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Att få reflektera kring kvinnors situation
som entreprenörer/företagare
Att diskutera vilka likheter/skillnader
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Bakgrund
Industrialisering och kolonisering
kommunikationssamhälle.

under

1800-

och

1900-talen

samt

ett

modernt

Handeln har haft stor betydelse för koloniseringen av övre Norrland. ”Under storsvagåren” 1866-1868
var gränsen mellan svält och välstånd flytande. Klass-samhället slog hårt bland många mindre
bemedlade. Ekonomin i norra delarna av Sverige har präglats av naturresurserna, skog, gruv och
energi. Denna teknik-mättade region har givit män utrymme när det gäller entreprenörskap och
företagande. När vi ställer frågor om kvinnornas situation blir svaren otydliga, oftast obesvarade.

Instuderingsfrågor.











Med vilken typ av arbetsinsatser fick kvinnor möjlighet att hävda sig med?
Vilka ideologiska rörelser präglar Västerbotten och vilka effekter kan dessa påverka kvinnors
möjligheter att hävda sig som entreprenörer?
Hur påverkas lokalsamhället när handeln expanderar?
Vilka lokala förhållanden har betydelse när kvinnor gör sig hörda inom handeln?
Vilken typ av utbud präglar kvinnors engagemang i handeln?
Vilka kritiska synpunkter kan vi resa mot det underlag som vi hittills samlat in?
Vilka mönster kan vi se när vi betraktar kvinnor inom handeln i Västerbotten?
Vilka kvinnor gav sig in i konkurrensen om att starta upp företag under 1900-talet?
I vilka branscher?
Under vilka villkor kunde de driva sitt företag?

Diskutera




på vilka sätt som hushållens välfärd påverkas av handeln.
exemplen som tas upp bland profilerna. Vilka fördelar / nackdelar kan vi se med kvinnors
engagemang inom handeln.
Många av de individer som hittats i register, bildarkiv mm vittnar om att Handeln var en lämplig
arena för kvinnors företagande. Vilka tänkbara orsaker kan ligga bakom denna utveckling?

Referenser
http://www.foretagskallan.se/
http://www.handelnshistoria.se/profiler/kopman-och-entreprenorer/kvinnorna-i-handeln/

Företagsarkivet i
Westerbotten

Adress:

Webb:
www.foretagsarkivet.se

Projekt: "Kvinnors företagande
i Västerbotten del 3"
2016/2017

Nordanå 931 33,
Skellefteå

Mail:
info@foretagsarkivet.se

Tfn:
+46 910 - 77 80 32

