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Hur kvinnor kan uppleva och uppfatta entreprenörskap är vad 
denna uppsats syftar till att beskriva. Utifrån syftet presenteras 
vetenskapliga artiklar och en undersökning av kvinnor i 
Umeå. Uppsatsen följer därmed en deduktiv ansats och 
beskriver en kvalitativ undersökning. Uppsatsen håller sig till 
en hermeneutisk kunskapssyn. Den teoretiska referensramen 
består i huvudsak av beskrivande och diskuterande kring ett 
urval av vetenskapliga artiklar om kvinnligt entreprenörskap. I 
det kapitlet behandlas motiv och drivkrafter till företagande, 
hur den kvinnliga entreprenören beskrivs i litteraturen och 
vilka hinder som kvinnliga företagare beskrivs stöta på i 
artiklarna.  
 
I min undersökning som sedan beskrivs, intervjuas sex 
kvinnor, där tre arbetar som anställda och tre driver egna 
företag. Ur intervjuerna diskuteras sedan likheter och 
skillnader mellan de olika kvinnorna, men även med det 
teoretiska underlaget. Denna diskussion utmynnar slutligen i 
slutsatser där en relativ aspekt i kvinnornas berättelser kan 
framhållas. Det framkom nämligen hur de kvinnliga 
företagarna jämförde företagandet med det tidigare arbetet, 
vilket fick företagandet att upplevas som lockande jämfört 
med detta. Något annat som kan framhållas är hur de 
omständigheter som rådde i kvinnornas arbetsliv innan 
företagandet blev en utlösande faktor för företagsstarten. 
Även de anställda kvinnornas inställning till företagande 
kunde sättas i relation till deras nuvarande arbete. De 
uppfattades som mycket nöjda med sina nuvarande 
anställningar, något som tycktes få företagandet att verka 
mindre lockande. Hur språket kan spela in, till exempel då 
inkomst som drivkraft till företagandet diskuterades bland de 
kvinnliga företagarna, bör också nämnas bland resultaten av 
undersökningen. Slutligen, visade det sig också hur en 
genomgående positiv upplevelse av företagandet fanns bland 
de kvinnliga entreprenörerna. 
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1 Introducerande av uppsatsen 
 
Varför startar inte kvinnor och män lika många företag? Kan en del av svaret ligga i hur kvinnor 
själva upplever och ser på entreprenörskap? Denna uppsats skulle kunna vara ett inlägg i en 
diskussion om varför kvinnor inte startar företag i samma utsträckning som män. Och detta första 
kapitel presenterar ett undersökningsproblem och tar sin början i entreprenörskapets välgörande 
effekter för såväl den svenska ekonomin som den enskilda individen.  

1.1 Bakgrunden till problemet 
 
För Sveriges ekonomi är det viktigt att nya företag startas för att välfärden ska främjas. Nya 
företag bidrar nämligen till att tillväxten ökar, något som i sin tur leder till ökad välfärd och att 
sysselsättningen gynnas.(www.regeringen.se)1 I en publikation från EU pekar man även på andra 
vinster med företagande som handlar om förbättringar av till exempel gemenskap i mindre 
samhällen och av vissa gruppers möjligheter på arbetsmarknaden, samt möjligheten till personlig 
utveckling för enskilda individer (ec.europa.eu)2. Det hävdas också att entreprenören behövs för 
att samhället i stort ska kunna fortsätta utvecklas (Holmquist & Sundin, 2002; 53). Sammantaget 
beskrivs entreprenörskapet driva samhället framåt och det i en positiv riktning.  
 
Samtidigt som dessa positiva aspekter med entreprenörskap hålls fram, kan det vara värt att 
notera att företagandet i Sverige är lågt om vi jämför oss med andra europeiska länder 
(www.nutek.se)3. Tittar man i statistiken upptäcker man också att av alla som driver egna företag 
i Sverige idag utgörs hela sjuttiofem procent män och endast tjugofem procent av kvinnor 
(www.scb.se)4. Av de nya företagen har visserligen drygt trettio procent startats av kvinnor 
(www.itps.se)5, vilket innebär att en förändring skett där fler kvinnor startar företag idag jämfört 
med tidigare. Om fler kvinnor startade företag skulle fler företag startas och man kan fråga sig 
vad det beror på att företagandet, trots denna positiva utveckling, fortfarande inte är ett jämställt 
område?  
 
När det specifika forskningsfältet kring kvinnligt entreprenörskap undersöks finns det mycket 
forskning att ta del av och även många nyligen publicerade artiklar. Det var främst under 1990-
talet som det kvinnliga entreprenörskapet började uppmärksammas inom forskningen (Mattis, 
2004; 154). När forskarna vridit och vänt på de kvinnor som startar företag har de försökt urskilja 
mönster och problematiska områden, samtidigt som man frågat sig om det verkligen är rimligt att 
studera företagande kvinnor som en grupp. Eller finns det kanske snarare olika grupper av 
kvinnliga entreprenörer? En del forskare har kritiserat entreprenörskapsforskningen för att den 
föser samman en mycket stor och varierande grupp av människor. Hos till exempel Mirchandani 
(1999; 228-229) förekommer kritik mot att studera kvinnor som grupp utan att ta hänsyn till 

                                                 
1 http://www.regeringen.se/sb/d/5709 (Hämtad 207-04-22) 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/green_paper/green_paper_final_sv.pdf  (s. 8) (Hämtad 2007-04-22) 
3 http://www.nutek.se/content/1/c4/52/41/kv_for_web_070228.pdf (s. 11) (Hämtad 2007-04-22) 
4 ”På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2006” 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2006A01_BR_X10ST0601.pdf (s. 65) (Hämtad 2007-04-22) 
5 http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2006/webb_S2006_005.pdf   
(s. 9) (Hämtad 2007-04-22) 
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andra faktorer som också beskrivs kunna spela in. Kan till exempel faktorer som ålder, etnicitet 
eller klasstillhörighet vara viktigt att beakta, förutom det faktum att kvinnan är företagare?  
 
Bredvid statistiken över mäns och kvinnors benägenhet att starta företag kan även bilden av 
entreprenören som ofta målas upp i entreprenörskapsforskningen ställas. En bild som har 
argumenterats för att påminna mycket om en idealbild av en man (Holmquist & Sundin, 2002; 
22-23). Entreprenörskapet hävdas vara en könsneutral företeelse, men har då det granskats 
närmare av till exempel Holmquist och Sundin (2002; 31) snarare beskrivits vara ett område som 
uppfattas som manligt, trots att många företagare i verkligheten är kvinnor. Bidrar denna bild till 
att kvinnor har svårare att föreställa sig själva som entreprenörer och att de i lägre grad än män 
associerar sig själva med dessa egenskaper? 
 
Kvinnliga företagare har också visat sig drivas av motiv som har med till exempel familjen att 
göra. Detta har jämförts med deras manliga kollegor som snarare beskrivits drivas av en önskan 
om ökad tillväxt och högre inkomst. (Sundin & Holmqvist, 2002; 12,18). Samtidigt har 
ekonomiska risker beskrivs som något skrämmande för många kvinnor, framför allt ur 
familjesynpunkt (Holmqvist & Sundin, 2002; 152). Skulle detta resonemang kunna innebära att 
kvinnor är mindre villiga än män att se sig själva ta finansiella risker för att kunna driva ett 
företag som lönar sig? Eller bidrar snarare faktorer som till exempel branschtillhörighet till synen 
på företagandet som en möjlighet? Kan det i så fall spela någon roll att kvinnor ofta är anställda 
inom den offentliga sektorn (SOU 1997:83, s. 12)6?  
 
Statistik om hushållsarbete visar även hur kvinnor fortfarande ägnar större del av sin tid åt obetalt 
arbete i hemmet jämfört med män, under året 2000 till 2001 (www.scb.se)7. Och då företagande 
ofta anses ta både mycket tid och engagemang i anspråk (Holmqvist & Sundin, 2002; 34), kan 
detta kanske bidra med en föreställning om att kvinnor inte har tid med att vara företagare?   
 
Trots de hinder som kvinnor beskrivs möta i en del av entreprenörskapslitteraturen tycks det 
aktuella forskningsläget ändå vara tämligen samstämmiga i att förutsättningarna för det kvinnliga 
entreprenörskapet förbättrats avsevärt. Hur kan då den lägre andelen kvinnliga företagare idag 
förstås? 

1.2 Är inställningen till entreprenörskap ett problem? 
 
Idag kan kvinnors möjligheter att starta företag tyckas goda, men hur upplever och ser kvinnor 
själva på företagandet?  

1.3 Syftet med uppsatsen 
 
Uppsatsen avser att bidra med förståelse kring hur kvinnor upplever och uppfattar 
entreprenörskap, både i egenskap av att vara anställda och företagare.  
 

                                                 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2527;jsessionid=a_bkCk4EGH27 (Hämtad 2007-04-22) 
7 ”På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2006” (s. 41) 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2006A01_BR_X10ST0601.pdf  (Hämtad 2007-04-22) 
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1.4 Avgränsningar 
 
Genomgående i uppsatsen har jag valt att koncentrera mig på entreprenörskap i den bemärkelsen 
att det handlar om att starta och driva företag. Entreprenörskap som sker inom en redan befintlig 
organisation har därför helt utelämnats såväl i det teoretiska som i det empiriska materialet. (I 
texten kommer även orden ”entreprenörskap” och ”företagande” att användas synonymt. 
”Företagande” kommer främst att förekomma i den empiriska delen av arbetet.) 
 
En avgränsning sker även geografiskt när det handlar om den empiriska undersökningen. 
Respondenterna i undersökningen har endast valts ut inom Umeå tätort och arbetar samtliga inom 
detaljhandeln. Vad gäller respondenterna så är det endast kvinnor intervjuats i undersökningen, 
då det är kvinnors egna upplevelser och åsikter kring entreprenörskap som uppsatsen handlar om.  
 
I uppsatsens undersökning intervjuas både anställda och företagande kvinnor, men den teori som 
tas upp i texten (i kapitel tre) fokuserar enbart på företagande kvinnor. Anledningen till att även 
anställda kvinnor intervjuas är främst för att kunna jämföra svaren med de företagande kvinnorna 
och diskutera kring hur synen på företagande kan skilja sig åt mellan olika kvinnor i olika 
situationer. 
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2 Hur teorin har vuxit fram – avväganden och synpunkter 
 
Denna uppsats bygger till stor del på redan befintlig teori från forskningen kring kvinnligt 
entreprenörskap. I detta kapitel beskrivs de olika beslut som tagits när det gäller den litteratur 
som samlats in. 

2.1 Teoretisk ansats, valt perspektiv och syn på kunskap 
 
Forskning kring kvinnligt entreprenörskap har bedrivits under en längre period, vilket gör att det 
visat sig finnas ett stort antal böcker och artiklar i ämnet tillgängliga. Eftersom det därför inte kan 
anses vara ett outforskat område, tycktes en deduktiv ansats till uppsatsarbetet vara väl 
motiverad. Den deduktiva ansatsen innebär att redan existerande teori används för att bygga upp 
en referensram utifrån vilken den egna undersökningen sedan kan analyseras (Bryman & Bell, 
2005; 23).  
 
Genomgående i denna uppsats har ett perspektiv valts som fokuserar på entreprenören som 
individ. Dessutom har det också koncentrerats enbart på kvinnor. I den del av uppsatsen som 
behandlar befintlig teori kring kvinnligt entreprenörskap har endast kvinnliga entreprenörer 
diskuterats, men i den empiriska delen kommer även anställda kvinnors uppfattningar av 
entreprenörskap redovisats och senare även analyserats i jämförelse med de företagande 
kvinnornas uppfattningar och erfarenheter. Orsaken till detta är att de anställda kvinnornas tankar 
kring entreprenörskap syftar till att få en inblick i hur en anställd kvinna som ännu inte är 
entreprenör, men kan bli det, har för inställning till företagande. I den teoretiska och analytiska 
delen av uppsatsen kommer dock fokus att ligga på entreprenörskap och de anställda kvinnornas 
uppfattningar kommer att användas för att jämförelser ska kunna göras. 
 
Erfarenheter, upplevelser och uppfattningar är alltså vad som ska samlas in dels ur det teoretiska 
materialet och dels ur det empiriska. Denna typ av information uppfattar jag som personlig och 
att den har blivit till hos olika människor och uttryckta av dem själva. För att använda sig av 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar i ett vetenskapligt syfte förespråkas ofta ett 
angreppssätt som betonar förståelse för de undersökta personerna. Detta angreppssätt inbegriper 
också att tolkningar görs utifrån de enskilda personernas egna perspektiv. Ett sådan tolkande 
metod ger också att den som undersöker ofta antar en grundsyn på kunskap där företeelser förstås 
utifrån de personer som upplever dem, ett synsätt som ibland kallas för hermeneutiskt. (Bryman 
& Bell, 2005; 29-31). 

2.2 De källor som använts  
 
Teoriavsnittet bygger i huvudsak på vetenskapliga artiklar som hittats via databaserna Business 
Source Premier och Emerald. Sökordet har framförallt varit ”female entrepreneurs”, vilket gav 
många träffar. För att utröna vilka artiklar som varit relevanta, har hur nyligt artikeln publicerats, 
vilket land den eventuella undersökningen gjorts i och vilka metoder som använts varit viktiga 
faktorer. Även det teoretiska perspektivet har varit viktigt och givetvis vad artikeln syftar till att 
undersöka. I urvalet av artiklar har en mångsidighet eftersträvats, både vad gäller metoder, syften 
och vilka typer av teorier artiklarna behandlar. Överhuvudtaget anser jag att de artiklar som 
hämtats från ovan nämnda databaser bör anses vara trovärdiga, eftersom det rör sig om artiklar 
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som publicerats i internationellt erkända tidskrifter som till exempel Journal of Small Business 
Management, och International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 
 
De artiklar som valts ut varierar när det gäller vilken typ av metod som använts. Om till exempel 
Mattis (2004) jämförs med Hytti (2005), har Mattis (2004) använt sig av ett urval där syftet är att 
försöka skapa en miniatyr av de kvinnliga företagarna i USA, medan Hytti (2005) valt att låta en 
kvinna intervjuas under en längre period och tämligen fritt fått berätta om sitt entreprenörskap 
och tankar kring yrkesidentiteten som journalist och entreprenör. Ur den första artikeln kan 
generella slutsatser dras, medan den andra istället ger en nyanserad och utförlig beskrivning. Jag 
anser att båda typerna av artiklar är intressanta för min uppsats, då de kan komplettera varandra 
och visa på olika delar i entreprenörskapet, som ändå måste beskrivas som ett tämligen 
omfångsrikt fenomen. En annan viktig egenskap hos de valda artiklarna är att de är tämligen 
aktuella när det gäller publiceringsår. Den äldsta artikeln är Ljunggren och Kolvereid (1996), 
men de flesta artiklarna är publicerade 2004 eller senare. Detta är viktigt tycker jag, eftersom de 
artiklar som valts är tänkta att spegla det aktuella forskningsläget. Anledningen att Ljunggren och 
Kolvereid (1996) ändå uppfattades som aktuell för uppsatsen var att undersökningen var gjord i 
Norge, vilket är intressant för jämförbarheten då de norska förhållandena kan anses vara relativt 
lika de svenska. Den uppfattas också som intressant då den diskuterar hur de kvinnliga 
entreprenörerna sökte stöd hos sin omgivning innan företagsstarten, något jag fann som ett 
givande bidrag till min uppsats. 
 
Denna jämförbarhet mellan de olika länder som undersökningarna är gjorda i skiljer sig också 
tämligen kraftigt åt mellan artiklarna. Med undantag för Hytti (2005) och Ljunggren och 
Kolvereid (1996) där båda undersökningarna är gjorda i Skandinavien, är undersökningarna som 
presenteras i många av de andra artiklarna spridda geografiskt. Mattis (2004) och Winn (2004) 
har exempelvis båda gjort sina undersökningar i USA, McKay (2001) i Kanada och Still och 
Walker (2006) och Watson och Newby (2005) båda i Australien. När det gäller denna 
geografiska utbredning har jag främst ställt mig kritisk mot de sammanhang som omger 
kvinnorna i de olika länderna. Detta skulle till exempel kunna röra sig om möjligheter till 
barnpassning, hur hushållsarbetet delas upp i hemmen och synen på kvinnan i allmänhet, men 
synen på kvinnor som prioriterar sitt yrkesliv i synnerhet. Jag tror att artiklarna kan bidra till en 
intressant diskussion och att de kan belysa viktiga aspekter av kvinnligt entreprenörskap, även 
om de inte nödvändigtvis är direkt jämförbara med de omständigheter som råder i Sverige. Jag 
har dock valt att infoga kommentarer kring undersökningens jämförbarhet då artiklarna 
presenteras och diskuteras i nästa kapitel. 
 
Brindley (2005), Bruni, Gherardi och Poggio (2004) och Mirchandani (1999) har inte gjort någon 
undersökning, utan sammanställt och analyserat entreprenörskapslitteratur ur olika perspektiv. 
Hos Bruni et al. (2004) har till exempel diskursanalys gjorts av entreprenörskapslitteratur, där 
man brutit ned och analyserat texten för att hitta strukturer och mönster i den teoretiska floran. 
Dessa artiklar anser jag inte vara beroende av vilka länder som artiklarna är författade i, utan ger 
överblick över och problematiserar det generella forskningsläget kring kvinnligt entreprenörskap, 
något som är intressant i min litteraturdiskussion.  
 
De teoretiska utgångspunkter som de olika artiklarna har är också något som skiljer dem åt och 
som ger olika perspektiv på det kvinnliga entreprenörskapet. Mirchandani (1999) har till exempel 
ett feministiskt perspektiv, där hon med en sådan analys problematiserar mycket av forskningen 
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kring kvinnligt entreprenörskap. Mirchandani (1999) fyller en viktig funktion i diskussionen 
anser jag, även om artikeln kan uppfattas som med ett tydligt politiskt ställningstagande, snarare 
än förbehållslöst undersökande. Winn (2004) har till exempel till skillnad mot denna feministiska 
ansats, en hållning som kan hävdas sträva efter större objektivitet och som för fram mer generella 
resultat. Båda typerna av artiklar tycker jag visar på en möjlig spännvidd i diskussionen kring 
kvinnliga entreprenörer och har varit inspirerande att jämföra med varandra. Jag har strävat efter 
att förklara i teorikapitlet vad för typ av teoretisk utgångspunkt de olika artiklarna har. 
 
Utöver de vetenskapliga artiklarna har även andra källor använts. Enstaka uppgifter har hämtats 
från Statistiska Centralbyråns hemsida, där myndighetens publikationer finns tillgängliga. 
Statistik från SCB beskrivs på deras hemsida ligga bakom såväl beslutsfattande som forskning 
och jag ser deras sammanställningar och statistikuppgifter som tillförlitliga. (www.scb.se)8. 
 
I det introducerande kapitlet har även information hämtats på Internet om synen på 
entreprenörskap i Sverige och i EU. Här har regeringens och verket för näringslivsutveckling, 
Nuteks, hemsidor använts. Det rör sig främst om uttalanden om regeringens, respektive EU: s, 
syn på entreprenörskap och dessa har använts till just det ändamålet, nämligen att visa på den 
inställning till entreprenörskap som finns från politiskt håll. Statistik kring andelen kvinnor som 
startat företag nyligen som också förekommer i det första kapitlet, är hämtat från institutet för 
tillväxtpolitiska studier, ITPS hemsida. ITPS står liksom SCB för Sveriges offentliga statistik, 
vilket gör att jag anser att även det är en tillförlitlig informationskälla (www.itps.se)9. Jag är 
medveten om att dessa källor inte har den vetenskapliga tyngd som till exempel vetenskapliga 
artiklar har och därför har de endast använts för att visa på synsätt och som statistiskt underlag. 
För de ändamålen tycker jag att de fyller en bra funktion. 
 
I några fall har även litteratur som är att betrakta som kurslitteratur använts. Dels några som 
behandlar vetenskaplig metod (framför allt Bryman och Bell (2003)), dels litteratur om 
entreprenörskap. Av det senare slaget användes Landström (2005) för att inhämta information om 
när begreppet entreprenörskap började användas historiskt sett, men även Holmquist och Sundin 
(2002) har använts som utgångspunkt för det introducerande kapitlet och för att inledningsvis få 
en översikt över litteraturen om kvinnligt entreprenörskap. Metodböckerna har enbart använts i 
detta kapitel och det kapitel som beskriver den praktiska metoden (kapitel fyra) och fungerat som 
stöd för de metodologiska avväganden som gjorts i min undersökning. Denna typ av litteratur har 
alltså inte legat till grund för huvuddelen av den teoretiska referensramen, utan där har jag istället 
använt mig av originalkällor.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 http://www.scb.se/templates/Listning1____44031.asp (Hämtad 2007-04-22) 
9 http://www.itps.se/Sections/Textmall.asp?secId=1237 (Hämtad 2007-04-22) 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Hur gestaltas den kvinnliga entreprenören i litteraturen? I detta kapitel följer ett urval och en 
diskussion av vetenskapliga artiklar som försöker förklara hur kvinnor ser på och upplever 
entreprenörskap. Efter några korta allmänna ord om entreprenörskap och kvinnligt 
entreprenörskap, diskuteras kvinnors förväntningar och drivkrafter för att starta företag. Därefter 
beskrivs bilden av den kvinnliga entreprenören och vad som kan vara problematiskt med att 
jämföra kvinnliga entreprenörer med manliga entreprenörer. Sedan diskuteras och ifrågasätts 
några av de hinder som många kvinnliga företagare beskrivs uppleva i litteraturen. Slutligen görs 
en kortare översikt över de teoretiska utgångspunkter som behandlats i kapitlet. 

3. 1 Entreprenörskap och kvinnor, några inledande ord 
 
Entreprenörskap som begrepp introducerades i litteraturen av Richard Cantillion under 1700-talet 
(Landström, 2005; 27). En tämligen bred definition av begreppet beskriver entreprenören som 
någon som upptäcker en möjlighet och skapar en organisation för att genomföra den (McKay, 
2001; 150).  
 
I entreprenörskapsforskningens tidiga skeden har entreprenören främst beskrivits som en man, 
vilket har lett till att entreprenörer av kvinnligt kön blivit osynliga i mycket av den tidiga 
litteraturen (Mirchandani, 1999; 225). Dock bör det påpekas att kvinnor som driver företag för 
den skull inte är något nytt (Holmquist & Sundin, 2002; 11).  Under 1990-talet började de dock 
uppmärksammas och märkas allt mer i litteraturen (Mattis, 2004; 154). När kvinnliga 
entreprenörer på senare tid väl har börjat uppmärksammas, jämförs de emellertid ofta med de 
manliga entreprenörerna, vilket gör att de argumenteras bli uppfattade som ”de andra”, det vill 
säga som avvikande eller annorlunda entreprenörer (Mirchandani, 1999; 225). Detta har också 
lett till att beskrivningar av entreprenörer som lyckas med sitt företagande oftast inte varit 
beskrivningar av framgångsrika kvinnor (Holmquist & Sundin, 2002; 19).  
 
