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Förord 
 

I detta avslutande moment av programmet så har vi valt att göra ett examensarbete om 

entreprenörskap och då särskilt om kvinnors entreprenörskap. Vi vill försöka få en bild av 

vilka drivkrafter som påverkar kvinnor till eget företagande samt att se på vilka hinder eller 

motstånd som kan uppstå. Intresset av ämnet har uppkommit med tidens gång under 

utbildningen och då framförallt just om kvinnor i företagande. Enligt statistik från bland annat 

Tillväxtverket, Regeringen och SCB, tyder det på att majoriteten av egna företagare är män 

och kvinnor är tyvärr inte lika väl representerade. Statistiken visare även på att det råder en 

könsmässig uppdelning på olika branschområden. Män finns främst representerade inom 

traditionella manliga verksamhetsområden som bland annat verkstad och IT. Medan kvinnor 

finns inom traditionella kvinnobranscher som serviceområden inom yrken som städ-, frisör- 

och skönhetsverksamhet. Frågan om det finns eventuella hinder och vilka i sådana fall, det är 

något vi ville undersöka samt vilka drivkrafter kvinnor har för att starta eget. Vi har förstått 

att detta område är relativt outforskat, då genusforskningen inte har en lång historia. I och 

med detta såg vi vår chans att få göra en undersökning inom detta område. 

 

Under arbetets gång har vi fått stort stöd av vår handledare, Per Nilsson, som vi vill tacka 

särskilt. Men vi vill även passa på att tacka den seminariegrupp vi deltagit i för värdefulla 

synpunkter och kommentarer i vårt arbete. Vi vill även tacka Kerstin Nilsson för värdefulla 
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studie.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Vilka är kvinnors drivkrafter och hinder för eget företagande – en kvalitativ 

studie 
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Författare: Jenny Andersson och Annette Wikström 
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Problem- 

formulering: - Vad driver kvinnor i den entreprenöriella processen från idé till verklighet? 

- Vilka motstånd/hinder möter de kvinnliga entreprenörerna i samma  

 process? 

 

Syfte: Stora satsningar görs på kvinnors företagande i skrivande stund av regeringen 

(2013). Sverige har outnyttjad kapacitet i den låga andelen kvinnliga 

entreprenörer och forskningen om dessa är fortfarande liten (DN 2013. GEM 

2012, Delmar & Aronsson, 2001, s. 29, Holmqvist 2012). Vi önskar med vår 

uppsats ge ett bidrag genom att belysa de motstånd och hinder, samt de 

drivkrafter som för kvinnorna igenom den entreprenöriella processen för att 

ge en bild om situationen idag. Vi hoppas att uppsatsen kan vara ett underlag 

för diskussion och hjälp för bland annat organisationer som verkar för att 

främja kvinnors företagande samt föra en vidare diskussion i den 

samhällsvetenskapliga forskningen om hur jämställdhet och den ekonomiska 

tillväxten går in i varandra genom att belysa den process som kvinnorna 

genomför vid uppstarten av ett företag.  

 

 

Metod: I en kvalitativ studie har vi med hjälp av semi-strukturerade intervjuer hört 

åtta kvinnliga entreprenörer som startat företag. 

 

Teori: De teorier vi har valt att använda oss av är en teori om den entreprenöriella 

processen av Katz & Gartner 1988 och utvecklingen av samma process av 

Wagner (2004), McClellands prestationsbehovsteori (1967), push- och 

pullmotivationer och genusrelaterade teorier som genussystemet och 

genuskontraktet av Hirdman (1988, 2007) 

 

Slutsats: I slutsatsen har vi kommit fram till att kvinnorna drivs av motivationer som 

önskan om att förverkliga drömmar, viljan om att göra något gott i samhället 

eller så har upplevt vantrivsel på tidigare arbetsplatser och haft en önskan 

om att få styra sitt eget liv. Den ekonomiska vinningen har inte varit det 

primära. De upplevda motstånden har visat sig som: oro för den ekonomiska 

delen av företaget, motstånd från myndigheter, banker och 

näringslivsorganisationer. Andra motstånd kopplade till att de som kvinnor 

upplevt är: normer, värderingar och förutfattade meningar från såväl 

omgivningen som myndigheter, näringslivsorganisationer och banker. Det 

som framkommit och som skiljer sig från tidigare studier på andra orter i 

Sverige är: att det finns en stor önskan om att göra något gott för samhället, 

hjälpa andra och verka för goda ändamål. Vikten av nätverk har även visat 

sig vara en viktig faktor för kvinnorna under start av företag.  
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1 Inledning och problemdiskussion 
 

Detta avsnitt förklarar vad vår studie handlar om och varför vi anser det är viktigt. Efter 

inledningen utmynnas diskussionen i en problembakgrund och i en problemformulering och 

syfte. 

 

 

1.1 Inledning  

 
I den senaste rapporten från världens största entreprenöriella studie Global entrepreneurship 

monitor (GEM), kan man läsa att entreprenörskapet i allmänhet är svagare i Sverige än i 

många andra länder. Sverige placerar sig på plats 17 av 23 utvecklade innovationsdrivna 

länder och kvinnors företagande är lågt i jämförelse med andra länder GEM (2012). Utifrån 

en jämförelse mellan kvinnors företagande bland nio EU- länder placerar sig Sverige på 

åttonde plats, endast Danmark har en lägre andel kvinnor i företagande (Regeringen 2013, 

bilaga 9.2). 

  

Ett mer jämt fördelat företagande bland kvinnor och män skapar ett mer jämställt samhälle 

och den ekonomiska tillväxten gynnas skriver Regeringen i sin jämställdhetsplan (2012). 

Kvinnligt entreprenörskap och företagande ligger därför i fokus. Undersökningar gjorda 

internationellt visar att Sverige har en låg entreprenöriell kultur i jämförelse med många 

länder och att det finns outnyttjade resurser, bland annat i kvinnors företagande (GEM 2012, 

Delmar & Aronsson, 2001, s. 29). Detta bekräftar även nationella studier gjorda av 

Tillväxtverket (2012). Det skiljer sig något i de över lag låga siffrorna av kvinnligt 

företagande i Sverige och ett av de lägre är till exempel Västerbottens län som år 2011 hade 

20 procent kvinnor i företagsledande positioner i jämförelse med riket 23 procent 

(Tillväxtverket 2013, tabell 1, bilaga 9.5). Sverige anses vara ett av de mest jämställda 

länderna i världen men inte inom näringslivet eller företagandet enligt Regeringen (2012) och 

Tillväxtverket (2012).  

 

 

1.2 Problembakgrund 

 

1.2.1 Kvinnors entreprenörskap i fokus  

 

Vi kan gå tillbaka flera hundra år, till och med flera tusen år och diskutera kvinnors ställning i 

samhället, men vi nöjer oss med att säga att våra mormors-mödrar inte var tillåtna att starta 

företag om de inte var änkor och då under strikta former (Holmquist et al., 2009, s. 15). Vi 

behöver bara titta 60 år tillbaka för att få en förståelse för hur det faktiskt varit och delvis är 

än idag i Sverige. 1950-talet var då ordet könsroller dök upp och kvinnornas plats var i 

hemmet och rollerna i samhället var tydliga att se. Mannen försörjde familjen och kvinnan var 

hemmafru (Holmquist et al., 2009, s. 17). Under 1960-talet klev kvinnorna in på 

arbetsmarknaden, detta som följd av industrins behov av arbetskraft. För att kunna frigöra 

kvinnorna så byggdes det inom den offentliga omsorgen upp nya verksamheter inom bland 

annat barn- och äldreomsorg. Det skapade stora möjligheter för kvinnorna att utveckla sitt 

företagande och det var även under denna tid och fram till 1980-talet då den radikala 

kvinnorörelsen pågick och kvinnorna började kämpa för ett mer jämställt samhälle. 

(Holmquist et al., 2002, s. 12-18, 2009, s. 17).  
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Under 1990-talet fick kvinnors företagande och entreprenörskap stort fokus i både massmedia 

och i politiken. Mona Sahlin, dåvarande statsråd visade intresse för kvinnors entreprenörskap 

och näringsdepartementet betonade småföretagarnas vikt för Sveriges tillväxt och det var då 

nystartandet av företag bland kvinnor växte stort, från 19 procent till 30 procent (4000 till 11 

500 företag). Dock skall tilläggas att myndighetsintresset för kvinnors företagande var 

måttligt och fokus låg på jämställdhet mer än på kvinnors företagande (Holmquist & Sundin, 

2002, s 12-18). 

 

Under 2000-talet började regeringen satsa på kvinnors företagsamhet i en större utsträckning 

och de har i samspel med myndigheter som Tillväxtverket försökt att jämna ut skillnaderna 

med den för Tillväxtverket hittills största nationella projekt (Tillväxtverket, 2013).  Detta 

projekt har pågått sedan 2007 och sträcker sig fram till 2014 och handlar om att främja 

kvinnors företagande.  

 

Programmet ska främja tillväxt, utveckla deras entreprenörskap och ge förnyelse till 

näringslivet genom att fler kvinnor väljer att bli företagare. Cirka 900 företag har utsetts till 

ambassadörer och ska hjälpa kvinnors företagande under perioden 2013-2014. 

(Tillväxtverket, 2013). Programmet har dock fått kritik i media. I en artikel från augusti 2012 

kan man läsa att programmet beviljats 375 miljoner men trots att 5 år gått så kan man inte 

mäta resultaten eftersom det saknas uppgifter om vilka som deltagit i projekten. Detta grundar 

sig i att olika regioner och länsstyrelser som fick i uppdrag att pröva ansökningarna inte krävt 

in personnummer eller organisationsnummer av de 27000 kvinnliga projektdeltagarna. (SVD, 

2012). Detta kan ge indikationer på att främjandet av kvinnors entreprenörskap och särskilda 

satsningar är relativt nytt fenomen och att det inte finns någon struktur eller givna 

tillvägagångssätt för dessa typer av satsningar. Holmquist (2011, s. 16, 29) anser att det finns 

för lite forskning kring stöd
1
 till kvinnors företagande. 

 

  

1.2.2 Intresset för kvinnors entreprenörskap i forskningen 

 

Kvinnors entreprenörskap har inte tidigare varit intressant ur varken företagsekonomiskt- och 

entreprenörskapsperspektiv respektive genus- och könsperspektiv vilket har lett till att 

forskningen är relativt ny och under utveckling (Holmquist & Sundin, 2002, s. 21, Holmquist, 

2011, s. 13, 16,). Tidigare studier om kvinnors entreprenörskap bygger på forskning med 

hänsyn till båda dessa fält. Studierna har velat belysa de kvinnliga entreprenörerna som både 

kvinnor och entreprenörer då kvinno- och genusforskningen tidigare förkastat entreprenören, 

eftersom det ses som en manlig värld och den entreprenöriella forskningen inte tagit hänsyn 

till kön och därmed kvinnans värld (Holmquist & Sundin 1989, 2002; Näsman 2000, 

Kurvinen 2009). Genusaspekten har i dessa studier lyfts fram som ett motstånd eller hinder 

för kvinnorna som valt att starta företag (Holmquist & Sundin 1989, 2002, Näsman 2000, 

Kurvinen 2009). Eftersom vi i vår studie vill undersöka både drivkrafter och hinder vill vi ta 

hänsyn till denna forskningssyn men med tyngden på det entreprenöriella forskningsfältet.  

 

 

 

                                                 
1
 Med stöd menas olika bidrag, rådgivning, kurser, ambassadörer, nätverk och andra speciella satsningar som 

kan hjälpa entreprenörer vid startade av företag. 
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1.2.3 Kvinnors drivkrafter till entreprenörskap 

 

Vi kommer att använda både begreppet drivkrafter och motivationer, vi tolkar dem ha samma 

betydelse men att drivkrafter starkare beskriver vad vi vill ha svar på. Det är även ordet som 

används i tidigare forskning i ämnet vilket gör att vårt användande av ordet även underlättar 

jämförelser med dessa (Javefors & Grauers, 1999; Näsman, 2000; Holmquist & Sundin, 2002; 

Holmquist, 2008 och Kurvinen, 2009). Ordet motivationer används eftersom vi kommer att 

belysa motivationsteorier i vår studie och det är begreppet som används i den entreprenöriella 

forskningen.  

 

Vad är det som gör att vissa kvinnor tar steget och startar företag?  Enligt David McClelland 

(1967, s. 60) beror belägenheten att starta företag på våra personliga och inre psykologiska 

egenskaper. Han delar upp våra behov i tre huvudkategorier, behov av makt, behov av 

samhörighet samt behov av prestationer. De som har behov av makt söker friheten, är ovillig 

att ta order av andra och så vidare. Sökandet av samhörighet finns hos personer som vill bli 

omtyckta och värderar vänskap högt. Dessa undviker konflikter och är ofta “den goda 

medarbetaren” snarare än ledaren. Tredje och sista behovskategorin är behov av prestation 

vilket förstärks i samhällen där utbildningssystemet lägger stor vikt vid individuell inlärning 

och personlig utveckling. Individer med ett starkt prestationsbehov är ofta kreativa och vill 

alltid göra någonting bättre och det innebär ofta att göra någonting annorlunda än tidigare. De 

söker även utmaningar och dras till situationer där de måste ta personligt ansvar för att lösa 

problem (McClelland, 1967, s. 60).  

 

Tryck och dra eller push och pull på engelska är ett sätt att dela upp orsakerna till att starta 

eget företag, Sundin & Holmquist (1989, s. 79) har i sin omfattande studie under 1980-talet 

bland annat använt dessa begrepp som en uppdelning där de visar på pull-faktorer såsom 

självförverkligande och push-faktorer såsom arbetslöshet, vantrivsel, familjeskäl (Holmquist 

& Sundin, 2002, s. 120, 1989, s. 78 ff) där de visade på att pull-faktorer var vanligare än push. 

 Flera studier har använt denna teori för att belysa de motivationer som driver människor 

igenom den entreprenöriella processen, de kommer fram till olika resultat, i vissa studier är 

push-faktorerna vanligare och i andra pull. Det som skiljer dessa studier är den geografiska 

platsen, kulturen, utvecklingen, vilka branscher de studerar och kön (Sundin & Holmquist, 

1989; Amit et al., 1995; Moult & Anderson, 2005; Holmen & Tar min, 2011 och Ismail, 

2012). En studie gjord i England (Moult & Anderson, 2005) visar dessutom på att kvinnor 

och män har olika typer av push-faktorer.  Dessa skilda resultat leder oss till att dra en slutsats 

om att motivationsfaktorer skiljer sig geografiskt och med det som följer, till exempel 

kulturskillnader, infrastruktur och hur pass tätbefolkat området är. 

 

 

1.2.4 Kvinnors hinder till entreprenörskap 

 

Vi kommer använda oss av uttrycken hinder och motstånd. Litteraturen använder ibland ordet 

barriärer. De har i grunden samma betydelse då de ”stoppar den som är på resande fot”. Ordet 

motstånd används i tidigare studier och beskriver de yttre faktorer som sätter stopp i en 

process. Det kan vara attityder från utomståenden, samhället och politiskt motstånd (Näsman, 

2000 och Dareblom, 2005). Hinder används i sammanhang som beskriver mer materiella 

hinder såsom finansiella medel, lokal, personal och dylikt (PWC, 2012). I internationella 

studier om kvinnors entreprenörskap diskuteras hinder och motstånd i olika omfattning och 

typer. De som är återkommande och relativt vanliga är könsrelaterade hinder som 
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diskrimination (Yetim, 2008), brist på aktuell utbildning (Hisrich & Brush, 1984; Walker & 

Joyner, 1999), möjligheten att få kapital (Carter, 2000b) och att familjeförhållanden och 

kulturella omständigheter (Oeltjen, 1992; McKay, 2001 och McClelland, 2005) 

 

 

Upplevda hinder och motstånd i tidigare studier i Sverige och internationellt: 

 

 Svårigheter att skaffa kapital på grund av lägre sparanden bland kvinnor, kvinnor 

får inte lika lätt lån som män, lägre lön.  

 Låg tilltro till den egna förmågan 

 Familjesituation 

 Diskriminering 

 Attityder utifrån  

 Normer 

 Genussystemet och genusfrågor 

 Uppfostran 

 Utbildning 

 Kulturella  

 

 

Genusforskningen är den forskning som genomgående återkommer i de tidigare svenska 

studierna vid diskussioner om hinder eller motstånd för kvinnliga entreprenörer (Näsman, 

2000; Holmquist & Sundin 1989, 2002; Kurvinen, 2009). Detta forskningsområde berör 

frågor om relationer och villkor mellan de två könen i samhället och innebär ett perspektiv på 

samhället som ett genussystem (Hirdman 2001, s. 11 ff). I Sverige är just genussystemet en 

diskussion som lyfts fram som ett av de svåraste hindrena för kvinnor som startar företag. Det 

är en typ av maktsystem med två aktörsgrupper, män och kvinnor och segregeringen mellan 

dessa (Holmquist & Sundin 2002 s. 31-36 och Holmquist, 2009). Detta system delar även upp 

manligt och kvinnligt separat från män och kvinnor där manligt är överordnat det kvinnliga i 

hierarkin. Dock är det könsneutralt så män kan ha kvinnliga egenskaper och värderingar och 

kvinnor manliga (Holmquist & Sundin, 2002 s. 56).  Synen på entreprenörer bygger på 

manliga normer och när en kvinna är företagare så är hon en kvinna biologiskt men med 

manliga egenskaper och värderingar. Holmquist & Sundin (2002, s. 19) menar på att kvinnor 

som entreprenörer eller företagare lever i två olika världar med olika förväntningar, 

entreprenöriella kvinnan har de manliga egenskaperna skiljt från det privata livet där hon ses 

som kvinna som ska ha kvinnliga egenskaper. Själva hindrena ligger i att samhället styr 

genussystemet och kontraktet, när någon sticker ut och gör något som inte ligger inom 

ramarna för det ”normala” skapas problem för utstickaren. Samhället anser att den personen 

gör fel och borde återgå till normalt beteende (Hirdman 2001, s.11 ff) 

   

1.3 Problematisering 

 

“Jämställdhet mellan kvinnor och män anses behöva förbättras för att en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling ska uppnås. Frågorna kopplade till jämställdhet och är dock många, 

svåra och ibland utmanande och finns därför med på Harvardlistan (2010)  om 

samhällsforskningens tuffaste utmaningar.  En mer jämställd och inkluderande 

arbetsmarknad och näringsliv anses numera som en avgörande tillväxtfaktor”  
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Detta skriver Tillväxtanalys (2012) i sin rapport om jämställdhet och integration i ett regionalt 

perspektiv. Det visar på att samhället uppmärksammar frågor om jämställdhet och att 

kvinnors företagande kommer mer i fokus.  

 

Forskningen om kvinnors företagande och entreprenörskap har gått långsamt framåt och 

samhället ändras över tiden (Näsman, 2000; II:16 och Holmquist, 2008, s. 18). Även 

geografiskt i Sverige finns skillnader i kvinnors företagande och entreprenörskap (Näsman, 

2000; Jordbruksverket, 2006 och Glesbygdsverket, 2010) Detta påverkar näringslivet och 

företagarna, vilket gör det svårt att överföra forskningsresultat (Näsman, 2000, II:16) . I de 

tidigare nämnda studierna tittar man på kvinnor inom specifika branscher, utom Näsman 

(2000) som tittar på flera branscher. Resultaten på liknande frågor om hinder/motstånd skiljer 

sig åt beroende på bransch, personlig bakgrund och geografiskt läge (Näsman, 2000; 

Dareblom, 2002, 2005 och Kurvinen, 2009). Överförbarheten av forskning är ett problem som 

flera forskare reflekterat över (Näsman, 2000, s. II:16). Vi finner det därmed intressant att 

göra en studie inom detta ämne för ett bidra med en ytterligare bild inom forskningen om 

kvinnors entreprenörskap. 

 

Tidigare studier gjorda av Dareblom (2005) och Kurvinen, (2009) har riktat in sig på kvinnor 

som kommer från den offentliga sektorn. Sundin & Holmquist (1989) tittar djupare och 

kartlägger kvinnor och visar på kvinnor i traditionella kvinnobranscher såsom hår och 

skönhetsvård, handel och restaurang. Näsman (2000, s. II:16) tar klivet ut i det okända och 

tittar på flera branscher och mera mansdominanta såsom verkstad, industri och transport för 

ett par exempel. Hon diskuterar även tjänstesektorns utveckling och hur det är en bransch som 

växer och är därmed intressant. Statistik visar på att tjänstebranschen är den bransch som 

växer starkast och även den bransch som flest kvinnor går in i idag (Glesbygdsverket, 2010 

och Tillväxtverket, 2012). 

 

Hur ser då kvinnors företagande ut i Sverige? Enligt Näsman (2000, s. III:13) som jämfört två 

olika regioner, Jämtland och Halland finns det skillnader i företagandet, det sociala klimatet 

och andra påverkande faktorer mellan olika regioner. Cirka en tredjedel av alla företag som 

startas idag är av kvinnor (SCB 2013). 

 

Vad driver kvinnor till att starta företag och vad hindrar dem. Är viljan stor men motstånden 

starkare? Enligt Ismal (2012) var önskan bland de kvinnliga entreprenörerna i Malaysia att 

vara oberoende, bli respekterad i samhället och få möjligheten att utvecklas drivande motiv. I 

Afghanistan ville kvinnorna verka för ett bättre samhälle och få bli självständiga (Holmen & 

Tar min, 2011) . Sundin och Holmquist (1989, 2002) berättar i sina studier gjorde på kvinnor i 

kvinnostarka branscher, motivationer som vantrivsel på tidigare arbetsplats och önskan om att 

få arbeta med en passion.   

 

Näsman (2000, sIII:141) tittar på påverkande faktorer såsom nätverk, uppfostran, attityder i 

omvärlden och familjesituationen och hon finner bland annat ut att de döttrar som har varit 

“pappas flicka” i uppväxten upplever ett mindre motstånd när hon startar ett företag i en 

mansdominerande bransch, de är helt enkelt lika påverkade av samhällets normer och 

osynliga system. Hon menar på att genussystemet kan rubbas med att man utmanar systemet 

genom att beträda de manliga domänerna . Näsman (2000) och Kurvinen (2009) lägger fokus 

på motstånd utifrån normer, roller och värderingar som kvinnorna möter under den 

entreprenöriella processen. Även Dareblom (2005) tittar på motstånd, specifikt de politiska 

motstånden kvinnorna i Boden upplever under sin väg till eget företagande.  Holmquist (2008, 

s. 25) skriver att flera studier visar att attityder är ett av de större motstånden och spelar en 
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stor roll i kvinnors företagande, speciellt i det uppstartade skedet. Både kvinnors egna 

attityder till könsroller och de attityder de möter utifrån. Holmquist skriver även att kvinnors 

motivering till att starta eget är oftast för att förändra sin egen arbetssituation till det bättre 

medan männen har ett penningdrivet motiv.  

 

Jordbruksverket (2006, s. 12) skriver att det troligtvis finns skillnader mellan regioner, 

glesbygd och tätbefolkade områden i Sverige och att push-faktorer kan ha större påverkan i 

glesbygden. Den höga arbetslösheten ger de som exempel, men konstaterar att det finns en 

brist på studier gjorda på skillnader i företagande och entreprenörskap i glesbygd kontra 

tätbefolkade områden. Vi är intresserade av att undersöka kvinnors entreprenörskap då det är 

ett forskningsområde som är relativt nytt och outforskat.   

 

1.3.1 Problemformulering 

 

 Vad driver kvinnorna i den entreprenöriella processen från idé till verklighet? 

 

 Vilka motstånd/hinder möter de kvinnliga entreprenörerna i samma process? 

 

 

1.3.2 Syfte 

 

Stora satsningar görs på kvinnors entreprenörskap i skrivande stund av regeringen (2013). 

Sverige har outnyttjad kapacitet i den låga andelen kvinnliga entreprenörer och forskningen 

om dessa är fortfarande liten (DN 2013. GEM 2012, Delmar & Aronsson, 2001, s. 29, 

Holmqvist 2012). Vi önskar med vår uppsats ge ett bidrag genom att belysa de motstånd och 

hinder, samt de drivkrafter som för kvinnorna igenom den entreprenöriella processen för att 

ge en bild om situationen idag. Vi hoppas att uppsatsen kan vara ett underlag för diskussion 

och hjälp för bland annat organisationer som verkar för att främja kvinnors entreprenörskap 

samt föra en vidare diskussion i den samhällsvetenskapliga forskningen om hur jämställdhet 

och den ekonomiska tillväxten går in i varandra genom att belysa den process som kvinnorna 

genomför vid uppstarten av ett företag.  

 

 

1.3.3 Begränsningar 

 

Då vi är begränsade i tid och ekonomiska medel medför det att vi väljer att göra vår studie i 

Västerbotten där vi själva är bor och studerar vid Umeå Universitet.  I statistiken från 

tillväxtverket (2012) framgår Västerbotten vara ett av de länen med lägst kvinnligt 

företagande vilket gör att vi även finner det intressant att studera. Jämförande statistik om 

kvinnors företagande i Västerbotten från Regeringen och Tillväxtverket finns i Bilaga 9.2 och 

9.5. 

Tidigare studier om kvinnor, exempelvis Sundin & Holmquist (1989) och Holmquist (1996) 

visar att individen tenderar att anpassa sig till branschvärderingar i stor utsträckning. Kvinnor 

som leder verkstadsföretag anpassar sig till männen i sin omgivning och männen tenderar att 

anpassa sig till den kvinnliga världen de arbetar i. Detta påverkar studier som tar hänsyn till 

kön och bransch enligt Holmquist & Sundin (2002). Eftersom vi vill belysa kvinnorna utan att 

segmentera vill vi skapa en spridning i våra val av branscher. Vi kommer även att begränsa 

oss till kvinnor som har startat företag mellan 2002-2012 för att belysa situationen som den är 

nu. 
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1.3.4 Disposition 

 

Vi har disponerat uppsatsen på följande sätt:  

 

 

 
  
Figur 1.   Vår disposition av uppsatsen 
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2 Teoretiskt metod 
 

Avsnittet handlar om vilken förförståelse vi har för ämnet samt vår syn på kunskap, men även 

en beskrivning av våra valda och mest relevanta teorier. Vi beskriver även vilket perspektiv 

studien utgår ifrån samt angreppsätt och vilken undersökningsmetod vi valt. 

 

 

2.1 Förförståelse.  

 

Inom positivism (kvantitativa metoder) så talar man om att förförståelsen ska kontrolleras och 

inte utgöra en stor del medan det inom hermeneutiken (kvalitativa metoder) talar om att 

förförståelsen är en central och naturlig del av forskningsprocessen (Eriksson et al., 2011, s. 

44). Till skillnad från kvantitativa studier så har det vid kvalitativa en viss benägenhet att 

forskarens bakgrundskunskap, erfarenheter, värderingar och forskarens övertygelser får en 

viss betydelse för insamling av data och dess tolkning (Denscombe, 2011, s. 323).  

