
U
lla Eriksson-Z

etterquist &
 Elisabeth Sundin

G
enusperspektiv på företagsekonom

i

Genusperspektiv på  
företagsekonomi

Ulla Eriksson-Zetterquist

Elisabeth Sundin





Genusperspektiv på  
företagsekonomi

Ulla Eriksson-Zetterquist

Elisabeth Sundin



Genusperspektiv på företagsekonomi

Ulla Eriksson-Zetterquist  Elisabeth Sundin

Tryckt på miljömärkt papper



Innehåll

Förord 5

Inledning 6

Vad är företagsekonomi? 11
Företagsekonomiämnets svenska historia – från tysk 
handelsteknik till vår tids latin 11
Ämnets innehåll i undervisningen 13
Forskning i företagsekonomi  14
Personer – studenter, disputerade och professorer 16
Sammanfattning – diversifiering och glappet mellan 
utbildning och forskning 18
Dagsaktuella och framtida frågor   20

Organisationsstudier och organisationsteori 
med genusperspektiv  21
Internationella pionjärstudier 21
Svenska studier  25
Staten utreder frågor om makt och kön 29
Jämställda arbetsplatser? 31
Organisationskultur och genus 34
Metodreflektioner  37
Genus i andra delämnen  39
Genus och marknadsföring 45

Genus och entreprenörskap och innovation 49
Genusperspektiv på företagande och entreprenörskap 50
Intersektionalitet och queerstudier 57

Avslutning  61

Lästips 63

Referenser 64





5

Förord
Genusperspektiv på företagsekonomi

 

 



6

Inledning

Ulla:

!

Elisabeth:

Ulla:

Elisabeth:



7

Ulla:

Elisabeth:

Ulla:

Elisabeth:



8

UZE:

Elisabeth:

Ulla:

Elisabeth:

Ulla:

Elisabeth:

Ulla:

Elisabeth:



9

Ulla:

Elisabeth:

Ulla:

Elisabeth:
"



10



11

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomiämnets svenska historia – från tysk 
handelsteknik till vår tids latin#

Organisatorisk utveckling

Förhandla mer – Räkna mindre. Forskningens frontlinjer. 
Mercury Meets Minerva. 

Business studies and higher education. !e Swedish Case.
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Ämnets innehåll i undervisningen
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Forskning i företagsekonomi 
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Scandinavian Journal of Management Studies

$

Personer – studenter, disputerade och professorer
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Kvinnornas position i ämnet
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Sammanfattning – diversifiering och glappet mellan 
utbildning och forskning
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Dagsaktuella och framtida frågor  
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Organisationsstudier 
och organisationsteori 
med genusperspektiv 

Internationella pionjärstudier
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Feminist case 
against bureaucracy 
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Svenska studier 
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Staten utreder frågor om makt och kön
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Män 
passar alltid? Nivå- och organisationsspecifika processer med 
exempel från handeln (SOU "##$:%)

Jämställda arbetsplatser?
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Organisationskultur och genus
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Ironi & Sexualitet. Om 
ledarskap och kön
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föreställningar

Metodreflektioner 
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Genus i andra delämnen 

Genus i redovisning och finansiering
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Finansieringens
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Varför arbetar så få kvinnor med finanser? En studie av var-
dagen i finanssektorn 

Genus och marknadsföring
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Genus och entreprenörskap 
och innovation
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Genusperspektiv på företagande och 
entreprenörskap
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Företagandets manliga 

Jakten på entreprenö-
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Intersektionalitet och queerstudier
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Tidskrift för genusvetenskap.
Organisering 

och intersektionalitet
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Lästips

Organisering och intersektionalitet. 

Kvinnors företagande – den 
verkliga framtidshistorien. 

Det ordnar sig. Teorier om orga-
nisation och kön. 

Marketing !eory 
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Tolkning och 
reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Policies, Processes, Procedures. 

Leda lagom många. Om 
struktur, kontrollspann och organisationsideal. 

Karriärens villkor

Arbete och identitet: om hur städare 
blir städare. 