Även om detta att bunta ihop kvinnor som startar företag till en grupp och förutsätta att det är en 
enhetlig grupp visserligen kan ifrågasättas, hävdas det ofta att kvinnliga företagare ändå uppvisar 
vissa likheter med varandra (Still & Walker, 2006; 295). Detta kritiseras dock av till exempel 
Mirchandani (1999; 228-229), som menar att många andra faktorer kan vara mycket viktigare att 
beakta än det faktum att entreprenören är en kvinna, faktorer som till exempel klasstillhörighet 
och etnicitet. I denna uppsats är ändå avsikten att diskutera kvinnliga företagare som grupp, även 
om diskussionen delvis kommer att ifrågasätta gruppindelningen. 

3.2 Vad motiverar kvinnor att starta företag? 
 
En drivkraft hos många kvinnor som startar företag tycks vara en önskan om att kombinera 
yrkeslivet med familjelivet på ett bra sätt. Detta argumenteras bland andra av Mattis (2004; 155), 
som hävdar att det handlar om en strävan för kvinnor att få bestämma mer över sin egen tid. 
Artikeln undersöker amerikanska kvinnliga företagare i tre olika åldersgrupper. Företagarna är 
utvalda på ett sådant sätt att de ska utgöra en miniatyr av företagarna i USA och har samtliga 
drivit företaget i minst tre år. De flesta kvinnorna är emellertid i medelåldern, gifta och har barn. 
(Mattis, 2004; 154-156). I artikeln beskrivs motivationen att starta ett företag i hög grad bero på 
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att befintliga organisationer upplevs som begränsande för kvinnor, framför allt eftersom de inte är 
flexibla nog, men också för att de inte upplevs som tillräckligt tillfredställande och utmanande 
(Mattis, 2004; 155). Artikeln är intressant för min uppsats eftersom den problematiserar 
möjligheterna i befintliga organisationer som en orsak till varför kvinnor startar företag och 
beskriver kvinnors upplevelser både som anställda och företagare. De förhållanden som råder i 
organisationer i USA, kan tyckas påminna om de svenska, men bör ändå jämföras med en kritisk 
hållning. Till exempel skulle möjligheterna till barnpassning kunna vara något som skulle kunna 
tänkas skilja sig åt mellan länderna. Det tycks hos Mattis (2004) nämligen inte handla om en 
förhoppning hos de kvinnliga entreprenörerna att arbeta mindre, utan snarare om en möjlighet till 
större anpassbarhet för att minska oron för barnen (Mattis, 2004; 159). 
 
Även om inte alla kvinnor som ämnar starta företag har barn, eller åtminstone små barn, verkar 
ändå privatlivet vara en viktig drivkraft bakom beslutet att starta ett företag. McKay (2001) 
undersöker en grupp om tio kanadensiska kvinnor som då de är mellan 57 och 73 år befinner sig i 
övre medelåldern och därmed bör ha lämnat uppfostran, i alla fall av sina egna barn, bakom sig. 
Företagarna är också valda från olika branscher och har drivit sina verksamheter i minst tre år och 
ska också ha genererat vinst i minst tre år. Artikeln är aktuell i detta sammanhang då den genom 
att fokusera på något äldre kvinnor (barnlösa, eller med vuxna barn) visar att kvinnor inte är en 
homogen grupp och beskriver just denna specifika grupp av kvinnors upplevelser och tankar 
kring entreprenörskapet.  
 
Då kvinnliga entreprenörer med olika typer av bakgrund blir företagare under olika 
omständigheter, varnar McKay (2001; 148) för att behandla dem i forskning som en enda, 
homogen grupp. Då familjelivet inte längre anses vara centralt i dessa kvinnors liv, borde 
motivationen att starta företag vara något annat (McKay, 2001; 149). Dock, visade det sig i 
intervjuer med de kvinnliga entreprenörerna i denna åldersgrupp att trots det faktum att 
motivationen inte längre berodde på barnen, var ändå personliga mål i fokus, snarare än till 
exempel monetära (McKay, 2001; 150). Motivationen handlar för de här kvinnorna främst om att 
hålla sig aktiva, förbättra sitt självförtroende och för en del kvinnor om att fylla ett tomrum och 
upprätthålla en livsstil efter en död partner (McKay, 2001; 156). Då pengar är en drivkraft, talas 
de alltså om i termer av förbättrad eller upprätthållen livsstil, snarare än tillväxt. Företagandet 
beskrivs också som en ny fokus för dessa kvinnor, eftersom familjen inte längre kräver lika 
mycket uppmärksamhet av dem (McKay, 2001; 159). En annan viktig orsak till 
entreprenörskapet är att dessa kvinnor upplever sig begränsade i de organisationer där de arbetar 
innan det egna företaget startas (McKay, 2001; 159-160). Detta alltså i likhet med vad Mattis 
(2004) fann. Det faktum att undersökningen av McKay (2001) äger rum i Kanada, borde tala för 
en viss jämförbarhet mellan dessa entreprenörer och svenska entreprenörer. Den motivation till 
företagande vars ursprung är ändrade familjeförhållanden och en önskan att utvecklas, till 
exempel få ett bättre självförtroende, tror jag skulle kunna vara viktiga aspekter för kvinnor 
startandes företag i Sverige också, framför allt i liknande åldersgrupper.  
 
Just dessa begränsningar som kvinnor på väg uppåt i karriären hävdas möta, beskrivs utförligt av 
Winn (2004). Hennes artikel beskriver djupintervjuer som gjorts med tjugofyra kvinnliga 
entreprenörer i USA, som drivit verksamheter inom olika branscher och i olika skeden, där en del 
redan är nedlagda då undersökningen görs. Gemensamt för kvinnorna är att de alla har arbetat 
både inom redan existerande organisationer och drivit egna företag. (Winn, 2004; 143-145). Även 
om jämförbarheten måste ifrågasättas när det rör sig om olika länder, så är beskrivningarna av 
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kvinnornas upplevelser onekligen intressanta för min framställning. I artikeln beskrivs kvinnans 
slitning mellan familjelivet och yrkeslivet som ett krig, med skulden som vapen (Winn, 2004; 
144). Denna något dramatiska liknelse visar på svårigheter för kvinnor att klättra i organisationer, 
då de samtidigt förväntas prioritera sin familj. Då Sverige är ett land som kan beskrivas som med 
en kultur av kommunal barnpassning, kan överensstämmelsen med svenska kvinnors upplevelser 
kanhända diskuteras. Trots denna möjlighet till kollektiv barnomsorg, som kanhända är större i 
Sverige, är denna familjekonflikt intressant i denna uppsats, inte minst då Winn (2004; 147) 
beskriver hur kvinnors yrkesliv drastiskt har förändrats under vår moderna tid, men inte 
familjelivet. Detta torde vara intressant även ur ett svenskt perspektiv, då svenska kvinnor i 
genomsnitt utför tjugoåtta timmar obetalt arbete i veckan, jämfört med männens tjugo timmar 
(www.scb.se)10. 
  
Winn (2004; 148) hävdar också i sin undersökning att även barnlösa kvinnor upplever en konflikt 
mellan hemmet och arbetet, då kvinnor som prioriterar arbetet ofta upplever ökade konflikter i 
äktenskapet, snarare än uppbackning hemifrån. Förväntan på entreprenörskapet som en lösning 
på familjekonflikten, visar sig dock inte alltid fungera, då skilsmässor bland kvinnliga 
entreprenörer visat sig vanliga (Winn, 2004; 149). Denna upplevelse av konflikt mellan 
yrkeslivet och privatlivet tycks kvarstå, även om kvinnans partner tar ett ordenligt ansvar för 
hushållsarbetet, då kvinnorna ändå lider av skuldkänslor över att inte prioritera sitt hem 
tillräckligt (Winn, 2004; 149). Förväntningarna på att entreprenörskapet ska ge kvinnor möjlighet 
att i större utsträckning kombinera familjelivet med karriären, beskrivs av Winn (2004; 150) som 
ofta orealistiska, vilket i sin tur för många kvinnor leder till en ännu större slitning mellan 
hemmet och arbetet. 
 
En annan syn på kvinnliga entreprenörers förväntningar presenteras i en undersökning gjord i 
Finland, där artikelförfattaren Hytti (2005; 604) erfar att entreprenörskapet kan vara en fas i en 
karriär. Där beskrivs förväntningarna på att bli fri från rädslan att bli avskedad, men även från 
förväntningar inuti en befintlig organisation (Hytti, 2005; 604). Företagandet kan också upplevas 
som en väg ut ur diskriminering av kön och ålder (Hytti, 2005; 608). Då Hytti (2005) beskriver 
en kvinnas upplevelser av entreprenörskap torde den också vara bra ur jämförelsesynpunkt, då de 
finska omständigheterna kan tyckas tämligen lika de svenska. Undersökningen består av en 
djupintervju med en kvinnlig företagare, där företagaren får möjlighet att fritt utveckla sina 
tankar och reflekterande se tillbaka på sitt yrkesliv. Jag anser att artikeln är intressant för att den 
presenterar en syn på entreprenörskap, där det finns utrymme för individen att skapa en egen 
mening och som en möjlighet öppen för fler än ”den typiska entreprenören”, något som också är 
ett intressant komplement till den övriga litteraturen. Hytti (2005; 596) beskriver en kvinnlig 
journalist som på en arbetsmarknad som undergår stora förändringar inser hur en säker 
anställning inte längre är någon självklarhet. I denna kontext blir entreprenörskapet ett alternativ 
och som under de rådande omständigheterna inte ter sig så skrämmande för denna kvinna, till 
exempel ur risksynpunkt (Hytti, 2005; 607).  
 
Bruni, Gherardi och Poggio (2004; 259) beskriver framställningen av den stereotypa 
föreställningen om den kvinnliga entreprenören och denna ovan beskrivna konflikt mellan hem 
och arbete, som ett vanligt inslag i bilden av kvinnliga entreprenörer i 

                                                 
10 ”På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2006” 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2006A01_BR_X10ST0601.pdf  (s. 41) (Hämtad 2007-04-22) 
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entreprenörskapslitteraturen och i media. Bruni et al. (2004; 262) jämför hur kvinnan ständigt 
relateras till sitt privatliv, medan mannens privatliv snarare befinner sig osynligt i bakgrunden. 
De gör detta genom att studera tidigare forskning kring entreprenören i allmänhet men också 
beskrivningar av den kvinnliga entreprenören, eller bristen på beskrivningar (Bruni et al., 2004; 
258). Genom att undersöka entreprenörskapet som en diskurs och analysera hur det kvinnliga 
entreprenörskapet representeras, görs ett försök att visa på hur en viss bild gång på gång 
återskapas i litteraturen (Bruni et al., 2004; 256). För kvinnliga entreprenörer beskrivs familjen 
hamna i fokus och företagandet i bakgrunden, vilket bottnar i föreställningen att hushållsarbetet, 
barnuppfostran etc. framför allt är kvinnans domän (Bruni et al., 2004; 262).  
 
Artikeln av Bruni et al. (2004) är aktuell för detta ändamål, då den koncentrerar sig mycket kring 
hur olika sätt att uppfatta och diskutera kvinnligt entreprenörskap kan ifrågasättas. Artikeln 
analyserar kvinnligt entreprenörskap utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där det som 
upplevs som verkligt och sant är en fråga om en dominerande diskurs och där fokus ligger på det 
talade och skrivna språket. Artikeln diskuterar som ovan nämnt tidigare forskning och dessa 
diskussioner verkar aktuella även för det svenska entreprenörskapet, även om artikeln är skriven i 
Italien. 

3.3 Kvinnliga entreprenörer, mer än bara mammor 
 
Kvinnliga entreprenörer har som beskrivits ovan varit relativt osynliga i litteraturen, något som 
skulle kunna ha lett till att ideal och beskrivningar av ”entreprenören” främst inriktat sig på 
manliga entreprenörer. En sådan föreställning beskrivs av Bruni et al. (2004; 257) leva kvar och 
bli underblåst av bland andra entreprenörerna själva, forskare och media. Och då manliga 
entreprenörerna på detta sätt blivit ett slags norm för entreprenörskapet, upplevs och uppfattas 
kvinnliga entreprenörer som annorlunda. Studier hävdas ofta vara könsneutrala när de behandlar 
entreprenörskap, men osynliggör på det sättet kvinnorna. (Bruni et al., 2004; 258).  
 
Den kvinnliga entreprenören beskrivs som jag nämnde ovan inte sällan i anknytning till sitt 
privatliv eller i konflikt mellan familjelivet och yrkeslivet, till skillnad från sina manliga kollegor 
(Bruni et al., 2004; 259). Still och Walker (2006; 303-304) beskriver till exempel i sin 
framställning hur kvinnor med entreprenörskapet söker en jämvikt i tillvaron och är benägna att 
sätta familjen först. Frågor om tillväxt beskrivs därför ställas mot faktorer kring livsstil och 
privatliv. Detta är resultat från en enkätundersökning i Australien av kvinnliga företagare och där 
företagen är små till medelstora. Undersökningens generaliserbarhet kan visserligen ifrågasättas 
eftersom respondenterna valt ut sig själva genom att delta i en internetundersökning. Urvalet 
skulle kunna ge en något felaktig bild ifall de som deltog i undersökningen hade en viss 
inställning eller åsikt som påverkade viljan att vara med och då eventuellt svaren i någon 
riktning. Man har även kompletterat internetundersökningen med fokusgrupper. Trots den 
begränsning som det ovan beskrivna urvalet kan innebära upplever jag ändå artikeln som 
användbar i min uppsats. Detta eftersom den ger en bild av hur de företagande kvinnorna ser på 
tillväxt jämfört med andra mål, något som även berörts ovan då kvinnornas drivkrafter att starta 
företag diskuterades och som kan problematiseras med stöd av till exempel Bruni et al. (2004). 
Visserligen bör jämförelser med svenska kvinnors upplevelser av entreprenörskapet göras med 
försiktighet, då detta rör sig om företagande i Australien, men denna typ av resonemang finner 
jag ändå intressanta. 
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Då företagande kvinnor kontinuerligt jämförs och karaktäriseras med männen, beskrivs kvinnor 
ofta i entreprenörskapslitteraturen som bidragande med något, nämligen de kvinnliga egenskaper 
som ska tillföra samhället något extra (Bruni et al., 2004; 263-264). Exempel på sådana 
egenskaper kan vara förmågor att skapa goda relationer och att vara känslomässigt engagerade i 
sin verksamhet (McKay, 2001; 153). Det händer också att de kvinnliga entreprenörerna 
kategoriseras efter hur mycket de lever upp till de traditionella könsrollerna, vad de har för 
bakgrund eller utbildning och vad de har för syn och motiv när det gäller entreprenörskapet 
(McKay, 2001; 152-153).  
 
Då McKay (2001) undersöker en grupp kvinnor som hon inte anser passar in i denna 
schablonartade bild av den kvinnliga entreprenören, ställer hon sig kritisk mot att detta är den 
enda bilden av den kvinnliga företagaren. Bland annat beskriver en av kvinnorna sig själv i 
undersökningen som utåtriktad, oberoende och villig att ta ansvar (McKay, 2001; 159). Även i 
framställningen av Hytti (2005; 604-605) framkommer en mer nyanserad upplevelse av att vara 
kvinna och entreprenör. Där beskriver den intervjuade journalisten hur hon upplever en stabil 
identitet i att vara entreprenör och en känsla av frihet då hon enbart behöver ta ansvar för sig 
själv. I denna berättelse om journalisten som blev företagare finns inget anknytning till 
familjemässiga motiv eller önskan om att förena entreprenörskapet med en flexibel livsstil.  
 
Även Mirchandani (1999; 226) ifrågasätter ett okritiskt jämförande mellan kvinnligt och manligt 
entreprenörskap, där mannen får iscensätta det typiska entreprenörskapet. Hon avser även att ta 
diskussionen en bit längre och kritiserar sådana jämförelser för att de inte problematiserar att 
kvinnor och män socialiseras in i könsroller och fortsätter att upprätthålla dem (Mirchandani, 
1999; 226-227). Artikeln av Mirchandani (1999) är viktig i detta avseende anser jag, just för att 
den ifrågasätter att kvinnor och män i undersökningar har tenderat att uppvisa skillnader i fråga 
om motiv till entreprenörskap och egenskaper och att de visat sig starta företag inom olika typer 
av branscher. Mirchandani (1999) diskuterar kvinnligt entreprenörskap genom att analysera ett 
urval av befintlig entreprenörskapslitteratur med hjälp av feministisk teori. Trots att den 
feministiska teorin kan anses vara en analysinriktning med en uttalad politisk hållning, tycker jag 
att den är intressant för att den i likhet med Bruni et al. (2004) problematiserar 
entreprenörskapslitteraturen och hur den kvinnliga entreprenören där framställs. 
 
I likhet med McKay (2001) och Bruni et al. (2004) diskuterar även Mirchandani (1999; 228) det 
faktum att kvinnliga entreprenörer ofta tenderar att beskrivas på ett enhetligt och typiskt sätt och 
att det i dylika beskrivningar bland annat inte tas hänsyn till kvinnors ålder och olika skeden i 
livet. Genom att fokusera på könet som den förklarande variabeln i undersökningar, upptäcks 
skillnader som eventuellt skulle kunna förklaras med andra variabler som till exempel 
klasstillhörighet, sexualitet eller etnicitet (Mirchandani, 1999; 229).  
 
Även Watson och Newby (2005; 131) diskuterar könsroller och det feminina och maskulina. En 
viss förändring över tiden beskrivs dock ha skett av de stereotypa könsrollerna, där männen på 
vissa områden närmar sig typiskt kvinnliga egenskaper och vice versa (Watson & Newby, 2005; 
131).  Watson och Newby (2005) undersöker ett slumpmässigt urval av företagare inom små- och 
medelstora företag i Australien, där syftet med undersökningen är att undersöka förhållningssätt 
och inställningar och därigenom utröna hur de olika könen respektive förhåller sig till 
traditionella könsroller. Kvinnorna visar sig ha anammat mer maskulinitet än männen utvecklat 
ett ökat feminint beteende (Watson & Newby, 2005; 131). Detta tycks särskilt intressant då det i 
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undersökningen gjord av Watson och Newby (2005; 137) framkom att både de kvinnliga och de 
manliga entreprenörerna uppvisade liknande grad av maskulinitet. Ställer man detta resultat mot 
att kvinnliga entreprenörer blivit betraktade som ”de andra” och jämförda med den manliga 
normen i litteraturen (Bruni et al., 2004; 257-258), kan man diskutera ifall kvinnorna närmar sig 
de manliga idealen, kanhända i en strävan att lyckas? Mirchandani (1999; 228) hänvisar också till 
en undersökning där kvinnliga entreprenörer själva visat sig poängtera typiskt maskulina 
egenskaper då de beskriver sig själva. 
 
För att undersöka hur entreprenörer uppfattar sig själva utan att blanda in dessa ideala 
egenskaper, som tycks ha många typiskt maskulina förtecken, anser Watson och Newby (2005; 
130) att ett mer abstrakt och könsneutralt sätt att analysera entreprenörens beteende kan ge 
värdefull information och inte enbart upprepa stereotypa könsroller och sätt att se på 
entreprenörskap. Denna diskussion tycks, trots att artikeln är skriven i Australien, ytterst aktuell i 
detta sammanhang, då kvinnans upplevelse av att vara entreprenör är i fokus.  

3.4 Bör kvinnliga entreprenörer studeras som grupp?  
 
Ovan har jag försökt att visa en bild av den kvinnliga entreprenören i entreprenörskaps-
litteraturen. Inledningsvis kritiserades dock just detta att förutsätta att kvinnliga entreprenörer är 
en tillräckligt enhetlig grupp för att kunna studeras just som grupp och istället har till exempel 
Mirchandani (1999) framhållit andra viktigare egenskaper än just entreprenörens kön, när det 
handlar om företagande. Även Hytti (2005) ifrågasätter den kvinnliga entreprenören som någon 
med vissa typiska egenskaper och drivkrafter Då den bild som visar hur verkliga företagande 
kvinnor faktiskt upplever sitt entreprenörskap är en del i uppsatsens syfte, anser jag dessa två 
artiklar och även Bruni et al. (2004) vara särskilt intressanta för uppsatsen.  
 
Enligt Bruni et al. (2004; 256) kan entreprenörskapet analyseras som en diskurs där det kvinnliga 
entreprenörskapet blir ett sätt att uttrycka sig på och därigenom skapa en viss bild av den 
kvinnliga entreprenören i språket. I Hyttis framställning (2005) är det kvinnliga 
entreprenörskapet ett alternativ som är öppet för nya meningar och hon ger även ett exempel på 
en kvinnlig entreprenör som går utanför den ”typiska” bilden av den kvinnliga företagaren, något 
som diskuterats ovan i detta kapitel. Entreprenörskapet som en möjlighet att fylla med egna 
berättelser där kvinnor själva kan ha huvudrollen, leder kanhända till att kvinnor som är 
entreprenörer så småningom kommer att utgöra en lika självklar del som de manliga 
entreprenörerna i samhället, såväl som i litteraturen. I en sådan framtid kan studier av de 
kvinnliga entreprenörerna som grupp kanhända bli onödiga, men för närvarande då de skillnader 
som ändå kan iakttas mellan könen i den statistik som presenterats i det introducerande kapitlet, 
anser jag ändå kvinnliga företagare vara en intressant grupp att studera. 

3.5 Begränsas kvinnliga företagare av sitt kön?   
 
Ett förekommande tema inom entreprenörskapslitteraturen då kvinnligt entreprenörskap 
diskuteras, är hinder som kvinnor möter. Dessa hinder identifieras för att förklara den lägre 
andelen kvinnor som startar företag. Brindley (2005) har genom att samla litteratur kring 
upplevelser av kvinnligt entreprenörskap och entreprenörskap och risk skapat en översikt, där 
kvinnors förhållande till risk problematiseras. Inledningsvis frågas huruvida det verkligen är 
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frågan om strukturella hinder eller om det snarare kan handla om skillnader mellan olika 
människors egenskaper oavsett deras kön, när det handlar om risk (Brindley, 2005; 144). I 
artikeln problematiseras också svårigheten att renodla variabeln kön, då risk och entreprenörskap 
undersöks (Brindley, 2005; 145). Även annat kan nämligen spela in, såsom ålder, utbildning eller 
inom vilken bransch entreprenören verkar inom (Brindley, 2005; 150). Något som också 
problematiseras är att den personliga upplevelsen av risk kan variera mellan olika personer 
(Brindley, 2005; 145). Entreprenörskap beskrivs vara förknippat med risk och osäkerhet och inte 
enbart finansiell sådan, utan även risker på det psykologiska och sociala planen (Brindley, 2005; 
146-147). Entreprenörer beskrivs inte som extremt riskbenägna, utan snarare som måttliga 
risktagare (Brindley, 2005; 147). Detta kan emellertid jämföras med de förändringar på 
arbetsmarknaden som beskrivs av Hytti (2005; 607), där entreprenörskapet relativt de osäkrare 
anställningsförhållandena inte upplevs så riskfyllt av den kvinnliga journalisten och tillika 
entreprenören. Detta resonemang belyser även den subjektiva aspekten av risk.  
 