 

Hermeneutik är en forskningsmetodik som enligt nationalencyklopedin betyder läran om 

tolkning.  Enligt hermeneutiken räcker det inte med att bara läsa texter, dessa måste även 

tolkas. Läsaren tolkar texten efter sina egna teoribundna referensramar, det vill säga utifrån 

sin förförståelse.  Hur vi gör vår tolkning beror till stor del på förmågan att sätta texten i ett 

större sammanhang och med förmågan till inlevelse och tolkningen leder till slut till en 

förståelse för budskapet.  Läsarens förståelse av textstudier kommer att variera i och med den 

förförståelse som fördes in i läsandet och sättet att göra tolkningar. Den textförståelse vi fått 

efter en första genomgång av litteraturen ger oss förutsättningar för att gå vidare och fördjupa 

oss ännu mer. Detta brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln och kan liknas vid den 

tolkningsprocess som sker vid problemformuleringen (Hartman, 2008, s. 48 ff) 

 

Begreppet förförståelse anses ha stor betydelse inom kvalitativa metoder och inom 

fenomenologin och livsvärldshermeneutiken. Hans-Georg Gadamer en känd filosof, menar på 

att när vi försöker att göra tolkningar och försöker förstå ett sammanhang så påverkas vi av tre 

olika saker; vår ”förförståelsehorisont, vår kultur och historia och vår egen verkningshistoria”.  

Gadamer menar på att vår förförståelse handlar om våra fördomar och det som vi förstår inom 

den egna kulturgränsen. Med kulturgränser menar han människans bindning till sin historiska 

bakgrund exempelvis den västerländska kulturen. Vi är inte bara påverkade av vår 

kulturhistoria, vi har själv en egen historia, bakgrund, uppfostran, tidigare minnen och 

erfarenheter. Enligt Gadamer så är det viktigt att vi är medvetna om detta och att vi är beredda 

att vidga vår egen förståelse, att förstå vår kulturella historia och att vara medveten om vår 

egen historia för att inte hindra vår öppenhet (Invoice, 2012, Mårtensson & Nilstun, 1988).  

 

2.1.1 Vår teoretiska förförståelse 

 

Vi som författare härstammar från olika generationer och vi har båda olika bakgrunder och 

erfarenheter. Vi läser just nu sista terminen på civilekonomprogrammet vid Umeå 

Universitets handelshögskola. Den ena av oss läser redovisningsinriktning och den andra en 

allmän inriktning. Inom vårt program har vi genomgått kurser inom bland annat 

entreprenörskap och ledarskap. Tidigare har den ena även genomgått en 2-årig utbildning 

inom entreprenörskap, förstagande och affärsutveckling. Vi är medvetna om att vår kunskap 
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och bakgrundserfarenheter är subjektiva och grundad på våra tidigare erfarenheter som kan 

påverka undersökningen. Detta med objektivitet är viktigt som forskare, där skyldigheten att 

sträva efter objektivitet är stor. Det kan vara svårt att själv upptäcka sina fördomar och om vi 

har förutfattade fördomar. Men strävan efter objektivitet är särkilt viktigt i kontroversiella 

ämnen som pågår i samhället (Ejvegård, 1996, s. 17) . 

 

2.1.2 Vår praktiska förförståelse 

 

Den ena av oss härstammar från en storstadsregion och har startat och drivit ett flertal företag. 

Hennes erfarenhet av den entreprenöriella processen och de hinder och motivationer som 

påverkat henne under processerna kan påverka henne i studien. Det är en risk samtidigt som 

en fördel finns, då hon har egen praktisk erfarenhet av processen och kan lättare förstå de 

kvinnor som är entreprenörer och som skall intervjuas i studien. Det är dock viktigt att hon är 

öppen för ny information och inte drar förutfattade meningar ur sin synvinkel. Den andra av 

oss kommer från en glesbygdsregion och har ingen erfarenhet av entreprenörskap men har en 

omfattande arbetslivserfarenhet inom både privat och statlig verksamhet. 

 

Det kan finnas en risk att vi med vår erfarenhet och som kön/kvinna kan influera studien, vi 

tänker då främst på den genusdebatt som finns i samhället. Det talas mycket om jämställdhet i 

arbetslivet och med lika lön för lika arbete mellan könen och så vidare. Denna debatt som 

finns kan vi såklart inte gå helt opåverkade ifrån. Vi kommer dessutom att endast intervjua 

kvinnor i företagande vilket innebär en risk vid intervjusituationen att samtalen blir likriktade. 

Detta ska vi såklart försöka undvika eftersom vi vill göra en så objektiv studie som möjligt. 

 

2.1.3 Vår kunskapssyn 

 

I detta avsnitt vill vi förtydliga vår verklighetsuppfattning och därmed vår kunskapssyn. Då 

vårt problem förändras över tid och rum vill vi förstå vad som påverkar just det fält vi har 

riktat in oss på idag. Vi fokuserar på att skapa en förståelse för vad som driver kvinnorna i 

Västerbotten till att starta företag och de eventuella upplevda motstånd och hinder som skulle 

kunna försvåra den processen. Vi vill ge en bild som ger möjlighet till att upptäcka nya frågor 

om bland annat ekonomisk tillväxt och jämställdhet. I grunden handlar kunskapssynen om att 

vi antingen är positivist eller hermeneutiker och att forskaren omedvetet uppfattar 

verkligheten därefter. Det medför att beroende på kunskapssynen är man mer eller mindre 

förutbestämd vilka datainsamlings- och analysmetoder som bör användas (Johansson & 

Lindfors, 1993, s. 180). Andra anser att undersökningsmetoden hör nära samman med 

studiens syfte (Glaser & Strass, 1967) och vi kan i flera metodböcker läsa att angreppssättet 

ges av forskningsproblemet, och att forskaren styr vad som är värt att undersöka (Johansson 

& Lindfors, 1993, s. 180). Vi är utbildade inom den naturvetenskapliga grenen vilket går i 

linje med positivismen men vårt problem är hermeneutiskt grundat. Vår naturvetenskapliga 

bild av verkligheten kan påverka oss i vår studie. Med en hermeneutiskt grundat problem 

ligger fokuset på det kvalitativa, sökandet efter djupet snarare än brädden vilket medför att det 

faller naturligt i att göra en kvalitativ studie för oss. 
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2.2 Val av teorier och perspektiv 

 

Vårt valda perspektiv kommer att reflektera hur vi ser på verkligheten skriver Lundahl & 

Skärvad (1999, s. 62-63) i sin metodbok. De säger även att när vi ser en verklighet kan vi 

välja specifika aspekter som vi anser viktiga och avspeglar verkligheten. Att ta ett perspektiv 

medför att vi väljer att analysera problemet ur en specifik synvinkel vilket i sin tur medför att 

vissa frågor lyfts fram som mer eller mindre viktiga.  I vår studie har vi valt att se på 

problemet från den kvinnliga entreprenörens perspektiv. Vi kommer intervjua kvinnor i 

företagandet därigenom få deras syn på problemet.  Med detta perspektiv önskar vi få en bra 

förståelse för de eventuellt upplevda drivkrafter och hinder som påverkar kvinnorna i deras 

beslut och handling under uppstartningsprocessen.   

 

Teoribildningen som ligger till grund för vårt forskningsområde finns inom bland annat 

genusforskningen med förgrundsfigurer som Elisabeth Sundin och Carin Holmquist, som var 

först ut i Sverige av företagsekonomer att forska inom kvinnors entreprenörskap med en 

genuskoppling (Sundin & Holmquist, 1989). Vi har även referat till Hirdmans studier (1989. 

2001 och 2007), även hon en genusinriktad forskare som lanserat begreppet genussystemet 

och genuskontraktet (1989). Dessa forskare verkar idag som professorer inom området och de 

har en gedigen forskningserfarenhet av kvinnors entreprenörskap vilket har gett oss en god 

inblick på som driver kvinnor i Sverige genom den entreprenöriella processen och vilka 

motstånd de kan upplever. Inom entreprenörskapsforskningen har vi studerat grundläggande 

teorier, av forskare som Schumpeter (1934) och Kirzner (1973). Vi har studerat själva 

entreprenörskapsprocessen eftersom vi kommer att undersöka motivation och motstånd hos de 

kvinnliga entreprenörerna från deras väg mellan idé till verklighet (Katz &Gartner, 1988) 

kopplad till utvecklingen av Wagner (2004). Vi har även använt McClellands väletablerade 

prestationsprestationsbehovsteori från 1960-talet (1967). Under motivationsforskningen har vi 

använt oss av push och pull motivationer som används mycket i dagens forskning inom 

området (Amit et al., 1995; Moult & Anderson, 2005; Holmen & Tarmin, 2011 och Ismail, 

2012). 

  

2.3 Angreppsätt/forskningsansats och metodval 

 

Hur forskaren vill arbeta och lägga upp sin studie är upp till var och en. Om forskaren arbetar 

med empirin som utgångspunkt, då talar vi om ett induktivt angreppssätt eller om han/hon 

väljer att utgå från befintliga teorier och begrepp då talar vi om deduktivt angreppssätt 

(Eriksson & Wiederheim 2011, s. 83 ff). Dessa två angreppssätt eller forskningsansatser är 

centrala inom beteendevetenskaplig forskning.  

 

 Positivism Social konstruktivism 

Verkligheten 
Objektiva, kan bekräftas 

av våra sinnen 

Subjektiva, uppkommer i 
samspel mellan 

människor 

Ansats Deduktiv Induktiv 

Data Kvantitativa Kvalitativa 

 

Tabell 1.  Forskningsansats och tillvägagångssätt 

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 81) 
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Vetenskapsteoretiskt sett så utgår forskaren från induktiv logisk princip när empirin studeras 

och sedan skapas teorier och modeller av det studerade fenomenet. När forskaren ska testa sin 

teori eller modell om det överensstämmer med empirin då används en deduktiv ansats 

(Björkqvist, 2012, s. 15 ff). Bryman & Bell sammanfattar de båda sätten och visar det i en 

modell enligt nedan. (Bryman, 2005, s. 25) 

 

 

Induktivt angreppssätt: Empirin/resultat  teorier 

 

Deduktivt angreppssätt:  Teorier  empirin/resultat  

 

 

Figuren nedan visar vår vetenskapliga forskningsprocess åskådligjord med en egen modell 

och vår deduktiva ansats, efter bearbetning av Björkqvist forskningsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.  Vår vetenskapliga forskningsprocess. Från en deduktiv aspekt.  

Egen bearbetning av den vetenskapliga forskningsprocessen enligt (Björkqvist, 2011, s. 18 och Bryman & Bell, 

2005, s. 23) 

 

 

Vi utgår från vår teoretiska referensram, där vårt studieområde handlar om kvinnors 

entreprenörskap och vilka motivationsfaktorer eller drivkrafter som gör att de startar eget 

samt vilka motstånd (hinder/barriärer) de upplever i processen. Vi vill med vår studie försöka 

att skapa en förståelse för denna process, och vi har då valt deduktivt angreppsätt, vilket 

betyder att vi utgår från vår teori, gör intervjuer, samlar fakta och sammanställer. Efter det 

hamnar vi i en slags skapande process/abduktion, vilket eventuellt kan innebär ”aha”-

upplevelser” i enlighet med Björkqvist modell. Sedan följer en utvärdering och jämförelser 

våra valda teorier kontra empirin enligt vårt deduktiva angreppssätt, för att slutligen göra en 

korroborering (falsifiering) och göra tolkningar. Med falsifiering avses att forskaren bör testa 

om teorin är gångbar eller om den bör avfärdas (Bryman, 2005, s. 23 ff och Björkqvist, 2011, 
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s. 18). I enlighet med figur 2 så kommer vi att testa teorierna mot vår empiri vilket innebär ett 

deduktivt tillvägagångssätt.   

 

Bryman menar på att den deduktiva processen ofta anses linjär, det vill säga att en viss 

ordning följs. Men så behöver det inte alltid vara enligt Bryman. Efter att analysen är 

framtagen och gjord så kan forskarens syn på teorierna eller den litteratur som studerats ha 

förändrats. En hel del förändringar kan skett som exempelvis nya teoretiska förslag och nya 

forskningsresultat kan ha hunnit publiceras innan forskaren ha hunnit fram till sina egna 

resultat. Han menar även att relevansen i de data som samlats in kanske förändrats och att data 

kan avvika från de ursprungligt tänkta kopplingarna till teorin. (Bryman, 2005, s. 24).  

 

Forskningen om kvinnors entreprenörskap är historiskt sett ett färskt område och det finns 

några framstående forskare inom området och som vi nämnt tidigare, bland annat Carin 

Holmquist och Elisabeth Sundin. Utvecklingen inom kvinnors företagande är relativt stort i 

modern tid och forskningen fick fart från ungefär 1980-talet och har utvecklats mycket fram 

till idag (Holmquist, 2011, s. 16). Vi är dock ytterst medvetna om att i och med att kvinnors 

entreprenörskap har större fokus än förr så kan vissa nya röner (data) tas fram men detta är 

svårt att sia om. Just därför så kan aktualiteten och relevansen i vårt empiriska material bli 

inaktuellt, i alla fall data som rör annat område än gamla normer och genussystem. 

 

 

2.4 Undersökningsmetod 

 

Skillnaden mellan de två undersökningsmetoderna kvantitativ och kvalitativ är att med en 

kvantitativ studie så görs undersökningsresultaten mätbara och presentras i siffror och man 

svarar på frågor som hur många? och hur vanligt?  Medan den kvalitativa studien presenterar 

resultat i textform och svarar på frågor som varför och hur? (Eriksson & Wiederheim, 2011, s. 

87)  

 

Som tidigare diskuterat så vill vi med vår studie skapa en förståelse för ett fenomen vilket 

medför att vi valt en kvalitativ metod. Hade vi velat undersöka mer på djupet och en annan 

bredd, få fram mer statistisk data på fenomenet så skulle en kvantitativ studie varit bättre. 

Ansatsen har fokus på entreprenörerna/individerna och den kontext som påverkar vid deras 

beslut och handlingar, vilket går i en socialkonstruktionsistisk anda. Fletcher, (2006a) och 

Winther et. al (2000, s. 11 ff) skriver om att detta angreppssätt innebär att historia, sociala 

interaktioner och kulturell prägling påverkar synen på kunskapen och verkligheten. Som 

underlag för vår intervjumall har vi använt de teorier vi funnit relevanta för vårt valda ämne. 

Vi kommer att studera, analysera och dra slutsatser utifrån den verklighet som våra utvalda 

entreprenörer upplever men med våra valda teorier som grundpelare. (se figur 3). 
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Figur 3.   Metodval. Egen modell 

 

 

2.5 Källor    

 

2.5.1 Insamling av källor  

 

För att skapa en förståelse för problemet och dess ursprung valde vi att starta studien genom 

att använda internet och söka information på olika sätt. Vi använde oss främst av Umeå 

universitets Biblioteks söktjänst samt den ”nya söktjänsten”, databaser såsom Business 

Source Premier (Ebsco) och Emerald business, management and economics eBooks. Vi 

gjorde sökningar på engelska och på svenska för att finna aktuell forskning och information 

nationellt liksom internationellt. 

 

Vi använde även sökmotorn Google i mindre skala för att söka information om vårt problem 

vilket gav oss information, studier och artiklar från de statliga institutionerna som var aktuella 

för vår studie och vårt problem. Genom Google har vi funnit några av de vetenskapliga 

magasin med intressanta artiklar som refererats till när vi inte funnit dem via de ovan nämna 

databaser som varit de primära sökvägarna. I vissa fall har vi även sökt definitioner via 

nationalencyklopedin. 

 

 Några sökord och fraser vi använt oss av:  
 

 Kvinnligt entreprenörskap/female entrepreneurship) 

 Kvinnliga företagare 

 Kvinnors företagande/entreprenörer i Västerbotten 

 Kvinnors företagande i Umeå 

 Regionala skillnader + entreprenörskap 

 Västerbotten + entreprenörskap + glesbygd 

 Kvinnors företagande/entreprenörskap + ekonomisk tillväxt 

 Kvinnors företagande/entreprenörskap + jämställdhet 

 Motivationer/ Drivkrafter + kvinnors företagande/entreprenörskap 

 
Analysering av empirisk data med valda 

teorier och aktuella studier som grund följt 
av identifiering av motivationsfaktorer och 

motstånd 

 

Slutsatser 

 
Insamling av sekundär data genom analysering av 
litteratur, tidigare studier, kvantitativ och kvalitativ 

data. 
 

Insamling av primär data genom intervjuer 
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 Hinder/Motstånd/Barriärer + kvinnors företagande/entreprenörskap 

 Genus + kvinnors entreprenörskap/företagande 

 Genusteori, entreprenörskapsteori, motivationsteori (gender theory, entrepreneurship 

theory, motivationtheory) 

 Gender, 

 Management 

 Pull motivation, Push motivation 

 Women entrepreneurship, Venturing 

 

 

Umeå universitets bibliotek och Umeå stadsbibliotek användes för att finna relevanta böcker 

om de valda teoretiska områdena och den valda metoden för studien.  De doktorsavhandlingar 

och tidigare uppsatser vi studerat och använt oss av har vi funnit genom Diva-portal.org samt 

via tips av Kerstin Nilsson, Universitetslektor vid Handelshögskolan Umeå universitet. Dessa 

teoretiska källor har gett oss inspiration, väckt nya funderingar och bidragit till att vi funnit 

information och nya intressanta källor och infallsvinklar. 
 

2.5.2 Källkritik av sekundära källor 

 

Ett vetenskapligt arbete bör enligt Ejvegård (1996) behandlas sakligt, objektivt och balanserat 

och det gäller alla vetenskapliga arbeten. Tillförlitligheten hos de källor som forskaren använt 

måste tas i beaktning och prövas i förhållande till saklighet och objektivitet. Att vara saklig 

innebär att forskaren ska ge riktiga uppgifter och fakta måste kontrolleras innan rapportring, 

samt att alltid använda sig av originalkällan (Ejvegård, 1996, s. 15). Ejvegård menar att bland 

annat vetenskapliga studier, doktorsavhandlingar och uppslagsverk är källor som borde 

uppfylla samtliga krav på vetenskaplighet. Dessa verk uppfyller då kraven på saklighet, 

objektivitet (Ejvegård, 1996, s. 59). En viktig uppgift för forskaren är att granska om källorna 

är objektiva, det vill säga inte vara vinklade åt något särskilt håll eller till och med vara 

propaganda. En författares egna fördomar kan urskiljas ganska lätt. Att uppnå balans är att 

hålla sig till området man forskar samt att ge rätt utrymme till det man studerar. (Ejvegård, 

1996, s. 18).  

 

Att kritisk granska sina källor är viktigt och det avser det material man samlat in av 

respondenter såsom intervjumaterial, statistiskt material, arkivhandlingar med mera. Med 

källkritik så menas ofta en granskning av dokument. Forskaren testar dess giltighet eller 

validitet samt dess tillförlitlighet eller reliabilitet. När forskaren har samlat in material så gör 

han/hon en bedömning om vad som är mest relevant och rensar i sitt material. För att göra en 

bedömning av sina källor så kan forskaren använda sig av så kallade ”källkritiska kriterier” 

och dessa är:  

 

o Samtidskrav (aktualitet),  

o tendenskritik (uppgiftslämnarens egna intressen),  

o beroendekritik (har uppgiftslämnaren/na samma källa) och  

o äkthet.  

 

Den sistnämnda är svårt att bedöma när det gäller internetinformation. Det kan vara svårt att 

bedöma vad som är äkta när det gäller detaljinformation samt om det gäller hela webbplatser. 

(Eriksson & Wiederheims-Paul, 2011, s. 166 ff). Vi har valt sekundärkällor och med ett 

kritiskt öga i målsättningen försökt att finna källor av hög kvalitet och tillförlitlighet.  
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Vi har bara valt vetenskapliga artiklar som vi vet är ”peer reviewed”. Andra sekundära källor 

är doktorsavhandlingar och artiklar av statliga institutioner såsom Statistiska Centralbyrån, 

Tillväxtverket och Regeringen, dessa torde enligt Ejvegård uppfylla saklighetskravet, 

objektivitetskravet samt vetenskaplighetskravet. Majoriteten av sekundärkällorna är från 

2000- och 2010-talet och uppfyller även kravet på aktualitet då de är relativt färska. 

 

Förutom ovan nämnda källor har vi även kompletterat med forskning från 1980 och framåt av 

exempelvis Elisabeth Sundin (1989 och 2002), Carin Holmquist (1989, 2002, 2008 och 2011) 

och Yvonne Hirdman (1990).  Enligt Ejvegård (1996) är källor som forsknings- och 

doktorsavhandlingar källor man bör kunna lita på, eftersom vi får tro att de har varit grundliga 

i sin forskning (Ejvegård, 1996, s. 16).  Genusforskningen är ett relativt ungt 

forskningsområde om vi jämför exempelvis forskning om entreprenörskap och motivation, 

som har en längre historisk bakgrund än genusforskningen. Det innebär att våra källor inom 

genusforskning är relativt färska och är aktuell och det refereras flitigt till Sundin & 

Holmquist studier samt Hirdman som är förgrundsfigurer inom genusforskningen.  

 

Vi har i våra sekundärkällor i största möjliga mån använt oss av originalkällor vilket vi har 

refererat till samt letat efter aktuell data. Vi har även hittat relevant fakta inom kvinnors 

entreprenörskap och studier av entreprenörskap i glesbygd av forskningsrapporter från 

Jordbruksverket och Vetenskapsrådet som är gjorda under 2006.   Vi har inte funnit någon 

studie avseende entreprenörskap för just Västerbotten men vi har däremot funnit en studie 

initierad av Jordbruksveket från 2006 där hela Sveriges glesbygd tas med (Jordbruksverket, 

2006). 

 

När vi studerat forskning om entreprenörskap så har vi äldre källor som underlag i vårt 

teoriavsnitt. Men det beror på att dessa tre är väletablerade teorier och som används flitigt i 

dagens forskning (Beugelsdijk & Smeets, 2008; Schubert, 2013 och Ismail 2012).  De tre 

teorierna av Schumpeter (1937), Kirzner (1973) och McClelland (1967) betraktas som 

grundläggande teorier och vi använder de för att få en grundförståelse. McClelland (1967) är 

den teori vi delvis byggt vår problemformulering på. Men vi anser att den är aktuell eftersom 

den används inom dagens entreprenörskapsforskning. (Carter et al., 2003; Beugelsdijk & 

Smeets, 2008; Schubert, 2013 och Ismail, 2012). 

 

När vi valt ut våra källor så har vi sett till att de uppfyller kraven på relevans och 

tillförlitlighet. Vi valde källor med noggrannhet och försiktighet. Vi valde källor som har 

granskats och publicerats i vetenskapliga magasin, refererats och diskuterats i andra studier.   
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3 Teoretisk referensram  
 

Under avsnittet presenterar vi vår teoretiska bakgrund, det vill säga våra viktigaste teorier 

för vår studie. Men även en genomgång av tidigare forskning och viktiga forskningsresultat 

för vårt studieområde. 

 

 

3.1 Val av teori 

 

Vår studie handlar om att undersöka vilka drivkrafter som för kvinnorna igenom den 

entreprenöriella processen (Katz & Gartner, 1988, s. 433) till att starta eget företag i samt 

vilka motstånd eller hinder de upplever. De teoriområden vi berört i vårt forskningsområde 

eller problemområde är entreprenörskaps-, genus- och motivationsteorier eftersom de 

behandlar den process, möjliga motivationer och hinder som de kvinnliga entreprenörerna går 

igenom/möter i sitt nystartande av företag.  

 

Genom entreprenörskapsteorierna får vi en fördjupad förståelse för de drivkrafter och 

motstånd de upplever och möter under själva processen av uppstartandet av företag. 

Genusteorierna bidrar med kompletterande kunskap och förståelse om det finns hinder 

kopplade till att vara kvinna. Motivationsteorin vill vi använda som ett komplement till 

entreprenörskapsteorierna då vi har valt att belysa just motivationer och drivkrafter i vår 

studie och vi vill inte binda oss helt under entreprenörskapsteoriernas ramar då dessa teorier 

byggts på studier av enbart män (Holmquist & Sundin, 2002, s. 52).   

 

Då vi gör en kvalitativ studie har vi studerat tidigare forskning för att bygga upp vår egen 

kunskaps och förståelse för det problem vi fastställt. Vi kommer därför ge en genomgång av 

de valda teorierna med dess bakgrund, hur de är aktuella i dagens forskning och hur de bidrar 

i vår studie.  

 

 
Figur 4.   Forskningsområden som berör vår studie. Egen modell. 
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3.2 Entreprenörskapsforskning och teori 

 

3.2.1 Begrepp 

 

Vissa studier skiljer inte på begreppen företagare och entreprenör utan använder dem 

synonymt. I denna studie vill vi sära på begreppen och förtydliga hur vi ser på 

entreprenörskap. En företagare är en person som driver ett företag, den personen kan ha startat 

eller förvärvat företaget, den kan ha gått igenom en entreprenöriell process i något skede men 

själva företagaren är ägaren. Företagande är drivandet av företag.  När vi säger 

entreprenörskap, entreprenör och entreprenöriell process är betydelsen något större än bara 

företagande. Det är en utveckling, kreativitet, nyskapande och en innovativ handling.  

 

Ofta nämns det i litteraturen att forskningen om entreprenörskap är relativt komplex 

Landström (2000, s. 102 ff). Forskningen på entreprenörskap kommer från många håll; 

företagsekonomin, sociologin, psykologin och nationalekonomin för att nämna några, detta 

medför att forskningen inte är sammansvetsad och enhetlig enligt Landström (2000, s. 102 ff). 

Hur entreprenören definieras skiljer sig likaså mellan dessa. Entreprenörskap är ett begrepp 

vars mening kan ändras beroende på tid och plats. Warren (2004, s. 25-35) diskuterar att 

entreprenörskap går hand i hand med innovation där det är själva processen som är viktig. 

Entreprenören är den som driver processen med glöd, entusiasm, insikt och hårt arbete. Själva 

innovationen är nyskapande, kullkastande och med utvecklande processer starkt kopplade 

med tillväxt för företagen. Denna processkoppling lägger vikten på själva processen mer än 

individen menar Kats & Gartner (1988, s. 429-441). För vår studie anser vi att det är denna 

synvinkel som är den som bäst matchar vårt intresse, då vi vill se på motivationer/drivkrafter 

och motstånd/hinder som kvinnorna möter och upplever under själva processen från idé till 

uppstartandet av företagandet. 

  

3.2.2 Entreprenörskapsteoriernas grund 

 

Jospeh Schumpeters ”The Theory of Economic Development” från 1934 är en grundpelare 

inom forskningsområdet entreprenörskap. Schumpeters teori ligger till grund för många nya 

teorier och är därför av vikt att ha i åtanke vid användande av de nya teorierna. Schumpeter 

(1934) beskriver entreprenören som en individ som utför och är en del av en entreprenöriell 

process vilket är en utveckling/nyskapande av exempelvis en produkt eller en tjänst vilket går 

i ett slags kretslopp och ersätter gamla tjänster och produkter, det vill säga en balans skapas. 

En entreprenör har enligt Schumpeter speciella egenskaper och ett unikt beteende (Landström, 

2009, s. 37 ff), Schumpeter menar att han/hon fångar upp signalerna vid radikala förändringar 

i samhället såsom uppkomst av nya branscher, marknader, produktionsmetoder, utnyttjar 

dessa och skapar något nytt. Kretsloppet går runt och det medför naturliga låg och 

högkonjunkturer.  Eftersom vi har valt att se till processen mer än individen och dess 

egenskaper är det endast intressant att studera Schumpeter (1934) för att förstå grunderna för 

de entreprenöriella teorierna 

 

En annan ”fader” inom entreprenörskapsforskningen är Kirzner (1973) som lägger fram sin 

teori som en motpol till Schumpeter. Kirzner diskuterar entreprenören som en individ med 

egenskaper, en handelsman som är kreativ, aktiv och kan identifiera affärsmöjligheter 

(Kirzner, 1973). Till motsats från Schumpeter anser Kirzner att entreprenörer söker balans 

genom att söka möjligheter och drar fördelar av det. Schumpeter anser att entreprenörerna är 

innovatörer och nyskapare och söker obalans.  
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Dessa två grundteorier bygger grunden i den entreprenöriella forskning som råder idag. 

