
Fler kvinnor blir företagare genom Alliansens politik 

I tisdags var det internationella kvinnodagen. Det är dagen då kvinnors situation uppmärksammas 
över hela världen. Som moderat politiker i riksdagens näringsutskott är det därför extra roligt att 
kvinnliga företagare satte nya rekord under 2010, vilket även gäller i Västra Götalands län. Totalt 
har det skett en ökning med cirka 1 400 kvinnliga företagare i länet, vilket motsvarar en 
tillväxttakt på 4,1 procent. Alliansregeringens reformer är utan tvekan en starkt bidragande orsak 
till den glädjande utvecklingen.  

Avdragen för hushållsnära tjänster, RUT och lagen om valfrihet, LOV, är två viktiga reformer 
som har gett skjuts åt den kvinnliga företagsamheten. LOV gör det möjligt för privata företag att 
utföra tjänster inom bland annat vård, omsorg och service som kommunen tidigare utfört i egen 
regi. Tack vare RUT har många svarta jobb blivit vita, och en ny bransch med många nya kvinnliga 
företagare har vuxit fram. Även slopandet av apoteksmonopolet har inneburit nya möjligheter för 
företagande på ett område som tidigare varit stängt. Eftersom kvinnor är högt utbildade inom 
området, gynnas de av avregleringen.   

Att det kvinnliga företagandet ökar är bra ur många aspekter. Inte minst för jämställdheten och att 
lönegapet mellan kvinnor och män minskar. Där finns det mycket kvar att göra, även om vi nu är 
på rätt väg. Fortfarande är männen dominerande i företagsvärlden, men enligt statistik från 
Svenskt näringsliv är det numera minst en kvinna i ledningen i nästan 40 procent av de nystartade 
företagen. Det är bra att traditionellt kvinnodominerade yrken öppnas upp för nya kvinnliga 
entreprenörer, men också att kvinnor når de traditionellt manliga yrkesområdena.  

En del i vårt fortsatta arbete för kvinnligt företagande är Tillväxtverkets program, vars syfte är att 
underlätta företagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ansvarar för olika 
ambassadörsprojekt, vilket innebär att redan etablerade företagskvinnor inspirerar och träffar nya 
kvinnliga företagare. Regeringen har gett klartecken att tillväxtverket kommer att få fortsätta sitt 
arbete fram till 2014. Genom att satsa ytterligare resurser på kvinnors företagande lägger vi en 
stabil grund för fortsatt ökad sysselsättning och stark tillväxt i hela landet.  
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