När det handlar om tillväxt, som också kan sägas vara en fråga om riskbenägenhet, presenteras 
två konkurrerande synsätt hos Brindley (2005). Dels ger en del studier stöd för att kvinnor skulle 
vara mer fokuserade på personliga mål med sin verksamhet, än ha tillväxtambitioner. Dels 
diskuterar artikelförfattaren hur detta snarare skulle kunna handla om olika sätt att uttrycka sig 
när man talar om risk och tillväxt, än olika ambitioner. (Brindley, 2005; 152). Samtidigt beskrivs 
det också hur det i tidigare studier visat sig att kvinnor tenderar att söka utförligare information 
och därigenom vara mer försiktiga med risker, medan det från andra håll hävdats att detta snarare 
är frågan om olika sätt att hantera information, än riskbenägenhet (Brindley, 2005; 150). I 
artikeln diskuteras också hur kvinnliga entreprenörer ofta söker stöd från personer som står dem 
nära, något som skulle kunna göra företagsstarten mindre riskfylld (Brindley, 2005; 151). Detta 
resonemang stöds även av Ljunggren och Kolvereid (1996; 9) som i sin undersökning av norska 
entreprenörer i färd med att starta ett företag bland annat fann att kvinnliga företagare lagt mycket 
energi på att förankra och få support för sin idé hos människor runtomkring. Denna utvärderande 
och kritiska process, diskuteras som en eventuell förklaring till kvinnors lägre andel av 
nyuppstartade företag (Ljunggren & Kolvereid, 1996; 10). Jämförbarheten mellan dessa norska 
entreprenörer och svenska borde betraktas som god, då de omständigheter som omger dessa 
företag borde vara tämligen lika de svenska. Resultaten som presenteras i Ljunggren och 
Kolvereid (1996) kommer från en undersökning där ungefär 2600 norska entreprenörer utfrågats. 
Entreprenörerna var både manliga och kvinnliga och utspridda geografiskt i landet. Överlag 
kännetecknas undersökningen av en ansats som syftar till att ge resultat som är tillämpbara på fler 
än just de undersökta entreprenörerna.  
 
Mirchandani (1999; 230) hävdar i likhet med Brindley (2005) att det istället för skillnader mellan 
könen när det gäller attityden till risk, snarare kan handla om vilken bransch de startar företag 
inom. Detta problematiseras ytterligare av Mirchandani (1999; 230-231) som i sin feministiska 
analys av entreprenörskapslitteraturen talar om ett strukturellt problem, där de hinder som sägs 
möta många kvinnliga entreprenörer visserligen inte beror på det biologiska könet, men de 
genusprocesser som gör att kvinnor oftare startar hembaserade företag, med närhet till 
hushållsarbetet (som de utför majoriteten av) och därigenom blir mindre framgångsrika än de 
manliga entreprenörerna. De genusprocesser som Mirchandani (1999) beskriver uppfattar jag 
som om de handlar om processer där kvinnor och män inordnas i olika könsroller genom att de är 
en del av ett samhälle som har föreställningar och beteenden förknippade med de olika könen. 
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Problematiken med konflikten mellan hemarbete och yrkesarbete, som för många kvinnor tycks 
vara orsaken till att de startar företag, beskrivs bestå trots företagandet. Balansakten att för en 
kvinna både ha en familj och ett företag, bör därför inte underskattas och kan jämföras med hur 
de manliga entreprenörerna ofta visat sig få extra mycket stöd från sina makar för att kunna 
fokusera på företagandet, och hur det visade sig i undersökningen att en del män såg kvinnans 
företag mer som en hobby, än en seriös verksamhet. (Winn, 2004; 148). Då denna undersökning 
är gjord i USA, bör jämförbarheten visserligen ifrågasättas, men även i Sverige sköts, som 
diskuterats ovan, den största delen av hemarbetet av kvinnorna. Detta torde vara ett hinder för 
kvinnor, även om det inte med säkerhet är representativt för majoriteten av kvinnliga företagare 
med familj i Sverige. 
 
De företag som sköts från hemmet argumenteras också ha svårare att uppnå legitimitet och visar 
sig vara mindre benägna att ta banklån, vilket i sin tur ger lägre tillväxt (Mirchandani, 1999; 231). 
Detta kan dock ifrågasättas och tyckas vara ett schablonmässigt sätt att se på kvinnliga företagare, 
nämligen att det centrala i en kvinnlig entreprenörs liv måste vara hemmet, och ifrågasätts av till 
exempel Bruni et al. (2004; 259) som menar att detta är en vanligt förekommande bild, ständigt 
återskapad och stärkt av bland andra forskare. Även McKay (2001; 160-161) ifrågasätter att det 
hembaserade företaget behöver utgöra ett hinder för kvinnliga entreprenörer i sin undersökning 
av kvinnor i övre medelåldern, både när det gäller att de skulle utföra en större del av 
hushållsarbetet än sina makar eller när det handlar om legitimitet för verksamheten. Problemet 
med det företagandet som sker i hemmet skulle snarare kunna vara ett storstadsproblem och 
upplevs som en fördel av kvinnorna i studien som främst bedriver sina verksamheter på mindre 
orter (McKay, 2001; 160-161). 
 
De kanadensiska kvinnorna som intervjuas i studien av McKay (2001; 156) tycks inte heller se 
till exempel tidigare utbildning som ett hinder för att driva verksamheten, utan kompenserar det 
istället med både erfarenheter från både livet och sitt tidigare arbetsliv. Då kvinnorna i denna 
undersökning befinner sig i den övre medelåldern upplever de förmodligen andra hinder och 
möjligheter än kvinnor med små barn till exempel. Detta visar även på risken med att försöka 
generalisera olika kvinnliga entreprenörer till en enda bild. Inte heller i undersökningen av Hytti 
(2005) beskrivs upplevelsen av det kvinnliga företagandet som varken problematiskt eller med 
hinder specifika för det kvinnliga könet. Istället framhålls entreprenörskapet som en utväg från 
diskriminering av både ålder och kön inom den befintliga organisationen på arbetsmarknaden 
(Hytti, 2005; 608). Hos Hytti (2005) ses entreprenörskapet som en del av en längre karriär. Där 
får den enskilda entreprenören möjlighet att ge entreprenörskapet nya meningar, bland annat 
genom att sammanfoga det med en annan identitet, som i detta fall att vara journalist. Detta ger i 
sin tur att entreprenören kan sägas gå utanför de stereotypa bilderna, både den typiska bilden av 
en entreprenör och den typiska bilden av den kvinnliga entreprenören. (Hytti, 2005; 595-596).  
 
Denna möjlighet att skapa en egen mening och identitet genom entreprenörskapet kan tyckas 
motsäga bilden av entreprenörskapet som omgärdat av strukturella hinder för kvinnor. Dessa 
hinder som blivit beskrivna av bland andra Mirchandani (1999). Entreprenörskapet, såsom det 
beskrivs av Hytti (2005; 608) står det då utanför diskrimineringen av kön eller ålder? Då den 
metod som Hytti (2005) använt sig innebär en berättelse om en kvinnlig entreprenör, kan den inte 
sägas representera kvinnliga entreprenörer som grupp, utan snarare tjäna som ett exempel på hur 
den bild som vanligtvis beskrivs i litteraturen kanhända ger en väl snäv bild av de möjligheter 
som entreprenörskapet kan utgöra, oavsett faktorer som till exempel ålder och kön. Detta är 
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intressant, då kvinnors egna upplevelser av entreprenörskapet kanhända kan visa sig gå långt 
utanför den gängse bilden av kvinnor som agerar som företagare och där kvinnornas möjligheter 
till framgångsrikt entreprenörskap beskrivs som ytterst kringskurna, tillexempel genom de 
svårigheter med att kombinera privatlivet med yrkeslivet som företagare, som lyfts fram av bland 
andra Winn (2004).  

3.6 En sammanfattad överblick över den teori som diskuterats  
 
Hur beskrivs kvinnliga entreprenörers motivation och drivkraft till att starta företag? Något 
motstridiga beskrivningar av kvinnliga entreprenörers väg till företagandet har förekommit i den 
litteratur som presenterats ovan. En mycket förekommande beskrivning är möjligheten att 
kombinera sitt familjeliv med sitt liv som yrkesverksam, detta framhålls bland andra av Mattis 
(2004; 155). Då inte alla kvinnor befinner sig i barnuppfostrande ålder, eller ens har barn, kan 
denna bild kritiseras för att inte vara representativ för kvinnor som grupp. Istället framhåller 
McKay (2001; 156) hur entreprenörskapet kan bero på fler faktorer, bland annat som en väg mot 
ökat självförtroende, en ny fokus i livet (till exempel efter en livskamrats bortgång) och för att 
upprätthålla en livsstil vid högre ålder. Något som också förklaras som motiverande för många 
kvinnor att bli entreprenörer är de hinder som de möter på sin arbetsplats i en redan existerande 
organisation, något som framhålls till exempel av Winn (2004; 143-145). Det kan då vara ett sätt 
att komma undan diskriminering och en fas i en karriär på en förändringens och osäkerhetens 
arbetsmarknad (Hytti, 2005; 605, 608). Föreställningarna om varför kvinnor startar företag kan 
också förklaras som en diskurs, där dessa slitningar mellan arbetet och familjen och de olika 
hinder som kvinnor sägs möta, snarare är av språklig natur och som återskapas gång på gång både 
i media och i vetenskaplig litteratur (Bruni et al., 2004; 259, 262).  
 
Hur beskrivs den kvinnliga entreprenören i entreprenörskapslitteraturen? Åsikterna tycks även gå 
isär ifall det finns det något som förenar dessa kvinnor mer än det faktum att de är just företagare. 
Skarp kritik har riktats mot jämförelser mellan kvinnliga företagare med ett manligt företagande 
som norm, därför att kvinnorna i det sammanhanget blir betraktade som avvikande, något som 
framhålls både av Bruni et al. (2004; 258) och Mirchandani (1999; 226). Kvinnliga entreprenörer 
beskrivs också ofta i förhållande till sitt privatliv, något som både Bruni et al. (2004; 259) och 
Still och Walker (2006; 303-304) diskuterar. De typiska egenskaper som skulle vara förknippade 
med kvinnor problematiseras också av Bruni et al. (2004; 263-264), McKay (2001; 153) och 
Hytti (2005; 604-605). Då kvinnliga entreprenörer fått beskriva sig själva har de i undersökningar 
tenderat att påpeka och framhålla egenskaper som typiskt betraktas som maskulina, något som 
diskuteras av Watson och Newby (2005; 131) och Mirchandani (1999; 228). 
 
Finns det hinder som kvinnliga entreprenörer upplever sig möta i egenskap av att vara just 
kvinnor och entreprenörer? Kvinnors förhållningssätt till risk är något som diskuterats av bland 
andra Brindley (2005; 150, 152), där dels kvinnor framhålls med en mer försiktig inställning till 
risk (än män) och dels som ett resultat av att kvinnor och män uttrycker sig på olika sätt när de 
talar om risk, vilket kan uppfattas som en avvisande attityd till risk bland kvinnor. Även en större 
självkritik bland kvinnor jämfört med män, framhålls av Ljunggren och Kolvereid (1996; 10) 
som en potentiell anledning till varför kvinnor startar färre företag än män. De branscher där 
kvinnor arbetar och därför startar företag inom, liksom företag baserade i hemmet beskrivs av 
Mirchandani (1999; 230-231) som strukturella hinder för kvinnliga entreprenörer. McKay (2001; 
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160-161) är av en annan åsikt och menar att till exempel hembaserade företag kan vara en fördel, 
snarare än ett hinder. Hushållsarbete och äktenskap tycks vara hindrande för kvinnor, men inte 
för män enligt Winn (2004; 148). Hytti (2005) framhåller inga svårigheter som skulle vara 
specifika för kvinnor i sin framställning. 

3.7 Hur teorin legat till grund för min undersökning 
 
Den empiriska undersökningen i uppsatsen kommer att beskrivas i kommande kapitel och bygger 
på det som framkommit i denna teoretiska översikt. För att kunna följa hur frågorna hämtats från 
de olika artiklarna har jag valt att föra in sådana uppgifter i de två frågeformulär som användes 
under intervjuerna. Frågeformulären med hänvisningar återfinns i appendix.  
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4 Undersökningens utformning och förutsättningar 
 
Hur har kvinnorna i Umeå undersökts? I detta kapitel beskrivs och motiveras de avväganden som 
gjorts när det gäller uppsatsens undersökning. 

4.1 Vad ska undersökningen tjäna till? 
 
För att fylla det syfte som presenteras i det inledande avsnittet, har en undersökning gjorts med 
urval av både företagare och anställda som arbetar inom Umeå tätort. Samtliga respondenter är 
kvinnor, eftersom undersökningen syftar till att förklara kvinnors inställningar och eventuella 
upplevelser av entreprenörskap, istället för att göra en jämförelse mellan kvinnors och mäns syn 
eller upplevelser av entreprenörskap. Jämförelser mellan kvinnor och män när det handlar om 
entreprenörskap kan anses vara problematiska, då männen tidigare i entreprenörskapslitteraturen 
beskrivits som en norm med egenskaper som hävdats vara åtråvärda för att lyckas som 
entreprenör. Detta beskrivs bland annat av Bruni et al. (2004; 258) och Mirchandani (1999; 226) 
och diskuteras i det föregående teoretiska kapitlet. 

4.2 Förförståelse som kan påverka undersökningen 
 
Jag som skriver den här uppsatsen är en 26-årig kvinna som studerar på civilekonomprogrammet 
vid Handelshögskolan i Umeå. Förutom den grundläggande utbildningen har jag även läst en kurs 
på C-nivå om tio poäng inriktad mot entreprenörskap. Mina egna erfarenheter som anställd är 
främst inom den offentliga sektorn som vårdbiträde i hemtjänsten, men även drygt ett år inom 
kundservice, flera olika försäljningsuppdrag (framför allt telefonförsäljning) och kortare perioder 
som kassapersonal i två olika matvarubutiker. Då mina föräldrar har startat och driver ett företag, 
påverkar det säkerligen också min syn på, inblick i och förståelse för företagande. Framför allt 
har jag mycket erfarenhet kring hur företagandet och familjelivet kan påverkas av varandra. 
Däremot har jag inga egna upplevelser eller erfarenheter av företagande, vilket också kan tänkas 
påverka min syn på entreprenörskap.  
 
I intervjusituationerna tror jag att det kan finnas en risk för att jag omedvetet kan ha bejakat och 
fokuserat på vissa områden som jag redan är insatt i eller har en uppfattning om. Till exempel på 
grund av den teoretiska bakgrunden och den syn på entreprenörskap som något positivt, som jag 
fått under utbildningen och de erfarenheter jag har hemifrån av hur företagande kan kräva både 
mycket tid och engagemang. Jag tror även att så kallad “personkemi” under intervjuerna kan ha 
haft en ömsesidig påverkan på hur utförliga berättelserna blivit. Med ömsesidig menar jag att 
respondenten kan tänkas berätta mer om hon upplevt intervjusituationen och samtalet som 
intressant. Jag tror dock inte att en sådan påverkan har försämrat min undersökning, utan snarare 
att några av intervjuerna gav mer diskussionsunderlag på grund av intressanta diskussioner. 
Överlag har jag givetvis strävat efter att låta intervjupersonerna stå i centrum och koncentrerat 
mig på att lyssna aktivt. Jag har också låtit samtliga respondenter själva få läsa frågorna för att de 
inte skulle missförstås eller bli påverkade av mitt sätt att läsa upp dem. 
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4.3 Insamling av kvalitativa data  
 
Då tyngdpunkten i undersökningen ligger på att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser 
kvinnliga entreprenörer kan ha och vilka uppfattningar som finns hos både kvinnliga 
entreprenörer och kvinnliga anställda, har jag valt att samla in kvalitativ data. Detta eftersom min 
föresats är att studera dessa upplevelser och uppfattningar bland de intervjuade kvinnorna ut ur 
deras eget perspektiv, något som beskrivs som kännetecknande för den kvalitativa metoden 
(Bryman, 1997; 77).  
 
Den kvalitativa metoden beskrivs i metodlitteratur också ibland som lämpad då kvinnor som 
grupp ska undersökas. Detta att undersöka kvinnornas upplevelser utifrån deras eget perspektiv, 
anses då vara förenat med ett förhållningssätt som ser kvinnan i hennes sociala kontext, vilket gör 
att ”kvinnans värld” blir respekterad. Det objektiva synsätt som förknippas med kvantitativa 
metoder beskrivs i detta sammanhang ha utvecklats av i huvudsak manliga forskare och inte 
etiskt riktigt att använda då det ska bedrivas forskning i frågor som handlar om kvinnor. 
(Eliasson, 1995; 122-123). Jag håller mig inte till denna syn på kvalitativ respektive kvantitativ 
forskning, utan använder den kvalitativa metoden eftersom det som ska undersökas i detta fall 
handlar om subjektiva uppfattningar och erfarenheter hos respondenten, något jag tror lämpar sig 
bättre med en kvalitativ metod. 

4.4 Undersökningens kvalitet och sanningsvärde  
 
För att diskutera undersökningens kvalitet kommer detta avsnitt att behandla två kriterier, 
nämligen trovärdighet och äkthet, som beskrivs som lämpade för kvalitativa undersökningar och 
som ett alternativ till de kriterier som ofta förekommer i kvantitativa undersökningar (Bryman & 
Bell 2003; 306).  
 
Trovärdighet i undersökningen eftersträvas dels genom så kallad respondentvalidering. Det 
innebär att då materialet från intervjuerna skrivits ned har respondenterna fått var sitt exemplar 
skickat till sig för att godkänna att de håller med om vad som framkommit. Denna procedur 
möjliggör att eventuella missförstånd och feltolkningar av vad de menat och sagt, kan redas ut. 
Bekräftelsen av svaren kan emellertid vara problematiskt ifall respondenterna upptäcker att de 
talat om saker som upplevs som känsliga för dem själva och som de då kan vilja censurera i 
efterhand (Bryman & Bell, 2003; 308). Fördelarna torde dock överväga nackdelarna i detta fall, 
då det inte rör sig om speciellt känsliga eller provocerande frågor. Samtliga av de sex 
respondenterna fick det sammanställda materialet, men endast två har svarat. Dessa två har dock 
varit positiva och inte haft något att invända om min sammanställning.  
 
Något annat som jag gjort för att öka överförbarheten och därigenom också trovärdigheten, är att 
jag i beskrivningarna av respondenterna, deras upplevelser och respektive bakgrunder, har försökt 
att vara detaljrik. Detta har jag gjort till exempel genom att införa många citat i texten. Jag tror att 
detta även skulle kunna tänkas underlätta möjligheten att överföra det empiriska materialet på en 
annan miljö, till exempel andra små företag. 
 
I kontakten med intervjupersonerna har jag medvetet försökt att hålla tillbaka mina egna 
värderingar i det sätt jag ställt frågor, förklarat frågorna och bejakat deras svar. Som framkommer 



 22 

av förförståelsen i avsnitt 4.2 är det möjligt att min utbildning och mina personliga erfarenheter 
ändå påverkat undersökningen på ett omedvetet sätt. Dock, har det genomgående varit min avsikt 
att vara så medveten som möjligt om mig själv och på vilket sätt jag har uppträtt under 
intervjuerna, i ett försök att minimera denna påverkan så mycket som möjligt. Då jag i efterhand 
bearbetat intervjumaterialet tycker jag inte heller att det motsvarade mina förväntningar eller 
förutfattade meningar på ett sådant sätt att jag tror mig ha påverkat respondenternas svar i någon 
betydande utsträckning. 
 
När det gäller äktheten är beskrivningen hos Bryman och Bell (2003; 308-309) framför allt 
koncentrerad kring vilka effekter som undersökningen får för deltagarna. Då syftet hos denna 
undersökning inte är att klargöra eller att förändra något för respondenterna, anser jag dessa 
kriterier som relativt onödiga i denna framställning. Om äktheten i undersökningen kan dock 
ändå sägas att det genomgående under intervjuerna och även då de skrivits ned och redovisats i 
uppsatsen, funnits en avsikt hos mig att återge dem så sanningsenligt som möjligt och med ett 
uppriktigt intresse för vad de olika respondenterna kan ha menat och haft för avsikt med sina 
svar. I det ligger också att jag strävat efter att inte ”övertolka” deras svar, det vill säga att inte dra 
för djärva slutsatser ur något som i själva verket snarare kanske var en tveksam undran hos 
intervjupersonen.  

4.5 Vilka kvinnor är det frågan om? 
 
Det finns många bakgrundsfaktorer som kan vara intressanta att diskutera när det gäller såväl 
anställda som företagare. Mirchandani (1999; 229) beskriver hur andra variabler än just kön, kan 
spela in när det handlar om entreprenörskap och nämner klasstillhörighet, sexualitet och etnicitet 
som exempel. Ett annat alternativ skulle kunna vara ett urval som i undersökningen av Hytti 
(2005) där en berättelse ges av en kvinna som i sin yrkesroll som journalist blir företagare och där 
entreprenörskapet är en del i hennes karriär. I en sådan berättelse kan inte jämförelser med andra 
studier göras i särskilt stor omfattning, men däremot ger den en bild av en entreprenör och visar 
hur entreprenörskapet upplevs för just denna kvinna (Hytti, 2005; 604). Och, framför allt: hur den 
något typiska bilden av den kvinnliga entreprenören kan ifrågasättas.  
 
Något jag anser vara viktigt att jämföra och diskutera här, då även inställningar till 
entreprenörskap ska undersökas, är hur både anställda och företagare ser på det. Detta tror jag är 
viktigt, eftersom de kvinnor som är företagare kan tänkas ha en uppfattning utifrån just sina egna 
erfarenheter av entreprenörskap, medan de anställdas syn kan vara påverkad av andra faktorer. 
Dessa föreställningar bland anställda som kanhända lockar eller avskräcker dem från att själva bli 
företagare.  
 