Tillsammans med McClellands prestationsbehovsteori från 1967 och Kats & Gartner från 

1988 kan vi konstatera att entreprenörskapsteorierna är av de äldre slaget men de är även 

relevanta och används i dagens forskning som Beugelsdijk & Smeets (2008), Schubert (2013) 

och Ismail (2012). Tjänstesektorn i Sverige och även Västerbotten är där andelen kvinnliga 

entreprenörer växer som starkast (Tillväxtverket, 2011). Fler har råd med hushållsnära 

tjänster, en ny marknad öppnas, efterfrågan finns, möjligheter skapas och kvinnor med 

entreprenöriella egenskaper och motivationer kan tänkas träda vid just ett sådant tillfälle 

vilket är lätt att koppla till Kirzners teori (1973). 

 

3.2.3 Entreprenörskapet som process 

 

Under de senaste decennierna så har det skett en del förändringar på synen på 

entreprenörskapet. Från början var all forskning inom ämnet koncentrerad på individen som 

entreprenör och omfattande studier har gjorts för att forska om vem som är entreprenör och 

varför handlar entreprenören som han/hon gör och vad är handlingens effekter. Allteftersom 

har forskningens fokus börjat handla om entreprenörskapet som en process. William Gartner 

var en av de första att ställa frågan om hur entreprenörskapet utvecklas. (Landström, 2005, s. 

102).  

 

Den entreprenöriella processen ”organizational emergence” är en process som beskriver de 

delar som entreprenören bearbetar vid etableringen av ett nytt företag. (Katz & Gartner, 1988, 

p. 433) Den beskriver de motivationer och hinder som entreprenörer upplever. 

 

Wagner (2004, s1. ff) går djupare och delar in processen i tre delar, det första är när 

entreprenören lägger tid och resurser på att utveckla sin idé till en verklig affärside. Det andra 

skedet är från affärsidé till uppstarten av företaget och det tredje skedet är från start till 

lönsamhet. Vi är i vår studie intresserade av de två första delarna av processen och de faktorer 

som driver eller hindrar entreprenörerna under dess gång och kommer använda denna 

uppdelning som basförståelse för hur processen går tillväga.  

 

 

Den entreprenöriella processen  Wagners uppdelning av processen  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.   Den entreprenöriella processen enligt Wagner. (2004, s. 1 ff) 

 

Inledande mål  
Skapandet av mål, affärsidé och delmål 

Resurser 
Materiella och ekonomiska, kontakter, 
nätverk, stöd  

 

 Gränser 
Gränser som hindrar, begränsar eller 

påverkar. T ex Lagar och regler.  

Transaktioner 
Rörelsemöjligheten för affärer, utbyten, 
samarbeten, nätverk 

 

1) Från tanke till idé 
Tid och resurser läggs på utvecklande av 

affärside 

 

2) Från idé till start 
Tiden mellan affärsidé/plan till ett 

existerande företag 

 

3) Från start till lönsamhet 
Från starten till det att företaget når break 

even.  
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Denna teori har testats av en del forskare med styrkande resultat, två nyligen gjorda studier 

har stärkt denna teori och visat på dess trovärdighet idag. Brush et al. (2008) testade den 

entreprenöriella processen på ett representativt antal företag i USA och de fann att en 

entreprenör behöver vara stark i alla de fyra delarna för att kunna bygga upp ett framgångsrikt 

företag. Manolova et al. (2011) studerar Norge och finner även de en korrelation mellan 

framgångsrika företag och denna process.  

 

 

3.2.4 Entreprenörens drivkrafter och motiv 

 

David McClelland var en amerikansk socialpsykolog som arbetade vid Harvard i 30 år och 

känd för sin forskning om motivation och för sin teori om människans behov av prestation 

och the human ”Motivation theory” eller ibland kallad ”Three needs theory” men även ”the 

achievement motive theory” eller prestationsprestationsbehovsteorin. (McClelland, 1967 och  

Harvard, 2013).  

 

McClelland delar in behoven i tre kategorier;  

 

1. behovet att prestera 

2. behovet av samhörighet/tillhörighet  

3. behovet av makt.  

 

En av dessa behov är oftast en dominant egenskap.  Han menade på att varje individs behov 

bygger på alla sammanlagda livserfarenheter, att varje individ formas av sina erfarenheter och 

varierar mellan individer och kulturer. Han drog slutsatser av sina undersökningar att 

människans motivation och effektivitet på ett arbete påverkas av dessa tre behov samt vilken 

position individen har på sitt arbete (McClelland, 1967, s. 61).  

 

McClelland delade upp individen i två personlighetstyper; en högpresterande och en 

lågpresterade. Den högpresterande tar ofta risker med den lågpresterande kretsar kring sin 

egen förmåga och törs inte ta några risker.  (McClelland, 1967, s. 44). I vår studie är denna 

teori relevant då de ger en indikation om hur de kvinnliga entreprenörernas prestationsbehov 

har påverkat dem i deras processer. Att kvinnor drivs av behov av att prestera och utvecklas 

visade bland annat Manolova et al., (2012) i sin studie gjord på kvinnliga entreprenörer i 

USA. 

 

Kritiker till McClellands prestationsbehovsteori menar på att det finns ett stort antal motiv 

och egenskaper och att detta område blivit för svårt att hantera. De påstod vidare att en 

individs motiv hela tiden varierar och att det är svårt att finna generella drivkrafter. 

(Landström, 2005, s. 62 ff). Detta vill vi reflektera över i användandet och analyseringen av 

denna teori då vi just diskuterat i problematiseringen att med de skillnader som finns i Sverige 

över tid, plats, samhällsstruktur och socialt klimat.  

 

Vi författare anser att det finns en annan faktor att vara kritisk till inom denna teori och det är 

att McClelland studerade män för att ta fram prestationsbehovsteorin, han diskuterar bland 

annat religion och ras men inte kön. Det är underförstått att entreprenören är en man 

(McClelland 1967, 1971). Vi anser dock att eftersom vår studie inte fördjupar oss i personerna 

bakom utan de motivationer och hinder som de upplever under den entreprenöriella processen 

finner vi ändå prestationsbehovsteorin intressant och ser möjligheten att den kan ge oss 
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information, vilket bekräftas av Holmquist (2011, s. 13, 16) och Holmquist & Sundin (2002, 

s. 21). 

 

3.2.5 Kvinnor och män i entreprenörskapsforskningen  

 

Carter and Kolvereid (1998) gjorde en forskning om skillnader mellan kvinnliga och manliga 

entreprenörer i Norge och USA och fann att det fanns skillnader i motiv och tillvägagångssätt 

mellan könen i uppstarten av företag. Det har idag stärkt av flera andra studier såsom Moult & 

Anderson (2005) och Manolova (2012). Idag är det intressant och aktuellt men det var först på 

1990-talet som entreprenörskapsforskningen började ta hänsyn till variabeln kön.  Tidigare 

byggde studierna på mannen som förebild och ur ett genusperspektiv medför denna brist på 

intresse för kön att det möjligen getts en felaktig och ensidig bild av verkligheten (Holmquist 

& Sundin, 2002, s. 52). Enlig Schumpeter (1934) var det outtalat men självskrivet att 

entreprenören var en man.  Att inte kvinnor varit mer synliga i företagande och forskning har 

sin grund i historien, från då kvinnan var omyndig och tilläts inte att starta och driva företag. 

Holmquist & Sundin (2002, s. 58). Kvinnor har egentligen drivit företag relativt långt tillbaka 

i tiden men de har varit osynliga, Holmquist & Sundin (2002, s. 32 ff) och Kurvinen (2009) 

diskuterar även hon om hur kvinnor varit osynliga i forskningen men även i samhället. Detta 

belyser vikten av att studera kvinnor inom entreprenörskapsforskningen, då den till största del 

byggts på män och ny forskning indikerar på att det finns skillnader mellan kvinnor och män 

(Sundin, 1998; Dareblom, 2005; Moult & Anderson (2005) och Manolova (2012).  

 

En stor satsning som görs idag inom entreprenörskapsforskningen och där kön är en variabel 

som det tas hänsyn till är GEM (Global Entrepreneurship Monitor). GEM är en 

världsomsträckande och en kontinuerligt återkommande studie.  GEM görs genom ett 

samarbete mellan Babson Collage i USA och London Business School i Storbritannien i syfte 

att förstå hur entreprenöriella aktiviteter och ekonomisk tillväxt har ett samband. I denna 

studie från år 2000 undersökte de välstånd och hur kulturella, sociala och politiska 

förutsättningar påverkade de entreprenöriella aktiviteterna.  Delmar & Aronsson (2001, s. 29) 

gjorde en analys av GEM 2000 som visar på att Sverige har ett av de svalaste entreprenöriella 

klimaten i en jämförelse mellan de 21 länder som medverkade det året. De visar även att ett 

av de starkaste sambanden mellan detta låga värde är den låga andelen kvinnliga 

entreprenörer. Detta i samband med den i genomsnitt höga utbildningsnivån och kunskapen 

som finns bland kvinnorna gör att Delmar & Aronsson drar slutsatsen att Sverige inte 

utnyttjar det humankapital som finns tillgängligt. Att Sverige har en lägre andel kvinnor i 

entreprenörskap kan vi även bekräfta med statistik från Regeringen. Av de nio undersökta 

länder inom EU ligger genomsnittet på 30 procent och Sverige har näst lägst kvinnor i 

företagandet (bilaga 9.2). 

 

GEM-studien kom fram till att kulturen i de olika länderna är en viktig faktor för 

entreprenörskapet. Detta bekräftar även McClelland (1967, s. 60) och hans 

prestationsbehovsteori, i vilket han menar att individen formas av sina erfarenheter och att det 

varierar mellan individer och kulturer. USA som visar sig ha den högsta entreprenöriella 

aktiviteten och där har entreprenörskap en mer självklar och naturlig plats i samhället 

Landström, 2005, s. 105).   

 

GEM studiens slutsats är att det i många länder kommer att ta tid att skapa en entreprenöriell 

kultur (Landström, 2005, s. 105).  Denna studie är intressant för oss då vi får ett vidare 

perspektiv och att det finns ett problem avseende den låga andelen kvinnor i företagandet. 
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Västerbotten ligger under det svenska medelvärdet i andelen kvinnliga entreprenörer enligt 

Tillväxtverket (2013) med 20 procent i jämförelse med hela riket 23 procent (bilaga 9.5).  

 

 

3.2.6 Entreprenörskap – Skillnader längs kartan 

 

Med en snabb jämförelse med internationella studier såsom Amit & Muller (1995); Moult & 

Anderson (2005); Holmen & Tar min (2011); Manolova et al., (2012) och Ismail (2012)  kan 

vi se att de har använt liknande studiemetoder och teorier men de har kommit fram till olika 

resultat, det som är den största skillnaden mellan dessa studier är de geografiska och 

kulturella aspekten.  Vi tror därmed att det finns lokala faktorer som påverkar, även inom 

Sveriges gränser. I en studie om entreprenörskap på glesbygden gjord utav Jordbruksverket 

(2006) visar de på att det inte fanns några studier som fokuserade på företagandet och 

entreprenörskapet på glesbygden i Sverige (Jordbruksverket, 2006). Glesbygdsverket arbetar 

aktivt med att kartlägga företagandet och entreprenörskap i glesbygden och i deras rapport 

från 2010 visar de på skillnader mellan glesbygd och tätbefolkade regioner och ett exempel är 

att tätbefolkade områden växer snabbare än glesbefolkade och att de tätbefolkade klarar kriser 

bättre än glesbygden till följd flyttar folk från glesbygden till storstäderna vilket ger negativa 

spiraler (Tillväxtanalys, 2010).  Dessa studier indikerar på att det finns skillnader mellan 

glesbygd och tätbefolkade områden. I Näsmans studie från 2000 jämför hon två olika län, 

Jämtland och Halland och hennes resultat visar på regionala skillnader i det entreprenöriella 

klimatet (Näsman, 2000, III:171). 

 

3.3 Genusforskning och teori 

 

Eftersom entreprenörskapsteorierna är uppbyggda på studier av män (Yetim, 2008, s. 865) 

och inga entreprenörskapsteorier finns som tar upp kvinnor och kön som en variabel (i vår 

nuvarande vetskap) har tidigare studier om kvinnliga entreprenörer kompletterats med en 

genusvinkel för att ifrågasätta och inte binda dem till de manliga ramarna utan öppna upp för 

den påverkan som kön kan tänkas ha på entreprenörskapet.  (Näsman, 2000; Holmquist & 

Sundin, 2002; Dareblom, 2005 och Kurvinen, 2009).  Eftersom vårt problem uppkom ur 

reflektionen på den stora skillnaden i andelen män och kvinnors nystartande av företag och 

det är en aktuell fråga som regeringen (2012) anser beröra såväl ekonomisk tillväxt som 

jämställdhet, kan vi inte utesluta det faktum att genusfrågor sammanbinds med de 

ekonomiska när vi ställer vår problemformulering.  

 

3.3.1 Genusforskningen – bakgrund 

 

Kvinnoforskningen eller det som idag kallas för genusforskning är ett ganska ungt 

tvärvetenskapligt forskningsområde och härstammar från 1960-1970-talen, då den 

feministiska rörelsen påbörjade sin framfart och talade om ojämlikhet. Den feministiska 

rörelsen kritiserade samhällets ojämlikhet och att halva befolkningen, det vill säga kvinnorna, 

inte gavs något intresse.  Kvinnoforskning handlade i stora drag om kvinnors situation och 

position i samhället, vad gäller mäns och kvinnors sociala relationer och deras villkor.  

 

Genusteori kan sammanfattas med att det är forskningsområde och teoribildning som handlar 

om kön/genus strukturer, och hur strukturen ser ut inom kulturen, samhället och inom olika 

områden som inom det politiska, det ekonomiska, inom familjeområden. Genusteorin kan ses 
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som en del av feministisk teori, där betoning ligger på det sociala könet istället för biologiska 

könet. (Hirdman, 1988, s. 7) 

 

3.3.2 Genussystemet – roller och normer 

 

Begreppet genussystem är idag välanvänt inom genusforskningen och introducerades av 

Yvonne Hirdman i hennes skrift om genussystemet och teoretiska funderingar från 1988. Med 

genussystem menar Hirdman ett begrepp som vill beskriva den maktordning som 

genusforskare anses finnas mellan könen. Hirdman definierar begreppet genussystem som en 

”grundläggande ordningsstruktur av kön”. (Hirdman, 1988, s. 7 och Holmquist & Sundin, 

2002, s. 31) Hon menar på att redan av ordet genus så kan vi förstå att det finns en dynamisk 

struktur, ett fenomen, föreställningar och förväntningar som bildar ett mönster. Denna struktur 

av genusordning kan vi se i samhället på två plan, först det hierarkiska planet där kvinnliga 

och manliga egenskaper särskiljs och det manliga är överordnat det kvinnliga, dessa 

egenskaper är dock inte könsbundna utan kvinnor kan ha manliga och kvinnliga egenskaper 

och värderingar och vice versa.  Det andra planet är segregeringen av könen och forskningen 

skiljer mellan horisontal och vertikal segregering. Horisontal syftar på att kvinnor och män är 

olika starkt representerade i olika branscher och jobb. Med vertikal segregeringen menas den 

skiljda fördelningen på positioner inom företag, kvinnor har generellt lägre befattningar 

(Holmquist & Sundin, 2002, s. 40). I vår studie finner vi detta genussystem intressant att 

lägga vikt vid då det enligt tidigare forskningar påverkar kvinnan som hinder i den 

entreprenöriella processen. (Näsman, 2002 och Kurvinen, 2009).  

 

   

3.3.3 Genuskontraktet 

 

Genuskontrakt är ett begrepp inom kvinnovetenskaplig forskning och beskriver relationer 

mellan kvinnor och män både inom arbetsplatsen som i hemmet men även i samhället. 

(Hirdman, 2007, s. 216 ff). Begreppet genuskontrakt är inte ett skrivet kontrakt mellan könen 

utan det är naturligtvis av en osynlig karaktär som används för att förklara relationen mellan 

mannen och kvinnan. Detta kontrakt innehåller regler för könens rättigheter, skyldigheter och 

ansvar. Hirdman menar på att varje samhälle oberoende av tidsepok har haft kontrakt mellan 

könen. Hon har definierat tre nivåer där osynliga maktförhållanden, det vill säga de osynliga 

kontrakten finns; mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på ett 

socialt plan och mellan mannen och kvinnan. Dessa nivåer är: (Hirdman, 2007, s. 216 ff) 

 

- Nivå 1: ”Den kulturella överlagringens nivå – föreställningar mellan hur en ideal 

relationen mellan man och kvinna bör vara”  

 

- Nivå 2:    ”Den sociala institutions/integrationsnivån eller arbetsdelningens nivå” 

 

- Nivå 3:    ”Den socialiserande nivån, vilket är på individnivå” 

 

Genuskontrakten är uppdelade på olika nivåer där den översta nivån är svårast att förändra.  

Hirdman ger exempel såsom; hur kvinnor och män ska bete sig mot varandra; i arbetet och i 

språket med mera. Genuskontrakten går sedan vidare i arv från generation till generation och 

är en slags process som skapar segregering och ny hierarkirisering (Hirdman, 2007, s. 217-

218)  
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Ser vi på Hirdmans studie om genuskontraktet och denna segregering och arv, är det inte lätt 

att förändra gamla normer. Det krävs att ett nytänkande infinner sig mellan generationerna där 

större jämlikhet uppnås för att motverka denna hierarkirisering. Det kan ta lång tid då det var 

ännu mindre jämställt förr men att vi nu kan ana en mer jämlik framtid. Näsman (2000, s. 

III:141-150) lyfter i sin studie fram en diskussion om genussystemet och kontraktet i vilken 

hon drar slutsatser om att det påverkar de kvinnliga entreprenörerna på olika sätt i olika 

skeden, positivt i barndomen men negativt under den entreprenöriella processen. Näsman 

finner det vara en av de starkaste barriärerna för kvinnorna att starta företag men när de bryter 

segregeringen med sitt företagande förändrar de i genussystemet, normer och roller ifrågasätts 

och rubbas.  I vår studie har vi dessa två sammankopplade teorier som grundförståelse inför 

en del av de hinder och motstånd som vi tror att kvinnorna kan tänkas möta under uppstarten 

av företag. 

 

 

3.4 Motivationsforskning och teori 

 

Definitionen av motivation är enligt nationalencyclopedin ”psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2013). Drivkrafter 

eller motivation som betecknar samma sak är en viktig faktor för att lyckas och nå framgång. 

Det som vi kommer att tänka först på är viljan att göra något som man känner sig motiverad 

för, viljan att nå ett särskilt uppsatt mål. Exempelvis som att känna en stark vilja eller 

motivation att gå till sitt arbete för att vidareutveckla sig, att känna sig viljan och 

motivationen att studera för att erhålla en examen och att känna en drivkraft och ett mål att 

starta eget företag. Att känna en vilja eller intresse för att göra något är olika från individ till 

individ. Om de anställda känner bristande motivation att arbeta så försöker ledningen 

vanligtvis se till att åtgärda detta, annars så finns risk att effektiviteten och produktiviteten 

sjunker och därmed i slutändan även lönsamheten för företaget. Att försöka hitta ett sätt att 

förstå vad som ökar motivation är inte en lätt uppgift och det har ledare försökt att göra sedan 

förra seklet.  

 

Att ha motivation kan skilja sig från individ till individ, vi har alla olika grundläggande behov 

som först måste bli tillgodosedda innan vi tar klivet upp på nästa trappsteg. Dessa behov 

behöver identifieras vilket förklaras i ”The content theories of motivation” som inbegriper 

Abraham Maslows teori och behovstrappan (Bloise et al., 2007, s. 196). Denna teori har dock 

vi inte med i vår studie men tar med den lite kort för att ge en bakgrundsförklaring till hur 

behovet hos människan fungerar enligt teorier. Att starta eget företag krävs motivation till att 

göra. Vi har förstått att tänka tanken om att starta eget och till att förverkliga denna idé kan ta 

lång tid om den överhuvudtaget blir uppfylld. 

 

 

3.4.1 Push och pull  

 

Begreppen push och pull betyder tryck och dra på svenska. Dessa begrepp är välkända inom 

forskning och återfinns inom olika discipliner (Sundin & Holmquist, 1989, s. 78 och Bessan 

& Tidd, 2011, s. 207). Sundin & Holmquist försökte i sin studie från 1989 att förklara vad 

som motiverade kvinnor att starta eget. Det vill säga har de själva tagit initiativet till 

företagandet (pull-faktor) eller har de ”tvingats” in i företagandet av olika skäl som 

exempelvis arv (push-faktor). Deras studier resulterade i att pull-faktorn var den mest vanliga. 

De gjorde jämförelser mellan män och kvinnor och kom fram till att det faktiskt var fler 
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kvinnor (40 procent) än män (25 procent) startade företag på grund av push-faktorer (Sundin 

& Holmquist, 1998, s. 78 ff och 2002, s. 120). Utifrån denna studie kan vi förstå en del av de 

olika skillnaderna i motivationer mellan könen. 

 

I Sundins & Holmquist studie kom de fram till följande enkätsvar fördelat på push och pull 

faktorerna (1998, s.78):  

 

o Pull faktorer:  Pengar, Självförverkligande, idéer och kunskap, ideologiska. 

 

o Push faktorer: Arbetslöshet, arv/övertagande, vantrivsel på arbete, arbete i branschen 

och familjeskäl. (Sundin, 1989, s. 80) 

 

 

Att push och pull-faktorer motiverar kvinnor är något som stöds av litteraturen såsom Amit & 

Muller (1995), Alstete, (2003), Carter et al., (2003), McClelland et al., (2005), Hughes (2006) 

och Kirkwood (2009). Dock visar de på olika fördelningar av vad som påverkar mest, push 

eller pull faktorer. Det skiljer sig geografiskt och över tid. I en studie gjord i Malaysia 2012 

av Ismail et al., visade på att pull-motivationerna var starkare och att utbildning och stöd från 

familjen var starkt kopplad till det entreprenöriella steget. I studien av Holmen & Tar min 

(2011) fann de att Push-faktorer var mer signifikant än pull-faktorer. Vi reflekterar över denna 

skillnad och anser som McClelland (2005 och IJBR 11,2 s. 94) att man inte kan generalisera 

kvinnorna in till en grupp, utan att det finns faktorer som skiljer kvinnor åt såsom kulturella 

och geografiska.  

 

I Jordbruksverkets studie (2006) lägger de tilltro till push och pull faktorerna vid regionala 

skillnader. De skriver att gällande entreprenörskap och affärsmöjligheter kan det finnas 

regionala skillnader. Olika regioner har olika hög arbetslöshet exempelvis vilket kan kopplas 

till push-faktorer. Jordbruksverket ger även ett exempel på Trångsviken som bara har en 

procent arbetslöshet och att man där ser på företagandet som något attraktivt, den positiva 

miljön uppmuntrar till företagande och blir en positiv push-faktor (Jordbruksverket, 2006). 

Detta är relevant för vår studie då vi valt att avgränsa oss regionalt och det ger oss tanken om 

att just det geografiska kan samverka med push och pull.  
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3.5 Sammanfattning 

 

Med figuren nedan vill vi fördjupa oss i sambandet mellan våra teorier och visa på hur de är 

relaterade till vår problemfrågeställning.  Den entreprenöriella processen är den väg som de 

kvinnliga entreprenörerna genomför vid starten av ett företag och under den processen finns 

det faktorer som påverkar entreprenörerna som motivationer eller hinder (Kats & Gartner, 

1978, s.433 och Wagner, 2004, s.1). McClellands prestationsbehovsteori (1967, s. 60) och 

begreppet Push och Pull hjälper oss identifiera motivationer, behov och drivkrafter som får 

kvinnor att gå hela vägen genom processen. Som motstånd och hinder har vi förutom de som 

hör till den entreprenöriella processen använt oss av genusteorier som genussystemet 

(Hirdman, 2007, s. 216) och genuskontraktet (Hirdman, 1988, s. 7).   

 

 

 
 

 

Figur 6.   Egen teorimodell 

 

 

3.6 Tidigare studier om kvinnligt entreprenörskap 

 

Det var Carin Holmquist och Elisabeth Sundin som i Sverige drog igång forskningen om 

kvinnors entreprenörskap på allvar. Under 1980-talet gjordes den första studien där de hade 

som ambition att kartlägga hela gruppen kvinnor som var företagare. Denna studie är den 

största som har gjorts om kvinnliga företagare i Sverige genom tiderna (Sundin & Holmquist, 

1989). I samma studie använde de sig av begreppet push och pull för att förklara de olika 

typer av motivationer som råder. Sundin och Holmquist påvisade att pull-faktorerna var 

vanligare i Sverige än push-faktorerna.  
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Forskningsprogrammet, FEM (Female Entrepreneurship and Management) som lanserades av 

Sundin & Holmquist år 2002 hade som utgångspunkt att vidare kartlägga kvinnors företagare 

men huvudfrågan var att försöka se om kvinnorna för in sitt ”kvinnliga beteendemönster” i 

företagandet eller om de ”tar över manliga beteendemönster” (Sundin & Holmquist, 2002, s. 

19 ff). Bilden nedan visar frågeställningen i Fem-programmet och illustrerar kvinno- och 

företagarvärlden som åtskilda och med ansvar och värderingar för olika uppgifter.  Sundin & 

Holmquist (2002)  menar på att kvinnorna lever i sin egen föreställnings/kvinnovärld om att 

vara företagare och för in sitt eget kvinnliga entreprenörskap i företagarvärlden där den 

manliga prägeln är stor och att de tar med sig och ändrar den manliga prägeln på 

entreprenörskap och gör det till sin egen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.   Frågeställning i FEM-programmet. (Sundin, 2002, s. 19) 

 

 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) är en världsomsträckande och kontinuerligt 

återkommande studie som görs genom ett samarbete mellan Babson Collage i USA och 

London Business School i Storbritannien i syfte i att förstå hur entreprenöriella aktiviteter och 

ekonomisk tillväxt har ett samband. I denna studie som undersökte välstånd och hur 

kulturella-, sociala- och politiska förutsättningar påverkade det entreprenöriella aktiviteterna.   

 

Delmar & Aronsson (2001, s. 29) gjorde en analys av GEM 2000 som visar på att Sverige har 

ett av de svalaste entreprenöriella klimaten i en jämförelse mellan de 21 länder som var med 

under år 2000. De visar även ett av de starkaste sambanden mellan detta låga värde är den 

låga andelen entreprenörer av kvinnor. Detta i samband med den i genomsnitt höga 

utbildningsnivån och kunskapen som finns bland kvinnorna gör att Delmar & Aronsson 

(2001) drar slutsatsen att Sverige inte utnyttjar det humankapital som finns tillgängligt.  