Mentorsprojekt i jämställdhetens 
tjänst – att hjälpa eller stjälpa? 

Le-
delse på godt og vondt: E&ektivitet og trivsel

Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv, 

' Organizations Sciense 

Accounting, Organizations and 
Society. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-83177
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106689
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Jakten på entreprenörer: om öpp-
ningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen. 

Kvinnors företagande. En interna-
tionell forskningsöversikt. 

Societal Entrepreneurship. Positio-
ning, Penetrating, Promoting. 

Scandinavian Journal 
of Management. 

Journal of Family Business Management

International Journal of Gender and Entrepre-
neurship
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En bank även för kvinnor?: små-
företagares erfarenheter av rådgivningsmöten i bank. 

Företagseko-
nomins frågor. 

Gender Trouble

Organization Studies

Företagsledning och företagsledare

!e Public Nature of Pri-
vate Violence

Clearing for action. Leadership as 
a relational phenomenon
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!e bureaucratic phenomenon. 

Accoun-
ting, Organizations and Society. 

Accounting, 
Auditing & Accountability Journal

Prat, politik och praktik: om 
individers möten med strukturer i en kommunal satsning på 
kvinnors företagande.

Culture and Organization. 

Gender, Work and Organiza-
tion

Mercury Meets Minerva. Business stu-
dies and higher education. !e Swedish Case.
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Woman’s place.

Bureaucrats 
and Heretics – Gendering Mythology Organizational Epics 
and Sagas: Tales of Organizations

Musikmysteriet: Organiserade 
stämningar och motstämningar

Det mangranna sällskapet. Om kon-
struktion av kön i företag.

Organisation: Teori om 
ordning och oordning.

Working for Inclusion and Diver-
sity – Positive Experiences from Academics across the World. 

Organisering och intersektionalitet.

Or-
ganisering av jämställdhet

Feminist case against bureaucracy. 

http://lnu.se/personal/daniel.ericsson
http://lnu.se/forskning/forskningsdatabas/publication.aspx?id=4401
http://lnu.se/forskning/forskningsdatabas/publication.aspx?id=4401
http://lnu.se/personal/daniel.ericsson
http://lnu.se/forskning/forskningsdatabas/publication.aspx?id=3592
http://lnu.se/forskning/forskningsdatabas/publication.aspx?id=3592
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Rum, tid och pengar – en 
studie om redovisning i praktiken.

Annual Review of So-
ciology.

Activist entrepreneurship: attacking 
norms and articulating disclusive stories 

Profession, genus och före-
tagarpar: en studie av advokater och köpmän

Att göra landet jämställt: En utvärdering av Kvin-
nor och män i samverkan – Sveriges största satsning av jäm-
ställdhet på marknaden. 

 ‘Sex’ at ‘Work’

 Entrepreneurship !eory & Practice 

Handbook of Organisational Entre-
preneurship. 

Rekrytering av företags-
ledare. En studie i homosocialitet.
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För-
handla mer – Räkna mindre. Forskningens frontlinjer. 

Företagerskan. Om 
kvinnor och entreprenörskap. 

Frontiers of Entrepreneurship Re-
search

Stridspiloter i vida kjolar.

On the 
Shoulder of Giants. 

Recommendation changes in walls of 
glass: perceived roles and relative importance of direct con-
tacts,
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Riskkapital och tillväxtpotential: en 
fråga för kvinnors företagande.

 Sesam 
öppna dig!: Forskarperspektiv på kvinnors företagande

RIKA: Hur 
snacket går och vem får pengarna.

Gender, Work 
and Organization. 

Men and Women of the 
Corporation

Familjen & firman.

Internatio-
nal Journal of Work Organisation and Emotions. 