En annan variabel som visat sig vara betydelsefull i tidigare forskning är kvinnans ålder. Bland 
andra McKay (2001; 148-149) argumenterar för att kvinnor i olika åldrar har olika motiv att 
starta företag. Ytterligare en annan faktor som skulle kunna spela in och förklara skillnader 
mellan respondenternas inställningar och upplevelser, skulle kunna vara vilken bransch 
kvinnorna är verksamma inom. Kvinnor inom en typiskt kvinnodominerad bransch med lång 
erfarenhet av företagande och kvinnor inom kvinnodominerad verksamhet inom den offentliga 
sektorn, skulle kunna tänkas ha mycket olika syn på entreprenörskap. Även kvinnor inom en 
typiskt mansdominerad bransch, i olika sektorer, skulle kunna ha andra infallsvinklar och åsikter 
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om entreprenörskap, än de inom typiskt kvinnodominerade. I många av de artiklar som 
diskuterats i teoriavsnittet, framhåller artikelförfattarna att de valt ut företag ur olika branscher, 
till exempel McKay (2001), Mattis (2004) och Winn (2004). Denna diskussion antyder både att 
branscherna kan vara traditionellt förknippade med ett visst kön och att de olika 
verksamhetsområdena ger olika stora möjligheter till företagsamhet, något som skulle kunna 
spela in när det handlar om inställningen till entreprenörskap. 

4.6 Val av undersökningsmetod  
 
Utifrån denna diskussion kring olika variabler som kan vara intressanta att undersöka, anser jag 
att några möjliga tillvägagångssätt är aktuella. Ett alternativ hade varit att koncentrera 
undersökningen till att förklara inställningar och upplevelser med hjälp av olika variabler (ålder, 
bransch, etnicitet etc.). Viktigt för att ha möjligheten att dra generaliserande slutsatser när 
materialet ska analyseras, är att ett tillräckligt stort urval görs och att urvalet i detta fall skulle 
utgöra en miniatyr av de kvinnliga företagarna och anställda i Umeåtrakten (Bryman & Bell, 
2003; 100-102). En lämplig metod för att nå tillräckligt många respondenter och ha möjligheten 
att jämföra dessa variabler, skulle därför ha kunnat vara en strukturerad telefonintervju eller en 
enkät (Bryman & Bell, 2003; 140, 161-162).  
 
Ett annat alternativ hade varit att återge olika berättelser där kvinnor beskriver sin syn på och 
eventuella upplevelse av entreprenörskap utifrån sina varierande bakgrunder och motiv till att 
vara anställd eller entreprenör. En sådan variant av undersökning begränsar jämförbarheten 
kraftigt, men ger istället utrymme för kvinnorna att utveckla och förklara sina intryck och 
erfarenheter, något som kan ge en djupare förståelse. Hytti (2005) har använt sig av en sådan 
metod, det narrativa berättandet, där den intervjuade kvinnan under en lång tid och tämligen fritt 
fått berätta om karriären och entreprenörskapet. Denna metod beskrivs dock som mest lämpad, då 
det inte finns tillräckligt teoretiskt material i ämnet att utgå ifrån. I denna uppsats har det däremot 
funnits mycket redan existerande litteratur att utgå ifrån, vilket gör att en sådan teorigenererande 
ansats upplevs som något överflödig. 
 
Den medelväg som jag valt, tror jag bäst kan fylla uppsatsens syfte och innebär att diskutera de 
kvinnliga företagarnas svar utifrån både ålder och samtidigt jämföra deras svar med synpunkter 
och åsikter bland anställda kvinnor i samma bransch. Detta kan göras genom ett urval av ett fåtal 
kvinnor och genom ett någorlunda styrt samtal. Förfarandet kombinerar en analys av svaren, där 
nya saker har möjlighet att komma fram, precis som det längre och friare berättandet medför, 
med en samtidig diskussion kring bakgrundsfaktorerna. Ett urval av ett mindre antal kvinnor 
upplevdes också som lämpligt med tanke på uppsatsens omfång. Respondenterna har valts ut så 
att både unga och något äldre företagare blivit intervjuade, liksom några anställda att jämföra 
svaren med. Samtliga intervjupersoner arbetar i butiker i centrala Umeå. De jämförelser som görs 
mellan kvinnornas svar borde alltså inte påverkade av vilken bransch de arbetar inom, men 
däremot kan de förutsättningar som denna specifika bransch innebär givetvis diskuteras då svaren 
analyseras. 
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4.7 Förutsättningar till följd av den valda metoden 
 
Den undersökningsmetod som valts innebär att möjligheten att generalisera resultatet till en större 
mängd människor går förlorad (Bryman & Bell, 2003; 320). Det ger att det inte går att vare sig 
dra slutsatser kring hur kvinnor i Umeå kommun upplever eller uppfattar entreprenörskap, eller 
ifall dessa föreställningar verkligen utgör ett hinder eller inte gör det för kvinnor att starta företag, 
för fler än de intervjuade kvinnorna. Däremot kan förhoppningsvis intervjuerna bidra till ökad 
förståelse och kanhända visa på en viss bredd av kvinnors upplevelser och uppfattningar och 
därför kanhända komplettera den redan existerande litteraturen kring kvinnor och entreprenör-
skap.  
 
Det val som gjorts kring hur undersökningen ska göras, antyder att kvalitativ data kommer att 
samlas in. Då kvalitativ data fokuserar på ord, som varken går att mäta eller kvantifiera på annat 
sätt ges istället en betoning på tolkningar av samtalen utifrån de personer som intervjuats och den 
miljö som de befinner sig i (Bryman & Bell, 2003; 298). Jag har framför allt inspirerats av Hytti 
(2005) som antar en sådan tolkande hållning i sin undersökning och håller dörren öppen för nya 
meningar för entreprenören som begrepp.  
 
Den kvalitativa intervjun innebär att eftersom den inte är utformad som den strukturerade 
intervjun med fullt så färdigt utformade, styrda frågor, blir den öppnare för den som blir 
intervjuad (Bryman & Bell, 2003; 361). För att ha möjligheten att inrikta samtalen på ett i stort 
sätt likartat innehåll i de olika intervjuerna, kan frågor med både fasta svarsalternativ, men ändå 
möjligheter till friare kommentarer dock vara användbara. Detta ger att intervjun är mer av typen 
semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2003; 363). Som diskuterats ovan blir svaren på de 
kvalitativa intervjuerna beskrivande, snarare än förklarande (Bryman & Bell, 2003; 313).  
 
En stor fördel med den kvalitativa ansatsen är att den ger större möjligheter att betona de 
intervjuades omgivning och sammanhang i analysen, vilket kanske kan bidra till ökad förståelse 
för de upplevelser och synsätt som de intervjuade kvinnorna har (Bryman & Bell, 2003; 313-
314). Något som kan vara intressant i min undersökning. 
 
Något som i sammanhanget kan vara värt att framhålla, är att kvalitativa metoder ofta beskrivs 
som ett sätt att skapa ny teori inom ett ofta outforskat ämne, medan kvantitativa metoder snarare 
används för att prova en redan existerande teori (Bryman & Bell, 2003; 41). I det övergripande 
ämnet entreprenörskap som denna uppsats befinner sig inom, finns (som redan nämnts) åtskillig 
forskning kring olika aspekter av kvinnor och entreprenörskap. Däremot ser jag ett tomrum att 
fylla vad gäller kvinnors upplevelser och inställningar till entreprenörskap. Jag har därför, som 
framkommit av tidigare kapitel, valt att använda mig av ett urval av artiklar om kvinnligt 
entreprenörskap, men kombinera dessa med en kvalitativ intervju där tyngdpunkten ligger på 
förståelse och berättande, snarare än att förkasta eller inte förkasta en hypotes ställd ut ur teorin. 
Teorin syftar här istället till att ge en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av entreprenörskap. 
Bryman och Bell (2003; 41) beskriver också hur en kvalitativ metod inte alltid förekommer som 
”renodlad” i bemärkelsen att den handlar om att generera ny teori. I detta fall blir den kvalitativa 
intervjun istället kombinerad med en deduktiv ansats. 
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4.8 Intervjuguiden – för att hålla sig till ämnet 
 
För att så att säga hålla sig till ämnet, kan en intervjuguide, med vissa teman vara användbar, som 
nämndes kortfattat ovan. Den innebär helt enkelt en lista över frågor som kan vara intressanta att 
beröra (Bryman & Bell, 2003; 369). Intervjuguiden ger visserligen möjlighet att ställa följdfrågor 
som upplevs som rimliga, men rör sig i denna undersökning kring tre bestämda teman. Dessa är 
samma teman som kapitlet om teorin är uppbyggt kring. Frågeformuläret återfinns i sin helhet i 
appendix.  
 
Det första temat behandlar bakgrunden till företagandet, det vill säga vad som eventuellt lockade 
kvinnorna att starta ett företag, kvinnors motiv till företagande är något som diskuterades i 
teoriavsnittet och bland andra McKay (2001) hävdade att dessa motiv kan skifta beroende på 
vilken ålder och familjesituation som kvinnor har. Temat inrymmer även en fråga kring hur 
respondenterna förberett sig inför företagandet. De kvinnor som arbetar som anställda får besvara 
om de har varit anställda tidigare eller om de kanhända planerar att starta ett företag i framtiden. 
Dessa frågor syftar alltså till att visa på hur dessa kvinnor i Umeå hade för förväntningar kring 
entreprenörskapet. 
 
Det andra temat behandlar de egna upplevelserna av entreprenörskap och de riktar sig därför 
främst till de kvinnor som faktiskt är företagare, men även de anställda kvinnornas uppfattning 
om företagandet är mycket intressant, för att i ett senare skede kunna diskutera huruvida dessa 
föreställningar kan utgöra ett hinder. Detta tema kan också eventuellt fungera bra för att diskutera 
hur de kvinnliga entreprenörerna ser på sig själva som kvinna och entreprenör, till exempel när 
det handlar om att kombinera det yrkesverksamma livet med privatlivet, en konflikt som 
diskuterats flitigt i teoriavsnittet. Detta tema återknyter alltså till det som i teoriavsnittet 
behandlade tidigare forskning kring hur kvinnliga entreprenörer upplevde sig själva och beskrevs. 
 
Det tredje och sista temat är tänkt att fokusera på de hinder som beskrivs som specifika för 
kvinnor i entreprenörskapslitteraturen. Det innebär att de respondenter som är företagare får 
besvara ifall de stött på några hinder i egenskap av kvinna och företagare. I denna del av 
intervjun får de intervjuade även dela sin syn på om de anser eller tror att kvinnligt 
entreprenörskap i allmänhet är förknippat med särskilda hinder eller svårigheter. 
 
Till varje fråga finns fasta svarsalternativ och förutom dem finns även öppna alternativ, till 
exempel ”annat” och ”annan kommentar”, för att det skulle vara möjligt för intervjupersonerna 
att tillföra något utanför mallen och på så sätt ge något utöver det förväntade. Tanken med de 
färdiga svarsalternativen är förenkla för analysen av materialet, men för att inte respondenten ska 
bli låst i alternativen finns alltså dessa öppna varianter också. 

4.9 Det bekväma urvalet 
 
Urvalet av respondenterna har skett på så sätt att sex kvinnor har valts ut på ett sätt som inte kan 
betraktas som slumpmässigt. Utgångspunkten har varit att välja alla personer ur samma bransch 
och då kvinnor ofta tycks återfinnas (åtminstone statistiskt sett) inom serviceyrken och handeln, 
har jag valt att inrikta mig på butiker, som diskuterats ovan, samtliga belägna inom Umeå stad. 
Detta urval skulle kunna beskrivas som ett bekvämlighetsurval, vilket är ett icke-
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sannolikhetsurval, där man väljer sådana respondenter som finns inom räckhåll (Bryman & Bell, 
2003; 124-125). 
 
Urvalet har gått till på så sätt att då valet av att undersöka kvinnor inom handeln gjorts, använde 
jag mig av Internet för att leta fram adresser och telefonnummer till butiker i Umeå 
(www.hitta.se). Jag sökte på ”butiker” och fick upp många olika butiker, jag sökte sedan också på 
olika branscher, till exempel ”klädbutiker”, ”damkläder”, ”inredningsbutiker”. Sedan kontaktade 
jag några av dem tills jag hade tre kvinnliga företagare i olika åldrar och tre anställda. 
Sammanlagt kontaktade jag tio stycken butiker, där sex samtyckte till att delta i en intervju, tre 
stycken tackade nej och en person var tveksam till om tid skulle finnas, men bad mig återkomma. 
Den senare, tveksamma företagaren, blev dock inte intervjuad, eftersom jag hann hitta sex villiga 
respondenter. Den första kontakten med respondenterna har skett genom att jag kontaktat dem via 
telefon och berättat kort om undersökningen och frågat om de har möjlighet och kan tänka sig att 
vara med i undersökningen. Respondenterna får ingen kompensation för sitt deltagande. 
 
Beträffande urvalet av de bakgrundsfaktorer som bestämts som relevanta i denna undersökning, 
nämligen ålder och ifall respondenten är anställd eller företagare, kommer de som betraktas som 
”yngre” befinna sig i spannet från 18 år till och med 43 år och de ”äldre” från 44 år och uppåt. 
Dessa åldersgrupperingar har att göra med det som diskuteras av McKay (2001) om de yngre 
kvinnor som befinner sig i den ålder då familjelivet traditionellt sett står i centrum och de kvinnor 
som har lämnat detta stadium bakom sig, då familjelivet åtminstone inte anses vara lika intensivt 
längre. 
 
Jag har valt att inte intervjua fler än en kvinna per butik, eftersom jag annars tror att det kan 
finnas en risk för att respondenterna skulle kunna påverka varandras svar. Denna risk tror jag kan 
vara särskilt stor om till exempel både en företagsägare och en anställd ur samma butik skulle 
intervjuas. 

4.10 Praktiskt genomförande av intervjuerna 
 
En inledande kontakt har tagits med respondenterna med ett telefonsamtal. Under samtalet har 
kortfattad information om vem jag är, om uppsatsen och hur undersökningen går till lämnats. 
Därefter har de som samtyckt till att ställa upp på en intervju bokats in på en lämplig tid. 
Samtliga respondenter har velat bli intervjuade i samband med sitt arbete, på en plats på arbetet, 
eller alldeles i närheten.  
 
Under intervjuerna har bandspelare använts och ett intervjuformulär. Intervjupersonerna har fått 
ett exemplar av formuläret för att kunna läsa svarsalternativen själva. Jag har antecknat vad som 
sagts. Anledningen till att jag låtit dem läsa intervjuunderlaget, är för att inga missförstånd skulle 
ske vid uppläsningen av frågorna. Detta gör också att intervjupersonerna kunde överväga 
svarsalternativen i lugn och ro, utan att glömma bort dem. Samtidigt har jag förtydligat och 
förklarat frågan om det funnits oklarheter. På grund av den valda semistrukturerade intervjun, har 
jag även varit fri att ställa följdfrågor och låtit respondenten fritt berätta i anknytning till frågorna. 
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Efter intervjun har jag med intervjuguiden och bandinspelningen som stöd så fort som möjligt 
skrivit ned svaren. Jag har valt fingerade namn åt respondenterna i redovisningen av 
intervjusvaren, för att de ska få vara anonyma.  

4.11 Möjligheten att genomföra intervjuerna  
 
Det urval som görs i denna undersökning innebär, som diskuterats ovan, att generalisering till fler 
kvinnor än de intervjuade inte kan göras, vilket också gör att bortfall inte skulle ge en snedvriden 
bild av resultatet från undersökningen. Det bortfall som då avses är om de inbokade intervjuerna 
inte blir av, om respondenterna inte dyker upp eller ångrar sig och inte längre vill delta i 
undersökningen. Detta visade sig dock inte ske, utan samtliga intervjuer genomfördes så som 
planerats. När det gäller hur många av de tillfrågade kvinnorna som samtyckte till att bli 
intervjuade, kontaktades sammanlagt elva personer, av vilka sex personer gick med på att vara 
med i undersökningen.  
 
När det gäller att få tillgång till det intervjumaterial som jag önskat samla in, har det handlat om 
att få tillträde eller access till lämpliga intervjupersoner. Det handlade i mitt fall om att få kontakt 
och till stånd möten med både företagande kvinnor och anställda kvinnor, samtliga arbetandes 
inom handeln i Umeå. Tillgången till studieobjekten beskrivs ofta som viktig och kritisk i en 
undersökning, eftersom villigheten att dela med sig av sin tid, tankar och upplevelser inte alltid 
kan förutsättas (Cohen, Manion & Morrison, 2000; 53-54). Jag har inte stött på några större 
problem med att boka in intervjuerna eftersom de tog ungefär en timme i anspråk och ofta kunde 
göras innan butiken öppnade på morgonen. Jag har heller inte haft svårigheter med att få till 
möten med de personer som jag önskade eller att få den information som jag frågade efter i 
intervjuerna. Det är framför allt längre och mer komplicerade undersökningar som beskrivs som 
problematiska att få till stånd (Cohen et al., 2000; 54), något som inte var fallet i denna 
undersökning. 
 
För att de tilltänkta respondenterna skulle få möjlighet att ta ställning till om de ville vara med i 
undersökningen gav jag dem muntlig information om vad undersökningen har för syfte och vad 
den kommer att användas till. Detta anser jag vara av stor vikt, för att de ska veta vad deras 
uppgifter används till, men också för att etablera ett förtroende för undersökningen. Även det 
förfarande som beskrivits ovan med respondensvalidering gör att de intervjuade kvinnorna efteråt 
har en möjlighet till att samtycka till det som ska redovisas.  
 
När materialet från intervjuerna redovisas anser jag att det är viktigt att respondenterna får förbli 
anonyma. Avsikten att det inte ska framkomma så pass mycket information så att läsaren kan 
avgöra vilken butik respondenten driver eller arbetar i. En ansvarsfull hållning gentemot 
respondenterna tror jag också kan bidra med ett förtroende för undersökningen och därigenom 
kanske öppnare och mer djupgående diskussioner under intervjuerna. Detta att intervjupersonerna 
är anonyma är dock något som kan hävdas sänka kvaliteten på framställningen, då den kan 
framstå som mindre trovärdig om uppgifterna inte går att kontrollera. En annan syn på saken är 
att eftersom flera av respondenterna uttryckligen uttalat önskemål om anonymitet, skulle ett krav 
på att deras namn och företag ska presenteras försvårat min undersökning avsevärt när det gäller 
tillträdet till intervjumaterialet. Det hade också kunnat tänkas leda till mindre uttömmande svar 
och mer återhållsamhet när det gäller till exempel åsikter, vilket knappast är önskvärt här. 
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5 Empiri - Sammanställningen av intervjuerna  
 
I denna del av uppsatsen kommer de intervjuade kvinnorna att presenteras och deras upplevelser, 
tankar och erfarenheter som framkommit under intervjuerna att redovisas. Upplägget är sådant att 
materialet från intervjuerna med de företagande kvinnorna kommer att redovisas separat från 
intervjuerna med de anställda kvinnorna.  

5.1 De tre företagarna presenteras: Britta, Annika och Anna 
 
Den första intervjupersonen som jag träffar är Britta. Hon driver en butik tillsammans med Maria 
och de sitter båda med under intervjun, även om det är Britta som intervjuas. Britta diskuterar då 
och då svaren under intervjun med Maria och de verkar vara tämligen eniga i sina upplevelser 
och uppfattningar kring företagandet. Innan företaget startades tillsammans, har de båda haft 
butiker som enskilda firmor var för sig. Detta företag har de drivit i ungefär ett och ett halvt år. 
Företaget startades ur ett stort intresse, som varit en hobby innan, där de redan hade mycket 
kunskap. I sitt tidigare arbete som anställda hade de båda arbetat inom vården. Under intervjun 
uppfattar jag att de brinner för företaget och att de har mycket roligt tillsammans.  
 
Sedan träffar jag Annika. Hon driver en butik sedan några månader tillbaka. Hennes bakgrund är 
inom barnomsorgen, hon är utbildad förskolelärare, men arbetade ett tag som personlig assistent 
där hon gjorde illa ryggen på grund av många tunga lyft. Efter denna händelse kunde hon inte 
fortsätta att arbeta inom förskolan, utan hade olika arbeten under kortare perioder, bland annat 
praktiserade hon i en butik, vilket sedan också ledde till företagandet. Numera driver hon sin 
butik i anknytning till den butik som hon tidigare praktiserade i och har övertagit en del av den 
andra företagarens sortiment. Det är som en ”butik i butiken”. Annika poängterar också att 
företagandet inte var någon nödlösning, utan att det är en dröm som hon haft. Hon berättar också 
om en förening som hon är engagerad i och som betytt mycket för hennes egen syn på 
möjligheten att förverkliga sina idéer. Annika verkar också vara mycket entusiastisk över 
företagandet som möjlighet och delar gärna med sig av sina tankar och upplevelser. 
 
Den sista företagaren som intervjuas är Anna. Hon har haft sin butik i flera år. Under hela sin tid 
som företagande berättar hon att hennes mamma varit ett stort stöd. Mamman arbetar även i 
butiken och sitter med en liten stund under intervjun. Anna hade innan företagsstarten velat starta 
ett företag, men att det blev just denna butik var igen självklarhet, berättar hon. Innan hon 
startade butiken arbetade hon under kortare perioder på bland annat daghem, som 
serveringspersonal, i ett stall och i butik. I butiken tyckte hon att det var roligt att jobba, men 
upplevde det begränsande att inte ha möjlighet att genomföra sina idéer. Anna svarar genom hela 
intervjun rättframt och bestämt på frågorna. 
 
Tabell 1: Bakgrundsinformation om de intervjuade företagarna 
 
PÅHITTAT NAMN: BRITTA ANNIKA ANNA 
ÅLDER: 44-56 år 44-56 år 31-43 år 
FAMILJ: Gift med två barn Gift med två barn Sambo med två barn 
BARNENS ÅLDER: Barnen är över 20 år Barnen är 16-20 år Barnen är 0-9 år 
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Anmärkning: Det finns fyra åldersgrupper i enkäten, nämligen 18-30, 31-43, 44-56 och 57-. De 
två första ålderskategorierna (18-30 och 31-43) kommer att kallas ”de yngre” och de två sista 
(44-56 och 57-) kommer att benämnas ”de äldre”. 

5.2 Vad som har fått dessa kvinnor att starta företag 
 
Den främsta orsaken till varför Britta valde att starta ett eget företag, var för att hon blev sjuk på 
sitt tidigare arbete inom vården. Hon bestämde sig då för att byta karriär och satsa på sin hobby 
istället. Andra anledningar var att hon ville ha ett bättre självförtroende, för att inleda en ny fas i 
karriären och för att hon ville ha större utmaningar i sitt yrke. Britta utbrister också när hon läser 
svarsalternativen: ”Det här ’för att det verkade vara en möjlighet till högre inkomst’, det är ju 
bara… nys. Än så länge. Det ska vi INTE ta med.” 
 