 

Ismail (2012) studerade motivationsfaktorer under den entreprenöriella processen hos kvinnor 

i Malaysia. De använde teorin push och pull för att testa sina hypoteser i en kvantitativ studie. 

De fann att pull-faktorerna var av stor vikt och push-faktorerna av mindre men de fann att vid 

beslutandet av att förverkliga sin idé, påverkade både faktorerna. De pull-faktorer som var av 

större vikt ansåg Ismal vara önskan om att vara självständig, bli erkänd i samhället, testa 

något nytt och utvecklas. Hon drar slutsatser om att motivation är en huvudnyckel vid valet av 

att gå igenom den entreprenöriella processen och lyckas med företaget. En annan slutsats som 

dras är att de som startat företag inte haft som mål att tjäna stora summor utan haft andra 

drivkrafter.  

Amit & Muller (1995) gjorde en stor studie i avseende att kartlägga motivationer till att starta 

företag.  Canada, USA och Europa studerades. Av de 151 stycken som svarade på alla frågor 

var 37,7 procent av entreprenörerna motiverade av pull-faktorer och 62,3 procent av push-

Kvinnovärld Företagarvärld 

Kvinnor som 

företagare 
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faktorer.  De gör jämförelser med Edvin Lockes ”goal setting motivation theory” (1960). Med 

teorin menas att om vissa människor presterar bättre än andra, trots att möjligheter, 

erfarenheter, kunskaper är lika så är orsaken motivationen. Två typer av målkategorier 

identifierats till prestation; specificitet och svårighetsgrad. Ju högre specificitet och 

svårighetsgrad för att nå målet, desto högre nivå av prestations krävs av entreprenören. (Amit 

et al. och Locke, 1968). Amit & Muller (1995) observerade att ju lägre alternativkostnaden är 

för individen, desto mer benägna var de att åta sig eget företag.  Majoriteten av 

respondenterna var män 91,9 procent och 8,1 procent kvinnor. Av kvinnorna representerade 

10,9 procent pull-entreprenören och 6,5 procent push-entreprenören. Studien visade inga 

större skillnader vad gäller val av företagsverksamhet, utbildningsnivå, finansiell status, 

civilstånd, familjestorlek mellan entreprenörstyperna. En viss högre andel av push 

entreprenörstypen hade en mer neutral attityd från barndomen till entreprenörskapet än pull. 

Fler pull entreprenörer kom från immigrerande familjer, fler push entreprenörer angav att 

nuvarande arbete inte passar in i tidigare karriär, medan fler pull entreprenörer att nuvarande 

jobbet är en betydande befordran (Amit et al., 1995). Studien resulterade i att ”pull-

entreprenören” lyckades bättre än ”push-entreprenören” vad avser företagandet och på en 

personlig utvecklingsnivå. De anser att detta visar på att motivationen hos entreprenören är 

viktig faktor. 
 

Holmen & Tar min (2011) studerar motivation och hinder hos åtta kvinnliga afghanska 

entreprenörer att starta eget företag. De använder push och pull- teorin för att belysa 

motivationer och lyfter fram könsrelaterade frågor vid hinder. De konstaterar att 

inkomstförbättring var den viktigaste push-faktoren och kopplar det till den löneskillnad som 

finns mellan könen och hur lågt värderade kvinnorna är i flera avseenden. De starkaste pull-

faktorerna var önskan om oberoende och självständighet. Det som skiljer denna studie från 

många andra är att de fann en stor önskan om att hjälpa andra människor genom företagandet.  

De hinder som kvinnorna upplevde var svårigheter med att få finansiella medel, brist på 

kontakter och säkerhet. Könsrelaterade hinder lyfts fram som att kvinnorna har en väldigt 

begränsad marknad och det är inte socialt accepterat att kvinnor driver företag i Afghanistan. 

De möter även på negativa attityder från omgivningen och de känner sig begränsade i sina 

möjligheter.  

 

Moult & Anderson (2005)  gjorde en studie i England där de undersökte hur kön spelade roll i 

den entreprenöriella processen. De utgick från teorin om push och pull- faktorer och ansåg att 

Pull-faktorerna var de samma för båda könen men att det skilde sig åt under push-faktorerna. 

Något som fanns hos kvinnorna men inte männen var hur familjeförhållanden påverkade den 

entreprenöriella processen. De återger ett citat från en av respondenterna. ”Being a woman 

per se is probobly not as big issue as being a wife and mother” vilket de låter illustrera deras 

resultat. De lägger fram att männen priorerar karriären före familjen och kvinnorna vice versa. 

Med denna prioritering skapar en push-effekt genom att kvinnorna vill kunna anpassa sitt 

arbete efter familjen, de vill ha friheten att bestämma själva, arbeta efter egna förutsättningar, 

kunna lägga in familjeaktiviteter i företagskalendern.  

 

Manolova et al. (2012) gjorde en studie i USA som handlar om kvinnors motivationer till att 

starta företag. De kom fram till med studien att höga ambitioner med affärsidén leder till ett 

mer framgångsrikt företagande. Andra motivationer som visade sig vara signifikanta i studien 

var ekonomisk framgång, erkännande, självförverkligande och innovation. Manolova et al. 

(2012)  drar slutsatsen att det fanns ett stort behov att personlig utveckling hos kvinnorna 

vilket skiljer sig från männen som framförallt såg den ekonomiska vinningen som motiv.  

USA läggs ofta fram ett som ett exempel på att ha ett bra företagarklimat. I USA ägs 30 
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procent av företagen av kvinnor vilket skiljer sig ganska mycket från Sverige som ligger 

under 25 procent (Manolova et al, 2012 och Tillväxtverket, 2013) 

 

Kurvinen (2009) studerade de entreprenöriella processerna som kvinnor som varit anställda i 

offentlig sektor går igenom. Hon har genusglasögonen på som hon själv uttrycker det och 

genom dem synliggör hon de motstånd som kvinnorna möter under vägen till det egna 

företagandet. Fokuset ligger bland annat på hur entreprenörerna har förverkligat sina idéer, 

gått över gränser, bytt roller, hur de går in i värld som de tidigare ansett manligt. Kurvinen 

(2009) lägger även vikt vid den självbild som kvinnorna har och hur det påverkar dem i den 

entreprenöriella processen. Som motstånd och hinder kopplar hon bland annat till 

genussystemet (Hirdman 1988) och belyser normer, värderingar och attityder från 

omgivningen. Kurvinen (2009) visar på att motivationer hos kvinnorna var till exempel att 

inte få utrymme för utveckling eller upplevelser av vantrivsel på tidigare arbetsplats, en 

önskan om att utföra sitt arbete under egna förutsättningar, få bestämma själv och testa nya 

idéer. 

 

Näsman (2000) gjorde en studie om kvinnliga entreprenörer där hon jämförde två olika 

områden i Sverige, Jämtland och Halland. Jämtland som består av mer glesbygd och Halland 

som är mer tätbefolkat. Näsman (2000) fokuserar på att studera de förutsättningar som 

kvinnor har för att bli företagare.  Hon har tittat på både hinder och drivkrafter men gjort 

djupare undersökningar om deras bakgrund. Hon döpte studien till ”Pappas flickor” då hon 

fann ett samband där flickor som stått nära sina fäder och fått en hög självkänsla under 

tidigare år tenderar att starta fler företag. Näsman (2000) fokuserar på branscher som inte är 

kvinnostarka.  En slutsats som dras i studien är att genussystemet kan rubbas när fler kvinnor 

går in i företagandet. Det blir mer accepterat och attityder ändras.  Hon har även konstaterat 

att många kvinnor i hennes studie har gått in i den entreprenöriella processen eftersom de 

blivit diskriminerade på grund av kön på tidigare arbetsplats.  

 

Dareblom (2005) studerade kvinnligt företagande i relation till strukturella förutsättningar, 

mer exakt politiskt agerande. Hon har fokuserat på hur detta kan påverka potentiella 

företagare i Boden. Hon följde elva kvinnor som gick en “starta eget” kurs efter att har 

förlorat sina arbeten inom vård och omsorg.  Dareblom (2005) visar att kvinnorna upplever att 

politikerna säger en sak men menar en annan. Respondenterna upplevde att de mötte motstånd 

snarare än stöd. Hon drar slutsatser om motstånd och hinder utifrån genusteorier som relaterar 

till normer, värderingar, oskrivna regler och genussystem.  

 

Vi har sammanställt tidigare studier i en jämförande tabell, se bilaga 9.6 
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4 Praktisk metod 
 

Inom kapitlet redogörs för hur vi gått tillväga för insamling av vårt empiriska material. 

Kapitlet beskriver bland annat hur urvalet gjorts, hur intervjuguiden är uppbyggd och hur 

intervjuerna genomförts. 

 

 

4.1 Vår forskningsprocess  

 

Enligt Bryman (2005, s. 297 ff) så är den kvalitativa processen svårare att beskriva än den 

kvantitativa, eftersom den kvalitativa studien inte är lika styrd av regler som den kvantitativa 

är.  Det är upp till forskaren att välja hur han/hon lägger upp sin studie. Modellen nedan är en 

sammanfattande bild över vår forskningsprocess, där vi kort visar de olika stegen från 

formulering av relevanta frågor med utgångspunkt från valda teori, våra val av respondenter 

som vi val subjektivt, datainsamlingen där vi valt att göra personliga semi-strukturerade 

intervjuer, bearbetningen och tolkningen av datamaterial, sammanställningen av data och 

slutligen resultat och slutsatser. I detta kapitel förklarar vi närmare hur vi gått tillväga 

praktiskt i vår studie. 

 

 
 
Figur 8.   Sammanfattande modell av olika steg i vår kvalitativa forskningsprocess. Egen bearbetning. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 300) 

  

4.2 Undersökningsansats 

En forskare har två olika typer av forskningsstrategier att välja mellan; den kvantitativa 

metoden och den kvalitativa metoden. I den kvantitativa metoden är fokus på kvantifiering av 

data och de forskningsstrategier som används är ofta survey-undersökningar och experiment. 

Inom den kvalitativa forskningen betonas individernas uppfattning och tolkning av den 

sociala verkligheten och de forskningsmetoder som används är ofta intervjuer och 

observation. Kvalitativa studier är också mer deskriptiva till sin natur och vill betona 

kontexten i ett socialt sammanhang jämfört med kvantitativa. Kvalitativa forskare är även 

benägna att inriktade sig mer på att beskriva ett socialt sammanhang i en process, de vill se ett 

mönster. (Bryman, 2005, s. 40, 314 och Denscombe, 2009, s. 367 ff) 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för vi vill försöka förstå en social verklighet, att försöka 

förstå vad som motiverar kvinnorna i Västerbotten till att starta eget och vilka eventuella 
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motstånd de stöter på i sin företagandeprocess. Några fördelar med kvalitativ analys är enligt 

Denscombe (2006, s. 398) att teorier och forskning är förankrade i den sociala verkligheten, 

det empiriska materialet är detaljerat och ger bra grund att hantera olika invecklade sociala 

situationer, tolerans för osäkra och invecklade och nyanserade sociala situationer vilket en 

kvantitativ studie inte klarar av på lika bra sätt samt att en kvalitativ analys kan ge olika 

förklaringar på en situation.  

 

Nackdelar med en kvalitativ studie är att tolkningar blir mer subjektiva än en kvantitativ 

studie, där fakta ofta baseras på statistik, analysen kan längre tid än en kvantitativ studie, 

risken finns även att slutsatserna blir förenklad på grund av att sociala situationer kan vara 

komplicerade att studera. En annan nackdel med kvalitativa studier är att det är svårt att 

generalisera resultaten till andra studier, på grund av att omständigheterna kan vara 

annorlunda från studie till studie och att kvalitativa studier ofta är ostrukturerade och beror på 

forskaren hur han/hon lagt upp sin studie. I en kvalitativ studie är forskaren den som samlar in 

material och är ett verktyg för datainsamlingen och de data som samlas in beror på vilka 

områden han/hon är intresserad av.  De respondenter som finns med i studien kan också 

påverkas av intervjuarens kön, ålder och personlighet. Allt detta sammantaget gör att 

forskningsresultat blir svåra att invända sig mot (Bryman, 2005, s. 318 ff och Denscombe, 

2009, s. 399 ff). Bryman (2005, s. 320) nämner även att det kan vara svårt i en kvalitativ 

studie att se på vilket sätt resultaten har framtagits och hur han/hon kommit fram till sina 

slutsatser. 

 

4.3 Vår intervjumall  

 

Vid semi-strukturerade intervjuer så använder sig forskaren av en så kallad intervjumall eller 

intervjuguide, vilket är en lista på tänkta frågor och där respondenten har stor frihet att själv 

forma svaren. Frågorna behöver inte komma i någon särskild följd och en fråga leder ofta till 

en annan fråga i samma ämne (Bryman, 2005, s. 363).  

 

När vi formulerade våra frågor så utgick utifrån vår problembakgrund samt våra valda teorier 

i studien. Samtliga respondenter har fått samma frågor för att vi ska kunna jämföra svaren 

samt att informanterna ska kunna ha öppna svarsmöjligheter. När en forskare formulerar 

frågor så bör de inte vara begränsade vilket kan hindra en öppen diskussion som kan utmynna 

i nya synsätt och är inte överensstämmande med hur en kvalitativ forskningsprocess ska 

genomföras. Det stämmer heller inte så bra med det angreppsätt vid analysen av data som 

”grounded theory”, där forskaren går in i studien utan förutfattade meningar (Bryman, 2005, 

s. 369).  

 

Frågorna numrerades (kodades) och sorterades under respektive teoriområde; genus-, 

entreprenörskaps- och motivationsforskningen som vår studie handlar om.   
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4.4 Urval 

 

Bland det första en forskare bestämmer är hur undersökningen ska göras. Valet står mellan en 

totalundersökning eller en urvalsundersökning. Flera andra frågor dyker upp som exempelvis 

vilken urvalsmetod ska göras om vi väljer ett urval ur en population? På vilket sätt ska data 

insamlas? Via enkäter, personliga intervjuer eller via observationer? (Dahmström, 2010, s. 

63). En forskare kan göra slumpmässiga urval eller sannolikhetsurval och icke slumpmässiga 

urval. Dahmström tar även upp argument om varför det är en större fördel med en 

urvalsundersökning jämfört med en totalundersökning. En urvalsundersökning är både ett 

billigare och en effektivare metod, mätmetoderna blir bättre och få resultat med mindre fel på 

grund av omfattningen. Bortfallet blir även mindre för att undersökningen är begränsad till en 

mindre skala. Det ”totala felet” eller slumpens inflytande blir mindre vid en 

urvalsundersökning. Andra fördelar med urvalsundersökning är att då kan forskaren ställa 

många och fler detaljerade frågor. (Dahmström, 2010, s. 63 ff) 

 

Denna studie grundar sig på en urvalsundersökning och ett så kallat icke-slumpmässigt urval, 

eller subjektivt urval. Med detta menas att vad vi uppfattar som ”typiska element” och gör en 

undersökning av enbart dessa val. Det vill säga att vid subjektiva urval ”handplockas” urvalet 

därför att forskaren vet redan på förhand vad som ska undersökas och känner till 

sammanhanget. (Denscombe, 2009, s. 37 ff och Dahmström, 2010, s. 236). Fördelen med 

subjektiva urval är enligt Denscombe att forskaren får möjligheten att studera det mest 

relevanta och få den informationen som ger mest nytta för studien. Detta urval ger forskaren 

både ekonomisk och informativ nytta jämfört med konventionella sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2009, s. 38) 

 

Då problemet grundas i den låga andelen kvinnliga entreprenörer i landet och syftet med 

studien är belysa de drivkrafter och hinder som påverkar kvinnorna i den entreprenöriella 

processen så är det just kvinnliga entreprenörer som vi kommer att intervjua. 

 

4.4.1 Val av respondenter 

 

Vi valde att göra subjektiva urval utifrån vår kunskapskännedom inom området vi studerar; 

kvinnor och entreprenörskap. Fördelen med subjektiva urval är enligt Denscombe (2009, s. 37 

ff) att forskaren har goda chanser att studera företeelser som är viktig för studien och få ut mer 

information än att göra ”konventionella sannolikhetsurval”. I vårt val gör vi en koppling till 

vårt syfte att undersöka vad som driver kvinnor att starta eget och vilka eventuella motstånd 

de stöter på i processen. Eftersom vi enligt tidigare forskning av bland annat Holmquist & 

Hirdman läst att kvinnor upplever motstånd i processen från etablering och drift av företag 

och för att få en så bred bild som möjligt från olika verksamhetsområden.  

 

När vi diskuterade val av respondenter började det med att vi tog kontakt med myndigheter, 

organisationer och institutioner som kunde tänkas ha med kvinnors företagande att göra. Vi 

visste att Region västerbotten har haft ett projekt under 2011-2012 där medel delats ut till 

olika organisationer som i tur beviljat medel till olika företag med kvinnor som ägare. Via 

Region västerbotten fick vi tips om bland annat Västerbottens handelskammare som är en 

organisation som företräder näringslivet i Västerbotten. Organisationen har en viktig roll i att 

driva näringslivspolitiska frågor och vill förbättra förutsättningarna för näringslivet och dess 

tillväxt och delar bland annat ut medel till företag för tillväxt (Västerbottens handelskammare, 

2013). Vi tog kontakt med Gunilla Lindner ansvarig för affärsutveckling vid Västerbottens 
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handelskammare, som gav oss värdefulla uppslag på olika branscher och företag. Därefter 

valde vi ut företag som verkar inom olika branscher. För att komplettera vår studie med 

ytterligare intervjuer sökte vi kontakt med Krenova. Krenova är en organisation som verkar 

som en resurs för kreativa entreprenörer i Norr- och Västerbotten. (www.krenova.se) 

 

Att välja ett brett och allsidigt urval av respondenter gör att informationen som fås blir 

allsidig och ökar sannolikheten att få fram relevant information vilket bekräftas av Pålson 

(1999, s. 46) . Respondenterna bör vara inom samma kategori, vilket vi har i form av 

kvinnliga företagare inom olika branscher (Pålson, 1999, s. 47). 

 

Vi valde ut åtta stycken företag som verkar inom olika branscher, både inom så kallade 

mansdominerande branscher och branscher där kvinnoandelen är starkare. Med 

mansdominerade branscher menar vi då bland annat IT-branschen och med kvinnostarka 

branscher menar vi då inom exempelvis hälso- och tjänstebranschen.  Att vi kategoriserar i 

respektive branscher kan bekräftas av statistik från bland annat SCB, där vi kan se i vilka 

branscher kvinnor respektive män är dominerande (Tillväxtverket, 2013 och bilaga 9.4). Vi 

har kommit fram till att antalet respondenter är tillräckligt för vår studie och uppfyller kravet 

om teoretisk mättnad. Detta såg vi efter att ha analyserat intervjuerna allteftersom de 

genomfördes. Då samma mönster av svar uppmättes på vissa frågor och vi fann att ingen ny 

information erhölls beslutade vi oss för att nöja oss med antalet respondenter. 

 

4.4.1.1 Företagspresentation   

 

Vi har i vår studie valt att hålla våra respondenter anonyma pågrund av att känsliga uppgifter 

om deras företag kan komma fram samt att vi inte vill att vår studie skada någon. Att 

säkerställa att respondenter inte far illa, att direkt skadas eller påverkas på ett negativt sätt 

bekräftas även av utländska och inhemska etiska regler från bland annat American Academy 

of Managemanet (AoM) och liknande regler finns hos Code of Conduct (Bryman, 2005, s. 

562-563). I Sverige har vi etiska regler av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2013).  Detta 

val av anonymitet var något som flera av våra respondenter uttryckte som bra och 

förutsättning för att de skulle kunna ge oss djupare och mer ärliga svar.  

 

Då våra respondenter är anonyma så har vi sammanställt en tabell där vi anonymiserat data 

från våra respondenter. Tabellen visar vilka typer av företag vi valt för vår studie, vilken 

bransch de verkar i samt var de verkar regionalt, det vill säga mindre ort kontra storstad. Med 

hänsyn till våra respondenter så anser vi att vi inte behöver vara mer detaljerade än så här.  

Vår problemfrågeställning kommer att besvaras oavsett och redogörs i det senare kapitlet som 

vi benämner empiri och analys.  

 

För att ge en sammanfattande beskrivning av våra företag så verkar de i både småstad i 

inlandet samt i storstad/större stad vid kusten. De har samtliga gemensamt att de är till 

majoriteten ensamföretagare och några av dem är delägare i andra företag. De verkar inom 

olika branscher, från mansdominerad bransch till kvinnodominerad bransch. Samtliga företag 

är startade under 2000-talet.  Se tabell 2 nedan  

 

 

 

 

 

 



33 

 

 Entreprenör A B C D E F G  H  

Position ensam 

ägare 

ensam 

ägare 

ensam 

ägare 

ensam 

ägare 

tillsammans 

med sin 

man 

ensam 

ägare 

ensam 

ägare 

med partner 

Typ av 

verksamhet 

tjänster, 

utbildning 

produktion, 

coachning 

konsult konsult produktion konsult produktion, 

kultur 

tjänster och 

utbildning 

Bransch utbildning, 

tjänster 

kultur tjänster tjänster produktion, 

Import 

IT produktion, 

kultur 

tjänster, IT 

Säte mindre ort stor stad stor 

stad 

stor 

stad 

stor stad mindre 

ort 

stor stad stor stad 

Antal 

anställda 

1 1 1 2-5 st 2-5 st 2-5 st 0 0 

Flera företag Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

 
Tabell 2.  Våra valda företag i vår studie 

 

4.5 Datainsamlingsmetod 

Inom den kvalitativa forskningen görs två typer av intervjuer; ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Dessa metoder för datainsamling har blivit allt vanligare inom 

särskilt feministisk forskning. Enligt Bryman (2005) så beror detta på bland annat på de 

feministiska forskarnas preferenser men även kvalitativa intervjuer och studier förverkligar 

den feministiska forskningen mål och att djupintervjuer på ett bättre sätt överensstämmer med 

feministisk ståndpunkt än jämfört med kvantitativa undersökningar. (Bryman, 2006, s. 380 ff) 

Till viss del kan vi hålla med om detta då vår studie behandlar en feministisk sida av ett 

fenomen, kvinnors entreprenörskap. Vi kan konstatera att en kvalitativ studie är mest lämplig 

i detta fall än en kvantitativ. 

 

Vi har valt att intervjua åtta stycken kvinnliga entreprenörer genom personliga semi-

strukturerade intervjuer i syfte om att ge de intervjuade en möjlighet att ge sina egna åsikter 

och detaljerade svar men inom det område vi undersöker vilket ger oss kontroll över ämnet.  

När forskaren gör en semistrukturerad intervju så har forskaren förberett en färdig lista med 

frågor som ska behandlas men är dock förberedd på att vara flexibel i fråga om ordningsföljd 

och den intervjuades utveckling av svaren (Denscombe, 2009, s. 234). Om vi hade använt oss 

av ostrukturerade intervjuer så hade risken varit att stöta på svårigheter att få de intervjuade 

att fokusera på de områden vi är intresserade av vilket kan ha medfört svårigheter att 

analysera materialet och dra vidare slutsatser. Vid strukturerade intervjuer hade individerna 

strikt fått hålla sig vid intervjumallen vilket kan ge bristande data då man stänger av för 

djupare och mer detaljerade svar.  Intervjumallen är utformad av vår teorietiska referensram i 

syfte om att utveckla teorin och bidra med ny kunskap. En semi-strukturerad intervjumall ger 

oss öppenheten och möjlighet till att finna ny kunskap inom de områden vi valt att undersöka 

(Denscombe, 2009, s. 234 ff). 

 

4.6 Insamling av empirisk data – intervjuerna  

Efter att vi valt ett antal lämpliga företag tog vi kontakt med ansvarig ägare per telefon och 

bestämde tid för intervju. Vi presenterade oss och vårt syfte med vår studie samt informerade 

om att det som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Vi informerade även 

om vilken typ av frågor det rör sig om och vilket teoriområde de representerar för att 

respondenterna ska kunna bilda sig en uppfattning om typen av frågor och känna sig 
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förberedda. Vi informerade även ungefärlig intervjutid samt antalet frågor. Platsen för de 

personliga intervjuerna bestämdes till respondentens kontor på företaget för de som 

genomfördes på plats. Några av intervjuerna genomfördes genom telefonsamtal på 

respondenternas önskan.  

 

För att få en djupare förståelse och kunskap av de företag och entreprenörer vi valde att 

intervjua föreberedda vi oss genom att söka information om de aktuella företagen via deras 

hemsidor och sökmotorn google. 

 

Fyra av intervjuerna gjordes via personligt besök och fyra per telefon. Samtliga intervjuer har 

spelats in med medgivande från respondenten. Intervjuerna genomfördes i två omgångar där 

vi i den andra insamlingen valde att samla in kompletterande information av fyra 

respondenter och då vi efter en första analysering av datan saknade fördjupade svar på vissa 

frågor. Tidsåtgången per respondent tog i genomsnitt 45-50 minuter vilket stämde väl överens 

med vår plan.  

 

Enligt Denscombe (2009) så är den personliga intervjun den vanligaste typen av semi- eller 

ostrukturerade intervjuer. Fördelen med personliga intervjuer är; att det är lätt och går oftast 

fort att boka tid med respondenten, i en personlig intervju får forskare direkt veta 

respondentens synpunkter och djupgående data kan erhållas, respondenten får själv prioritera 

åsikter och utveckla sina idéer och identifiera vad de tycker är viktigt, forskaren får även veta 

värdefulla insikter och värdefull djupgående information från ”nyckelpersoner”, en intervju är 

en flexibel metod för datainsamling eftersom justeringar av data kan göras under intervjun. I 

och med att forskaren möter respondenten ansikte mot ansikte så är validiteten hög, då datas 

riktighet och relevans kan kontrolleras direkt och då är därmed svarsfrekvensen garanterad än 

om vi använt oss av en enkätstudie. (Denscombe, 2009, s. 267 ff) 

 

Nackdelar med personliga intervjuer är; att forskaren bara hör en åsikt och synpunkt åt 

gången. En gruppintervju hade enligt Denscombe varit ett bättre alternativ där flera åsikter 

kommit fram (Denscombe, 2009, s. 235 ff, 267 ff). Analysen av data kan uppfattas som 

omständlig och tidskrävande än frågeformulär. Tillförlitligheten kan vara mindre då 

intervjuarens och kontextens inverkan innebär att objektiviteten kan sättas på spel samt att det 

är svårt att uppnå konsistens.  En bandinspelad personlig intervju kan skapa hämningar hos 

den intervjuade och då kan svaren påverkas, kostnaden kan bli högre för en personlig intervju 

då informanterna kan vara spridda i regionen. En annan nackdel med personliga intervjuer är 

den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att det finns en risk att respondenten svarar 

olika beroende på intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung. Dessa faktorer kan påverka 

omfattningen och ärligheten i svaren enligt studier på området (Denscombe, 2009, s. 244 ff, 

269). Denna effekt skulle kunna påverka svaren i vår studie på grund av faktorn kön. Vår 

studie handlar om kvinnors företagande och varför de startar företag och vilka eventuella 

hinder som de möter och faktorn kön kan ha en påverkan för att både vi som forskare och 

intervjuare och respondenterna är av samma kön. Den negativa påverkan skulle kunna 

innebära att respondenten svar blir mer enkelriktad ur jämställdhetsaspekt. Hade en man 

intervjuat en kvinna så hade respondentens svar kunnat vara mera objektiv. Frågan är vilket 

svar som är ärligast ur vår studies synvinkel, då vår studie behandlar frågor ur ett 

genusperspektiv. Det kan vi inte svara på.  

