
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

Hur får vi fler kvinnliga företagare? 

 

Välkommen till frukostseminarium om kvinnligt företagande. 

Sverige, som anses vara ett jämställt land, har ur ett 

europeiskt perspektiv en låg andel kvinnor som driver 

företag. Vad beror det på och hur får vi fler företagerskor i 

Sverige? 

 

SEB:s Företagarekonom, FöretagarFörbundet och 

företagarnätverket Driftig.nu har genomfört en undersökning 

bland kvinnor som driver företag för att ta reda på hur de ser 

på sitt företagande, vilka hinder och möjligheter de upplever 

och hur de ser på regeringens satsning med programmet 

”Främja Kvinnors Företagande”. Vad tror kvinnorna själva 

att det krävs för insatser för att få fler företag som drivs av 

kvinnor?  

 

Politiker och småföretagare finns på plats för att diskutera 

och debattera.  

 

Medverkar gör Nyamko Sabuni, Integrations- och 

jämställdhetsminister, Angeli Sjöström, ProcessRum, Linda 

Skånberg, myearthbook.com, Marja Witt, Vikariepoolen och 

Anastasia Georgiadou, Svensk Assistans och 

Handikappservice AB. 

 

Moderator är Camilla Littorin, förbundssekreterare vid 

FöretagarFörbundet.  

Plats 

Kulturhuset, Sergels torg 

 

Tid 

Måndagen den 25 augusti 2008, 

07.30-10.00 

 

Program 

07.30 Frukostbuffé 

8.30-10.00 Presentation av 

undersökningen och 

paneldiskussioner 

 

Anmälan 

Anmälan till seminariet gör du via e-

post till Erik Lindmark med namn 

och kontaktuppgifter senast den 20 

augusti. 

erik.lindmark@seb.se  

 

Begränsat antal platser, så först till 

kvarn gäller.  
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SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB 
har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella 
nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 188 
miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer 
om SEB på www.sebgroup.com.  
 
FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva 
småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att 
starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för 
företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer 
information, se www.ff.se. 
 
Driftig.nu är Sveriges största mötesplats för kvinnor som vill starta eller driver företag. Här finns möjlighet att 
marknadsföra sitt företag, knyta kontakter, inspireras och hämta information. Sajten är dessutom en kanal där 
media, myndigheter och företagsfrämjande organisationer kan hitta nya spännande bolag att arbeta med. 
Driftig.nu har idag cirka 3 000 medlemmar. För mer information, se www.driftig.nu. 
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