”För att få ett jobb!” Säger Annika spontant och skrattar, när jag frågar varför hon startade sitt 
företag. Hon förtydligar dock att det inte handlade om något desperat beslut, utan att hon haft 
denna dröm länge. Annika anger också att hon ville ha större utmaningar i sitt yrke, som ett 
viktigt alternativ. 
 
Anna tycker att det viktigaste alternativet till varför hon startade sitt företag var att anställningen 
upplevdes som begränsande och att hon ville ha större utmaningar i sitt yrke. Hon säger också: 
”Jag tror att jag bara kände mig driven att göra något själv.” 

5.3 Förberedelser innan företaget startades 
 
Innan Britta startade det nuvarande företaget ihop med Maria, hade hon en enskild firma. 
Dessförinnan hade hon gått en starta eget kurs hos Nyföretagarcentrum, genom 
Arbetsförmedlingen, berättar hon. Hon har även gått kurser som har med sitt yrkesutövande att 
göra. Bland förberedelserna ingick även läsande om företagandet för att förstå mer, hon vände sig 
till en revisor och ställde frågor och frågade också vänner som driver egna företag. 
 
Annika lärde sig mycket om företagandet av den kvinnliga butiksinnehavaren som hon 
praktiserade hos. Hon berättar också hur själva startandet av företaget gick ganska snabbt och att 
hon inte hann gå någon starta eget kurs. Däremot har hon fått hjälp av Nyföretagarcentrum och 
fått ett så kallat ”starta eget-bidrag”. Genom den föreningen som nämndes ovan, som Annika 
varit med och startat och driver olika projekt tillsammans med andra genom, berättar hon också 
att hon fått många erfarenheter som är nyttiga för henne i rollen som företagare. Annika beskriver 
hur hon kommer från en släkt där ingen varit företagare: ”Så, det är inte så självklart att man 
tänker att man vågar.” Genom föreningen fick Annika också upptäcka hur man från en idé 
faktiskt kan söka pengar och genomföra något och hon tror att föreningen är orsaken till att hon 
vågat starta sin butik. Något annat som förberett henne för företagandet var att hon under tiden 
som arbetslös gick en projektledarutbildning. Annika berättar också hur hon blivit varnad och 
avskräckt av före detta kvinnliga företagare, som idag arbetar som anställda. 
 
Anna hade, i likhet med Britta, gått en starta eget kurs hos Nyföretagarcentrum innan företaget 
startades. Där hade hon tänkt vad hon ville starta för företag och även skrivit en affärsplan. Innan 
butiken startades hade hon varit på en mässa där hon skapat flera viktiga kontakter. I det skedet 
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var lokalen till butiken redan ordnad och hon hade varit hos banken så att den finansiella delen 
därför också var klar. Anna poängterar under intervjun vilket stort stöd hennes mamma varit. 
Mamman sa efter någon månad upp sig från sitt jobb och började jobba i butiken. Anna berättar 
också att hon haft en mentor.  

5.4 Hur kombinationen mellan företagandet och privatlivet går  
 
Britta berättar att hon lägger i genomsnitt tio timmar per dag på sitt företag. Den bransch som hon 
verkar inom är säsongsbetonad och det gör att under högsäsongerna kan hon arbeta tolv till 
fjorton timmar per dygn, medan det under lågsäsongerna blir mindre. Hennes upplevelse av hur 
det går att kombinera företagandet med privatlivet, beskriver hon som problematiskt eftersom 
företagandet är tidskrävande. Hon säger emellertid: ”Man lär sig faktiskt, jag har tänkt på det där 
på sista tiden; att koppla av.” Nu har Britta och Maria en egen lokal där de har butiken, medan 
de tidigare drev sina enskilda firmor hemifrån. Genom att ha en lokal att gå till beskriver hon att 
det blivit lättare att lämna jobbet bakom sig när de går hem för dagen: ”När man kommer hem ÄR 
man hemma, på det viset skiljer man på det. Då [när företaget drevs hemifrån] hade man ju 
också dåligt samvete om man var hemma, inne i köket och bakade till exempel och visste att man 
hade saker att göra på jobbet.” I början när de hyrde lokalen tillsammans berättar hon dock hur 
hon känt sig onyttig när hon kom hem, men nu upplevs det egentligen bara som positivt. 
 
”Jag tycker att det går bra att kombinera”, säger Annika och berättar att hon tycker det är 
flexibelt att ha ett eget företag. Hon förtydligar också: ”Jag har ju inga småbarn.” Och säger att 
hon tycker att arbetstiderna är bra, hon börjar inte förrän vid elvatiden på förmiddagen. 
Visserligen innebär det senare arbetsdagar, men det går bra just eftersom barnen är större. 
 
Anna har småbarn som båda är på daghem. Hon berättar att hon tycker att företagandet är både 
tidskrävande och flexibelt: ”Jag tar ju mig jättemycket tid för mina barn, men då går ju det ut 
över jobbet. Så det, egentligen funkar det ju inte. Men jag kan ju, jag har ju möjligheten till det, 
eftersom jag väljer själv.” Anna berättar också om barnen: ”Jag vill ju inte att barnen ska vara 
på dagis till klockan halv fem varje dag. Så jag hämtar dem vid två typ.” Hennes mamma är 
därför till stor hjälp i butiken och Anna berättar också att det flexibla innebär att hon kan åka till 
jobbet på kvällen en stund istället. Hon poängterar dock att hon upplever det som tidskrävande att 
vara företagare. 

5.5 Egenskaper hos dem själva som är till nytta i företagandet 
 
Svarsalternativet ”förmågan att skapa relationer till människor”, anger Britta som en viktig 
egenskap hos sig själv på frågan om vilka egenskaper hos sig själv som hon anser vara till nytta i 
företagandet. Sedan diskuterar Britta med Maria huruvida hon har ett känslomässigt engagemang 
i verksamheten. Hon är först osäker. Sedan tillägger hon tveksamt: ”Ibland kanske… både och.” 
Efter en stund kommer hon fram till att hon nog är ganska känslomässigt engagerad ändå, 
eftersom de lägger ned så pass mycket tid på sådant som inte alltid ger så mycket pengar. Britta 
betonar villigheten att ta ansvar som något viktigt med att säga: ”Det är bara döden som kan ge 
uppskov om det inte blir klart i tid. Det finns ingen annan anledning.” Hon berättar om andra 
egenskaper som hon tycker är viktiga: ”Serviceinriktade, i det ingår väl att kunden ska alltid 
vara nöjd. Vi gör allt som går att göra för att det ska bli som de vill.” Hon säger också: ”Vi tar 
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den tid vi behöver.” En annan egenskap som Britta framhåller är kunskap med det som de håller 
på med och att de numera är friska, att de inte har varit sjukskrivna något under tiden som 
företagare. Till sist tillägger hon en viktig egenskap: ”Humor. Elak humor.” Britta och Maria 
skrattar båda. 
 
Även Annika tycker att hennes förmåga att skapa relationer till människor är viktig. Hon nämner 
också det känslomässiga engagemanget och kommenterar sedan dessa två egenskaper som typiskt 
kvinnliga och skrattar. Sedan berättar hon om sin kamp med villigheten att ta ansvar. Det har inte 
varit någon självklarhet för henne att vilja ta mycket ansvar, förklarar hon. Hon säger också om 
självständighet: ”Jag är ju egentligen en teamarbetare, så jag har ju inte alla egenskaper 
egentligen som är så här självklara för en egen företagare. Däremot är jag ju inte osjälvständig 
eller ovillig att ta ansvar.” Annika berättar också att hon skaffat sig ett stort kontaktnät och att 
kreativitet är viktigt för företagandet. Hon säger att hon funderar på att hitta en styrelse till 
företaget, inte minst för den kreativa aspekten. Och berättar att det hela tiden handlar om att ta 
företaget vidare. Annika pratar också om lusten i att ha möjlighet och utrymme att få bestämma 
genom företagandet, hur hon kan få en idé och utveckla företaget. 
 
Anna säger: ”Jag har ganska lätt att ta människor och det krävs ju om man ska jobba så här.” I 
likhet med de andra två företagarna tycker hon alltså att förmågan att skapa relationer till 
människor är viktig. Anna berättar att hon på jobbet är oberoende och självständig, men inte 
privat där hon trivs med att ha folk omkring sig. Hon berättar också om hur hon får ta beslut hela 
tiden och att ansvaret är något som hon trivs med. Om det känslomässiga engagemanget i 
företaget säger hon: ”Känslomässigt engagemang blir det ju i och med att man har eget. Jag tror 
att man måste ha det som egen, man måste vara en öppen person och tycka om att umgås med 
människor, för det är ju A och O.” 

5.6 Andra upplevelser av företagandet 
 
Britta håller med om påståendet ”Jag ser mig först och främst som en utövare av mitt yrke och 
tänker inte så mycket på företagandet” och säger: ”Vi borde kanske tänka mer ekonomiskt. Här 
är det ju det här som [Maria] säger om känslorna… men samtidigt måste vi ju ta alla jobben för 
att gå runt.” Britta pratar där om problemet med att vissa beställningar inte ger så mycket betalt, 
men att de ändå vill hjälpa kunderna även om det inte är ekonomiskt lönsamt, eftersom de blir 
engagerade och vill att kunderna ska bli nöjda. Britta berättar också att hon upplever en frihet 
med att vara företagare, eftersom de får bestämma själva och att arbetet är på deras egna villkor. 
Hon anger också att hennes tillvaro begränsas av den ekonomiska osäkerhet som företagandet 
medför och säger: ”Det kommer ta något år till innan jag tror att vi känner en stabilitet i 
företaget […] Vi går ju på nitar hela tiden, även om det blir mindre och mindre.” De har lärt sig 
att säga nej, berättar hon. Hon tillägger också: ”Familjelivet får stå tillbaka. Och huset.” De 
skrattar båda. Om det svarsalternativ som benämner företagandet som stimulerande och 
utvecklande utbrister Britta: ”Detta är ju sanningen i vitögat!”  
 
Även Annika tycker att hon upplever en frihet med att vara företagare. Hon beskriver också den 
ekonomiska osäkerhet som företagandet ofta förknippas med, genom att berätta att hon även 
innan företagandet varit begränsad ekonomiskt då hon under många år haft jobb i kortare 
perioder och därför inte haft någon trygg och säker inkomst. Hon säger att därför är det inte en så 
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stor skillnad, även om hon betonar att det ändå är en skillnad, eftersom företagandet ändå skiljer 
sig från en lön som anställd: ”Om man är lagd att oroa sig kan man ju börja ligga vaken om 
nätterna.” Annika kommenterar även det svarsalternativ i intervjuguiden där företagandet 
beskrivs som ett säkrare alternativ än en anställning då man inte kan bli avskedad på samma sätt. 
Hon tycker att det på ett sätt stämmer även om hon tycker att ordet ”avskedad” är något drastiskt 
uttryckt och att det snarare kan jämföras med till exempel en projektanställning som tar slut. 
Annika tycker också att företagandet är stimulerande och utvecklande och att det handlar mycket 
om detta att ha möjligheten att bestämma själv, som hon var inne på tidigare i intervjun: ”Att man 
har den friheten att kommer jag på någon idé, så är det jag som bestämmer om den ska utföras 
eller inte […] Det är ingen lång väg att genomföra den”, hon fortsätter: ”Och så tycker jag att 
det finns en viss spänning i den här osäkerheten [skratt], att man liksom, en dag helt plötsligt så 
har man sålt jättebra och så kan det gå en vecka när man liksom ’ojdå, hur ska det här gå’, 
liksom den. Jag upplever det på ett sätt stimulerande.” 
 
Anna kommenterar svarsalternativet ”Jag ser mig först och främst som en utövare av mitt yrke 
och tänker inte så mycket på företagandet” med: ”Verkligen inte, helt fel!” Anna berättar däremot 
hon att hon upplever frihet med företagandet och att det kan handla om att kunna ta ledigt en dag, 
något som man inte kan på samma sätt som anställd. Hon säger också att hon definitivt tror att det 
innebär mindre oro för sina barn att vara företagare, på grund av att hon har ett så pass flexibelt 
schema. Att företagandet är stimulerande och utvecklande är något som Anna också håller med 
om, i likhet med de andra två företagarna: ”Ja, stimulerande och utvecklande och det blir ju vad 
man gör det till, man kan ju bara tröska på liksom och det inte händer så mycket, men har man 
en massa idéer så kan man förverkliga dem på en gång.” Detta med att det inte är samma 
ekonomiska trygghet med att vara företagare som att vara anställd, håller Anna med om. Hon 
berättar också att det har skett ett inbrott i butiken för några år sedan och att hon lärde sig mycket 
av det, men att det var en jobbig period. I det skedet, då hon på grund av att försäkringen inte 
täckte allting fick börja från minus, funderade hon över att verkligen fortsätta med butiken. Anna 
kommenterar avslutningsvis påståendet om svårigheter med att hinna både familjelivet och 
företagandet, med att detta visserligen är sant, men att hon själv inte upplever det som något 
problem. 

5.7 Hur framtidsplanerna ser ut för företagandet 
 
På frågan hur hon ser på framtiden för sitt eget företagande, svarar Britta utan att tveka: ”Vi ska 
få det här företaget att bära. Ordentligt. Vi ska finnas på världskartan! […] Störst och bäst i 
Umeå först och främst!! Sen Sverige, hela Sverige. Sen blir det ju världen. Vi har stora planer! 
[…] Vi måste ju ha drömmar!”  Britta och Maria skrattar och ser mycket entusiastiska ut. På 
följdfrågan om de planerar att anställa någon svarar Britta tveksamt: ”Inte som det är nu. Det 
kostar ju hemskt mycket. Men säkert om det blir som vi tänkt. I framtiden.” 
 
Annika har också planer på att fortsätta med företagandet: ”Ja, det gör jag. Jag planerar ju att 
företaget ska gå bra, att jag ska fortsätta.” På en följdfråga om hon har några planer på att utöka 
sin verksamhet, svarar Annika: ”Jag har inte funderat riktigt så långt. Jag tänker ju, det är ju 
detta att kunna ha en anställd, som skulle, som är som en målbild. Och då måste man ju utöka.” 
Hon berättar också att hon och den andra butiksägaren hjälper varandra, för att de inte ska behöva 
svara själva i telefonen hela tiden till exempel. Då denna kvinna närmar sig pensionsåldern är 
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detta samarbete dock något som kommer att förändras. Annika berättar att det hon är rädd för att 
bli ensam och totalt ”låst” i sin butik, vilket hon beskriver skulle innebära fångenskap snarare än 
frihet med företagandet. 
 
Till skillnad mot de två andra företagarna säger Anna att hon tänker att det är möjligt att hon 
kommer att arbeta som anställd igen i framtiden: ”Jamen, någon gång säkert, inte tror jag att jag 
kommer att ha den här öppen i all evighet, kan jag inte tänka mig.” Anna svarar på följdfrågan 
om hon har någon plan på att starta något annat företag: ”Det vet jag inte. Inte som det ser ut just 
nu, nu är jag ju som inne i det här.” 

5.8 Upplevelser och uppfattningar kring hinder för kvinnliga företagare 
 
På frågan om Britta har upplevt några hinder för att hon är företagare och kvinna säger hon: ”Jag 
vet inte om jag upplevt det eller bara tänkt på det, det här med att när man kommer till banken 
och vill snacka lån och pengar och så där. Inte direkt ett hinder, men alltså en tveksamhet. 
Känslan av att sitta hos rektorn. Och att tro på affärsidén, skulle jag kunna tänka mig att om det 
vore en karl som kom med pondus som bad om lån… Vi är som små råttor som sitter där! 
[skratt]. Urkramade på något vis. Den känslan.” Britta fortsätter med att beskriva hur hon 
visserligen inte vet om bankpersonalen verkligen tänker så, men hon tillägger: ”Har jag varit 
karl hade det inte varit något problem, då hade jag lånat mer på en gång.” Hon säger också att 
hon tror att detta hör ihop med resten av livet, när det gäller uppfostran och jantelagen till 
exempel. Hon berättar också att hon och Maria jobbar med sådana här saker, att de försöker 
stärka varandra: ”Jäklaranamma, det är VI!” De skrattar båda. När Britta pratar om dessa hinder 
uppfattar jag det som om hon tror att de finns, men att de inte är speciellt uttalade, utan mer av en 
subtil känsla som hon fått till exempel i kontakten med banken. 
 
Britta dröjer lite med svaret på frågan om hennes generella uppfattning kring hinder för kvinnliga 
företagare. Hon tycker att det är svårt att säga, att hon inte riktigt vet, men att det som bäst 
motsvarar hennes uppfattning är påståendet att det inte finns hinder eller problem för just gruppen 
kvinnor när det gäller företagande. Det handlar snarare om en upplevelse, som hon försöker 
förklara: ”En utstrålning, att jag upplever att de ser ner på mig. Vad jag känner.”  
 
På den sista frågan som handlar om vilken upplevelse intervjupersonen har av risk i samband 
med företagandet, svarar Britta att hon upplevt det som riskfyllt. Hon berättar att de hela tiden 
måste ha ekonomin i åtanke och framhåller det personliga ansvaret att ställa allting till rätta ifall 
något går snett. 
 
Annika tycker inte att hon upplevt några hinder i egenskap av att vara just kvinna och företagare: 
”Nej, inte något som jag kan peka på än så länge.” Här berättar också Annika om de fördelar 
som hon upplevt med att det redan fanns en butik att utgå ifrån när hon startade sin verksamhet. 
Hon har också en revisor som tar hand om bokföringen, vilket hon tycker är skönt. Hon jämför 
också sitt företagande med en manlig företagare som hon känner, som arbetar ungefär tolv 
timmar om dagen. Det är skönt att inte behöva arbeta så mycket, tycker hon. 
 
Även Annika är en aning tveksam när hon ska svara på hur hennes uppfattning kring hinder för 
kvinnliga företagande generellt ser ut. Hon bestämmer sig för det påstående som motsvarar att 
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hon inte tror på sådana hinder för kvinnor, men funderar sedan tyst en stund och säger: ”Ja, alltså 
litegrann så kände man ju, när man [var hos] Nyföretagarcentrum och banken… försäkringar… 
så var det ju män jag träffade hela tiden. Så, jag kan tänka mig att lite hinder just för att det ju är 
mest en manlig värld. Nu blir det ju mer och mer kvinnor. […] Jag vet en kvinnlig företagare som 
har haft svårt att förhandla om lån och räntor och så, men så hade hon med sig en manlig 
mäklare och då gick det jättebra!” Annika förtydligar samtidigt att det är svårt att veta om den 
respons som den manlige mäklaren fick kan bero på andra faktorer, till exempel hans status. 
Annika verkar tveksam kring vad hon tycker i frågan och pratar även om hur hon ser på andra 
skillnader mellan könen: ”Litegrann så är man inne på manligt och kvinnligt tänkande och så 
där. Att det finns ett större utrymme för det som man kallar det manliga, logiska tänkandet. Att 
det är lite nedvärderande det här kvinnliga intuitiva och känslomässiga och så där, som 
verkligen behövs. Och sen så har man ju både och som människa. Där kan jag ju tänka, eller där 
vet jag ju att det kan vara lite besvärligt att vara kvinna. Men det är inte så att jag kan säga att 
jag har märkt det. Jag kan ana mig till det. Jag har hört andra exempel.” 
 
Annika säger att hon upplevt företagandet som riskfyllt, men jämför samtidigt med den risk som 
det innebar för henne att förlora sitt yrke som förskolelärare och den ekonomiska risk en ny 
högskoleutbildning skulle innebära. Den ekonomiska risk som företagandet innebär är dock en 
osäkerhet som inte är ett dugg spännande, tycker Annika, särskilt eftersom hon har familj. 
 
Precis som Annika, har inte heller Anna upplevt några hinder som företagare på grund av sitt 
kön. Hon kommenterar påståendet ”jag har känt mig negativt särbehandlad som kvinna och 
företagare när det handlar om finansiella möjligheter, t ex att få banklån beviljat”: ”Nej, allt sånt 
gick så himla lätt, så det är snarare tvärtom.” Hon säger också: ”Jag kan knappt förstå frågan, 
för jag tycker inte att det är något problem överhuvudtaget. Det beror nog mer hur man är som 
person, inte om man är kvinna eller man. Man måste ju vara ganska driven om man ska lyckas. 
Annars lyckas man ju inte oavsett om man är man eller kvinna.”  
 
På frågan om Anna tror att det finns generella hinder för kvinnliga företagare, så säger hon att 
hon snarare tror att det handlar om personliga egenskaper. Och att det, oavsett kön, handlar om 
att ta plats och driva igenom sin vilja. 
 
Anna säger att hon tycker att företagandet visserligen är riskfyllt, absolut mer riskfyllt än att 
arbeta som anställd, men att denna risk inte varit något problem för henne. Förutom inbrottet i 
butiken, har det inte varit några större problem, berättar hon. 

5.9 Andra iakttagelser under intervjuerna med företagarna 
 
Alla tre företagande kvinnor som intervjuades tycktes prata och diskutera sitt företagande på ett 
positivt och optimistiskt sätt. De upplevdes också av mig som villiga att dela med sig av sina 
erfarenheter. Ingen av de intervjuade verkade vara besvikna på företagandet eller ångra beslutet 
att starta eget. Detta skulle även kunna ha att göra med villigheten att ställa upp på intervjuer, 
eventuellt skulle de kvinnor som upplever företagandet som något positivt vara mer benägna att 
berätta om sina upplevelser av företagandet. Stämningen under de olika intervjuerna var också 
trevlig, samtalen flöt utan problem och respondenterna utvecklade gärna sina svar och svarade på 
följdfrågor.  
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Då hinder för kvinnligt företagande diskuterades i slutet av intervjuerna upplevde jag att två av 
respondenterna, Britta och Annika, dröjde något med sina svar och verkade vara noga med att 
formulera sig på ett sätt som inte kunde misstolkas. De upplevdes av mig som tveksamma kring 
hur de skulle berätta om detta.  

5.10 De anställda kvinnorna presenteras: Sanna, Mia och Sara 
 
Sanna har arbetat som butikschef sedan elva månader när vi träffas för intervjun. Hon har arbetat 
från och till i butiken i flera år och verkar vara entusiastisk över sitt jobb och delar glatt med sig 
av sina tankar och erfarenheter. 
 
Mia har tidigare studerat på universitetet och är nu anställd i en butikskedja. Hon har arbetat i 
butiken i tre år och är ansvarig för två kategorier av varor i butiken.  
 
