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VD har ordet:

Vi behöver
fler kvinnliga
företagare

D

et finns två regioner i Finland där andelen entreprenörer är avsevärt större än i de övriga delarna
av landet. Nummer ett är Åland och efter det kommer Österbotten. Det är klart att en stark företagaranda
bidrar till sysselsättningen och den allmänna livskraften i en
region. Ett tydligt tecken på det är sysselsättningen som är
betydligt högre i de nämnda regionerna.
Regeringens största utmaning är att höja sysselsättningsgraden till den nivå som råder i Österbotten i dag, nämligen
75 procent. Därifrån krävs ytterligare ett rejält skutt för att
komma upp till Ålands nivå som är drygt 5 procentenheter
högre.
Av statistiken kan vi alltså se att entreprenörskapet är en
nyckel till framgång för regionerna och för landet som
helhet. Ju bättre alla områden klarar sig desto mindre är
behovet av regionala subventioner. Därutöver är det viktigt
att komma ihåg att entreprenörskapet kan ha en stor
betydelse även på ett personligt plan. Genom att bygga upp
en egen affärsverksamhet öppnas nya dörrar som på sikt
kan ge avsevärt fler möjligheter för olika individuella val och
prioriteringar i livet.
Jämlikheten i arbetslivet har tagit stora steg framåt under
det gångna decenniet och även långt före det. En allt större
del av chefsposterna i företag och organisationer går till
kvinnor vilket även är i linje med andelen högt utbildade
kvinnor. Ett av de viktigaste framstegen är att fler kvinnor
sitter i ledningsgrupperna i större bolag och att allt fler
har ett operativt ansvar utöver stödfunktioner som HR
och kommunikation. Utvecklingen kommer att leda till att
fler kvinnor blir VD:n för större bolag eftersom många för

tillfället samlar den erfarenhet som behövs.
Parallellt med kvinnornas frammarsch i näringslivet pågår
större omställningar i samhället som en följd av digitaliseringen och behovet att göra reformer inom vissa offentliga
sektorer. En reform av bland annat social- och hälsovårdssektorn kommer att äga rum i något skede, trots tidigare
misslyckade försök.
Vissa reformer och omställningar kommer att gälla
sektorer där kvinnorna i dag har en stark ställning och en
hel delkunskap. Det gäller bland annat social- och hälsovårdssektorn. En förhoppning är att mindre bolag ges en
möjlighet att ta hand om en del av servicen i den reform som
i något skede blir verklighet. Många kvinnor har tack vare
sin erfarenhet goda förutsättningar att bygga upp en egen
företagsverksamhet inom vårdsektorn. Med tanke på att
befolkningen blir äldre är det en logisk slutsats att efterfrågan på tjänster inom den sektorn kommer att öka.
En ökad andel kvinnliga företagare inom olika sektorer gynnar samhällsekonomin och öppnar upp nya möjligheter på
en individuell nivå. Dessutom får vi alla andra en möjlighet
att dra nytta av ett ökat utbud av tjänster och produkter.
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