International Journal of Work Organisation and Emotions. 

http://pure.ltu.se/portal/en/persons/jeaneth-johansson(6ebd8428-adad-45bf-b38e-62fc0a8f64aa).html
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http://pure.ltu.se/portal/en/persons/malin-malmstroem(c5d28ab9-1e71-4d70-bdb5-d1ceadbc5bb7).html
http://pure.ltu.se/portal/en/publications/riskkapitalmarknaden--ett-glastak-foer-kvinnors-foeretagande(ff7a0f60-0414-11de-802a-000ea68e967b).html
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http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/rika-hur-snacket-gaar-och-vem-faar-pengarna(6ede2747-5703-468f-8266-36fe3d4f4f6a).html
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Scandinavian Journal of Management 

Klass, kön och kirurgi

Doktorer, systrar och flickor

 Journal of Ma-
nagement Studies, 

Nordiske Organisasjonsstudier, 

För-
handla mer – Räkna mindre. Forskningens frontlinjer. 

Fursten.
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Social categorization of 
the Research agenda on gender and access to finance and its 
signals : evidence from a literature review. 

Queersverige

CFK-rapport

Varför arbetar så få kvinnor med 
finanser?

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/social-categorization-of-the-research-agenda-on-gender-and-access-to-finance-and-its-signals(28a6df0b-44ed-422d-9b8e-02b0eb220df0).html
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/social-categorization-of-the-research-agenda-on-gender-and-access-to-finance-and-its-signals(28a6df0b-44ed-422d-9b8e-02b0eb220df0).html
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/social-categorization-of-the-research-agenda-on-gender-and-access-to-finance-and-its-signals(28a6df0b-44ed-422d-9b8e-02b0eb220df0).html
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Den framgångsrika ekonomis-
kan. 

Consumption, Markets and Culture 

Om makt och kön – i spåren av o&entliga or-
ganisationers omvandling

Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap. 

Ledare, makt och kön.

. 
Cultural Marketing Management. 

Män passar alltid? Nivå- och or-
ganisationsspecifika processer med exempel från handeln. 

Kvinnor 
som företagare. Osynlighet, mångfald, anpassning. 
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Att främja 
kvinnors företagande – Exemplet Östergötland. 

International Journal of 
Gender and Entrepreneurship

Scandi-
navian Journal of Management

Varför ska 
kvinnor starta företag inom vård och omsorg

Econo-
mic and Industrial Democracy

http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=elisu41
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=malpe30
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-74100
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-74100
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-74100
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=malpe30
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-46077
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-46077
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-46077
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!e principles of scientific ma-
nagement. 

 Journal of Euro-
pean Industrial Training

Ironi och sexualitet. Om ledarskap och kön.

Det ordnar sig. Teorier om organisation 
och kön.

Gender and Society

Ingår i: I skuggan av Gnosjö-
andan

http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=malpe30
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-36661
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-36661
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Scandinavian Journal of Manage-
ment. 

Marketing !eory 



Tidigare utgivet i samma serie
Genusforskning inom juridiken,  
av Eva-Maria Svensson

Genusforskning inom arkeologin,  
av Elisabeth Arwill Nordbladh

Genusforskning inom teknikvetenskapen,  
av Lena Trojer

Genusforskning inom socialantropologin,  
av Britt-Marie Thurén

Genusforskning inom kulturgeografin,  
av Gunnel Forsberg

Genusforskning inom psykologin,  
av Eva Magnusson

Genusperspektiv på språk,  
av Kerstin Nordenstam

Genusperspektiv på medicinen, 
 av Anne Hammarström

Genusperspektiv på teologi, 
av Anne-Louise Eriksson

Genusperspektiv på nationalekonomi,  
av Anne D. Boschini, Christina Jonung, Inga Persson

Genusperspektiv på medie- och  
kommunikationsvetenskap, av Madeleine Kleberg

Genusperspektiv på pedagogik,  
av Inga Wernersson

Genusperspektiv på statsvetenskap,  
av Malin Rönnblom och Maud Eduards

Genusperspektiv på vårdvetenskap,  
av Ann Öhman

Genusperspektiv på biologi 
av Malin Ah-King

För innehållet i skrifterna svarar de enskilda författarna.



Högskoleverket är en myndighet för frågor som 
rör universitet och högskolor. Verket arbetar 
med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, 
utveckling av högre utbildning, utredningar och 
analyser, bedömning av utländsk utbildning och 
studieinformation.

Läs mer på vår webbplats www.hsv.se.
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