Även Sara arbetar, i likhet med Sanna, som butikschef. Hon har varit butikschef sedan några 
månader tillbaka och har tidigare jobbat utomlands i nästan fem år i ett större företag. Utomlands 
lärde hon sig flera språk och var chef för större grupper. När hon kom tillbaka hem till Umeå, var 
hon mån om att ha ett bra jobb, annars tänkte hon flytta till en större stad. Sara är också mycket 
villig att dela med sig av sina tankar kring företagande och sina erfarenheter som anställd. Hon 
har varken arbetat tidigare i den butik som hon blivit chef i, eller i någon annan butik, men 
upplever inte det som något problem, berättar hon. 
 
Tabell 2: Bakgrundsinformation om de intervjuade anställda 
 
PÅHITTAT NAMN: SANNA MIA SARA 
ÅLDER: 18-30 år 18-30 år 18-30 år 
FAMILJ: Sambo utan barn Sambo utan barn Singel utan barn 
EV BARNS ÅLDER:  - - - 

5.11 Erfarenhet av företagande eller plan på att starta eget 
 
Sanna har inte varit företagare tidigare, men svarar på frågan om hon har någon plan på att starta 
företag att det är både ja och nej: ”Njaee, inte just för tillfället. Man har väl alltid varit lite sugen, 
men nu trivs jag då så bra här.” På en följdfråga hur planerna ser ut längre fram i tiden, svarar 
Sanna: ”Alltså, min dröm har ju alltid varit att starta företag, men jag tror att jag är lite för feg.” 
Hon säger också: ”Det skulle vara riktigt roligt! Och så har man ju drömt om att kanske köpa det 
här [butiken som hon jobbar i]. Tankarna finns ju.” Hon berättar vidare att butiksägaren är en 
lite äldre kvinna och att det är ett företag som funnits länge och som har sin kundkrets redan. 
 
Mia har inte heller haft något eget företag och berättar att hon under sin universitetsutbildning 
hade planer på att starta företag, men att hon inte har det längre. 
 
Sara har i likhet med de andra två anställda kvinnorna inte varit företagare. Om att starta företag i 
framtiden säger hon: ”Jo, jag har tänkt på det väldigt mycket. I och med att jag är beredd att 
jobba väldigt mycket och så där. Men det är just det att jag har som inte riktigt, jag har haft 
många idéer i huvudet, men jag har som aldrig gjort något mer utav dem. Men så tror jag att det 
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är bra för mig att jobba lite mer, för att ha mer kött på benen innan jag börjar göra något själv. 
Sedan är det en ekonomisk fråga också. Jag tror att har man mycket pengar så tror jag att det 
blir lättare att följa sina idéer.” När jag frågar vad det är för idéer till företag hon haft, berättar 
hon om att hon fått en del kontakter med svenska företag när hon arbetade utomlands och att hon 
sett behov som skulle kunna fyllas med någon typ av konsultverksamhet, där hon även skulle ha 
nytta av sina språkkunskaper och kännedom om kulturen i dessa områden. 

5.12 Syn på kombinationen mellan företagandet och privatlivet  
 
Kombinationen mellan företagande och privatliv tror Sanna kan vara problematisk. Hon berättar 
att butiken som hon jobbar i är så pass liten, att hon under åren lärt känna butiksägarens familj. 
Hon berättar att kvinnan inte hade mycket tid över till sina barn i början då hon tog över företaget 
och Sanna tror själv att det är svårt i början, något som även gjort henne lite återhållsam med sina 
drömmar om företagandet. Hon framhåller även att hon tror att det är svårt att lämna jobbet 
bakom sig när man går hem som företagsägare.  
 
Mia tror däremot inte att det är några svårigheter att kombinera privatliv med företagandet, 
eftersom företagandet verkar vara flexibelt. Hon menar att det är upp till varje företagare att själv 
välja hur mycket man vill engagera sig och att man har möjligheten att själv styra sitt schema 
som företagare. 
 
Sara funderar en stund och säger sedan: ”Jag tror att det går bra! Det blir ju inte nio till fem 
jobb. Men om du har planer på att ha barn och så där, då blir ju inte det där vanliga 
svenssonlivet, men man kan ju se till att träffa barnen på ett annat sätt.” Hon förklarar att hon 
tror att det handlar om ett annat sätt att leva på och att det sätt som många lever på idag inte 
nödvändigtvis behöver vara det bästa alternativet. 

5.13 Egenskaper som kan vara till nytta som företagare 
 
De egenskaper som Sanna tror är allra viktigast att ha som företagare (av de alternativ som fanns 
angivna i intervjuguiden), är en förmåga att skapa bra relationer till människor och ett oberoende 
eller självständigt sätt. Sanna säger att hon också tror att man måste vara ganska hård och att 
snällhet inte alltid lönar sig som företagare. Samtidigt framhåller hon att det är viktigt att skapa 
bra relationer: ”Absolut! För att kunna ha kvar personalen.” Hon berättar att i början då hon var 
butikschef hade hon problem med att våga säga ifrån och gjorde mycket av arbetsuppgifterna 
själv för att hon inte ville be någon annan. Eftersom hon tidigare varit ”en i gänget” upplevde hon 
det svårt att plötsligt säga ifrån. Andra egenskaper som Sanna tror är viktiga, är att känna sig själv 
bra och veta vad man klarar av, något som hon visserligen tycker stämmer in på oberoende och 
självständighet. 
 
Förmågan att skapa bra relationer till människor, är även något som Mia tror är viktigt som 
företagare. Hon tror att det handlar mycket om att träffa och kontakta olika människor, till 
exempel när varor ska köpas in. Ett känslomässigt engagemang är också något som hon tror är 
viktigt: ”Man blir väl engagerad som egen företagare. Man brinner väl för det man startat”, 
säger hon. 
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Villighet att ta ansvar, är något som Sara framhåller som en viktig egenskap, men även ett 
känslomässigt engagemang. Hon säger: ”Engagerad måste man ju vara annars går det ju inte. 
Men det går ju inte med någonting egentligen.” Detta med att skapa bra relationer, tror hon också 
är mycket viktigt som företagare, eftersom man som företagare är beroende av andra människor 
för att få in pengar, även om man inte har anställda. Sara tror också att uthållighet är viktigt och 
berättar att ifall hon skulle starta ett företag så skulle hon göra det med inställningen att det 
faktiskt kan misslyckas. Hon menar att det är bra att vara förberedd på den risk som företagandet 
innebär.  

5.14 Jämförelse mellan att vara företagare och anställd 
 
I likhet med diskussionen ovan kring kombinationen mellan företagande och privatliv, betonar 
Sanna att hon definitivt tror att det innebär svårigheter att hinna med både privatlivet och 
företagandet. Hon berättar att hon sett butiksägaren till butiken hon arbetar i gå in i väggen, för 
att hon var så engagerad bland annat i olika EU-projekt och misstänker att samma sak skulle 
kunna hända henne själv. Hon kommenterar därför påståendet att hon skulle längta efter den 
frihet som företagandet verkar innebära, med att det verkligen inte stämmer och att hon tror att 
hon skulle få offra en hel del av sitt liv som företagare. Däremot tycker hon att företagandet 
verkar vara mer stimulerande och utvecklande jämfört med att vara anställd. 
 
Mia säger att hon tror att det är lättare att vara företagare än anställd i butik, när man har 
småbarn. Hon berättar att som butiksanställd är man ofta schemalagd på kvällar och helger, något 
som kan vara problematiskt om man har barn. Hon håller till skillnad mot Sanna, inte med om att 
företagandet skulle vara mer stimulerande och utvecklande än arbetet som anställd och säger om 
sitt nuvarande arbete: ”Den ena dagen är ju inte den andra dagen lik, det är alltid nya saker som 
händer, på det sättet är det väldigt kul.”  
 
Då Sara ska jämföra sitt nuvarande arbete som anställd med tillvaron som företagare, säger hon 
att hon tycker att man bör vara realistisk och inte bara se till den frihet med företagandet som 
lockar. Hon beskriver hur hon för egen del känner att just nu är det just detta arbete som hon 
behöver. 

5.15 Synen på hinder för kvinnliga företagare 
 
Sanna anser inte att det finns några hinder för gruppen kvinnliga företagare och att hon inte märkt 
någon skillnad där mellan könen. På frågan om hon uppfattar företagandet som riskfyllt, funderar 
hon en stund och säger sedan: ”Alltså, det är ju risktagande, men det skulle väl inte vara något 
problem om man väl tog sig mod att göra det!” 
 
Mia, däremot, tror att kvinnor blir negativt särbehandlade som företagare och säger: ”Det som är 
negativt det kan väl vara att kvinnor anses väl inte kanske ha lika mycket kunskap som män, att 
de inte kan leda ett företag. Men samtidigt som det är kul att kvinnor kan visa vad de kan, för de 
är ju inte sämre än vad män är.” På följdfrågan om bland vilka hon tror att denna uppfattning 
finns, svarar Mia att hon tror att den finns bland företagare. Mia tror att företagandet innebär att 
hantera mycket osäkerhet och risk, men säger också att det även handlar om vilket slags företag 
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man startar. Hon säger också att hon tror att det är viktigt att tänka igenom beslutet att starta 
företag noga. 
 
Hinder för kvinnliga företagare som grupp, tror inte Sara på. Hon förklarar att hon snarare tycker 
att förtryck mot kvinnor eller olika folkgrupper används som ursäkter. Hon säger: ”Skulle jag 
träffa en människa som har sådana åsikter och jag märker att den här människan gör mig arbete 
svårare på grund utav att jag är kvinna, så skulle jag bara tycka synd om den. […] Problemet är 
inte större än vad man gör det till. Då kan man ju lika gärna idiotförklara dem tillbaka! Så är det 
ju. Men visst finns det sådana människor, det kan man ju inte komma bort ifrån.” Sara tror att det 
handlar mer om olika människor, än om ett strukturellt problem i samhället. Hon tror också att 
det hänger ihop med vilken utbildningsnivå människor har, att människor med lägre utbildning 
oftare har sådana nedvärderande åsikter. Hon berättar också ur sina egna erfarenheter att i ett 
större sammanhang, till exempel ett större företag, är sådana åsikter snarare till nackdel för 
personen som hyser dem och att det slår tillbaka på dem själva. På frågan om risk och 
företagande, funderar Sara en stund innan hon svarar. Sedan säger hon att hon visserligen tror att 
det verkligen innebär en risk att starta företag, men säger också att risken inte behöver vara 
negativ. Det handlar om inställningen till det, förklarar hon. 

5.16 Andra iakttagelser under intervjuerna med de anställda kvinnorna 
 
Något som framkom då intervjuerna genomförts, var att de intervjuer som skedde med de 
anställda kvinnorna blev mer kortfattade och gav mindre fritt berättande kring upplevelser och 
tankar. Intervjun med Sara, skilde sig visserligen åt i det avseendet, eftersom hon hade många 
tankar kring företagande som hon relaterade till sin egen arbetslivserfarenhet.  
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6 En analys av materialet 
 
I detta kapitel ska både det teoretiska material som hämtats från vetenskapliga artiklar och det 
empiriska material som sammanställts ur de intervjuer som gjorts i Umeå, analyseras 
tillsammans. Analysen syftar till att hitta samband och skillnader i det empiriska materialet och 
mellan det teoretiska och det empiriska materialet. En avsikt är också att försöka förklara det som 
framkommit ur intervjuerna med hjälp av det som hämtats ur litteraturen och ut ur detta föra en 
diskussion. Dessa diskussioner kommer sedan att utmynna i slutsatser (i nästa kapitel) som 
återknyter till syftet med uppsatsen. Upplägget i kapitlet påminner mycket om teorikapitlets 
upplägg, men likheter finns även med det empiriska kapitlet.  

6.1 Innan ett företag startas – drivkrafter bland kvinnorna 
 
Skulle en drivkraft bland kvinnor att starta företag kunna vara att få något utöver det som en 
anställning eller det tidigare arbetet kan erbjuda? Samtliga av de tre företagande kvinnorna i 
undersökningen anger nämligen som en orsak till att de blev företagare att de ville ha större 
utmaningar i sitt yrke. Detta kan jämföras med undersökningen av Mattis (2004; 155), där 
kvinnorna startade företag för att de tidigare arbetsplatserna inte erbjöd tillräcklig tillfredställelse 
och utmaning. Företagandet tycks alltså upplevas som en möjlighet i de rådande arbets-
situationerna. 
 
En annan viktig orsak till att företagen startades var i två av tre fall (Britta och Annika) emellertid 
bristande förmåga att kunna fortsätta på det tidigare arbetet. I det ena fallet var det frågan om 
sjukdom och i det andra en skada orsakad av arbetet. Samtidigt som det i båda dessa intervjuer 
förtydligas att det ändå var en dröm, snarare än ett av nöden framtvingat beslut, som gjorde att 
företaget startades. I de här situationerna kan det kanske sägas handla om att byta väg i livet och 
en av respondenterna (Britta) berättar hur hon valde att satsa på sin hobby. Detta påminner 
mycket om hur respondenten hos Hytti (2005; 607-608) beskriver entreprenörskapet som en ny 
fas i karriären och ett alternativ som under omständigheterna framstår som tilltalande. De 
omständigheter som omger personen innan företaget startas skulle alltså, både hos Hytti (2005) 
och i mitt intervjumaterial kunna sägas vara en viktig del bakom beslutet att starta ett företag. 
Under intervjuerna med Britta och Annika berättar de varsin historia bakom företagandet, där 
olika händelser, som till exempel en ryggskada för Annika, ledde till att företagandet upplevdes 
som en intressant möjlighet.  
 
När kvinnligt entreprenörskap diskuteras i litteraturen uppfattar jag privatlivet som ett centralt 
tema. Det höjs visserligen kritiska röster mot detta från en del håll och beskrivs av Bruni et al. 
(2004; 262) som något som kvinnliga företagare, till skillnad mot de manliga företagarna, ofta 
relateras till. Privatlivet diskuteras livligt när det frågas varför kvinnor startar företag och i svaren 
uppges önskningar som att till exempel få mera tid till familjen (som det bland annat beskrivs hos 
Mattis (2004; 155)) eller en strävan efter att utveckla sig själv som person (som tas upp av 
McKay (2001; 156)). Då dessa resultat ur teorin jämförs med uppsatsens undersökning finner jag 
dock ingen tydlig likhet. En av intervjupersonerna, Britta, berättar visserligen att ytterligare en 
anledning till företagandet var att förbättra sitt självförtroende, men genomgående i 
intervjusvaren är privatlivet inte något som dominerar när orsakerna till företagsstarterna 
diskuteras. Intervjuerna med kvinnorna skulle snarare kunna styrka den uppfattning som 
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framhålls av till exempel Bruni et al. (2004; 256), där jämförandet med kvinnans privatliv istället 
beskrivs som ett sätt att förstärka en typisk bild av den kvinnliga entreprenören.  
 
Hur de anställda kvinnorna i intervjun ser på företagande som alternativ anser jag vara intressant, 
då det kan säga något om deras önskan och framtida villighet att starta företag. Deras inställning 
till att starta företag kan också vara intressant att ställa mot det som ovan diskuterades hos Bruni 
et al (2004), nämligen hur en typisk bild av den kvinnliga entreprenören framställs i media och 
litteratur. För de intervjuade anställda kvinnorna framstår företagandet som lockande i varierande 
grad. För Mia är det inget hon planerar längre, även om hon gjort det tidigare under sin 
utbildning. För Sanna verkar företagande vara något som lockar, men hon är ändå tveksam till om 
hon själv skulle orka med det. Hon nämner att det kan vara tidskrävande att driva ett företag och 
beskriver hur hon blivit avskräckt av att butiksägaren för den butik hon arbetar i har ”gått in i 
väggen”. För Sara verkar däremot företagandet vara ett alternativ som hon överväger i framtiden 
och hon säger också att hon är förberedd på ett eventuellt misslyckande. 
 
Ovan diskuterades hur olika omständigheter kunde göra att företagandet upplevdes som ett 
lockande alternativ till den nuvarande situationen. Och då de anställda kvinnornas syn på 
företagande som ett alternativ jämförs, tycks de under de omständigheter som de befinner sig just 
inte se företagandet som något aktuellt. En faktor som skulle kunna tänkas påverka denna 
inställning skulle kunna vara att respondenterna uppfattades som om de trivdes mycket bra på 
sina nuvarande arbeten. Sanna och Sara hade nyligen blivit butikschefer och talade med 
entusiasm om sin roll och Mia sa uttryckligen att hon trivdes mycket bra.  
 
Under intervjuerna får jag överlag intrycket att de anställda respondenternas inställning till 
företagandet i huvudsak är att företagandet visserligen framstår som en intressant möjlighet, men 
inte som något de planerar för tillfället. Företagandet som tidskrävande är också en beskrivning 
som framkommer i samtalen med de anställda kvinnorna. Sara förmedlar däremot en syn på att 
det tidskrävande eller riskfyllda med företagandet inte behöver vara problematiskt, utan snarare 
ett annat sätt att leva på. Detta knyter även an till diskussionen ovan kring omständigheterna som 
bidragande orsak till företagandet. Denna syn på entreprenörskap som ett annorlunda sätt att leva 
på, antyder en syn på att det liv som företagandet innebär är relativt och att det handlar om 
normer om sätt att leva på, snarare än vad som är problematiskt eller riskfyllt. Detta framhålls 
även av Hytti (2005; 596) som beskriver hur företagandet jämfört med en osäker arbetsmarknad 
inte framstår som särskilt riskfyllt längre och kan även jämföras med de företagande kvinnorna i 
min undersökning som i relation till den arbetssituation som de befann sig i, såg företagandet som 
lockande. 
 
Något som inte framhålls som en drivkraft att starta företag i någon av intervjuerna, varken med 
de anställda eller företagande kvinnorna, är den finansiella möjlighet som företagande skulle 
kunna innebära i form av till exempel högre inkomst. En av de företagande kvinnorna, Britta, 
säger till och med uttryckligen att högre inkomst inte var en orsak och att det verkligen inte visat 
sig innebära det heller i realiteten. Detta tycker jag är intressant då högre inkomst som drivkraft 
inte omnämns som en vanlig orsak i den befintliga litteraturen heller. Det talas visserligen om 
inkomst i det avseendet att de äldre kvinnorna i McKays undersökning (2001; 156) beskriver hur 
de vill bevara en livsstil när till exempel en partner gått bort, men då är det samtidigt relaterat till 
deras privatliv och inte en önskan efter enbart en ökad inkomst. Skulle denna tystnad kring de 
monetära möjligheterna som lockande för kvinnliga företagare kunna vara något som handlar om 
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sättet att uttrycka sig? Kan det vara så att istället för att tala om en inkomstökning, så talas det om 
samma strävan, men i förhållande till exempel en livsstil? Denna typ av diskussion förs av bland 
andra Brindley (2005; 152), som frågar sig huruvida kvinnliga och manliga entreprenörer 
verkligen har olika sätt att förhålla sig till tillväxt och risk eller om det snarare handlar om olika 
sätt att tala och uttrycka sig på. Upplevelserna och uppfattningarna kring entreprenörskapet blir 
här alltså en fråga om att studera språket som används. Annika berättar i intervjun om den dröm 
hon haft länge och Anna säger att hon haft en drivkraft att få göra något själv. Denna längtan till 
företagandet skulle kunna beskrivas som en längtan efter det ”egna” eller en självständighet. Och 
dessa drivkrafter uttrycker inte ökande tillgångar eller högre inkomst som något motiverande. 
Samtidigt går det inte att utesluta att det i det ”egna” som företagandet innebär för Anna, kan 
ligga en önskan att faktiskt äga resultatet av sina mödor och alltså ha en möjlighet till ett växande 
kapital. 
 
Detta avsnitt inleddes med en tanke om den drivkraft som gör att kvinnor startar företag kan vara 
att uppnå något som den befintliga situationen inte kan ge. Kan vi komplettera denna tanke med 
att denna situation som kvinnorna befinner sig kanske också rymmer en förklaring? Kanhända är 
situationen sådan att kvinnorna inte bara drömmer om något annat, utan också att de vill bort från 
denna situation? Både Hytti (2005) och McKay (2001) beskriver kvinnor som vill bort från en 
stängd arbetsmarknad och begränsade möjligheter. Skulle man kunna hävda att drivkraften att 
starta företag ligger såväl i den enskilda kvinnan, som i hennes omgivning och 
livssituation/yrkessituation på det sättet att den inte längre upplevs som det bästa alternativet? För 
de intervjuade kvinnorna tycktes en otillfredsställelse vara påtaglig i deras berättelser, Britta 
eftersom hon inte kunde fortsätta med sitt arbete, Annika av samma anledning och Anna för att 
de arbeten hon inte hade gav tillräckligt med utmaningar och tillfredställelse. Denna strävan bort 
från en obekväm eller otillfredsställande situation återfinns inte hos de anställda respondenterna. 
De tycks, alla tre, nöjda med sin situation och drömmarna om företagandet finns, i alla fall hos 
två av dem, i framtiden.  
 
Det faktum att två av de företagande respondenterna befinner sig i den övre ålderskategorin och 
betraktas i min analys som tillhörande den äldre gruppen, medan en av de intervjuade företagande 
kvinnorna befinner sig i den yngre gruppen, bör även kommenteras här. Då McKay (2001) 
diskuterar vikten av att inte anta att kvinnliga entreprenörer har samma preferenser och 
upplevelser av företagande, framhåller hon ålder som något som skiljer dem åt. McKay (2001) 
undersöker kvinnor som är över 57 år och då ingen av de tillfrågade kvinnorna är över 57 år, har 
jag valt att göra en annan indelning. De som betraktas som ”äldre” i min undersökning är alltså 
betydligt yngre än denna åldersgrupp i McKays undersökning. Det visade sig emellertid att de 
kvinnor i min undersökning som tillhörde den äldre gruppen hade barn som var över 20 år 
(Britta) respektive mellan 16 och 20 år (Annika). Dessa respondenter framhöll inte barnen som 
något som påverkades av eller påverkade företagandet, resultat som påminner om de intervjuade 
kvinnorna i undersökningen av McKay (2001).  Däremot beskriver den respondent (Anna) som 
befinner sig i den yngre åldersgruppen och som har barn som är mellan 0 och 9 år, hur hon tack 
vare företagandet till exempel kan hämta sina barn redan vid klockan två på eftermiddagen.  
 
Då McKay (2001) diskuterar ålder som något särskiljande handlar det bland annat om motiv till 
att starta företaget. I min undersökning kunde jag dock inte finna någon sådan skillnad som kan 
bero på åldern hos respondenterna när det handlar om motivet till att de startade företagen. Anna 
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startade företaget innan hon fick barn, så den flexibilitet som hon berättar om idag kan inte sägas 
vara något som kan ha påverkat hennes beslut att starta företaget. 
 