 

 I vår studie så har vi även använt oss av telefonintervjuer. Nackdelen med intervju per telefon 

är att det är svårare för forskaren att se och läsa av kroppsspråk och minspel, vilket kan göra 

att svaren kan uppfattas som tvivelaktiga. Fördelen med intervjuer per telefon är att det är 
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billigare och det tar inte så lång tid i anspråk än ansikte mot ansikte. En annan fördel är också 

att människor uppfattas som ärliga även vid telefonintervjuer. (Denscombe, 2009, s. 29 ff). 

 

Då en kvalitativ intervju ska genomföras så börjar intervjuaren oftast med inledande frågor. 

Bryman nämner Kvales (1996)  nio olika exempel på frågekategorier vid en intervju. 

(Bryman, 2005, s. 371 ff). Vi startade vår intervju i med att ställa frågor som följer Kvales 

uppdelning till viss del. Vi inledde intervjun med inledande frågor där vi exempelvis bad 

respondenten att förklara varför hon kom in på företagandet. Allt eftersom samtalet pågick så 

ställde vi uppföljningsfrågor, där vi bad att respondenter förklarar närmare sina svar. Vi 

ställde även sonderingsfrågor vilket innebär fördjupade svar samt preciserande frågor på 

detta. Vi ställde även direkta frågor samt indirekta frågor. Vi ville vara flexibla och under 

intervjuerna och gav informanterna möjlighet att få reflektera och ta den tid hon behövde för 

att svara. Intervjuerna skedde i lugn takt och vi upplevde ingen stress, då informanterna i 

förväg avsatt tid för oss. Vi avslutade intervjuerna med en fråga om vi kunde återkoppla med 

dem om vi hade funderingar över svaren, vilket samtliga var positiva till. 

 

Principen om grundad teori är ett metodval som används inom kvalitativ samhällsforskning. 

Det är ett tillvägagångssätt för forskaren att via empirin testa teorierna. Tyngdpunkten ligger 

på att forskaren väljer att genomföra den empiriska datainsamlingen ute på fältet och att sedan 

försöka att förklara händelser i empirin med att jämföra med det verkliga livets alla praktiska 

situationer, för att slutligen få se om teorierna håller i verkligheten. Med grundad teori som 

metodval så kan inte urvalet bestämmas i förväg eftersom nya infallsvinklar och spår leder till 

nya faser i forskningen, vilket vi även upptäckt i vår studie. Forskare kan då inte ange exakt 

hur stort urvalet ska bli, på grund av att urvalet växer med tiden. Allt eftersom den kvalitativa 

forskningen fortskrider i processen så når forskaren en punkt av mättnad, det vill säga en så 

kallad teoretisk mättnad, som vi även förklarat tidigare. Till skillnad från den kvantitativa 

studien där forskaren redan i förväg vet mängden empirisk data som måste samlas in 

(Bryman, 2005, s. 449 ff och Denscombe, 2009, s. 126 ff, 134, 139). Detta innebär att ett 

större urval kanske inte kommer att tillföra studien något nytt. Våra begränsningar har 

medfört att vi har hunnit intervjua åtta respondenter, de har varit spridda i och inom både 

mansdominerande- och kvinnostarka branscher. Vi kan se en del mönster i svaren men om det 

beror på teoretisk mättnad är svårt att fastställa. Möjligheten finns att vi har samlat in för lite 

data och inte dokumenterat den spridning som eventuellt finns. Då intervjuerna har 

genomförts med noggrannhet och kompletterande uppgifter har samlats in där primärdatan 

kan ha ansetts som bristfällig så anser vi att dessa åtta respondenters röster kan ge en bild av 

en situation som råder idag.  

 

 

4.6.1 Intersubjektivitet 

 

Efter att vi renskrivit vårt intervjumaterial har vi sänt materialet tillbaka till våra respondenter 

för en kontroll. Detta gör vi för att undvika missuppfattningar och få med relevant data, vilket 

ökar trovärdigheten ytterligare för vår studie. 
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4.7 Bearbetning, tolkning och analys av vårt empiriska material 

 

4.7.1 Bearbetning av rådata 

 

Kvalitativ data kan se ut på olika sätt beroende på forskningsmetod. Vi har i våra semi-

strukturerade intervjuer samlat våra data i inspelat material via mobiltelefon. Innan empirisk 

data får användas i forskningssammanhang så måste de samlas in, bearbetas och struktureras 

för den kommande analysen (Denscombe, 2009, s. 367 ff).  

 

Innan intervjutillfällena hade vi systematiserat och fördelat frågorna och strukturerad och 

numrerat dem under våra respektive valda teoriområden. Detta arbete gjordes för att 

underlätta själva bearbetningen och sammanställningen inför analysen. Vi började med 

transkribering av våra inspelade intervjuer. För att säkerställa att inga data går förlorade så 

sparade vi data på två olika ställen. Vi har under hela studiens gång arbetat på ett och samma 

ställe som kallas för Dropbox, där vi lagrat data. Dropbox är en molntjänst som erbjuder 

lagringsutrymme över internet. Men vi har även sparat våra material i våra respektive datorer 

för att säkra att inget går förlorat. Därefter gjorde vi en total sammanställning där vi delade 

upp data per teoriområde enligt vår numrering (kodning) av frågorna. Denna strukturering per 

teoriområde gjordes för att underlätta vår analys och jämförelse mellan empiri kontra teori. Vi 

tog hänsyn till om det fanns något slags mönster som binder data samman och kontroll 

gjordes att data samlats under rätt teoriområde.  När vi kände att vi var förtrogna med data så 

påbörjade vi vår tolkningsprocess. Vid ett senare skede i arbetet insåg vi att en del av den 

insamlade datan inte var tillräcklig vilket medförde att vi genomförde ett andra 

intervjutillfälle och kompletterade primärdata för att få ett större djup. Vi genomförde samma 

process igen, transkribering, sammanställning och strukturering efter teoriområden varvid vi 

påbörja en ny analysering. 

 

4.8 Etik i forskningen 

 

Vilka informanter som väljs ut är en viktig fråga för forskaren. Forskaren bör inte vara nära 

knuten till personerna som intervjuas, därför att risken finns att valet av respondenter blir dem 

forskaren har bäst kontakt med eller som han/hon tycker bäst om. En annan risk är även att 

informationen kan bli snedvriden. Vi som författare har ingen direkt anknytning till 

Västerbotten eller har större kännedom om de företag som finns i regionen, varför våra val 

kan anses vara objektiva. Ett annat vanligt problem vid kvalitativa metoder är att forskaren får 

lättare fram relevant information från respondenter som har lätt för att uttrycka sig, vilket vi är 

medvetna om (Repstad, 1999, s. 45 ff) 

 

Alla forskare ska följa en god forskningssed. Inom samhällsvetenskaplig forskning diskuteras 

ofta den etiska aspekten i en undersökning och etiska regler och etiska ”kodexar” har skapats 

av bland annat olika myndigheter, organisationer och lärosäten. All forskning ska bedrivas på 

ett etisk respektfullt sätt och de etiska ställningstagandena får inte åsidosättas. Inom 

företagsekonomisk forskning så finns det många olika professionella organisationer både 

utomlands och i Sverige som formulerat etiska regler och information finns på deras hemsidor 

på internet.  Exempel på organisationer utomlands är: American academy of Management 

(AoM) och Market Research Society (MRS), Statement of Ethical Practice (BSA). I Sverige 

så har vi bland annat Vetenskapsrådet som har material och publikationer om forskningsetik 

på sin hemsida (Bryman, 2005, s. 556 ff och Vetenskapsrådet, 2013) 
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En viktig del i forskningsetiken handlar om hur personer/respondenter som medverkar i en 

studie får behandlas. Respondenternas medverkan ska skyddas i största möjliga mån och de 

får inte utsättas för någon kränkning. När det handlar om forskarens uppträdanden i de roller 

han/hon har och ansvaret för publiceringen av forskningsmaterialet och så kallad 

”vetenskaplig oredlighet” då talar man om forskaretik (Vetenskapsrådet). All forskning är 

viktig ur samhällets synvinkel. Forskningen behövs för att bland annat förbättra områden 

såsom inom hälsa, miljö och livskvalitet. De individer som medverkar i en studie ska skyddas 

från kränkning med mera i enlighet med individskyddskravet, men samtidigt så är det inte 

rimligt att en obetydlig skada får sätta käppar i hjulet för fortsatt forskning, exempel om det 

handlar om forskning inom medicin. Forskningsresultaten har ett värde i sig och all forskning 

har ett etiskt krav att bedriva forskning, det så kallade forskningskravet. Forskaren måste då 

försöka att göra avvägningar mellan dessa två krav i sin studie, samtidigt som respondenterna 

ska skyddas. (Vetenskapsrådet, 2013) 

 

Mårtensson & Nilstun (1988) nämner fyra olika typer av vetenskapsidel, såsom en 

forskningsrapport bör vara; etisk acceptabel, tillgänglig, relevant och av god kvalitet. Med det 

etiska idealet avser Mårtensson et al. att rapporten bör skrivas på ett sådant sätt att ingen tar 

skada av materialet i både materiell, fysisk eller psykisk bemärkelse. Exempelvis att någon 

blir kränkt av innehållet. Tillgänglighetsidealet avser att materialet bör ta upp frågor som kan 

leda till vidareutveckling i ämnet, vilket vi hoppas på då ämnet vi behandlar är aktuellt och att 

forskning kommit igång sedan 1990-talet. Ämnet som behandlas i rapporten bör vara relevant 

samt det sista idealet vara av god kvalitet. (Mårtensson, et al,. 1988, s. 64, 76)  

 

Etiska ställningstaganden är viktigt för forskaren. Denscombe tar upp tre olika principer; Att 

skydda deltagarnas intressen; att undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar 

samt att respondenterna i studien ska ge information om samtycke. (Denscombe, 2011, s. 193 

ff; Dahmström, 2010, s. 358 ff och Bryman, 2005, s. 557). Enligt den första principen är 

forskaren ansvarig för att skydda deltagarna och att de inte tar skada för sin medverkan i 

studien. För att undvika att våra respondenter ska ta skada så har vi gett informanterna 

information om oss som forskare, avsikten med studien samt information om studiens 

innehåll samt berörda teoriområden. Respondenterna har vi den första kontakten fått ge sitt 

samtycke enligt samtyckekravet om att medverka i vår studie, som även framgår av 

Personuppgiftslagen, PUL (SFS, 1998:204 och Riksdagen, 2013). Datainspektionen är en 

tillsynsmyndighet, vars uppgift är att skydda individer från att få sin integritet kränkt, genom 

”att verka som en motkraft” för att hindra ”obefogad registrering”. De ger även ut broschyrer 

och information (www.datainspektionen.se). Vi har genomgående valt att samtliga 

respondenter ska behandlas konfidentiellt i enlighet med konfidentialitets- och 

anonymitetskravet (Bryman, 2005, s. 557 och Dahmström, 2005, s. 358) vilket vi även 

informerat våra respondenter om vid den första kontakten. 

 

Vi har i vår studie valt att hålla våra respondenter anonyma på grund av att känsliga uppgifter 

om deras företag kan komma fram samt att vi inte vill att vår studie skada någon. Därför har 

vi valt att anonymisera för att minimera den risken. Att säkerställa att respondenter inte far 

illa, att direkt skadas eller påverkas på ett negativt sätt bekräftas även av etiska regler från 

bland annat American Academy of Managemanet (AoM) och liknande regler finns hos Code 

of Conduct (Bryman, 2005, s. 562-563). I Sverige har vi etiska regler av Vetenskapsrådet 

(www.vr.se). 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/
http://www.vr.se/
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4.9 Kritik primärkällor 

 

Vid den första kontakten med våra respondenter så informerade vi bland annat om att allt som 

sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Det gör vi på grund av etiska skäl 

och vill därmed av respekt för våra respondenter garantera deras anonymitet.  Ingen av våra 

respondenter emotsatte detta, snarare uttryckte lättnad över det. Med anonymiteten som grund 

så anser vi att svaren troligtvis uppnått en högre sanningshalt än om vi behandlat svaren 

offentligt. En annan fördel med att behandla intervjusvaren konfidentiellt anser vi kan göra att 

våra respondenter känner en trygghet i själva intervjusituationen och att svaren blir öppnare 

och ärligare än vid en offentlig intervju. Samtliga intervjutillfällen var bestämda i förväg och 

tid avsatta till cirka 45 minuter och de genomfördes i lugn och ro i stängda rum på deras 

arbetsplatser. Vi upplevde inga störande moment under intervjutillfällena. Störande moment 

kan stressa respondenterna och intervjusvaren kanske inte blir lika innehållsrika som när 

intervjun hålls i ostörd miljö. 

 

4.10 Metodkritik 

 

En nackdel i vårt arbete med analysen och kodningen (numrering) av data har varit att det 

varit svårt som amatör att forska och analysera kvalitativa data och då särskilt kodningsarbetet 

och begreppsbildning. Vi hoppas att vi fångat in viktig data och att vi kategoriserat data på ett 

bra och relevant sätt när vi sammanställde våra intervjusvar. Vi fann vid analysering av den 

insamlade datan att vissa svar från respondenterna varit bristfälliga vilket gjorde att vi valde 

att intervjua fyra av respondenterna vid ett andra tillfälle för att få djupare svar.  

 

I samband med kategorisering av intervjusvar till respektive teoriområde, så såg vi att det var 

svårt att välja ut exakt vilka frågor som tillhör rätt teoriområden, eftersom flera frågor berör 

flera teoriområden. Men vi anser ändå att lyckats bra med detta.  

 

Metodlitteratur tar upp tillgången till access till studiefältet. Det är något vi inte upplevt som 

ett problem då dem vi intervjuat gett oss den information vi efterfrågat. Men det som kan vara 

ett dilemma för oss som gör ett examensarbete är att arbetet ska genomföras relativt snabbt i 

förhållande till ”riktiga” samhällsforskare, som forskar längre än 3-4 månader. Vi som 

studenter har inte den tiden att avsätta till att eventuellt studera arbetsfältet en längre tid som 

det rekommenderas, för att studien ska bli så fullständig som möjligt. Det kan vara så att om 

vi haft möjlighet att studera vårt arbetsfält en längre tid och eventuellt praktisera och göra 

längre studiebesök så hade kanske forskningens kärna flyttats eller fler frågeställningar hade 

dykt upp som varit mer relevanta och hade fått ett nyare innehåll och perspektiv. Men detta är 

svårt för oss att bevisa. (Bryman, 2009, s. 336). 

 

Vi har sänt vårt renskrivna intervjumaterial till våra respondenter för respons. Detta gör att få 

en bekräftelse på att vi uppfattat dem rätt och undvika missförstånd i största möjliga mån. 

Detta för öka vår studies trovärdighet ytterligare (intersubjektivitet). 

 

Spridningen av branscher kan ha påverkat resultatet då tidigare studier har visat att det finns 

skillnader mellan mansdominerade branscher och mer kvinnostarka branscher (Holmquist & 

Sundin, 1989 och 2002). Vi har inte dragit några djupare kopplingar till branscherna utan valt 

att belysa vägen fram till starten av företagen.  En djupare analys av branschernas påverkan 

kan ha medfört en annan bild av situationen. Dock kan vi ha förlorat den bredd vi får genom 

att analysera flera. Vi valde att välja respondenter som startat företag under 2000-talet vilket 
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kan ha begränsat arbetet. Denna tidsgräns valde vi för att belysa situationen som råder nu, 

men med flera respondenter som startat företag tidigare genom åren kunde vi eventuellt 

kartlagt utvecklingen genom tiden och därmed dragit djupare slutsatser om situationen som 

råder idag, varför situationen råder och vad som har förändrats och kanske kan 

vidareutvecklas 
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5 Empiri och Analys 
 

Under avsnitt empiri kommer vi beskriva de resultat vi samlat in samt analysera dessa i 

relation med den teorietiska bakgrunden. Vi följer samma struktur som i vår teoretiska 

referensram. 

 

 

 Vad driver kvinnorna i den entreprenöriella processen från idé till 

verklighet? 

 Vilka motstånd/hinder möter de kvinnliga entreprenörerna i samma 

process? 

Denna frågeställning är uppbyggd på de teorier inom entreprenörskap-, motivations- och 

genusforskningen som vi fördjupade oss i under det teoretiska kapitlet. För att med tydlighet 

redovisa våra resultat har vi valt att inleda med de frågorna som rörde den entreprenöriella 

processen för att få en uppfattning om de olika respondenternas vägar till sina företag och de 

hinder och drivkrafter de upplevt kopplade till processen, varpå vi fördjupar oss i 

motivationsteorin och genusteorierna. Kontinuerligt under redovisningen har vi analyserat och 

gjort kopplingar till de genomgångna teorierna. För oss har det upplevts som mer logiskt att 

göra analyseringen löpande vilket vi anser ger en mer klar bild. 

 

 

  
 
Figur 4.  Teorier och vår frågeställning som länkas samman i vår studie. Egen modell.  
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I fortsättningen av studien har vi valt att kalla entreprenörerna för entreprenör A, B, C, D, E, 

F, G och H. Samtliga är ägare eller delägare i mikro eller småföretag. Samtliga entreprenörer 

har startat sina företag själva och inte köpt upp existerade verksamheter. Tre av de 

medverkande driver företagen tillsammans med en annan part. Fem driver företaget på heltid 

och de andra tre har vid tillfället av intervjuerna även anställningar på sidan av sina 

verksamheter.  Alla har startat sina företag under 2000-talet.  

 

5.1 Empiri och Analys – Entreprenörskapsteorierna 

 

Vem är entreprenör? Processen, egenskaper, drivkrafter och hinder/motstånd var de faktorer 

vi belyst under ämnet entreprenörskap. Som ovan nämnt var det viktigt att de intervjuade gått 

igenom den entreprenöriella processen och vi fick svar på det genom att ställa frågor om, hur 

och varför de startade sina företag. Då de intervjuade entreprenörerna har gått sina egna vägar 

och vi ville förstå de motivationer och hinder som påverkade dem längs vägen vill vi inleda 

med att kortfattat återge deras väg till företagandet. 

 

5.1.1 Den entreprenöriella processen 

 

Den entreprenöriella processen (Katz & Gartner, 1988, s. 433) och Wagners uppdelning 

(2004, s. 1 ff) beskriver de delar som entreprenören går igenom för att skapa sitt företag och 

de olika skeden.  Vi har valt att utgå från denna vid analysering av genomgång av den 

entreprenöriella processen. Analysen kommer att beröra de två första stegen i Wagners modell 

och vi berör inte steg 3 eftersom det ligger utanför vår studie. Vi kommer nedan redovisa 

svaren för de inledande frågorna och fördjupa oss något i nätverkandets betydelse då detta 

under intervjuerna framgick som en viktig del för flera av respondenterna.   

 

 

Den entreprenöriella processen  Wagners uppdelning av processen  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Företagsskapandeprocess enligt Wagner (2004, s. 1 ff) 

 

 

 

 

Inledande mål  
Skapandet av mål, affärsidé och delmål 

Resurser 
Materiella och ekonomiska, kontakter, 

nätverk, stöd  

 

 Gränser 
Gränser som hindrar, begränsar eller 

påverkar. T ex Lagar och regler.  

Transaktioner 
Rörelsemöjligheten för affärer, utbyten, 

samarbeten, nätverk 

 

1) Från tanke till idé 
Tid och resurser läggs på utvecklande av 

affärside 

 

2) Från idé till start 
Tiden mellan affärsidé/plan till ett 

existerande företag 

 

3) Från start till lönsamhet 
Från starten till det att företaget når break 

even.  
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5.1.1.1 Entreprenörernas processer  

I nedanstående tabell har vi sammanställt våra respondenters processer uppdelade efter 

Wagners uppdelning (2004, s. 1 ff). Vi har även valt att redovisa de starkaste motivationerna 

och hindrena under dessa delar av processen för att ge läsaren en tydligare överblick. 

 

 Steg 1  Tanke till idé 
 

Steg 2  Idé till start 

Entreprenör A 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagångssätt Idén växte fram under tidigare arbete 
eftersom hon inte fick utrymme för sina 
idéer. Möttes av efterfrågan hos kunder 
när hon började arbete fram idén. 
Denna process pågick i flera år tills det 
var oundvikligt att gå vidare. 

När idéen var klar började hon fasen att 
starta själva företaget. Hon varvade fler 
kunder hos det tidigare företaget för att 
få en bra start. Hon hade länge problem 
med de finansiella delarna vilket gjorde 
att denna del av processen drog ut på 
tiden. 

Drivkrafter Viljan att arbeta med något hon var 
intresserad av. Efterfrågan och tryck från 
intressenter och begränsningarna inom 
det tidigare arbetet drev henne mer än 
hennes egna motivationer. 
 

Stöd från vänner, kollegor och familj var 
viktigt i denna del. Efterfrågan och tryck 
från intressenter 

Motstånd Det företag hon arbetade på hindrade 
henne från att genomföra sina idéer i 
företaget. Det skapade missnöje hos 
entreprenör A vilket pushade henne i 
riktningen mot ett eget företag. Inget 
motstånd i detta skede för själva 
idéskapandet. 

Svårt att få banken att tro på hennes 
idé. Inte förrän hon fick in en ansedd 
finansman i bolagsstyrelsen som hon fick 
banken att tro på hennes idé. Efter detta 
fanns det inga andra motstånd. Hon 
hade tidigare erfarenhet av att starta 
företag så hon upplevde inga hinder i 
övrigt.  

   

Entreprenör B 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagångssätt B har jobbat med sitt kulturella intresse 
sedan högstadiet, så tanken var inte ny. 
Hon hade en dröm om att jobba och leva 
på sitt intresse, att få skapa och 
producera. 

Från början hade B en annan affärsidé 
som utmynnade i en helt ny ide. Nya 
iden vidareutvecklades efter ett arbete i 
ett kulturprojekt. Efter att ha deltagit i 
projektet mognade idén och B startade 
företaget som den ser ut idag. 

Drivkrafter Att förverkliga sin dröm att få arbeta och 
skapa. 

Många trodde inte på hennes idé vilket 
gjorde att hon ville bevisa att det går att 
genomföra affärsiden. Hon ville trotsa 
de som inte trodde på henne. B:s 
föräldrar och vänner som var företagare, 
stödde henne, vilket gjorde att B orkade 
gå vidare med hennes ide. 

Motstånd B:s dåvarande sambo stödde inte 
hennes ide och tanken på att starta 
eget, vilket betyder frånvaro från 
hemmet och andra prioriteringar 
framför sambon. B fick även motstånd 
från omgivningen, som inte trodde på 
att hon kunde leva på sin idé. 

B:s dåvarande sambo gav henne inget 
stöd vilket, ledde till separation. Även 
viss avundsjuka märktes. (jantelagen) B 
upplevde sin egen rädsla för att göra fel 
när det gäller den ekonomiska biten 
som. Bokföring och skatter med mera. 
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Entreprenör C 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagångssätt Entreprenör C gick med sin tanke i 
många år och hon mötte företag i sitt 
arbete som efterfrågade hennes 
tjänster. Varvid tanken började 
utvecklas till centrum för att få 
information men kände sig avskräckt 
och idén fick fortsätta som en tanke. 

2 år efter besöket hos 
entreprenörscentrum kom Entreprenör 
C dock till skott. Hon avslöjade sitt 
företagsnamn för en vännina och insåg 
att vänninan var på väg att ta hennes 
företagsnamn varpå företaget var 
registrerat ett par timmar senare.  Efter 
registreringen var hon fast besluten och 
tog alla utmaningar som de kom. Hon 
gick med i ett kvinnligt nätverk för att få 
nya kontakter och hjälp i sin start.   

Drivkrafter Viljan att hjälpa människor.  Familjen, 
och främst maken pushade henne till att 
starta. Men en stor efterfrågan hos 
kunder och viljan att hjälpa människor i 
samhället var de avgörande faktorerna. 

Kundernas efterfrågan drev på 
processen till starten.  Stöd från ett 
kvinnligt nätverk var mycket viktigt då 
hon kunde fråga och få hjälp med frågor 
som hon kände sig osäker i. Hon kände 
sig också starkare när hon i gengäld 
kunde hjälpa andra. Insikten om hur väl 
hon klarade av alla de ekonomiska 
delarna. När hon klarade utmaningar 
växte självförtroendet vilket blev en 
morot i sig  

Motstånd Upplevde misstro till den egna 
förmågan. Motstånd genom det första 
negativa mötet med 
entreprenörscentrum. 

Alla de ekonomiska bitarna upplevd som 
hinder, ingenting omöjligt men misstro 
till den egna förmågan skapade hinder. 

     

Entreprenör D 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagågnssätt På grund av en arbetsskada var D 
tvungen att hitta på något nytt.  

Iden tillkom genom att hon deltog i ett 
kommunalt projekt där hon agerade 
projektledare bland annat, idén växte så 
småningom och hon upptäckte att det 
var denna typ av konsultverksamhet 
som hon ville arbeta med. 

Drivkrafter Tvingad på grund av arbetsskada att 
hitta nytt arbetsområde. 

Stort stöd från familj och vänner, samt 
vänner med egna företag. 

Motstånd Omgivningens reaktioner om att det är 
svårt att vara egen företagare.  

D saknade en mentor det första året, 
vilket hon tycker är viktigt att ha. Mallen 
för att upprätta affärsplan var svår och 
krånglig, vilket avskräcker. Formell och 
opedagogisk information från 
entreprenörskapcentrum.  D upplevde 
avundsjuka bland vänner, hon upplever 
att Jantelagen finns, att kvinnor inte får 
ta för stor plats. Ekonomiska motstånd 
fanns till en början. Banken godkände 
inte ansökan om checkkredit. Beviljades 
checkkredit efter ett år, när 
verksamheten eller projektet som det 
var från början växte. 
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Entreprenör E 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagångssätt Idén växte genom att hennes intresse 
för denna produkt växte med tiden. 
Redan när hon var 16 år var hon en 
"nörd" i ämnet. Att hon skulle arbeta i 
ämnet har varit självklart för henne hela 
tiden. 

Hon reste världen över för att fördjupa 
sig i ämnet och när hon hittade bra 
kontakter att arbeta med så valde hon 
att starta företaget.  Hon gick till Almi 
för att ansöka om finansiell hjälp men 
möttes av misstro och motstånd. 

Drivkrafter Enorm passion för ämnet och faktumet 
att hennes tjänst och vara saknades i 
länet.  

Envisheten och det djupa intresset för 
ämnet drev henne till starten av vad 
som idag är ett mycket framgångsrikt 
företag. Stöd från partner och familj var 
av betydande vikt. 

Motstånd I detta skede ville hon ha hjälp att 
utforma sin idé. Organisationerna ansåg 
att hennes företagsidé vad oseriös och 
ointressant. Entreprenör E upplevde att 
de inte ens lyssnade på hennes idé utan 
såg bara till hennes kön och ålder.  

Hon upplevde misstro på banken. Hon 
fick kämpa hårt för att få de ekonomiska 
medlen hon behövde.  Hon 
kommenterar att hon endast mött män 
under alla möten hos organisationer och 
myndigheter och att hon har haft stora 
problem kopplade till hennes kön och 
unga ålder. Denna del av processen tog 
lång tid och hon säger idag att hon aldrig 
skulle gå igenom det hela igen. 

