politiken utöver näringslivet. Både inom USKK och Frisinnade kvinnor förekommer det 

redogörelser för de manliga partikamraternas fördragsamhet gentemot kvinnorna, som man 

förefaller ha ansett passade sämre för det politiska arbetet.  

   Med denna bakgrund är det kanske inte undra på att de kvinnliga företagarna praktiskt taget 

lyste med sin frånvaro i den politiska debatten – inte ens bland partiernas kvinnogrupper. 

Istället var det främst de mansdominerade industrierna som väckte politikernas intresse, vilket 

framgår av stadsfullmäktiges och diverse nämnders protokoll såväl som Lantz studie av 

systembyggare i lokal politik och näringsliv. Det framgår att stadens beslutsfattare främst var 

intresserade av att gynna företagsklimatet för de mansdominerade industrierna, och att de 

politiska besluten främst kom att gynna dessa näringar. Utan stöd från vare sig politiken, 

näringslivet, eller kvinnoorienterade organisationer, och med samhällets förväntningar emot 

sig, så tycks det inte osannolikt att även detta spelade en betydande roll för kvinnors minskade 

företagande i Umeå mellan åren 1931 och 1972.  
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