En skillnad som dock skulle kunna nämnas i undersökningen mellan de olika åldrarna, är att 
Annas drivkraft att starta eget framför allt var att hon ville göra något där hon kunde förverkliga 
sina idéer, medan Britta och Annika snarare pekar på flera olika händelser som tillsammans 
gjorde att företagsstarten blev av. De två kvinnorna i den äldre ålderskategorin har alltså en 
längre berättelse som leder fram till startandet av verksamheten. 

6.2 Den kvinnliga företagaren som person och grupp 
 
Då viktiga egenskaper för företagandet hos respondenterna själva diskuteras, anser samtliga 
företagare att deras förmåga att skapa bra relationer till människor är viktig. Denna egenskap 
påpekas av Bruni et al. (2004; 263-264) som en typiskt kvinnlig egenskap och något som kvinnor 
ofta beskrivs ”bidra med”. Annika diskuterar sin syn på kvinnliga egenskaper under intervjun och 
pratar om det kvinnliga tänkandet som hon beskriver som intuitivt och känslomässigt och hur hon 
upplever att det finns en något nedvärderande syn bland många människor på detta sätt att tänka. 
Samtidigt tror hon att alla människor, även män, har detta kvinnliga tänkande. Även Watson och 
Newby (2005) diskuterar kvinnliga och manliga egenskaper bland företagare. De menar att 
kvinnor har tillägnat sig typiskt manliga egenskaper i större utsträckning än vad män har tagit till 
sig typiskt kvinnliga egenskaper. Förutom Annika, är det inte någon som diskuterar kvinnligt och 
manligt beteende i intervjuundersökningen, däremot tycks det finnas en tämligen god balans 
mellan typiskt kvinnliga och typiskt manliga egenskaper när de diskuterar vilka egenskaper de 
har haft nytta av hos sig själva som företagare. Både Britta och Anna betonar villigheten att ta 
ansvar och Anna beskriver också hur hon i sitt företagande har ett självständigt sätt även om hon 
inte tycker att hon har det i sitt privatliv. Annika, däremot, visar i sina svar på fler typiskt 
kvinnliga egenskaper än de andra två företagarna och beskriver hur hon kämpat med detta att ta 
ansvar och att vara självständig. Hon betonar dock att hon för den skull inte är ovillig att ta 
ansvar eller osjälvständig, men att det inte varit egenskaper som varit någon självklarhet för 
henne. En annan egenskap som är förknippad med det typiskt kvinnliga är det känslomässiga 
engagemanget som samtliga företagare också säger sig ha. Britta är visserligen lite tveksam till en 
början, men kommer sedan fram till att hon faktiskt är känslomässigt engagerad eftersom hon tar 
sig an uppdrag som inte alltid är ekonomiskt lönsamma. 
 
Den syn på företagarens egenskaper som framkommer hos de intervjuade anställda är även 
mycket lik de egenskaper som diskuterats med företagarna. De anställda kvinnorna lyfter också 
fram egenskaper som att skapa bra relationer, ett känslomässigt engagemang och villigheten att ta 
ansvar. Ingen betydande skillnad vare sig mellan anställda och företagare eller olika åldrar hos de 
företagande kvinnorna stod alltså att finna. Detta skulle kunna jämföras med de resultat som 
Watson och Newby (2005) fann, nämligen att både kvinnor och män i allt större grad visat sig 
anamma manliga respektive kvinnliga egenskaper och att kvinnor i synnerhet tycks beskriva sig 
själv med allt mer typiskt manliga egenskaper. Något som här skulle kunna diskuteras vidare är 
huruvida det verkligen är så att kvinnorna associerar sig själva med dessa egenskaper eller om det 
snarare skulle kunna vara ideala egenskaper som de gärna skulle vilja se hos sig själva? Detta får 
jag visserligen inte reda på, men något som däremot står klart är vilka egenskaper både de 
intervjuade företagarna och de intervjuade anställda förknippar med företagande.  
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Andra egenskaper som kom fram i intervjuerna med företagarna var även att vara serviceinriktad, 
ha humor, ha förmågan att skapa ett kontaktnät och kreativitet. I intervjuerna med de anställda 
framhölls även egenskaper som att inte vara för snäll, uthållighet och att vara förberedd på att 
företagandet faktiskt kan misslyckas. Dessa övriga egenskaper bland de anställda kvinnorna tycks 
tyda på en viss inblick i företagandet och även en tämligen nyanserad bild av företagandet som 
varken något odelat positivt eller negativt. 
 
Ovan i detta kapitel har den bild där kvinnan framställs i relation till sitt privatliv diskuterats och 
kritiserats. I intervjuerna frågades det också efter både de företagande och de anställda 
kvinnornas upplevde, respektive såg på, kombinationen mellan företagande och privatliv. 
Meningen med denna fråga var att antingen dementera att dessa kvinnor skulle problematisera 
denna kombination eller påvisa att bilden av en slitning mellan företagande och privatliv kan 
stämma i vissa fall. I intervjuerna är flera av kvinnorna överens om att företagandet är 
tidskrävande. Britta berättar hur familjen och huset får stå tillbaka för företaget och att hon i 
genomsnitt arbetar tio timmar per dag. Under högsäsongerna då hon arbetar tolv till fjorton 
timmar är det också uppenbart att hon inte hinner med så mycket mer än sitt arbete. Britta verkar 
däremot inte se detta som något större problem och det kan ju delvis bero på att hon har vuxna 
barn. Detta stämmer väl överens med den bild som McKay (2001) ger av de äldre kvinnor som 
lämnat åren av intensivt föräldraskap bakom sig. Däremot avviker Brittas erfarenhet mot den 
problematik som Winn (2004) framhåller, där kvinnan beskrivs uppleva skuldkänslor och 
slitningar mellan hem och företag oavsett om hon är förälder eller hur stort ansvar hennes partner 
tar i hushållet.  
 
Inte heller Annika eller Anna framhåller kombinationen mellan privatliv och företagande som 
problematisk. Annika tycker att det går mycket bra och menar att det kan bero på att hon inte har 
småbarn. Även Anna, som är småbarnsförälder, är positiv till denna kombination eftersom hon 
tycker att företagandet är flexibelt. Samtidigt håller hon med Britta om att företagandet är 
tidskrävande, men poängterar att det inte är något problem för henne. 
 
Bland de intervjuade anställda kvinnorna tror Sanna att det är problematiskt att ha företag just 
eftersom det verkar vara så tidskrävande. Hon tror även att det är svårt att lämna företaget bakom 
sig när man går hem för dagen och att det därför även kan vara slitsamt. Sara och Mia håller 
däremot fram företagandet som positivt på grund av att det verkar vara flexibelt. Mia tror att varje 
företagare själv bestämmer hur mycket tid det får ta och Sara menar att det snarare innebär ett 
annat sätt att leva på, men att det detta sätt inte behöver vara ett sämre sätt. Hon poängterar också 
att hon tycker att det är viktigt att vara realistisk och inte bara stirra sig blind på den frihet som 
företagande kan innebära. Saras och Mias syn på hur företagandet påverkar privatlivet är ganska 
lik den syn som de företagande kvinnorna har. Mia tror till exempel, i likhet med Anna, att 
företagandet är lättare att kombinera med småbarn än en anställning i butik där man ofta är 
schemalagd på kvällar och helger.  
 
Då privatlivet inte problematiseras nämnvärt (förutom i intervjun med Sanna) kan den negativa 
bilden av svårigheterna för kvinnorna att ha ett privatliv med till exempel familj och samtidigt 
vara företagare som presenteras av bland andra Winn (2004) få en motvikt. I likhet med Hyttis 
(2005) försök att bredda föreställningen kring den kvinnliga entreprenören, kan även företagarna 
i denna undersökning bidra till detta. Det tycks hos de företagande respondenterna finnas en 
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inställning om att företagandet innebär ett annat sätt att organisera sin tid och sina ansträngningar 
på. Ett annat sätt att leva på som även tycks förändras beroende på vilket skede kvinnorna 
befinner sig i livet. Detta påminner om det som diskuteras hos McKay (2001), Mirchandani 
(1999) och Hytti (2005). Synen på entreprenörskap bland de anställda liknar också detta 
resonemang, även om Sanna var betydligt mer kritisk till den tidskrävande aspekten av 
entreprenörskapet än de andra två intervjuade anställda. Ut ur denna diskussion skulle 
inställningen till företagandet kanhända kunna beskrivas helt enkelt som ett annat sätt att arbeta 
på, ett sätt där det tidskrävande samtidigt innebär en flexibilitet. 
 
När det gäller framtiden är alla tre företagarna eniga om att de ska fortsätta med sin verksamhet, 
även om Anna påpekar att hon kan tänka sig att arbeta som anställd igen någon gång i en 
avlägsen framtid. Ingen av dem säger sig dock ha någon plan på att starta ett annat företag. Britta 
berättar om stora planer för butiken och även Annika berättar att hon planerar att det ska gå bra. 
Ingen av de tillfrågade anställda respondenterna säger sig ha någon plan att starta företag inom 
den närmsta framtiden, men längre fram i tiden tycks i alla fall Sara ha en plan på att starta någon 
typ av verksamhet, Sanna är tveksam och Mia verkar inte ha någon plan på företagande alls. 
Detta kan återkopplas till den diskussion som fördes ovan i avsnitt 6.2, där den situation som 
omger personen kan hjälpa till att förklara om en person startar företag eller inte. I de 
omständigheter som råder kring företagarna tycks det nuvarande företaget vara aktuellt och ingen 
annan plan tycks finnas, då företagandet upplevs som att det går bra och även upplevs som 
givande av respondenterna. Hos de intervjuade anställda kvinnorna är situationen däremot sådana 
att de uppfattas som mycket tillfreds med sina nuvarande anställningar och planen på företagande 
tycks vara tämligen avlägsen i tiden. Kan förändringar i omgivningen påverka detta? Kan 
förändrade familjeförhållanden, en förändrad arbetsmarknad etc. plötsligt göra entreprenörskapet 
mer tilltalande, som i fallet i undersökningen hos Hytti (2005)? 
 
Tidigare i uppsatsen (se särskilt avsnitt 3.4) har kvinnor som gruppindelning kritiserats när 
entreprenörskapet ska undersökas. Då upplevelserna och uppfattningarna i denna undersökning 
varierar mellan de olika personerna beroende på deras egna upplevelser och situation, kan det 
kanske framhållas som meningsfullt att även studera andra variabler? I likhet med vad 
Mirchandani (1999) framhåller, skulle en jämförelse mellan klasstillhörighet, etnicitet, sexualitet, 
ålder etc. även kunna ge intressanta synvinklar på det kvinnliga entreprenörskapet och kanske 
visa på, som Mirchandani (1999) menar, att det inte främst är företagarens kön som är den mest 
påverkande faktorn när det handlar om upplevelser av företagande.  

6.3 Hinder för det kvinnliga entreprenörskapet 
 
Ljunggren och Kolvereid (1996; 9-10) frågar sig om kvinnors noggranna förberedelser inför 
företagandet, med en självkritisk och utvärderande hållning till sina egna förmågor, kan vara en 
förklaring till att kvinnor startar så få företag. De menar också att kvinnor söker mer stöd hos sin 
omgivning, än vad män gör, innan de startar företaget. Jämförelser med män är visserligen något 
som ligger utanför denna uppsats syfte, men däremot kan kvinnornas förberedelser och tankar 
diskuteras. I intervjumaterialet som samlats in för denna uppsats visade det sig att alla de tre 
kvinnorna hade förberett sig inför företagandet. Till förberedelserna hörde bland annat kurser i 
företagande, praktik i en butik, föreningsarbete och konsultation av en revisor, en mentor och 
vänner. Dock, tycks inte dessa föreberedelser utgöra något problem i företagandet och det kanske 
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snarare är hos de anställda kvinnorna som en återhållsamhet när det handlar om företagande på 
grund av en självkritisk hållning skulle kunna iakttas. Då Sanna berättar om att hon visserligen 
drömmer om företagande, men samtidigt är rädd för att det skulle vara för tidskrävande och inte 
tror att hon skulle våga, skulle detta kunna vara ett tecken på en självkritisk hållning. 
 
En av respondenterna, Annika, berättar även hur företagande inte varit någon självklar väg för 
henne och att hon inte haft några förebilder i sin släkt som inspirerat henne att tänka på 
företagandet som en möjlighet. Däremot berättar hon om en förening som betytt mycket för 
henne när det handlar om att tro på att kunna förverkliga sina idéer. Här tycks det antingen handla 
om ett särdrag som enligt Ljunggren och Kolvereid (1996) kan vara typisk för kvinnor som 
startar företag, eller något som har med den kultur som personen är uppvuxen i att göra. 
Mirchandani (1999; 228-229) hävdar att faktorer som inte har med könet att göra, till exempel 
klasstillhörighet, kan ha mer betydelse för att diskutera entreprenörskapet än just det faktum att 
entreprenören är kvinna. I denna diskussion som Mirchandani (1999) för, kan kulturella 
skillnader från uppväxten komma att påverka beslutet mer än det faktum att intervjupersonen är 
kvinna. Föreställningar kring entreprenörskapet som möjlighet och hur väl den egna personen 
lämpar sig eller skulle klara av det, kan alltså vara en fråga om flera faktorer (om man håller sig 
till det som hävdas av bland andra Mirchandani (1999)) eller något som innebär kvinnor har vissa 
typiska uppfattningar (om man håller sig till Ljunggren och Kolvereid (1996)). Samtidigt skulle 
detta att söka stöd hos sin omgivning och att använda andra erfarenheter, som till exempel 
aktivitet i en förening, snarare kunna ses som ett sätt att öka sin kompetens och att kompensera 
för det som företagaren till exempel saknar utbildning om. Detta är något som kan jämföras med 
McKay (2001; 156) som beskriver hur kvinnorna i hennes undersökning använde sig av de 
erfarenheter de hade för att överbrygga kunskapsluckor inom områden där de hade lägre 
kompetens. 
 
Anna skiljer sig åt i sitt berättande om man jämför med de två något äldre kvinnorna (Britta och 
Annika). Hon berättar om företagsstarten som något som gick snabbt och hur hon inte stött på 
några svårigheter med att till exempel skapa de kontakter hon behöver. En uppenbar skillnad 
mellan de olika kvinnorna i undersökningen är deras ålder. Både Britta och Annika befinner sig i 
den äldre åldersgruppen, medan Anna tillhör den yngre gruppen. Hos till exempel McKay (2001; 
148) riktas ju som nämnts ovan kritik mot att behandla kvinnliga entreprenörer som en enda 
grupp, bland annat för att åldern kan anses vara en viktig skillnad mellan olika kvinnor. När Anna 
startade sitt företag var hon ung och hade inte fått några barn än, något som kan jämföras med 
Annikas berättelse om det ansvar hon känner för sin familj när det handlar om den ekonomiska 
risk som företagandet inneburit. Något annat som kan jämföras mellan Annika och Anna är stödet 
eller inspirationen hemifrån. Som nämndes ovan beskrev Annika en frånvaro av förebilder 
hemifrån när det gällde företagande, medan Anna flera gånger under intervjun berättar om det 
starka stöd hon fått av sin mamma under tiden med företagandet. Sammanfattningsvis, när det 
gäller förberedelser inför företagandet, kan det sägas att samtliga av de företagande  
respondenterna både verkade ha sökt stöd hos sin omgivning, men även föreberett sig noga på 
egen hand. På så sätt skulle man kunna säga att undersökningen stöder vad Ljunggren och 
Kolvereid (1996) hävdar om att kvinnor förbereder sig och söker stöd för sin idé.  
 
Då hinder för kvinnliga företagare diskuterades under intervjuerna var både Britta och Annika 
något tveksamma. De verkade ha en uppfattning om att det kunde finnas hinder, men verkade 
osäkra kring hur de skulle förklara dessa. De hinder som de ansåg eventuellt kunde finnas 
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uppfattades av mig som tämligen outtalade. Den tveksamhet som de verkade känna inför att 
berätta om detta skulle till exempel kunna ha att göra med en ovilja att tala om sådant som de 
kanske upplever att de inte har riktigt belägg för eller kanhända en vilja att inte se sig själva som 
en förfördelad grupp. 
 
Britta berättade om en känsla som hon fått i till exempel kontakten med banken, då hon tror att 
det hade varit lättare att få gehör för sin affärsidé ifall hon varit man. Britta försöker likna denna 
känsla med att sitta hos rektorn och det framstår mer som en känsla hos henne själv, än ett sätt 
som hon verkligen blivit bemött på, då hon poängterar att hon inte vet om bankpersonalen på 
allvar tänkte så. Hon beskriver sin generella uppfattning kring hinder för kvinnliga företagande 
genom att berätta om sin känsla igen: ”En utstrålning, att jag upplever att de ser ner på mig. Vad 
jag känner.” Denna, som jag uppfattar den, visserligen något vaga beskrivning av en upplevelse 
av bankens särbehandlande på grund av företagarens kvinnliga kön, kan jämföras med en 
diskussion hos Mirchandani (1999; 231) där kvinnliga företagares problem med att uppnå 
legitimitet för sin affärsidé förklaras genom synen på de branscher som kvinnor ofta startar 
företag inom. Då kvinnor ofta startar företag som de driver från hemmet, menar Mirchandani 
(1999; 231) att detta göra att företagen inte tas på lika stort allvar som ett företag som drivs 
utanför hemmet, vilket i sin tur leder till svårigheter att till exempel få banklån. I Brittas fall har 
hon tidigare drivit sitt företag från hemmet, något som hennes kompanjon Maria även gjort. 
McKay (2001; 160-161) menar dock, i motsats till detta, att ett hembaserat företag i hennes 
undersökning inte alls visat sig vara ett problem. 
 
Annika berättar att hon inte själv upplevt några hinder för att hon är kvinna och företagare och 
säger också först att hennes uppfattning är att det inte heller finns några sådana hinder i 
allmänhet. Hon berättar därefter att hon dels upplevt att det bara varit män som hon varit i 
kontakt med då till exempel lån och försäkringar skulle diskuteras och även om en annan kvinnlig 
företagare som haft lättare att få lån av banken då hon haft med sig en manlig mäklare. Samtidigt 
betonar hon själv tveksamheter kring detta, eftersom hon inte vet om det var den manlige 
mäklarens status eller kön som gjorde att banken lättare accepterade lånet då han var med. 
Annika berättar också att hon tror att det finns mer utrymme för det manliga tänkandet som hon 
själv karaktäriserar som logiskt, än det kvinnliga tänkande som hon beskriver som mer intuitivt 
och känslomässigt. Hon antyder också att hon kan ana sig till hinder för kvinnor, men att det hon 
inte märkt det själv. Detta resonemang antyder, anser jag, att Annika menar att dessa eventuella 
hinder för kvinnliga företagare snarare beror på en allmän syn på kvinnor i samhället, snarare än 
just en syn på kvinnliga företagare. Denna beskrivning av sin syn på hinder för kvinnliga 
entreprenörer som Annika ger, kan jämföras med Mirchandani (1999; 230-231) som hävdar att de 
hinder som kvinnor möter i egenskap av företagare är av det strukturella slaget. Denna syn på 
motstånd menar att hindren genomsyrar samhället och på så sätt påverkar de kvinnliga 
entreprenörerna. Alltså, är det här tankar kring problem för kvinnor i allmänhet och inte enbart på 
grund av företagandet. 
 
Då diskussionen av Brittas och Annikas tankar kring hinder för kvinnliga företagare jämförs med 
vad Mirchandani (1999) beskriver som ett strukturellt problem i samhället framträder en svag 
bild av hur kvinnor kan uppleva sig bli hindrade just i egenskap av att vara kvinnor och 
företagare. Samtidigt bör det påpekas att Annika uttryckligen säger att hon själv inte upplevt 
några hinder och att den syn på det kvinnliga företagandet framför allt grundar sig på vad hon 
hört från någon annan.  
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Intervjupersonen Anna berättar om sin syn på företagandet på ett positivt sätt och utan 
tveksamheter. Hon beskriver att hon snarare blivit mycket väl behandlad och att till exempel 
kontakten med banken har varit och är mycket god. Hon menar också att hennes uppfattning i 
allmänhet är att det inte finns några hinder för kvinnliga företagare som grupp, utan att det 
snarare handlar om företagarens personlighet. I likhet med Anna, anser två av de intervjuade 
anställda kvinnorna (Sanna och Sara) inte att det förekommer hinder för kvinnliga företagare på 
grund av deras kön. Sara menar dock att hon tror att det finns människor med negativa åsikter om 
till exempel kvinnor, men hon ser det varken som ett problem för henne själv eller som något 
strukturellt problem i samhället. Den tredje av de anställda kvinnorna, Mia, tror dock att det finns 
en uppfattning bland företagare att kvinnor inte har lika mycket kunskap som män när det gäller 
företagande.  
 
Bruni et al. (2004) kritiserar de vanligt förekommande bilderna som visar på svårigheter som den 
kvinnliga entreprenören möter och ifrågasätter därigenom dessa bilders riktighet. I jämförelse 
med detta framstår den syn på frånvaron av sådana hinder som Anna, Sanna och Sara i 
intervjuerna har, som ett tecken på att den bild som Bruni et al. (2004) beskriver kanhända inte är 
så förhärskande, åtminstone inte bland just dessa, unga kvinnor i Umeå. (Bruni et al., 2004; 256-
262). 
 
Hytti (2005; 608) visar på entreprenörskapet som en möjlighet att komma undan den 
diskriminering som arbete i befintliga organisationer kan innebära. Detta resonemang tyder på att 
Hytti (2005) visserligen funnit en syn på diskriminering mot kvinnor som grupp i sin intervju och 
hur entreprenörskapet kan vara en utväg från denna diskriminering. Ingen av respondenterna i 
denna undersökning beskrev emellertid sina erfarenheter av anställningar i organisationer på ett 
sådant sätt att det går att sluta sig till att de har en sådan uppfattning. 
 
I entreprenörskapslitteraturen beskrivs risk som en vanlig svårighet för kvinnor och som en 
förklaring till den lägre frekvensen av uppstartade företag bland kvinnor. I intervjuerna framkom 
det dock att två av de intervjuade företagarna, nämligen Britta och Annika upplevde att 
företagandet var riskfyllt och att en företagare, Anna, tyckte att det var riskfyllt men inte hade 
upplevt risken som något problem. Britta berättar hur hon hela tiden har ekonomin i åtanke och 
betonar även det personliga ansvaret i företagandet. Annika, däremot, jämför det risktagande som 
företagandet innebär med den risk som det medförde för henne att förlora möjligheten att arbeta 
som förskolelärare och den ekonomiska risk som en ny högskoleutbildning skulle innebära. 
Dock, påpekar hon att den ekonomiska risk som är förknippad med att driva ett företag inte för 
den skull är positiv, delvis eftersom hon känner ansvar för sin familj. Dessa olika sätt att berätta 
om upplevelsen av risk illustrerar väl den personliga upplevelsen av risk som Brindley (2005; 
145) beskriver som olika för olika personer. Det som till exempel Britta upplever som 
problematiskt med den ekonomiska risken, kan Annika beskriva som visserligen ett problem, 
men som ett hanterbart problem, jämfört med det större problemet att inte kunna fortsätta med det 
yrke som hon är utbildad till. Detta anknyter även till Hytti (2005; 607) som försöker att visa på 
hur entreprenörskapet kan vara ett alternativ som inte framstår som särskilt riskfyllt jämfört med 
omständigheterna (som diskuterats ovan). 
 