      

Entreprenör F 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagångssätt Tanken på att starta eget kom till efter 
en viss vantrivsel på sin tidigare 
arbetsplats. Arbetsplatsen hon arbetade 
på saknade flextid, vilket gjorde att det 
var svårt att kombinera småbarnslivet 
med arbetet.  Tanken på att starta eget 
tillkom. Efter ett test på nätet visade det 
sig att F borde arbeta medfrågor som 
har med logisk kunnande att göra. En 
vän tipsade om It-branschen, vilket 
ledde henne på den väg hon är idag. 

F upplevde uppstarten som lätt 
eftersom hon själv har tidigare haft eget 
företag tillsammans med hennes mor. F 
tog kontakt med företag inom samma 
bransch och via dem fick hon stöttning. 
Hon tog även kontakt med Företagarna 
och ett IT-nätverk, WinIt i Västerbotten. 
(It nätverk för både män och kvinnor)  

Drivkrafter Att kunna ha ett arbete där F kan 
kombinera småbarnslivet och även ha 
ett arbete på ett tillfredställande sätt. 

Stöd från andra företagare i samma 
bransch samt tron på hennes ide och att 
arbeta med arbetsuppgifter som har 
med logik att göra. 

Motstånd Dåvarande sambon var negativ till F:s 
ide och att hon eventuellt skulle "tjäna 
mer pengar" än han. 

Motstånd upplevdes framförallt från 
sambon som var negativ till hennes ide 
om att vara egen företagare. Han sa rent 
ut att hon skulle vara hemma ta hand 
om barnen.  

   

Entreprenör G 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagångssätt På sidan av hennes arbete har hon haft 
stor passion för sin hobby som hon gett 
mer och mer tid. Tanken och drömmen 
har alltid funnits där men det var inte 
förrän hon förlorade sitt arbete och det 
faktum att hon hoppade mellan 
ströarbeten som ledde henne till en 
faktisk idé.  

Idén tog hon vidare till 
entreprenörscentrum och AMS där hon 
fick hjälp med utvecklandet av idén. Hon 
valde att gå entreprenörsprogrammet 
hos Krenova där hon fick lära sig de 
företagsekonomiska bitarna. Att hon fick 
starta eget bidrag hos AMS var 
avgörande för starten. 
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Drivkrafter Stor passion för ämnet och önskan om 
att få uppfylla en dröm. Det faktum att 
hon stod utan arbete vad även en 
drivande kraft. Även familjen, att kunna 
anpassa arbetet efter familjen.  

Samma drivkrafter som i förra skedet, 
passionen, möjligheten till att styra över 
sin egen tillvaro. Men stöd från 
nätverket som hon fick genom Krenova 
var ett stort stöd och hjälpte processen 
framåt.  

Motstånd Upplevde att tron till den egna förmågan 
vara ett motstånd. Endast efter att AMS, 
Entreprenörscentrum och Krenova trott 
på henne vågade hon tro på sig själv.  

De ekonomiska bitarna var det största 
hindret.  Med allt stöd från 
organisationerna har det inte funnits 
några stora hinder. Med utbildning från 
Krenova i småföretagande kände hon sig 
trygg i hur hon skulle arbeta för att få 
företaget att bli framgångsrikt. 

Entreprenör H 1) tanke till idé 2) Ide till start 

Tillvägagågnssätt Tanken växte fram under studierna. H 
och hennes vän ville arbeta med det 
som de utbildat sig inom. Utan 
erfarenhet och i den finansiella krisen 
Sverige befann sig när de var med 
utbildningen och därmed bristen på jobb 
ledde dem till att utveckla sin affärsidé.  
Processen var relativt snabb. De gick till 
entreprenörscentrum med sin idé och 
där tipsade de Entreprenör H och 
hennes vän om Krenova.  

Detta skede av processen gick även 
väldigt fort. De fick en plats hos Krenova 
direkt och de fick stort stöd i alla delar 
av starten av företaget. Det stora 
nätverket i samma byggnad gjorde att 
vid frågor och problem gick det fort att 
gå vidare för entreprenör H. Nätverket 
hjälpe även H att finna kunder och 
därmed komma igång med starten. 

Drivkrafter Önskan om att få arbeta inom det 
utbildade ämnet.  

Nätverket som erhölls genom Krenova 
var av stor betydelse. Det stöd som de 
fick av vänner och familj hjälpte dem tro 
på sitt företag och sig själva. De första 
kontakterna med potentiella kunder var 
även av vikt då det fick H att inse att det 
faktiskt fanns en efterfrågan. 

Motstånd Motstånden upplevde de vara deras 
egna bristande kunskap inom 
företagsekonomi 

I denna delen av processen upplevde de 
inga större motstånd då de hade en 
kontorsplats hos krenova vilket pushade 
processen framåt. Det fanns alltid hjälp 
att få.  De ekonomiska delarna var de 
svåraste att ta sig förbi men inga större 
hinder. 

 
Tabell 3  Våra respondenters entreprenöriella processer 

 

5.1.1.2 Sammanfattning och analys 

 

Sammanfattningsvis har vi som författare tolkat att företagandet i sig inte varit målet utan vad 

de kan uppnå, de egna reglerna de kunde skapa och friheten att utveckla sina idéer som för 

några av entreprenörerna begränsades under tidigare anställningar. Hytti (2005) och Kurvinen 

(2009) har liknande resultat i sina studier om kvinnliga entreprenörer, om att skapandet av 

företagen var ett sätt att skapa egna regler, arbetsförhållanden och följa de egna visionerna. 

Idéer har väckts på olika vis, vissa har känt att de mer eller mindre blivit tvungna på grund av 

brist på arbete. Andra har alla velat förändra sin arbetssituation av olika anledningar vilket 

kan kopplas till den första delen av den entreprenöriella processen, där idén växer fram (Katz 

& Gartner, 1988, s. 433, Wagner 2004). 
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De respondenter som har tidigare anställningar omnämner dessa som resurser, de har ett 

nätverk av kunder, kontakter och de är etablerade namn. Tidigare kollegor har fungerat som 

stöd och även gått in som styrelsemedlemmar eller delägare, vilket vi ser som en påverkande 

positiv faktor i korrelation med den andra delen i den entreprenöriella processen om resurser 

(Katz & Gartner, 1988, s. 433). En annan resurs har de som haft företagandet inom familjen 

vilket våra respondenter anser ha underlättat för dem under uppstarten. Företagarkulturen har 

för dem upplevts som mindre främmande. De har även verkat som resurser på det finansiella 

planet för en av respondenterna. 

 

Alla respondenter upplevde att stöd från familj och vänner var av stor betydelse under 

uppstarten. Alla utom en upplevde processen som tung och svår, starka uttryck som ”värsta 

tiden” och ”jag skulle aldrig gå igenom det hela igen” användes. Men flera av de intervjuade 

lyfte i samma diskussion fram hur viktigt stöd från omgivningen varit i dessa tunga perioder. 

Detta stöd från omgivningen är enligt Kats & Gartner (1988, s. 433) en resurs som påverkar 

processen framåt.   

 

Våra respondenter har alla upplevt olika begränsningar som påverkat dem i olika skeden. En 

entreprenör upplevde en begränsning med sitt tidigare arbete vilket blev en anledning till att 

starta eget företag för att kunna skapa bättre förhållanden för familjen. Andra upplevde 

begränsningar i form av motstånd hos myndigheter, näringslivsorganisationer och banker vid 

start. Begränsningar är en del av den entreprenöriella processen som kan påverka 

entreprenören på olika sätt (Kats & Gartner, 1988, s. 433). Andra begränsningar var deras 

kunskaper om ekonomin, alla ansåg att upplevde oro eller rädsla för den ekonomiska biten.  

Flera av våra har känt misstro och tvivlat på sig själva vilket vi skulle kunna klassa in som 

begränsningar. Gränser satta av dem själva. Vi reflekterade även över att några av 

respondenterna med olika styrkor minskade deras egen betydelse för utvecklingen under 

frågorna om startandet av företaget. ”Det fanns en efterfrågan” ”det bara växte fram” ”det 

ena ledde till det andra” och ”lite av slumpen”. Senare i deras berättelser lyser det igenom 

vilka starka personer de faktiskt är. De drev sina affärsidéer till verkliga företag, de togs inte 

på allvar och kände sig ifrågasatta av näringslivsorganisationer som har som arbete att stödja 

entreprenörer. Ett par av respondenterna vågade inte tro på sig själva förrän andra trodde på 

dem. En av respondenterna berättade att det var efter möten och utbildning genom 

näringslivsorganisationer hon faktiskt vågade göra slag i saken. Det var helt avgörande för 

hennes företagande.  

 

Passion, tid, resurser och kraft las ner på idéerna och idag är de framgångsrika, några har 

startat flera företag eller är på gång med ett andra företag. Deras påverkan på skapandet av 

möjligheterna framgår mellan raderna.   Kurvinen (2009, s. 156) för en liknande diskussion 

där hon tror att det beror på att det primära målet med företagandet bland hennes respondenter 

inte var företagandet i sig. Kanske är det något svenskt, kanske är det könsrelaterat, flera av 

respondenterna refererade till jantelagen
2
. Vi drar här en koppling i linje med Kurvinens 

studie, då två av våra respondenter uttryckte detta spontant och med egna ord. Det tog lång 

innan de kunde identifiera sig som företagare. Vi anser att våra respondenter skapat sina 

möjligheter, de har alla haft olika utlösande faktorer som väckt idéer, olika faktorer som 

påverkat dem som hinder eller drivkrafter. Utifrån Kats & Gartners modell över den 

                                                 
2
 Jantelagen är en oskriven lag som i korta drag säger att man inte får tro att man är något och man ska inte tro att 

man är bättre än någon annan. Enligt Nationalencyklopedin är de tio ”budorden” präglade av 

småstadsmentalitet och avundsjuka. 



47 

 

entreprenöriella processen (1988, s. 433) kan vi konstatera att våra respondenter genomgått 

processen och berört de delar som processmodellen tar upp.  

 

 

5.1.2 Nätverk  

 

Nätverkets betydelse varit ett ämne som vi tidigare i studien inte berört djupare än att det är 

en möjligt påverkande faktor under den entreprenöriella processen (Kats & Gartner, 1988, s. 

433). Men genom empiriinsamlingen tog detta ämne en stor plats och flera av respondenterna 

lade en betydande vikt vid detta under starten av företagen. Vi har därmed valt att redovisa det 

empiriska materialet gällande nätverken separat för att lyfta fram denna nya insikt.  

 

Entreprenör A har inte stöd av något nätverk för kvinnor men däremot av en lokal 

företagarorganisation efter att ha blivit uppringd av att vara med. Hon har flyttat från en 

storstad till en småstad och kände inte andra kvinnor på orten och det var därför hon gick med 

i företagareorganisationen där det finns både män och kvinnor. Hon menar på att närverkande 

verka öka och att det för tio år sedan inte fanns så många forum/närverk. A anser att det är 

viktigt att bygga upp kontakter och ha framförhållning och det behöver nödvändigtvis inte 

vara kvinnor utan även män, det vill säga andra som bedriver företag. Hon tror dock inte på 

”hitte-på-kvinnor-nätverk”, där tanken är att man sammanför kvinnor som ska nätverka. 

Eftersom det inte finns så många kvinnor i företagandet så ”tvingas” de i dessa nätverk 

samverka och om de har olika verksamheter så blir de inte hjälpta av varandra i någon större 

utsträckning.  A menar på att nätverkandet endast ska vara för kvinnor och då helst i samma 

bransch.  

 

Entreprenör B sitter med i en styrelse för ett nätverk och hon anser att det kan bero på en 

kvotering av unga kvinnor som en anledning. Vilket hon ställer sig en aning tveksam till men 

har beslutat för att sitta med då hon finner det vara en extremt viktig fråga. I styrelsen har hon 

märkt vilken skillnad de kan göra.  

 

Entreprenör C förklarar att nätverkande är mycket viktigt, både i starten och under 

företagsprocessen. Tidigare har hon medverkat vid ett projekt för kvinnor som drevs av 

blanda annat Västerbottens handelskammare. Hon upplevde att Gunilla Lindner, 

affärsansvarig kontaktperson, var mycket tillmötesgående och hon fick ett stort stöd. C fick 

även stort stöd av Entreprenörskapscentrum med utvecklandet av affärsplanen och andra 

ekonomiska frågor. 

 

Entreprenör D har erfarenhet av nätverkande och hon anser att det är mycket viktigt att vara 

med i ett nätverk. Hon saknade däremot en mentor i det tidiga skedet av företagandet, särskilt 

det första året. Det tog en tid innan mentorskapet löste sig för henne. Det är även viktigt att ha 

förebilder som företagare, det vill säga någon du kan be om hjälp nästan när som helst, någon 

som kan tipsa om lokaler och andra praktiska saker som är viktigt i början. 

 

Entreprenör E har inte engagerad sig i någon större utsträckning i något kvinnligt nätverk. 

Hon reflekterar över att det kunde säkert ha hjälpt henne i vissa skeden av processen. Ibland 

kände hon att hon saknade stöd, saknade något att fråga.  

 

Entreprenör F är med i ett nätverk för kvinnor i just hennes bransch som hon själv har varit 

med och starta och hon är även med i Företagarna. F tycker det är viktigt att nätverka och lära 

känna andra företagare, och hon saknar fler forum inom hennes verksamhetsområde. Hennes 
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företag samarbetar med andra företag med ungefär liknande verksamhet och de fungerar som 

ett slags nätverk av företagare som delar på uppdrag beroende på kompetens.  

 

Entreprenör G ansåg att nätverkandet var av stor betydelse. Det stöd som fanns i att ha 

medmänniskor i samma sits eller som varit där var avgörande för hur snabbt och enkelt hon 

gick igenom processen. Det var även en drivkraft som smittades, att se och få höra hur andra 

gått tillväga, lyckats eller misslyckats och inte fallit till grunden för det. 

 

Entreprenör H ansökte och fick en plats hos Krenova. Ett företagshotell som även fungerar 

som nätverk med tillgång till coachning och utbildning. För henne var det en ren katapult. 

Hon gick igenom processens delar med rekordfart och enkelhet då problem och hinder snart 

var lösta.  Vilket problem hon än hade så fanns det svar och hjälp att få. Att omge sig av andra 

med visioner och drivkraft var det bästa. Hon upplevde det som en enorm trygghet.  

 

5.1.2.1 Sammanfattning och analys 

 

För två av respondenterna har nätverkande varit avgörande för företagsstarten. Samtliga 

respondenter anser att det är viktigt att nätverka men att det nödvändigtvis inte alltid behöva 

vara just nätverk för kvinnor. En del av våra respondenter anser att det är viktigt att vara med i 

nätverk för kvinnor och en annan anser att huvudsaken det är inom samma 

verksamhetsområde och att det inte spelar någon roll om nätverket innehåller män och 

kvinnor. Flera sitter med i en styrelse i ett nätverk och en av våra yngsta respondenter har 

blivit kvoterad. Ett par har dessutom bildat egna nätverk.  Att vilja och ha en drivkraft att 

starta nätverk tolkar vi som författare som en möjlig entreprenöriell drivkraft där det finns en 

vilja att få sitt företag att utvecklas men samtidigt verka för goda ändamål, såsom att hjälpa 

andra entreprenörer. Att gå med i ett nätverk är ett steg på vägen för att skapa kontakter och 

att nå sina mål (Kats& Gartner, 1988, s. 433).  

 

Dock upplever vi att den entreprenöriella processen lägger en liten vikt vid nätverket i 

jämförelse med den vikt som vi upplever bland våra respondenter i denna studie. 

 

Nätverk framgår som viktigt för våra respondenter och ett par reflekterar över att det kanske 

extra viktigt i glesbygdsregioner. En av våra respondenter nämnde att hon saknar ett nätverk 

inom hennes verksamhetsområde och det kan vara ett tecken på att just hennes område, IT är 

mer ovanligt för kvinnor och på grund av en liten region där det finns färre företagare. 

Andelen nystartade företag i Västerbotten har ett av de lägsta värdena i Sverige. 

Tillväxtverket (2013) och Näsman (2000, s. II:39) för en liknande diskussion där hon menar 

att en del av kvinnorna i hennes undersökning upplevde nätverkandet som en viktig del av 

processen. Hon menar också på att det kan vara extra viktigt vid långa avstånd, glesbygd.  

 

5.1.3 Entreprenörens  drivkrafter och motiv att prestera 

 

Enligt McClelland (1967, s. 60) känner entreprenörer ett större behov av att prestera än andra 

och de vill gärna ha friheten att styra sina egna liv. Anledningen till att vi valt att använda 

denna teori är för att hans prestationsprestationsbehovsteori ger oss en vinkel att belysa 

motivationer och drivkrafter som fört de kvinnliga entreprenörerna i genom den 

entreprenöriella processen. Vi ställde frågor om respondenternas entreprenöriella process, hur 

och varför de valde att starta företagen.  Frågorna la vi fram med försiktighet och öppna för 
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att inte styra eller påverka svaren. Frågor som gett mycket information var berättelsen från idé 

till verklighet och målen med uppstartandet av företagen som vi presenterade i ovanstående 

avsnitt om entreprenörskapsprocessen. Genomgående bland respondenterna upplevde vi 

författare att de var självsäkra kvinnor med drivkraft, de hade tydliga mål och flera av dem 

drev eller var på väg att starta flera företag.  

 

Enligt McClellands prestationsbehovsteori finns dessa tre behov där behovet av att prestera 

och behovet av makt är de utmärkande för entreprenörer.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9.   McClellands prestationsbehovsteori. Egen modell 

 

 

5.1.3.1 Sammanfattning och analys 

Vi kan av svaren utläsa att alla kvinnorna har startat sina företag då de känt ett behov av att 

utvecklas, prestera, haft en passion och en drivkraft vilket kan kopplas till behovet av att 

prestera och behovet av makt. (McClelland, 1967, s.60) . En respondent uttryckte hennes mål 

vara: 

 

”Mitt mål med företagandet var att få bestämma själv, göra det jag är bra på, gå med vinst 

och få god inkomst”.                                                                                                                                        

- Citat respondent 

 

Hon säger även att hon valt en bransch som ger så pass mycket inkomst att hon som 

ensamstående tvåbarnsmor har det gott ställt. Dennes utsago visar en klar koppling till 

McClellands teori (1967, s.60) om vad som motiverar entreprenörer. Nedan har vi två andra 

respondenters övergripande mål med sina företaganden. 

 

 

”Har alltid varit intresserad av detta och haft en dröm om att få skapa något själv, det har nu 

förverkligats och jag älskar mitt arbete!”       

- Citat respondents 

 

”Min mission är att sprida tron på människan, se potentialen och skapa en bättre värld i 

slutändan.” 

- Citat respondent 

 

Dessa två entreprenörers svar ger oss förståelsen om att det finns behov om 

självförverkligande och att få driva samhällsfrågor vilket kan placeras under behov av att 

prestera. McClelland (1967, s.60) förklarar i sin teori att behovet av att prestera är viljan att 

uppnå något, såsom ett personligt mål eller dröm. Tydligt kan vi även se en koppling till 

prestationsbehovet hos de andra entreprenörerna. En sa upp sig från en tidigare anställning 

eftersom hennes interna projekt blev motarbetade, såg möjligheten att utveckla sitt projekt 

själv. Hon startade sitt företag för att förverkliga sin affärsidé och vision.  

 

Behovet att prestera 

 

Behovet av 

samhörighet/tillhörighet 

 

Behovet av makt 
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Sammanfattningsvis kan vi knyta ihop respondenternas svar och säga att de alla har känt 

något slags behov, önskan om att kunna identifiera sig med sina värderingar, de har velat 

skapa utrymme för att utöva sina arbeten efter egna regler vilket bekräftas av McClelland vara 

motivationer som finns hos entreprenörer (McClelland, 1967, s. 60). Både Kurvinen (2009, s. 

158) och Näsman (2000, s. III:146-147) korresponderar med våra resultat där de diskuterar att 

en av de största anledningarna till att starta eget var för att kunna bestämma själv, skapa 

förutsättningar för utveckling och ha makten i egna händer.  

 

McClellands teori är som tidigare diskuterat ifrågasatt, det är svårt att dela in människor/ 

kvinnor/entreprenörer i grupper och generalisera (Landström, 2005, s. 62 ff). Vi är inte ute 

efter att generalisera, dock är det intressant att se mönster, likheter vilket vi har kunnat 

använda McClleands teori till. Alla kvinnor har haft olika mål med sina företaganden, olika 

katapulter som satt igång processerna men vi kan se att de alla driver projekt framåt. De har 

velat skapa något nytt, förverkliga en dröm, göra gott i samhället eller förbättra sin 

levnadssituation och som Kurvinen (2009) och Näsman (2000) ovan nämnda håller med om 

att de få makten över sina liv. Så vi anser att McClellands teori kan ge oss mönster och en viss 

förståelse i kopplingen mellan behov och handling.  

 

Med koppling till McClellands teori om de två personlighetstyperna; en högpresterande och 

en lågpresterade, kan vi konstatera att de kvinnor vi intervjuat tillhör den högpresterande 

genom att våra respondenter talar om vikten att våga ta risker, att våga, vilja att arbeta hårt, 

vid start av företag. Den högpresterande tar ofta risker med den lågpresterande kretsar kring 

sin egen förmåga och törs inte ta några större risker.  (McClelland, 1967, s. 44). 

 

Upplevda motivationer och behov: 

 

o Önskan om att förverkliga sig själv 

o Följa en dröm/ arbeta med sin passion 

o Vara sin egen chef, kunna styra själv 

o Friheten  

o Verka för ett gott ändamål 

o Förbättra sin levnadssituation 

o God inkomst 

o Önskan om att utvecklas 

o Göra karriär 

o Önskan om att göra något gott i samhälle 

o Påtryckningar från omgivningen 

o Stort samhällsintresse 
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5.2 Analys och empiri – Motivationsteorin  

 

För att undersöka motivationer och drivkrafter hos de kvinnliga entreprenörerna i 

Västerbotten valde vi att använda oss av push- och pull teorin, som delar in anledningarna till 

att starta företag i två grupper; har de själva tagit initiativet till företagandet (pull-faktor) eller 

har de ”tvingats” in i företagandet av olika skäl som exempelvis arv (push-faktor). Exempel 

på push- och pull faktorer enligt Sundin (1989): 

 

o Pull faktorer: Pengar, Självförverkligande, idéer och kunskap, ideologiska. 

 

o Push faktorer: Arbetslöshet, arv/övertagande, vantrivsel på arbete, arbete i branschen 

och familjeskäl. (Sundin, 1989, s. 80) 

 

 

5.2.1 Push och Pull 

 

För att få svar på varför entreprenörerna trätt in i företagandet så ställde vi frågor om 

affärsidén, anledningen till startandet och om det fanns företagande inom familjen, ärvt 

företaget. I tabellen nedan har vi sammanställt frågor och svar som gett oss en bild om 

entreprenörernas motivationer. 

 
Entreprenör Antal delägare Vems var och hur 

uppkom idén?  
Varför startades företaget Företagandet 

inom familjen 

A Ensam  Egen idé som växte fram 
från tidigare arbete och 
synlig efterfrågan. 

 Affärsiden skapades eftersom hon upptäckte 
att det finns en efterfrågan av hennes tjänster 
i kombination med begränsat utrymme för 
utveckling på den tidigare arbetsplatsen. 
Hennes stora samhällsintresse drev på iden 
om att starta eget. 

Ja 

B Ena företaget 
ensam, det andra 
med en delägare 

Egen idé, utvecklad i flera 
steg. Passionen för ämnet 
var grundorsaken 

Hennes passion är stor och hon valde att följa 
sina drömmar och arbeta med det hon brinner 
för.  

Ja 

C Ensam Egen men, skapad av 
efterfrågan från företag. 

Brinner för ämnet, orädd och duktig. Hon var 
efterfrågad och omtyckt. Folk i hennes 
omgivning pushade henne till att starta, långt 
innan hon själv ens tänkt tanken. 

Nej 

D Ensam Den utvecklades med 
tiden och efterfrågan på 
hennes tjänster 

Hade inga större valmöjligheter. En skada 
gjorde att hon inte kunde fortsätta sitt arbete.  
Valde då att starta eget inom ett annat ämne 
som hon var intresserad av. 

Nej 

E En delägare i ena 
företaget, Två i 
det andra 

Egen ide skapad från ett 
brinnande intresse. 

Hon startade företaget eftersom hon ville 
arbeta med sin passion och kunna verka för 
bättre arbetsförhållanden i de fattiga länderna 
där hennes produkt produceras.  

Nej 

F Ensam Egen idé Fångade en 
möjlighet.  

Startade företag mycket på grund av dels viss 
vantrivsel på tidigare anställning. 

Ja 

G Ensam Egen ide Hon förlorade sitt arbete. Valde då att 
utveckla sin hobby till företag.  

Nej 

H tillsammans med 
en partner 

Egen ide Önskan om att få arbete med det hon är 
intresserad av. Brist på arbeten påverkade 
hennes beslut.  

Ja 

 
Tabell 4  Push och pull. Sammanfattning frågor och svar från våra respondenter 
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5.2.1.1 Sammanfattning och analys 

 

Push och pull-faktorerna är väl använda inom tidigare entreprenörskapsforskning (Amit & 

Muller, 1995; Alstete, 2003; Carter et al., 2003; Hughes, 2006; McClelland et al., 2005 och 

Kirkwood, 2009). Även vi kan nu bekräfta denna teori eftersom våra respondenter svar tydligt 

kan placeras i antingen push, pull eller i en kombination av de två faktorerna. Tre av våra 

tillfrågade, entreprenör B, E och H startade företag eftersom de drevs av sin passion och sökte 

utvecklingsmöjligheter vilket är pull-faktorer. Entreprenör A, C och G beskriver pull-faktorer 

i kombination med push-faktorer. Entreprenör C drevs på av folk i omgivningen och företag 

som efterfrågade hennes tjänster och entreprenör A drevs av viljan av utveckling men 

upplevde motstånd och begränsningar på den tidigare arbetsplatsen. Entreprenör H blev av 

med sin anställning och tog tillfället i akt då inga arbeten fanns att söka och hon ville utveckla 

sin hobby till ett vinstdrivande företag. Entreprenör D och F påverkas av push-faktorer som 

vantrivsel på tidigare arbetsplats eller på grund av en faktor som påverkat att hon inte kunde 

fortsätta sitt tidigare arbete. 

 

 

 

 

 

 
Entreprenör D Entreprenör A Entreprenör B 

Entreprenör F Entreprenör C                                                  Entreprenör E 

                                                          Entreprenör G Entreprenör H                                

   

 
Figur 10.   Push och pull fördelning. Egen modell. 

 

Vi har fått en relativt jämn fördelning av pull och push-faktorerna. Pull är något starkare än 

den Push. Tidigare studier gjorda runt om i världen har visat olika fördelningarna på Push och 

Pull, Pull-faktorerna var starkare i exempelvis de kvinnliga entreprenörerna i Malaysia. Ismail 

et al. (2012) lägger fram det i koppling till att det är ett utvecklingsland. Sverige är inte ett 

utvecklingsland i samma skala som Malaysia men Pull-faktorerna var de vanligaste bland 

kvinnliga entreprenörer i Sverige i Holmquist & Sundins studier (2002, s. 120 och Sundin, 

1989, s. 78 ff). I Afghanistan var Push-faktorerna av större betydelse där kopplingar görs till 

de stora löneskillnaderna mellan könen och att kvinnorna känner sig undervärderade (Holmen 

& Tar min, 2011).  