Då risk och tillväxt diskuteras av Brindley (2005; 152) framhåller hon två möjliga synsätt: 
Antingen kan det vara så att personliga mål snarare hägrar än tillväxt, eller så är det helt enkelt så 
att kvinnor talar på ett annat sätt om sina mål än vad män gör (något som jag var inne på ovan), 
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vilket skulle ha kunnat resultera i uppfattningen att kvinnor drivs av personliga mål, snarare än av 
tillväxt. Detta resonemang kan föras kring de intervjuade företagande kvinnorna berättelser om 
sina framtidsplaner för företaget. Britta berättar att hon har stora planer för sitt företag och att de 
siktar mot att ”finnas på världskartan” som hon uttrycker det. Samtidigt tycks planer på att 
anställa någon till person avlägsen. Britta talar inte om företagets mål som personliga mål, utan 
om att utöka verksamheten vilket borde vara att betrakta som tillväxt. Annikas mål är att 
företaget ska gå bra och berättar om sin rädsla för att samarbetet med den andra butiken ska 
förändras då denna andra butiksägare går i pension och att hon själv då ska bli ensam. Att ha en 
anställd i butiken är en målsättning, säger hon, men att hon samtidigt inte tänkt så långt som att 
utöka verksamheten än. Annikas planer verkar i första hand vara att få verksamheten att fungera 
såsom den är, men att i framtiden kan en utökning vara nödvändig för att hon inte ska bli ensam 
och därigenom känna sig begränsad. För Annikas del tycks den eventuella framtida tillväxten i 
butiken framför allt syfta till att ge henne mer tidsmässig flexibilitet, något som jag anser kan 
betraktas som ett personligt mål. Anna berättar om att det är möjligt att hon i framtiden kommer 
att arbeta som anställd igen och nämner inga planer på att utöka sin verksamhet. I intervjun kan 
Brittas berättelse om tillväxt tyckas skilja sig från den bild som Brindley (2005) beskriver som 
vanlig, då hon uttryckligen talade om att utöka butikens verksamhet. Annikas beskrivning av 
framtidsplanerna stämmer dock överens med den typiska bilden, då hon likväl talar om tillväxt, 
men relaterar den till sin egen privata flexibilitet. Annas planer varken sällar sig till eller avviker 
från den bild som Brindley (2005) beskriver.  

6.4 Handeln som bransch 
 
Den bransch som samtliga intervjuade kvinnor arbetar inom är i butiker, det vill säga handeln. 
Både Mirchandani (1999; 230) och Brindley (2005; 150) är överens om att den bransch som 
kvinnor startar företag inom kan påverka deras upplevelse av till exempel risk och hinder. Då det 
i denna undersökning inte gjorts någon jämförelse mellan olika branscher, kan en diskussion 
kring hur svaren påverkas av de branscher som kvinnorna startar sin verksamhet inom, inte föras. 
Däremot, påverkas inte jämförelser mellan de olika kvinnornas svar i någon speciell riktning i 
detta avseende. Det faktum att den valda branschen inte kan sägas vara mansdominerad, skulle 
kunna innebära att de företagande kvinnorna mött mindre motstånd, då de inte utgjort någon 
minoritet inom sitt område, jämfört med kvinnor som startar ett företag inom en typiskt 
mansdominerad bransch. I det senare fallet skulle kvinnorna kunna tänkas möta motstånd både i 
egenskap av att vara kvinnor i en mansdominerad bransch och även i den bemärkelsen att de som 
företagare utgör en minoritet. En sådan jämförelse befann sig dock utanför denna uppsats syfte 
och jag får här nöja mig med att ta del av jämförelser mellan olika kvinnors berättelser, där 
kvinnorna skiljer sig åt när det gäller både ålder och yrkesroll. 
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7 Slutligen: Slutsatserna 
 
I uppsatsens sista och avslutande kapitel ska det material som bearbetats och diskuterats tidigare i 
texten knytas ihop till slutsatser som tar sin utgångspunkt i det syfte som formulerades i det första 
kapitlet: 
 

Uppsatsen avser att bidra med förståelse kring hur kvinnor upplever 
och uppfattar entreprenörskap, både i egenskap av att vara 
anställda och företagare. 
 

7.1 Upplevelser av entreprenörskap 
 
När kvinnorna i undersökningen berättade om sina upplevelser av entreprenörskapet tyckes några 
genomgående tankar eller teman komma fram som slutsatser ur arbetet. Det första handlar om 
omständigheter. Då den drivkraft som fick kvinnorna att ta steget att starta ett företag 
diskuterades, handlade det förutom om drömmar även i samtliga fall om omständigheter. 
Omständigheter i det avseendet att den situation som kvinnorna befann sig i fick 
entreprenörskapet att upplevas som ett intressant alternativ. Alla de tre kvinnorna otrivdes mer 
eller mindre i sin arbetssituation, även om det för den skull inte beskrevs som något framtvingat 
eller desperat beslut att starta verksamheterna. Det tycktes helt enkelt så att den situation som de 
befann sig i blev den utlösande faktorn för att förverkliga en dröm som de burit på. Företagandet 
har i tidigare forskning även beskrivits som en av flera faser i kvinnans karriär, något som även 
denna undersökning verkar stödja. Olika faser skulle då avlösa varandra beroende på vilka 
omständigheter som råder i kvinnans liv. 
 
Den andra, och tycker jag viktigaste, slutsatsen handlar om en relativ aspekt. Detta återknyter 
också till det som beskrivs ovan om omständigheter. I intervjuerna framkom i många fall att den 
risk med företagandet som de företagande kvinnorna upplevde visserligen kunde vara oroande 
och krävande, men samtidigt jämfördes denna risk med till exempel omständigheterna innan 
företagandet. Hur upplevelser av faktorer som till exempel risk, kan vara relativa eftersom de är 
personliga, var också något som hävdades i teorin och bekräftades i undersökningen. De tre 
företagande kvinnorna uttrycker sig och beskriver risken på olika sätt och verkar uppleva den i 
olika hög grad som problematisk. Den relativa synvinkeln framkommer även då kombinationen 
mellan företagandet och privatlivet diskuteras. En syn på företagandet som visserligen 
tidskrävande, men ändå flexibelt framkommer och det upplevs av en av respondenterna som en 
möjlighet att prioritera barnen även om det innebär mer arbete på kvällarna.  
 
Det tredje slutsatsen som jag anser skymtar igenom på många håll i intervjuerna med de 
företagande kvinnorna, är en överhuvudtaget mycket positiv upplevelse av företagandet. När 
kvinnorna berättar om sina verksamheter uppfattar jag dem som entusiastiska och alla tre 
framhåller att företagandet varit stimulerande och utvecklande. De beskriver också att friheten att 
få bestämma själva och att ha möjligheten att genomföra sina egna idéer som positiv. Alla tre av 
de företagande kvinnorna planerar också att fortsätta med sina företag. Denna positiva syn på 
tillvaron som företagare kan tyckas utgöra en motvikt eller en kontrast mot den ganska negativa 
och problematiserande bild av kvinnligt företagande som framställs i mycket av litteraturen, men 
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som även kritiseras i en annan del av den. Bland annat framställs kombinationen mellan 
familjeliv och företagande på ett betydligt dystrare sätt än vad denna undersökning visat. Även 
när eventuella upplevelser av hinder för att respondenten är kvinna och företagare diskuteras 
svarar samtliga av de tre företagarna att de inte upplevt några sådana hinder själva. I de 
företagande kvinnornas berättelser uppfattar jag också att de upplever en positiv utveckling hos 
sig själva. En av respondenterna berättar hur hon och hennes kompanjon arbetar med att stärka 
varandra och en av de andra kvinnorna berättar hur hon kämpat med det ansvar som företagandet 
innebär. Den tredje företagande kvinnan var ung då hon startade företaget och berättar bland 
annat hur hon fått hjälp av en mentor, vilket borde innebära en strävan efter utveckling. Detta 
med företagandet som en källa till personlig utveckling är även något som förstärker den bild som 
en del av entreprenörskapsforskningen försöker visa. En bild som verkar försöka bredda 
föreställningen och sträva efter att visa på alternativa tolkningar och upplevelser hos företagande 
kvinnor. 

7.2 Kvinnornas syn på entreprenörskap 
 
Den ”typiska bilden” av den kvinnliga entreprenören som målats upp i en del av den litteratur 
som presenteras i uppsatsen, kan anses bli något utvidgad och få en motvikt genom min 
undersökning, vilket också kan ses som en fjärde slutsats. Ett exempel på detta är att den syn som 
förmedlas i en del av entreprenörskapslitteraturen att kvinnor ofta drivs att starta företag av 
personliga skäl, exempelvis för att ha möjlighet att prioritera sin familj lättare, inte visat sig i 
denna undersökning. När det handlar om de egenskaper som kvinnorna (både de anställda och de 
företagande) associerar till entreprenörskap tycks det överlag finnas en balans mellan egenskaper 
som i litteraturen förknippas med typiskt manliga respektive typiskt kvinnliga egenskaper.  
 
Av det som framkommit i undersökningen skulle en del av förklaringarna kunna ligga i det språk 
som kvinnorna använder sig av. Detta är även något som diskuteras i litteraturen. Denna tolkning 
är bland annat intressant när det handlar om kvinnornas förhållningssätt till högre inkomst som en 
drivkraft att starta företag, något som ingen av respondenterna angav som ett skäl. En önskan hos 
de kvinnliga företagarna att företaget ska gå bra och expandera, skulle däremot kunna tolkas som 
en önskan om högre inkomst. Detta skulle eventuellt kunna handla om en syn på att uttryckligen 
sträva efter högre inkomst som något kanhända tabubelagt, som de intervjuade kvinnorna inte vill 
associera sig själva med. Även då hinder för kvinnligt företagande diskuteras i intervjuerna kan 
en del av svaren ligga i det sätt som kvinnorna uttrycker sig på. De diffusa beskrivningar av 
upplevelser och uppfattningar kring hindren som två av de intervjuade företagarna ger, antyder 
att det handlar om något outtalat och subtilt, som kanhända också upplevs som besvärligt att prata 
om. Det bör emellertid poängteras att ingen av de företagande kvinnorna uppger att de har 
upplevt något direkta hinder i egenskap av att vara kvinnor och företagare. Den syn på eventuella 
hinder, som två av de tre företagarna nämner, tycks alltså vara av mer av en uppfattning hos dem. 
 
De anställda kvinnornas inställning till företagande är tämligen positiv och för två av tre verkar 
det även vara en dröm. Endast en av de tre kvinnorna upplevs dock som om hon verkligen har en 
plan på att starta ett företag. En förklaring till varför företagandet verkar vara en avlägsen plan i 
intervjuerna med de anställda kvinnorna kan vara att de omständigheter som fick de företagande 
kvinnorna att starta sina företag och som framhölls ovan, saknas hos dessa anställda kvinnor. 
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9 Appendix 
 
Detta kapitel består av de två intervjuguider som använts under intervjuerna. Intervjuguiden 
förekommer i två versioner, en för de respondenter som är företagare och en för de som arbetar 
som anställda. De referenser som återfinns kursiverade vid frågorna anger vilken artikel som 
legat till grund för frågan, något som också beskrivs i avsnitt 3.7. På många ställen har olika 
artiklar bidragit till att frågan tagits med i formuläret. 

9.1 Intervjuguide – förslag på frågor till företagare 

9.1.1 Några inledande frågor 

 
1. Ålder: 18-30     31-43     44-56     57- McKay (2001) 
 
2. Familjesituation:    Mattis (2004), Winn (2004) 

 
A) Singel 
     
B) Pojkvän eller flickvän  
 
C) Sambo eller gift utan barn 
 
D) Sambo eller gift med barn    
 
E) Ensamstående med barn 
 
F) Annan, nämligen: 

 
3. Eventuella barns ålder: 0-9     10-15     16-20     20- Mattis (2004), Winn (2004),  

McKay (2001) 
 

9.1.2 Bakgrunden till företagandet 

 
4. Vilka av dessa orsaker stämmer in på varför du blev företagare? 

Mattis (2004), Winn (2004), Bruni, Gherardi och Poggio (2005),  
McKay (2001), Still och Walker (2006), Hytti (2005) 

 
A) För att ha en möjlighet att lättare kombinera familjelivet med yrkeslivet                   
 
B) För att få ett ökat självförtroende  
 
C) För att få en ny fokus i livet (t.ex. efter att barnen flyttat hemifrån)  
 
D) För att inleda en ny fas i karriären   
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E) För att upprätthålla en livsstil    
 
F) För att anställningen upplevdes begränsande     
  
G) För att anställningen upplevdes diskriminerande  
 
H) För att jag ville ha större utmaningar i mitt yrke  

 
I) För att det verkade vara en möjlighet till högre inkomst  
 
J) Annat, nämligen: 

     
5. Vilka/vilken av följande alternativ passar bäst in på hur du förberett dig inför 

företagandet?  Ljunggren och Kolvereid (1996), McKay (2004) 
 
A) Jag hade inte föreberett mig på något särskilt sätt. 
Kommentar: 
 
B) Jag hade fått stöd från personer runtomkring mig. 
Kommentar: 

 
C) Jag hade gått en utbildning/kurs innan om att starta företag. 
Kommentar: 

 
D) Jag hade sökt reda på information om företagande på egen hand. 
Kommentar: 

 
E) Jag hade förberett mig på annat sätt, nämligen: 
 
F) Annan kommentar: 

 

9.1.3 Upplevelser av företagandet 

 
6. Vilka av följande alternativ stämmer överens med din upplevelse av att kombinera 

privatliv och yrkesliv som företagare? Winn (2004), Bruni et al (2004) 
 
A) Jag upplever inga särskilda skillnader jämfört med att vara anställd, när det gäller att 
kombinera privatliv och arbete. 

 
B) Det går bra att kombinera privatliv och arbete, eftersom företagandet är flexibelt. 

 
C) Det går inte så bra att kombinera privatliv och arbete, eftersom företagandet är 
tidskrävande. 
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D) Det går inte bra att kombinera av någon annan anledning, nämligen: 
 
E) Det går bra att kombinera av någon annan anledning, nämligen: 

 
F) Annan kommentar: 
 

7. Vilka av följande egenskaper har du nytta av som företagare?  
Watson och Newby (2005) 
Bruni et al (2004), McKay (2001) 

 
A) Min förmåga att skapa bra relationer till människor 

 
B) Ett känslomässigt engagemang 
 
C) Min villighet att ta ansvar 

 
D) Det oberoende eller självständiga sätt som jag har 

 
E) Andra egenskaper, nämligen: 

 
8. Vilka av dessa påståenden stämmer överens med din upplevelse av företagandet? 

Hytti (2005), Brindley (2005) 
A) Jag ser mig först och främst som en utövare av mitt yrke och tänker inte så mycket på 
företagandet. 

 
B) Jag upplever en känsla av frihet med att vara företagare 

 
C) Jag känner mindre oro för mina barn som företagare, på grund av flexiblare scheman.   

 
D) Jag upplever att min tillvaro begränsas av den ekonomiska osäkerhet som företagandet 
medför. 

 
E) Jag känner mig säkrare som företagare än som anställd, eftersom jag inte kan bli 
avskedad på samma sätt. 

 
F) Jag upplever svårigheter att hinna med både hushållsarbete eller familjelivet och 
företagandet. 
G) Jag upplever företagandet som stimulerande och utvecklande 
 
H) Andra upplevelser: 

 
9. Planerar du att fortsätta arbeta som företagare i framtiden?        Hytti (2005) 

 
A) Ja, det gör jag. 
Kommentar: 
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B) Det är möjligt att jag kommer att arbeta som anställd igen i framtiden. 
Kommentar: 

 
C) Annan kommentar: 

 

9.1.4 Hinder för kvinnliga företagare 

 
10. Stämmer något/några av dessa påståenden in på dina upplevelser av att vara 

företagare och kvinna? Hytti (2005), Winn (2004), Mirchandani (1999) 
  

A) Jag har inte upplevt några speciella hinder i egenskap av att vara just kvinna och 
företagare. 
Kommentar:     

 
B) Dåligt samvete över att jag lagt så mycket tid på företagandet och därför inte prioriterat 
min familj så mycket som jag velat, upplevs som ett hinder för mig som kvinna och 
företagare. 
Kommentar:     
 
C) Jag har känt mig negativt särbehandlad som kvinna och företagare när det handlar om 
finansiella möjligheter, t ex att få banklån beviljat.   
Kommentar:   

 
D) Jag har stött på andra problem som kvinnlig företagare, nämligen: 
 
E) Andra kommentarer: 

 
11.  Vilka/vilket av följande alternativ stämmer överens med din åsikt om kvinnligt 

företagande?  Hytti (2005), Mirchandani (1999) 
  

A) Jag anser inte att det generellt finns hinder eller problem för just gruppen kvinnor när 
det gäller företagande. 
Kommentar: 
B) Jag har en åsikt om att kvinnor kan bli negativt särbehandlade ibland, men att andra 
kanske ännu viktigare faktorer kan spela in också, nämligen: 
 
C) Jag anser att kvinnor blir negativt särbehandlade som företagare, nämligen på så sätt 
att: 
 
D) Annan kommentar: 

 
12.  Vilka av följande påståenden stämmer överens med din upplevelse av företagande 

och risk?  Brindley (2005), Hytti (2005) 
 

A) Jag har upplevt företagandet som riskfyllt. 
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Kommentar: 
 

B) Jag har visserligen upplevt företagandet som riskfyllt, men det har inte varit något 
problem för mig. 
Kommentar: 

 
C) Jag har inte upplevt företagandet mer riskfyllt än att vara anställd. 
Kommentar: 

 
D) Jag har inte alls upplevt företagandet som riskfyllt. 
Kommentar: 

 
E) Annan kommentar: 

 
 
 

9.2 Intervjuguide – förslag på frågor till anställda 

9.2.1 Några inledande frågor   

 
1. Ålder: 18-30     31-43     44-56     57-  McKay (2001) 
 
2. Familjesituation:    Mattis (2004), Winn (2004) 

 
A) Singel 
     
B) Pojkvän eller flickvän  
 
C) Sambo eller gift utan barn 
 
D) Sambo eller gift med barn    
 
E) Ensamstående med barn 
 
F) Annan, nämligen: 

 
3. Eventuella barns ålder:  0-9     10-15     16-20     20-            Mattis (2004), Winn (2004),  

 McKay (2001) 
 
 

9.2.2 Erfarenhet eller plan kring företagande 

 
4. Har du varit företagare? Hytti (2005) 
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A) Nej. 
 
B) Ja. 
Kommentar: 
 

5. Har du några planer idag på att starta företag? Hytti (2005) 
 
A) Nej. 
Kommentar: 

 
B) Ja. 
Kommentar: 

 

9.2.3 Inställning till företagande 

 
6. Vilka av följande alternativ stämmer överens med din syn på möjligheten att 

kombinera privatlivet med företagandet? Winn (2004), Bruni et al (2004) 
 
A) Jag har en föreställning om det inte är någon skillnad jämfört med att vara anställd 
 
B) Det går bra, eftersom företagande verkar vara flexibelt 
 
C) Det går inte så bra, eftersom företagandet verkar tidskrävande  
 
D) Det går inte bra av någon annan anledning, nämligen: 

 
E) Det går bra av någon annan anledning, nämligen: 
 
F) Annan kommentar: 
 

7. Vilka av följande egenskaper anser du vara förknippade med företagsamhet? 
Watson och Newby (2005)Bruni et al (2004), McKay (2001) 

 
A) Förmåga att skapa bra relationer till människor 
 
B) Känslomässigt engagemang 
 
C) Villighet att ta ansvar 
 
D) Oberoende eller självständighet 
 
E) Andra egenskaper, nämligen: 

 
8. Vilka av följande påståenden stämmer när det gäller din syn på företagandet som ett 

alternativ till ditt arbete idag?   Winn (2004), Hytti (2005),  
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Brindley (2005), McKay (2001) 
 

A) Jag ser mig först och främst som en utövare av mitt yrke (t.ex. frisör) och tänker inte 
så mycket på företagande som alternativ. 
 
B) Jag längtar ibland efter den frihet som företagande verkar innebära. 
 
C) Jag känner oro för att hinna med mina barn och skulle vilja ha mer flexibilitet som jag 
tror företagande kan innebära. 
 
D) Jag skulle begränsas av den osäkerhet som företagandet verkar medföra. 
 
E) Jag ser företagandet som ett säkrare alternativ än en anställning, för att t ex inte riskera 
att mista arbetet. 
 
F) Jag föreställer mig att företagande skulle innebära svårigheter när det gäller att hinna 
med både privatlivet och arbetslivet. 
 
G) Jag tycker att företagandet verkar vara mycket mer stimulerande och utvecklande än 
att arbeta som anställd. 
 
H) Andra tankar: 

 

9.2.4 Hinder för kvinnliga företagare 

 
9. Vilka/vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med din bild av hinder som 

just gruppen kvinnliga företagare möter?     Hytti (2005), Mirchandani (1999) 
  

A) Jag anser inte att det finns hinder eller problem för just gruppen kvinnor när det gäller 
företagande. 
Kommentar:   

 
B) Jag har en åsikt om att kvinnor kan bli negativt särbehandlade ibland, men att andra 
kanske ännu viktigare faktorer kan spela in också, nämligen:       

 
C) Jag anser att kvinnor blir negativt särbehandlade som företagare. 
Kommentar: 

 
D) Andra kommentarer: 
 

13.  Vilket påstående stämmer bäst överens med din uppfattning om hur riskfyllt 
företagande är?  Brindley (2005), Hytti (2005) 

 
A) Min uppfattning är att företagande innebär att hantera mycket osäkerhet och risk. 
Kommentar: 
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B) Även fast min uppfattning är att företagande innebär risktagande, tror jag inte att det 
skulle vara något problem för mig. 
Kommentar: 
 
C) Företagande verkar inte vara mer riskfyllt än att arbeta som anställd, båda innebär en 
viss risk. 
Kommentar: 
 
D) Min syn på företagande är att det inte är särskilt riskfyllt. 
Kommentar: 

 
E) Annan kommentar: 

 