 

Jordbruksverket (2006, s. 12) skrev att det troligtvis finns skillnader mellan regioner, 

glesbygd och tätbefolkade områden i Sverige och att push-faktorer kan ha större påverkan i 

glesbygden. I en analys mellan vår studie, Sundin & Holmquist (1989) och Jordbruksverket 

(2006) kan vi säga att jordbruksverket indikerar på att ha rätt då vår studie ger en jämn 

fördelning av push- och pull-faktorer. Sundin & Holmquist hade pull-faktorn som starkare. 

Jordbruksverket har inget djupare belägg för sin teori då det inte finns några större studier 

gjorda på glesbygd versus storstad och Sundin & Holmquists studie gjordes för över 20 år sen 

vilket gör att vi är försiktiga med styrka våra slutsatser med dessa källor. Dock är det 

intressant att reflektera över i samråd med nyligen gjorde studier så som de nämnda i 

ovanstående stycke.  

 

En typisk Push-faktor är överlåtanden i familjeföretag där förväntningar från familj kan styra 

beslutet att gå in i företagandet. Fyra av våra respondenter har företagande inom familjen men 

Push  Pull 
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ingen av dem har gått in i familjens företag. Dock driver Entreprenör F ett annat företag 

tillsammans med sin mamma som de startade tillsammans. 

 

Majoriteten av respondenternas svar bekräftar tidigare studiers resultat av olika push- och pull 

faktorer. I jämförelse med tidigare liknande studier men vid andra orter är att önskan att få 

verka för något gott i samhället, hjälpa andra eller verka för bättre arbetsförhållanden i 

världen, ligger som en utmärkande drivkraft hos kvinnor i Västerbotten (Näsman, 2000 och  

Kurvinen, 2009). Det ger oss en förståelse om att det kan finns en regional skillnad och denna 

vilja att arbeta med samhällsfrågor är starkare i till exempel Västerbottens län. Vi kan dra 

paralleller till Holmen & Tar min’s studie (2011) som även de har funnit att det finns en stark 

önskan hos de kvinnliga entreprenörerna att starta företag eftersom de vill hjälpa andra och 

arbeta med samhällsfrågor. Afghansistan är ett land under utveckling och kvinnorna vill verka 

för ett mer jämställt samhälle (Holmen & Tar min, 2011, s. 308) . Vi tolkar det som att 

kvinnor känner ett behov av utveckling och förändring. Hos våra respondenter finns det en 

vilja om att förändra arbetsförhållanden och verka för ett mer jämställt företagande i länet.  

 

En av våra respondenter startade företaget eftersom hon önskade skapa arbetsförhållanden 

som fungerade med livet som ensamstående mor. En annan av våra respondenter ville anpassa 

arbetet efter familjens tider. I en studie från England (Moult & Anderson, 2005) fann de att 

den push-faktor som skiljdes åt mellan män och kvinnor var familjeförhållandet. Männen 

prioriterade karriären framför familjen och anpassade familjelivet efter arbetet. Kvinnorna 

prioriterade familjelivet framför karriären och såg därmed det som en drivkraft till att starta 

företag. De kunde anpassa sitt företag efter familjekalendern. Detta är i linje med en av våra 

respondenters utsago.  

 

 

Upplevda Motivationer: 

 

o Önskan om att göra något gott i samhället 

o Ekonomiska faktorer 

o Få arbeta med passionen 

o Självförverkligande 

o Vantrivsel på tidigare arbete 

o Skada som orsakade problem med att fortsätta det tidigare arbetet 

o Familjepusslet 

o Önskan om att få utvecklas 

o Friheten att få bestämma över sitt eget liv 

o Efterfrågan hos kunder 

o Påtryckningar från omgivningen 

o Stort samhällsintresse 
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5.3 Empiri och Analys – genusteorin (hinder/motstånd) 

 

5.3.1 Genuskontraktet och Genussystemet 

Genuskontrakt är ett oskrivet kontrakt som används för att förklara relationen mellan mannen 

och kvinnan. Detta kontrakt innehåller regler för könens rättigheter, skyldigheter och ansvar 

(Hirdman, 2007, s. 216 ff). Hon har definierat tre nivåer av osynliga maktförhållanden:  

 

- Nivå 1: Den kulturella överlagringens nivå – föreställningar mellan hur en ideal relationen 

mellan man och kvinna bör vara.  

 

- Nivå 2: Den sociala institutions-, integrationsnivån eller arbetsdelningens nivå 

 

- Nivå 3: Den socialiserande nivån, vilket är på individnivå. 

 

Genussystemet är en struktur av samhället på två plan, först det hierarkiska planet där 

kvinnliga och manliga egenskaper särskiljs och det manliga är överordnat det kvinnliga, dessa 

egenskaper är dock inte könsbundna utan kvinnor kan ha manliga och kvinnliga egenskaper 

och värderingar och vice versa.  Det andra planet är segregeringen av könen och man skiljer 

mellan horisontal och vertikal segregering. Horisontal syftar på att kvinnor och män är olika 

starkt representerade i olika branscher och jobb. Med vertikal segregeringen menas den 

skiljda fördelningen på positioner inom företag, kvinnor har generellt lägre befattningar. 

(Holmquist & Sundin, 2002, s. 40)  

 

Genussystemet och kontraktet behandlar normer och roller, när kvinnor rör sig, beter sig 

annorlunda, kliver ur normer och rubbar dessa kontrakt och regler så ifrågasätts de, 

motarbetas och ses som annorlunda (Näsman, 2000). Kurvinen (2009, s. 199) visar med 

hennes resultat att normer, förutfattade meningar och omgivningens syn påverkar kvinnorna 

som motstånd, obehag och svårigheter med att identifiera sig som företagare/entreprenörer. 

Kurvinen nischade sitt arbete mot kvinnor som kom från offentlig sektor men vi tror att 

hennes resultat kan vara intressanta även i andra branscher.     

 

Fokus i dessa teorier har varit att belysa de möjliga motstånd och hinder som de kvinnliga 

entreprenörerna upplevt i starten av företaget. Dock har vi även varit kritiska mot vårt valda 

perspektiv att belysa genusrelaterade frågor som negativa påverkningar och har därför även 

varit lyhörda om positiva upplevelser, bemötanden och motiverande faktorer relaterade till 

genusteorierna. 

 

5.3.2 Tiden under den entreprenöriella processen 

 

Efter att respondenterna berättat om deras väg från tanke till idé till verklighet frågade vi hur 

de upplevde den processen, vad som var svårt/lätt, vilka som var de största hindren och 

motstånden de upplevde samt hur de upplevde omgivningens bemötanden.  Vi sammanfattade 

dessa hinder i tabell 3 men har valt att gå djupare in på dem i detta avsnitt. 

 

Entreprenör A var yngre och hade arbetat på ett stort företag i en storstadsregion ett antal år. 

Efter ett tag i företaget beslutade hon sig för att bli sin egen. Hon hade vid tillfället dyra 

bostadslån.  Hon hade från början svårt att få lån till aktiekapitalet, men efter att ha frågat en 

välansedd man inom näringslivet att sitta med i styrelsen så beviljades hon lån. A upplevde att 

i och med denne man så fick hon lånet till företaget. Hon upplevde även att företaget blev 
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legitimt och att förtroendet för hennes entreprenörskap ökade.  A anser att den ekonomiska 

biten som att göra bokslut och skattedeklarationer skapade en viss rädsla hos henne men hon 

valde då att köpa den tjänsten. Hon tillhör ett slags företagarnätverk där de delar på uppdrag 

som fördelas beroende på deras inbördes olika kompetenser. A anser att man måste våga be 

om hjälp för den finns att få. Hon tror att många entreprenörer är rädda för att be om hjälp för 

att det finns ett tryck att en entreprenör ska kunna allt. 

 

Entreprenör A blev ifrågasatt av folk i sin omgivning varför hon skulle starta eget när hon 

redan hade ett arbete? A kände det som att de tyckte det var ”onödigt”. Hon bemöttes av 

negativa kommentarer som att ”som egen företagare kan man inte ta ut någon lön”. Hon 

upplevde att det var få som ansåg att det var kul att hon skulle starta eget. Men däremot har 

vänner och äldre män stöttat henne men de yngre var mer negativa. A:s familj har även ställt 

sig positiva till hennes idé att startat eget och stöttat henne i processen för de har själva en 

företagarbakgrund men de var däremot oroliga för att hon arbetade för mycket. A upplevde 

inte något särskilt i bemötandet från kunder eller affärsrelaterade kontakter, men däremot från 

samhället och då från myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket. Hon berättar att 

när hon blev gravid så skulle hon fylla i ett papper och intyga att hon är gravid samtidigt 

skulle hennes chef också intyg, men hon är ju chef över hennes företag, och en chef kan ju 

intyga för sig själv (samma person). Hon hade detta på känn och Försäkringskassan krävde då 

in alla årsredovisningar tio år tillbaka i tiden i pappersformat och inte via e-post som hade 

underlättat. Detta tog mycket tid att ordna fram och kändes byråkratiskt. Hon fick rådet av 

Försäkringskassan att lägga ned sitt företag eftersom hon blev gravid. Detta råd tror hon inte 

att en man skulle få vid en föräldraledighet  

 

A nämner även att vid en konferens om kvinnors företagande var bland annat 

Landshövdingen och Maud Olofsson på plats och A passade på att nämna denna byråkrati 

som orättvis och blev bemött med skratt.  A menar att på denna konferens så gavs det en 

”romantiserad” bild av kvinnligt företagande och det sades hela tiden att man måste våga. 

Hon menar på att man vurmar om kvinnors företagande men när de sedan blir gravida så blir 

man ifrågasatt. Hon ville säga detta till Maud Olofsson för att det ska bli en mer politisk 

prägel på det hela. Att få till politiska resurser att göra alla kvinnors företagande jämställda 

med männens. 

 

Hon menar vidare att om en kvinna blir gravid och blir borta några år, hur bär man sig åt för 

att komma tillbaka som företagare. Hon tror att detta dilemma drabbar ofta kvinnor och sällan 

män på grund av graviditeten som gör detta avbräck i företagandet. Det kan ju hända att 

komplikationer inträffar i graviditeten som gör att det tar längre tid att komma tillbaka till 

företagandet. Hon kan tänka sig att det är svårare för nyexaminerade som startar företag, 

därför att de har ingen grundtrygghet att luta sig tillbaka på. De bär inte på samma trygghet i 

sin roll som entreprenör. 

 

När A startade eget för cirka tio år sedan så upplevde hon att många kollegor och då särskilt 

från Bankpersonal, hade synen på att starta eget kan man väl göra om man är arbetslös och 

inte när man har jobb. Hon upplevde att de ansåg att starta eget är ”sista utvägen” om man 

inte får något annat. Hon vet inte om det är annorlunda idag, för nu sitter hon på en annan 

erfarenhet och behöver inte söka efter information. Idag är hon säkrare i sin roll som 

företagare. A som arbetat utomlands som exempelvis i Amerika menar på att synen på att vara 

företagare är mycket bättre där än i Sverige. I Amerika uppmuntrades det till företagandet på 

ett helt annat sätt. De verkar vara mer intresserade av din produkt och ställer sig nästan i kö 

för att ge lån och lansera en produkt, de uppmuntrar till kreativitet och till entreprenöriella 
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personer. I Sverige blir man istället hänvisad till ett Företagscentrum för att man ska det. 

Företagsklimatet är inte lika stödjande i Sverige menar hon på. 

 

Hon upplever att det finns mycket mer att göra på nationell nivå vad gäller företagsklimatet. 

A menar på att Jantelagen tyvärr finns. 

 

Entreprenör B:s företag startade först på hobbynivå men affärsiden utvecklade sig och hon 

beslutade för att satsa heltid på hennes verksamhet. B upplevde mycket byråkrati i och med 

låneansökan. När hon skulle låna medel till aktiekapitalet så upplevde hon att hennes affärsidé 

blev ifrågasatt och hon fick arbeta hårt för att övertyga banken. Hon diskuterade huruvida 

detta kunde bero på att hon var mycket yngre då (åldersfaktor) och att hon gav sig in i en 

bransch som inte så många kvinnor ger sig in i (könsfaktor). Men hon fick till slut lån med 

hjälp av anhöriga.  Vid starten så separerade entreprenör B med sin dåvarande pojkvän som 

inte stöttade henne i hennes företagande. Ekonomin var tuff i början och B tror att kvinnor är 

mindre benägna än män att låna pengar när det krisar. B anser att det kan ha att göra med att 

män är mer riskbenägna än kvinnor. Entreprenör B ansåg att det jobbigaste har varit att många 

hade en åsikt om att det inte gick att leva på hennes verksamhetsområde eller företag. Men 

eftersom hon är envis och brann för ämnet så ville hon bevisa motsatsen. Hon tror att 

avundsjuka och Jantelagen fanns med i bakgrunden. Hon anser även att folk inte är beredda 

på att betala för uppdrag och att hon blir ifrågasatt om att vissa saker hon gör får kosta men 

inte annat. Hennes bransch är relativt oreglerad säger hon. 

 

Entreprenör B:s föräldrar och vänner uppmuntrade och peppade henne. Hennes föräldrar har 

egen erfarenhet av att bedriva eget. B:s dåvarande pojkvän stöttade henne inte. Han förstod 

inte varför hon skulle ha eget företag och att hon var tvungen att arbeta och vara borta från 

hemmet så mycket. B upplevde att det jobbigaste var att få försvara sitt verksamhetsområde, 

för människor runt i kring henne sa att det inte går att leva på det hon gör. Men att hennes 

envishet och att hon ville bevisa motsatsen drev henne vidare. Hon tror att jantelagen finns 

och avundsjuka vilket gör att hon inte får vissa uppdrag på grund av det. Folk vill helst inte 

betala för vissa av hennes tjänster. 

 

Entreprenör C upplevde att hon fått stort stöd av både familj och vänner och upplevde aldrig 

motstånd från omgivningen. Deras tro på henne och stöttning har betytt väldigt mycket för 

henne vid uppstarten av företaget. Hennes man har gett henne ett mycket stort stöd. Hon har 

arbetat 30 år i branschen har ett etablerat namn.  

 

Entreprenör C beskriver den första tiden som tuff men att hon fick stort stöd av 

Entreprenörscentrum, Västerbottens handelskammare och framförallt folk i sin närhet. Även 

entreprenör C upplevde att de största problemen var de ekonomiska delarna. C säger att 

tilltron till den egna förmågan att driva företag var ett hinder. Hon hade mycket svårt att se sig 

som företagare. Ett annat problem för henne var att hon arbetade med mjuka frågor vilket 

delvis gav henne kommunikationssvårigheter med manliga företagare då de inte har samma 

intresse och förståelse för de samhällsnära frågor hon arbetar med. Kvinnor visar en annan typ 

av förståelse. Men då de flesta företag drivs av män så är det just dessa som hon möter.  

 

Många i entreprenör D:s närhet hade åsikter om att det var svårt att vara egen företagare. Hon 

anser att den informationen som hon fick av Entreprenörscentrum var mycket informell och 

opedagogisk. Handläggarna på Entreprenörskapscentrum var positiva till hennes affärsidé 

men att den var något otydlig. Hon gick en starta eget kurs och gjorde upp en affärsplan. D 

anser att mallen för affärsplanen är för dålig, vilket hon tror är ett stort hinder och själva det 
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byråkratiska och inte så pedagogiska i mallstrukturen kan avskräcka. Det kan uppfattas som 

svårare än det är att start eget. D saknade även en mentor vilket hon inte hade till en början 

och det tog ett år innan hon fann en. Detta menar D på är viktigt del i företagandet. D ansåg 

att det tuffaste med starten var att lämna över bokföringen till en annan eftersom det är en 

känslig del och att hon vill kunna lita på den som sköter ekonomin. Att ha någon som har rätt 

ekonomisk kompetens är viktigt anser D då hon har dåliga erfarenheter av detta. Hon anser att 

en entreprenör inte behöver vara expert på allt men ha kontroll. D säger att hon kände att höll 

på att ge upp av ekonomiska skäl. Till en början hade företaget ingen checkkredit, eftersom de 

fått avslag på sin ansökan på grund av att företaget startade som ett projekt. D anser att det var 

dåligt av banken att inte ge ett beslutsbesked. Hon upplevde att hon blev dåligt bemött av 

banken men att det troligtvis berodde på okunskap om vad hon hade för verksamhet. 

Företaget beviljades en checkkredit så småningom när det blev lite större och skaffade lokaler 

för sin verksamhet. Entreprenör D hade små barn vid uppstartandet av eget företag och 

hennes man stöttade henne mycket. Det har betytt mycket då vid starten kan ekonomin bli 

lidande. D har fått stöd av vänner som hjälp henne med det praktiska arbetet och de har hjälp 

henne att få värdefulla kontakter till uppdrag. Men D har även upplevt att det kan vara 

”hotfullt” att vara företagare bland vissa vänner och att det är lätt att tappa kontakten då man 

inte har något gemensamt längre. D anser att företagandet har gjort att hon förlorat vänner och 

fått nya. D upplever att det däremot finns motstånd från samhället och då särskilt när det 

gäller att få beviljat företagsstöd. D menar på att det är svårare för kvinnor att få företagsstöd 

än männen, hon tror att systemet premierar männen. Det kan bero på att kvinnor verkar i 

branscher som exempelvis utbildning medan männen återfinns i mera traditionella branscher 

som verkstäder. D anser att normerna är förlegade och att samhället inte synliggör kvinnors 

företagande. D har upplevt annat motstånd i form av avundsjuka om kvinnor börjar ta plats 

och det beror nog på bland annat jantelagen säger D. Hon har ofta blivit bemött med frågor 

som ”hur får du det att gå ihop med familjen”. D säger att vänner hjälpt henne med en del 

praktiska saker och via dem fått värdefulla kontakter till uppdrag. Men detta kan även te sig 

”hotfullt” att vara egen företagare, bland gamla vänner. D tycker att hon både förlorat gamla 

vänner och fått nya på grund av företagandet. D upplever att jantelagen finns och då särskilt 

om kvinnor börjar ta plats. Det kan bero på att enligt jantelagen så får du inte tjäna mycket 

pengar enligt henne. 

 

 

Entreprenör E anser att hon blev ifrågasatt från första början, det vill säga hennes kapacitet 

som företagare, hur seriös hennes affärsidé var. Hon upplevde motstånd i form av att de inte 

trodde på hennes affärsidé. Hon gav ett exempel på sitt första möte på Entreprenörscentrum 

där de inte visade något intresse för hennes verksamhet, hon fick inget stöd eller hjälp med 

sina funderingar och frågor. Den mannen hon mötte där klappade henne i princip på huvudet 

och ifrågasatte hennes kunskap. Men entreprenör E anser att det faktum att hon brann så starkt 

för sin idé gav henne kapaciteten att kämpa vidare i processen. När hon vid ett annat skede 

kontaktade Almi så mötte hon direkt motstånd där då de ansåg att företaget hon skulle starta 

finns det för många av i Sverige för att hon ska ha en chans, de drog förutfattade meningar 

och E fick meddela att det endast fanns ett enda företag i hela Sverige som gjorde det hon 

hade som plan. E upplever att det är hos männen hon stött på motstånd då det endast varit 

män hon mött under möten relaterade entreprenörskap och företagande, hon reflekterar över 

att om hon mött kvinnor kanske de var annorlunda. Idag driver hon framgångsrikt företaget 

och är i starten av ännu ett. Starten var otroligt tuff enligt E, hon menar att om någon skulle 

fråga henne idag om hon skulle göra samma resa igen så skulle hon säga nej. Entreprenör E 

upplevde att hon fick stort stöd från både familj och vänner, deras tro på henne har betytt 

mycket.  För E var bemötandet olika från två delar, företagarbranschen och E:s 
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verksamhetsområde. Bemötandet från företagarvärlden var tuff och inkluderade mycket 

motstånd. Från branschen mötte hon bara positiva kommentarer och hjälpsamhet.  

 

Entreprenör F upplevde att starten av företaget var lätt och hon tror att det beror på att det 

finns vana av företagandet i familjen. Men eftersom det egna företaget tog mycket tid och det 

fanns en stor efterfrågan på just hennes tjänster så tackade hon ja till alla uppdrag och hon var 

mycket borta hemifrån. Detta ledde till problem i det privata förhållandet, där mannen inte 

kunde acceptera att hon var tvungen att arbeta så mycket och då främst oregelbundna tider. 

Han ville att hon hellre skulle arbeta dagtid och sköta de små barnen och hemmet och så 

vidare. Hon upplevde att mannen blev störd av att hon plötsligt tjänade mer pengar än honom 

och att hon blev framgångsrik. F kände som att mannen upplevde hennes framgång som ett 

hot mot honom. Det svåraste var problemet med att den före detta sambon (man) var helt 

oförstående till hennes företagande och framgång. 

 

Entreprenör F anser att hon gjort det mesta själv och inte behövt något särskilt stöd av familj 

och vänner. Men hon har dock utbytit erfarenheter med andra företagare, både män och 

kvinnor. Men mest kvinnor för nätverkandets skull. Motstånd upplevdes framförallt från 

sambon. Uppstarten var lätt eftersom vana finns från bland annat företagandet. Med eftersom 

det egna företaget var ett heltidsuppdrag med stor efterfrågan på hennes tjänster så arbetade 

hon mycket. Senare i processen uppstod problem i hennes dåvarande relation.   

 

F upplevde att hon blev bemött på ett bra sätt från sin omgivning. Hon tror att som kvinna och 

företagare ”kan sticka ut lite” eftersom det är fler män som har eget företag i hennes bransch. 

F tror att eftersom det är så få kvinnor inom hennes verksamhetsområde, så blir kvinnor 

lättare ihågkomna och har lättare för att ”sälja in sig”. Hon upplever att kunderna gillar det 

hon gör, både för hennes långa erfarenhet skull och att hon ser kundernas behov. I övrigt så 

har F och hennes kollega i det andra företaget som F är delägare i stött på motstånd från 

främst kommunen. Detta var i samband med ansökan av bidrag och när F tillsammans med 

hennes delägare (också kvinna) skulle besöka kommunen så upplevde hon att de inte blev 

lyssnade till, de kände att de inte fick någon respons. De lärde sig dock att anlita en manlig 

VD för att få gehör. Hon upplever att kommunen ser dem som lite udda kvinnor som är 

företagare och gör det de gör, men F tror att dessa handläggare (kvinnor) är omedvetna om 

detta. F tror dock att män är nog mer accepterade. F och hennes kollega i det andra företaget 

har diskuterat detta om skillnader och vad det kan bero på.  

 

Entreprenör F och hennes kollega i det andra företaget känner av upplevelsen av att vara 

företagare i Västerbotten är en främmande företeelse. F gav ett exempel om när hennes 

kollega i sitt företag skulle debitera ett företag för sina tjänster så ville de hellre anställa henne 

än att betala för tjänsten, de hade svårt att se det som en affärsuppgörelse. F diskuterade om 

företagartraditionen överhuvudtaget är stark i Västerbotten eller om det bara är på den orten 

hon verkar som detta problem finns. F har erfarenhet av att bedriva företag i en storstad i 

annat län söderöver och upplevde inte sådana problem där. 

 

Entreprenör G mötte det största motståndet i sig själv upplevde hon.  Hennes misstro till sin 

egen förmåga att driva företag påverkade henne länge. Det var när hon stod utan arbete och 

inte hade något att förlora som hon vågade ta steget. G upplevde att hennes företagsstart gick 

så smärtfritt och bra på grund av det stöd hon fick hos Krenova. Utan dem hade hon stött på 

betydligt mer hinder. Hon vänder sig främst till kvinnor med sitt företag vilket medförde att 

hon inte mött många män i sin process. Inte heller på banken fick hon problem, dock behövde 
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hon inte låna något större kapital för att starta sin verksamhet. Hon upplever att hon hade tur 

som mötte stöttande och pushande människor längs hela processen.  

 

Entreprenör H upplevde processen som snabb och enkel. Hon tackar Krenova och den 

inkubatorplats hon fick hos dem första året. Vid minsta problem eller frågetecken fanns det 

alltid någon att fråga. Hon gick entreprenörskapsprogrammet och upplevde att de verktyg hon 

fick därigenom var ovärderliga för hennes start. Hon fick konkreta guidelinjer att följa och 

fick kunskap och stöd om hur att hantera olika svåra situationer. H startade även företaget 

tillsammans med en väninna vilket hon upplevde som en trygghet. De hade stöd i varandra. H 

berättade att det faktum att hon hade företagare inom familjen även gav henne stöd.  

 

5.3.2.1 Sammanfattning och Analys 

 

Flera har berättat att de fått jobba hårt med att övertyga folk om sin affärsíde. De har känt att 

de blivit oseriöst bemötta och ifrågasatta. De har fått arbeta hårt med att övertyga banker, 

myndigheter vid ansökningar av finansiella medel.  En respondent som var gravid och fick 

rådet att lägga ned sitt företag under graviditeten. Hon menar på att en man aldrig hade fått 

det rådet om han skulle ta föräldraledigt. Ett par av våra respondenter upplevde att de inte 

blev tagna på allvar förrän de hade en man i ryggen. Varför ansågs inte dessa kvinnor vara 

seriösa undrar vi författare? De var ju bevisligen seriösa i sina affärsidéer, idag driver de 

framgångsrika företag.  

 

Enligt genussystemet så beror detta på att omgivningen har svårt att se kvinnor som chefer 

och företagsledare då det är en manlig domän Hirdman (1988, s. 7). Omgivningen som styr 

genussystemet anser att kvinnor är underordnade och sitter inte på de egenskaper som behövs. 

Detta genussystem kan därför tolkas som ett betydande hinder för kvinnorna i den 

entreprenöriella processen (Hirdman, 1988, s. 7 och Katz & Gartner, 1988, s. 433). Vår 

tolkning går i linje med Näsman (2000, s. III:148) där hon kommer fram till att genussystemet 

påverkat hennes respondenter som hinder och hon skriver att ”de behandlats respektlöst och 

som luft av lokala näringslivsorganisationer”.  En respondent ansåg att det var först när hon 

tog in en man in i styrelsen som hon kände att hennes företagsamhet blev mer legitim vilket är 

ett exempel på att samhället ser på ”mannen som norm och överordnat” på det i det här fallet 

vertikala segregeringen (Hirdman 1988, s. 7-8). Med det menas att positioner i samhället är 

skilda åt och att kvinnor generellt har lägre befattningar. Därför kan män upplevas ha större 

auktoritet och tillförlitlighet . Detta är en tolkningsfråga och vi författare konstaterar att för 

denne respondent skedde en förändring med denna man som styrelseordförande  

 

Samtliga respondenter svarar att de fått stort stöd av familjen och vänner. Men utanför den 

inre kretsen har flera av respondenterna har upplevt olika grader av avundsjuka, det har 

stuckit lite i ögat att en kvinna tar plats och tjänar pengar. Näsman (2000, s II:122) och Hertz 

(1986) ger även de några exempel på avundsjuka i omgivningen hos de intervjuade 

respondenterna i deras studier. Vi kopplar detta till genuskontraktet där dessa kvinnor beter 

sig på ett sätt som inte sig bör enligt kontraktet, vilket skapar oro och obalans i kontraktet 

(Hirdman, 2007, s. 216). Näsman (2000, s II:122) skriver att de kvinnliga entreprenörerna 

upplevde att grannar och andra i omgivningen gärna la spydiga kommentarer om de deras 

framgång.  

 

En respondent anser att det finns motstånd från samhället och då inom området företagsstöd 

och att männens verksamhetsområden premieras framför kvinnornas. Några respondenter 
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talar om förlegade normer och jantelagen, som betyder bland annat att ”du ska inte tro att du 

är något” och att det är ”fult” att tjäna pengar. Detta kan upplevas som ett hot bland vänner 

och ”varför överhuvudtaget starta eget när man redan har ett fast jobb?” var en av 

kommentarerna som en av våra respondenter mötte. Detta skapade en distans och ett par 

respondenter upplevde att de gled isär från sina vänner.  Vi kan koppla detta till 

genuskontraktet, genom att när kvinnor inte följer samhällets normer och det människor 

förväntar sig av dem blir omgivningen osäkra och obekväma. Omgivningen vet inte hur de 

ska möta detta nya faktum (Hirdman, 2007, s. 216). Näsman (2000, s. III:149) diskuterar ett 

liknande fenomen och kopplar det till genussystemet och normer. Hon anser att med tiden 

rubbas genussystemet, då fler och fler kvinnor träder in i dessa manliga domäner. Men folk i 

omgivningen kan känna sig obekväma och reagera på olika sätt. Detta går i linje med våra 

reflektioner över de svar vi erhållit från respondenterna. Även Holmquist & Sundin (2002, s. 

31) talar om omgivnings osäkerhet och hur det kan utveckla avundsjuka, förargelse och 

negativitet. De anser även att när det blir vanligare med kvinnliga företagare och 

entreprenörer så förändras genussystemet. 

 

Intervjuexempel på upplevda motstånden/hindren kopplade till genussystemet/kontraktet: 

 

o Att bli bemött annorlunda eftersom hon var kvinna och då en lägre ålder 

o Att bli ifrågasatt av kunder eftersom hon vara kvinna i en mansdominerad bransch 

o Svårt att få lån - affärsidén blir inte betrodd 

o Inget stöd av närmaste, i detta fall sambo (man) på grund av mycket arbete och borta 

hemifrån. 

o Ointresse från banken sida avseende de ansökande företagens verksamhets och 

verksamhetsområde 

o Svårigheter med att få en checkkredit, på grund av misstro från bankens sida. 

o Folks negativa åsikter och misstro 

o Avund och negativitet från omgivningen 

o Sambos åsikt om att hon ska ta hand om barn och hushåll 

o Att bli ifrågasatt som entreprenör, avseende hur seriös man är och kapacitet 

o Att bli ifrågasatt och inte betrodd av män avseende affärsidé på Entreprenörscentrum, 

Almi och liknande näringslivsorganisationer 

o Bristande stöd från sambo/pojkvän med åsikt om att hellre jobba dagtid och vara 

hemma mer och sköta hus och barn. 

o Känsla av att som ny företagare vara ”hotfull” inför sin omgivning, att vara kvinna 

och ta plats. 

o Motstånd från samhället, med känsla av att män premieras framför kvinnor i samband 

med företagsstöd. 

o Byråkrati i samband med graviditet och när företaget lades på ”is”. Myndigheter 

ifrågasättande från bland annat Försäkringskassan och Skatteverket.  

o Att ge råd till gravid kvinna att lägga ned företaget. 

o Ifrågasättande, trångsynthet och okänslighet med åsikter som ”starta eget gör man bara 

om man är arbetslös eller som en sista utväg” 
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5.3.3 Kvinna ≠ entreprenören 

 

I tidigare studier gjorda av bland annat Holmquist & Sundin (2002) så visar de på att 

kvinnorna lever i sin egen föreställnings/kvinnovärld om att vara företagare och för in sitt eget 

kvinnliga entreprenörskap i företagarvärlden där den manliga prägeln är stor och att de tar 

med sig och ändrar den manliga prägeln på entreprenörskap och gör det till sin egen, vilket 

figur 1 åskådliggör. För att förstå hur rollen som entreprenör eller företagare går ihop med att 

vara kvinna vilket enligt genussystemet och kontraktet skapar brytningar i normer ställde vi 

frågor om hur kvinnorna upplevde dessa två delar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Frågeställningen i FEM-programmet (Sundin, 2002, s. 19) 

 

Entreprenör A tror att det är svårare att vara kvinna och mamma samtidigt. Familjelivet 

tillåter inte att bygga upp relationer inom företagandet. Hon tror att så fort en kvinna får barn 

så tar hon på sig rollen. Sena kvällar gör att kvinnor får dåligt samvete gentemot den övriga 

familjen, det vill säga att man är en dålig mor som hellre arbetar och sitter på möten än umgås 

med familjen. Just detta har hon hört andra mammor och företagare säga. A upplever att fler 

kvinnor än män har dåligt samvete och nämner detta. A tror att det rör sig om gamla normer, 

men hennes sambo (man) kräver inte att hon måste vara hemma jämt. Det är mer att hon 

kräver av sig själv att arbeta och då får hon dåligt samvete. I A:s fall så fungerade det inte 

med hennes tidigare relation vilket avbröts. Hennes dåvarande pojkvän ansåg att hon inte var 

tillräckligt kvinnlig eftersom hon inte var intresserad av att bilda familj just då. A kom alltid 

hem sist och uppfattade sig själv som att det egna företagandet tog tid vilket hon prioriterade, 

kanske egoistiskt menar hon på. Men hon hade inte tid till att bilda familj vid den tidpunkten 

då hon startade eget företag. A fick ofta frågan av sin omgivning varför hon inte skaffar barn 

och det beror nog på samhällsnormerna enligt 

 

Entreprenör B tror att kvinnor drar andra slutsatser än män, kvinnor verkar ha annat 

perspektiv och värdesätter olika saker. Hon vill inte särskilja kvinnors och mäns företagande 

med är medveten om att strukturer finns. B tror inte att folk har åsikter om detta. Hon menar 

på att det är en stark trend att starta eget idag. 

 

Entreprenör C menar att kvinnor och män talar olika språk. Hon menar på att då hennes 

företag främst vänder sig till andra företag och majoriteten ägs av män så har hon 

kommunikationshinder. Hon anser att männen inte riktigt förstår de mjuka frågorna som hon 

arbetar med. C upplever att hon möts med respekt och tilltro från sin bransch. Hon arbetar i en 

bransch som är starkt representerad av kvinnor, så i just hennes bransch är det inte ovanligt att 

vara kvinna och företagare. 

 

Kvinnovärld Företagarvärld 

Kvinnor som 

företagare 
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Entreprenör D har inte upplevt något särskilt förutom att hon fått lite ”gliringar” om att hon 

synats för mycket i olika sammanhang och att hon tagit plats. Hon arbetar med frågor för att 

även stötta andra i ledarskap, främst kvinnor och det är viktigt att visa dem att det är ok att 

tjäna pengar. D menar på att både kvinnor och män har velat att hon hellre pratar om kvinnors 

ledarskap som kvinna, än om ledarskap i allmänhet. (skiljer på kön). D samarbetar periodvis 

med en annan kollega som är man och D känner att det är mer legitimt att han pratar om 

ledarskap än hon, hon känner att denne man får mer ”tyngd” utåt sett, det vill säga hur folk 

uppfattar det. D menar på att mannen är norm och när de pratar om ledarskap i manliga 

sammanhang så måste det finnas en man med i bilden som föreläser om ledarskap inte bara en 

kvinna. 

 

Entreprenör E anser att hon blir behandlad annorlunda för att hon är kvinna. Hon känner att 

hon får arbeta hårdare och behöver bevisa och övertyga att hennes affärsidé och företagandet 

är seriöst. E säger att omgivning reagerar på att hon som ung och stark kvinna driver ett 

företag, men får i överlag positiva bemötanden från sin omgivning. 

 

Entreprenör F tror att hon som kvinna har ett bättre öga än män för att se hela verksamheten 

och se kundernas behov. Hon upplever att män som sitter med exempelvis programmering 

hela livet ser mest detaljerna. F säger att inga särskilda åsikter har kommit henne tillhanda om 

att hon som kvinna driver företag, förutom hennes före detta sambo. 

 

Entreprenör G har inte funnit det vara ett vidare stort problem med att vara kvinna. Snarare 

till hennes fördel då hon främst vänder sig till kvinnor med sina produkter. I hennes bransch 

är det vanligare med kvinnor än män vilket gör att hon inte märker av skillnader i bemötanden 

där. Dock upplever hon när hon arbetar med uppdrag för olika organisationer och företag att 

män inte tar hennes företagande lika seriöst som kvinnor. Hon upplever att kvinnor har större 

respekt för hennes yrke och kunskap.  Hon får oftare visa upp arbetsprover och bevisa sig 

duktig för män. Under starten av företaget upplevde hon dock ingen skillnad i bemötandet 

mellan kvinnor och män hos de organisationer hon mötte.  

  

Entreprenör H upplever att hon blir olika bemött av män och kvinnor. Det har främst varit hos 

potentiella kunder. Kvinnor är ofta mer tillmötesgående direkt och H upplever att kvinnorna 

upplever något osynligt band då de är kvinnor och förstår varandra. Män är lite hårdare och 

det är inte förrän de förstått att H vet vad hon pratar om som de börjar lyssna. Det har dock 

aldrig varit ett problem berättar H. Hon blir professionellt bemött överlag. Hon upplevde att 

med Krenova i ryggen fick hon större trovärdighet och respekt hos organisationer och 

myndigheter. 

 

5.3.3.1 Sammanfattning och Analys 

 

En av våra respondenter har upplevt det svårt att vara både mamma och företagare samtidigt. 

Det har uppstått känslor av dåligt samvete och den upplevelsen har inte män menar en 

respondent, som pratat med andra kvinnor om detta. Denna respondents upplevelse går i linje 

med resultaten från en studie gjord i England (Moult & Anderson, 2005) där de återger citatet 

”Being a woman per se is probobly not as big issue as being a wife and mother”som de 

använder för att illustera resultaten i deras studie. De drar slutsatsen att män priorerar 

karriären och kvinnorna prioriterar familjen och detta påverkar dem på olika sätt i sitt 

företagande. Samma studie visar även på att familjen är en stark drivkraft för företagandet, att 

kunna skapa ett liv och arbetsförhållanden som matchar familjen. Två av våra respondenter 

berättar att just möjligheten att anpassa arbete efter familjen var drivkrafter under processen.  
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Denna känsla av att det är svårt att vara mamma och företagare, få dåligt samvete över att de 

är dåliga mödrar kommer utifrån genuskontraktet där kvinnorna det är underförstått vilka 

roller kvinnor och män ska ha (Hirdman, 2007, s. 216 ff). 

 

En respondent reflekterar över att hon måste vara bättre och prestera ännu mera för att 

övertyga hennes legitimitet och kapacitet som företagare. Näsman (2000, s. III:152) och 

Kovalainen (1995, s. 153) diskuterar att kvinnorna inte bara behöver visa sig duktiga, de 

måste även legitimera sin ”existens” och förtjäna respekt. När det väl är gjort menar Näsman 

och Kovalainen på att man omförhandlar genuskontraktet, man bryter normer och blir 

accepterad som företagare. Vi tolkar vår respondents upplevelse vara ett sådant exempel, 

misstron och förutfattade meningar om henne och hennes affärsidé, de motstånd hon fått 

kämpa för att ta sig förbi under starten för att få respekt och tilltro (Hirdman, 1988, s. 7).  Två 

av respondenterna har liknande erfarenheter men inte i samma styrka. De upplevde att de 

behövde bevisa och arbeta hårdare för att få respekt hos män än hos kvinnor.  

 

En av våra respondenter blev ifrågasatt av en före detta pojkvän om hennes kvinnlighet för att 

hon hellre ville arbeta i sitt nystartade företag än skaffa barn. Kvinnor skaffar barn, att inte 

vilja ha barn eller prioritera annat före upplevs här som konstigt och okvinnligt. Det är ett 

skolexempel på en norm om hur kvinnan ska bete sig, vad som förväntas av henne. Hennes 

identitet som kvinna rubbas och hon ses som manlig, hon har inte följt de ”oskrivna” reglerna 

i genuskontraktet (Hirdman, 2007, s. 216 ff). Enligt gamla normer så var kvinnans roll att ta 

hand om barn och hem. 

 

 

Intervjuexempel på upplevda motståndet kopplade till genuskontraktet och genussystemet: 

(Hirdman 1988, s. 7 och 2007,s. 216 ff) 

 

o Kombinationen att vara mor och företagare skapar dåligt samvete 

o Gliringar om att som kvinna ska man inte ta plats, ”sticker ut” för mycket, det är inte 

kvinnligt. 

o Känslan av att som kvinna få arbeta hårdare och bevisa sin kapacitet för att övertyga 

om sin affärsidé, affärsmannaskap och ambition.  

o Ifrågasättande av kvinnlighet för att en respondent prioriterat företagande framför 

barn. 

o Åsikter från sambo (män) som sett att respondenterna hellre arbetat mindre för att på 

ett bättre sätt kunna sköta hem och barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

5.4 Återblick på vår teorimodell 

 

Som avslutning i teoriavsnitten visade vi en modell där vi samförde våra teorier. Efter 

empiriinsamlingen och analysen kan vi konstatera att våra teorier har varit den grund vi velat 

stå på. Den har gett oss bekräftelse genom tydliga kopplingar mellan empiri och teori. Det 

som kom som relativt ny information utanför teoriernas ramar var hur stor del nätverkandet 

hade betytt eller kunde betyda om det hade funnits där. Vi har nu valt att redigera vår modell 

och lägga in nätverkandes stöd och betydelse som en drivande kraft i modellen (se modell 

avsnitt 5.4).  I nästkommande kapitel kommer vi redogöra för den skillnad som finns mellan 

modellerna och försöka svara på varför skillnaden existerar. 

 

 

 
 

 

Figur 11.  Redigerad Teorimodell efter Analys 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

I detta avsnitt drar vi slutsatser ur vårt framkomna resultat, visar att vi uppfyllt syftet, delger 

hur vår studie bidrar praktiskt och teoretiskt samt ger förslag på fortsatt forskning. 

 

 

Vår problemformulering 

 

 Vad driver kvinnorna i den entreprenöriella processen från idé till verklighet? 

 

 Vilka motstånd/hinder möter de kvinnliga entreprenörerna i samma process? 

 

Syfte  

 

Stora satsningar görs på kvinnors företagande i skrivande stund av regeringen (2013). Sverige 

har outnyttjad kapacitet i den låga andelen kvinnliga entreprenörer och forskningen om dessa 

är fortfarande liten (DN 2013. GEM 2012, Delmar & Aronsson, 2001, s. 29, Holmqvist 

2012). Vi önskar med vår uppsats ge ett bidrag genom att belysa de motstånd och hinder, samt 

de drivkrafter som för kvinnorna igenom den entreprenöriella processen för att ge en bild om 

situationen idag. Vi hoppas att uppsatsen kan vara ett underlag för diskussion och hjälp för 

bland annat organisationer som verkar för att främja kvinnors företagande samt föra en vidare 

diskussion i den samhällsvetenskapliga forskningen om hur jämställdhet och den ekonomiska 

tillväxten går in i varandra genom att belysa den process som kvinnorna genomför vid 

uppstarten av ett företag 

 

6.1 Slutsats 

 

Vi har inte generaliserat i vår studie då vi har en kvalitativ forskningsansatts vilket medför att 

vi inte ger ”en sanning” utan belyser flera röster om en situation som råder idag. Vad som 

driver kvinnorna i Västerbotten i den entreprenöriella processen besvarade vi genom att ta den 

entreprenöriella processen och rekonstruera den med teorier som är aktuella för vårt 

problemområde. Denna modell har sedan legat som grund när vi sökt svar på vårt problem 

och utvecklats med arbetets gång i upptäckt av ny kunskap och förståelse. Vi delar in avsnittet 

utifrån de två delarna av vår problemfrågeställning.  

 

6.1.1 Motivationer och drivkrafter 

Första delen av vår problemfrågeställning, vilka motivationer som drivit kvinnorna framåt har 

vi genom vårt empiriska material visat att de har drivits av push-faktorer som vantrivsel på 

tidigare arbetsplats, påtryckningar från omgivningen och pull-faktorer som viljan att få arbeta 

med något de brinner för, höga ambitioner med vilja att utvecklas, frihet och få skapa egna 

förutsättningar. Bland våra respondenter ser vi en relativt jämn fördelning av push- och pull 

faktorerna med lite större tyngd på pull-faktorer vilket stämmer i jämförelse med Holmquist 

& Sundin (2002 och 1989) som visade på pull-faktorer var vanligare i Sverige.  

 

Vad som dock har visat sig vara en av de större faktorerna som vi inte har funnit lika vanliga i 

andra svenska studier är viljan att hjälpa, påverka och göra något gott i samhället. En studie 

gjord i Afghanistan (Holmen & Tar min, 2012) visade på liknande motivationer, de ville 

hjälpa folk i omgivningen, de diskuterar att Afghanistan är ett utvecklingsland och fattigt. 

Detta anser vi författare indikera på att det finns en vilja och behov av utveckling i Sverige 
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idag. Kvinnorna ser behovet och vill hjälpa. Något som kan stärka detta är att värdet av 

nätverk som i empirin har visat sig vara av större vikt än vad vi förstått inför 

empiriinsamlingen. Flera av respondenterna har beskrivit värdet och stödet under processen 

eller uttryckt saknad. Ett par ansåg nätverkandet vara avgörande för deras start och framgång. 

Några av respondenter har agerat genom att starta nätverk själva. Vår avslutande teorimodell 

(figur 11) visar på den påverkan vi anser den ha under den entreprenöriella processen. 

 

 

6.1.2 Motstånd och hinder 

Den andra delen av vår problemfrågeställning om vilka hinder eller motstånd som de 

kvinnliga entreprenörerna upplevt under processen fick vi genom det empiriska materialet 

uttryckt starkast vara oron för den ekonomiska delen av företagandet och mötandet av misstro 

hos myndigheter, banker och näringslivsorganisationer. 

 

Andra motstånd som kvinnorna upplevt har varit kopplade till deras kön. Normer som 

allmänhetens förväntningar där de uttryckt missnöje och ogillande av kvinnornas karriärsval 

när de borde ha prioriterat familj, nöjt sig med tidigare arbeten och inte tagit plats i samhället. 

De har upplevt att eftersom de varit kvinnor har de fått sina affärsidéer ifrågasatta och mött 

motstånd istället för stöd av näringslivsorganisationer, banker och myndigheter.  

 

Bristen på ett positivt företagarklimat i länet har lyfts fram och framfördes speciellt av en av 

våra respondenter som tidigare drivit företag i Stockholm men även i USA. Hon gjorde 

jämförelser med företagsklimaten och konstaterar att det är starkt företagarklimat i både 

Amerika och Stockholm men lågt i Västerbotten. Hon menade på att klimatet i Västerbotten 

inte är särskilt stödjande från myndigheter, näringslivsorganisationer och från allmänheten.  

 

Vi fann under intervjuerna en gemensam nämnare bland de intervjuade kvinnor, vilket var 

den självkänsla och självförtroende de besatt. De var vad man skulle kalla starka kvinnor. I 

frågan om tips till andra kvinnor i startgroparna för att starta företag talade våra respondenter 

om mod och självförtroende. En slutsats vi drar utifrån detta är att det är självkänsla och 

självförtroende är den kraft som behövs för att besegra de hinder som bland annat samhället 

sätter upp i form av genussystem och kontrakt (Hirdman, 1988, s. 7 och 2007, s. 216).  

 

6.1.3 Praktiskt bidrag 

 

Vårt praktiska bidrag består av att vi lyft fram ett problem som är aktuellt och diskuteras på 

en hög politisk nivå, (Regeringen, 2013 och EU, 2013). Kvinnors entreprenörskap rör frågor 

om jämställdhet och ekonomisk tillväxt. GEM (2000 och 2012) och Delmar & Aronsson 

(2001, s. 29) visar att Sverige har outnyttjade resurser i de välutbildade kvinnorna som 

Sverige har. Med vårt arbete ville vi ge en bild av hur situationer ser ut idag, vad som driver 

kvinnorna in i företagandet och vad hindrar dem. Beslutsfattare, politiker, 

näringslivsorganisationer, rådgivare kan få en ökad förståelse vad som driver kvinnorna till att 

starta företag, uppmuntra och stödja dem i detta. Samma intressenter kan även få förståelse 

och verka för förbättringar för den andra delen av vårt problem, hur kvinnorna upplever 

motstånd och hinder. Vi författare anser att det är när problem som de upplevda motstånden 

kommer fram ljuset som åtgärder kan sättas in för att stödja kvinnorna i sitt entreprenörskap.  
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6.1.4 Teoretiskt bidrag 

  

Genom att beskriva, belysa och visa på den väg som kvinnorna går under den entreprenöriella 

processen bidrar vi teoriskt genom att ge en bild av en situation som råder i en del av Sverige. 

Vi har visat att skillnader finns i motivationer och motstånd då våra resultat skiljer sig något 

från tidigare studier av liknande karaktär som genomförts på andra orter (Näsman, 2000 och 

Holmquist & Sundin, 2002). Vi har även kopplat ihop genusforskning med entreprenörskap 

vilket bidrar till ett vidare perspektiv på entreprenören. Vi lyfte tidigare i studien fram bristen 

på forskning på entreprenörskap där hänsyn tas till kön och det faktum att entreprenöriella 

teorier till majoriteten byggt på studier gjorda på män. I denna studie har vi studerat 

entreprenörskap sett ur kvinnornas perspektiv vilket vi hoppas bidrar med en ny bild inom 

detta färska forskningsområde.  

 
6.1.4.1 Praktiska rekommendationer  

De entreprenörer som medverkat i denna studie har gett oss en bild av att stöd har hjälpt dem 

eller kunde ha hjälpt dem mer om det funnits där. Flera har känt rädsla eller oro inför de 

ekonomiska bitarna av företagande. De som fått utbildning/stöd/coachning med dessa delar 

har upplevt det vara av stor betydelse för starten av företaget. Motstånd har varit kraftigast 

hos myndigheter, banker och hos entreprenörskapsorganisationer där de möts av misstro och 

förutfattade meningar. Vår rekommendation är att organisationer, myndigheter, regeringen 

och andra aktörer som verkar för kvinnligt entreprenörskap försöker minska de motstånd som 

kvinnorna möter genom att bygga upp större och starkare nätverk, företagshotell där de kan få 

stöd och motivation av människor i samma situation. De respondenter som fått utbildning och 

personlig coachning under starten har upplevt det vara till betydande hjälp samtidigt som de 

som möts av motstånd av entreprenörskapsorganisationer upplevt det som ett direkt hinder. 

Dessa organisationer är oftast de första som kvinnorna möter. Det kan bli en katapult framåt 

eller en mur att försöka klättra över. Vår rekommendation är att dessa organisationer ser över 

sitt bemötande av de blivande entreprenörerna. Flera kvinnor upplevde att de blev olika 

bemötta av män och kvinnor så det skulle kunna vara en bra idé att låta kvinnorna få möta 

kvinnliga coacher för att de ska känna större tilltro och stöd. 

 

6.1.5 Författarnas reflektioner om resultaten 

 

Den tiden vi erhållit för denna studie har påverkat oss i val av problemformulering, 

begränsningar och djup. Vi har funnit denna studie vara mycket intressant och funnit flera 

trådar att spinna vidare, nya frågor har upptäckts och en längre tids studier inom området kan 

ha medfört ett större djup och en tydligare bild av en situation som råder. Vi kan inte 

generalisera Västerbotten eller Sverige efter denna studie med tanke på våra begränsningar 

men hoppas kunna ge en indikation på hur läget ser ut, vilka problem och möjligheter till 

förändringar som finns för att främja kvinnliga företagare och entreprenörer. 

 

Spridningen av branscher kan ha påverkat resultatet då tidigare studier har visat att det finns 

skillnader mellan mansdominerade branscher och mer kvinnostarka branscher (Holmquist & 

Sundin, 1989 och 2002). Vi har inte dragit några djupare kopplingar till branscherna utan valt 

att belysa vägen fram till starten av företagen.  En djupare analys av branschernas påverkan 

kan ha medfört en annan bild av situationen. Dock kan vi ha förlorat den bredd vi får genom 

att analysera flera. Vi valde respondenter som startat företag under 2000-talet vilket kan ha 

begränsat arbetet. Denna tidsgräns valde vi för att belysa situationen som råder nu, men med 

flera respondenter som startat företag tidigare genom åren kunde vi eventuellt kartlagt 
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utvecklingen genom tiden och därmed dragit djupare slutsatser om situationen som råder idag, 

varför situationen råder och vad som har förändrats och kanske kan vidareutvecklas.  

 

6.1.6 Förslag på fortsatt forskning 

 

I samband med en av våra intervjuer så framkom det åsikter om bland annat företagsstöd och 

att det finns känsla av att män premieras före kvinnor. Uppfattning fanns om att bidrag ges i 

större utsträckning till mansdominerade branscher som verkstäder än till kvinnodominerande 

branscher som skönhet, hem servicetjänster och så vidare. En undersökning skulle kunna anta 

ett genusperspektiv och/eller inom ett samhällsperspektiv. Detta anser även Carin Holmquist 

(2012)  att det finns för lite forskning kring stöd. 

 

Övriga förslag på fortsatt forskning skulle kunna inrikta sig mot mera kulturella och 

sociologiska riktningar, där genus och kulturell bakgrund lyfts fram. Det skulle även vara 

intressant att göra internationella jämförelser på kvinnligt entreprenörskap och se vilka 

kulturella skillnader det finns i att starta eget och att undersöka eventuella motstånd. En av 

våra respondenter såg skillnaden i företagsklimatet i Amerika och Sverige att det finns stora 

skillnader. Studien skulle kunna göras som en jämförelse inom Skandinavien, EU och utanför 

EU, olika åldergrupper, olika branscher; traditionellt kvinnliga eller manliga branscher. En 

annan jämförelse skulle kunna vara ur olika regionala perspektiv, studier om olika regioner 

som glesbygd kontra storstad 

 

En annan intressant frågeställning som vi reflekterat över är om bemötandet av män och 

kvinnor hos myndigheter och entreprenörskapsrelaterade företag påverkar de kvinnliga 

entreprenörerna. En av våra respondenter som bara mötte män under sitt sökande efter hjälp 

och stöd möttes av motstånd, ifrågasättande och misstro. Andra respondenter talar varmt om 

samma organisationer men har då mött både kvinnor och män. Finns det en skillnad? Vi har 

inte kunnat finna några tidigare studier gjorda om detta.  

 

Vi anser att vår studie kan vara en bra grund att fortsätta forska vidare om varför just 

Västerbotten har så låg andel kvinnor som företagare.  

 

Det har även visat sig kvinnliga företagare inom IT-branschen är låg enligt Eva Lund från 

Sogeti (Sogeti, 2013) en av ledarna för kvinnligt nätverk inom IT branschen: nätverket WinIT 

i Umeå. Eftersom det råder brist på kvinnliga företagare inom IT så skulle det vara intressant 

att enbart undersöka IT branschen. Enligt SCB så är det inom IT och gruppen systemerare och 

programmerare endast 20 procent kvinnor. Om alla yrkesgrupper inom denna bransch räknas 

in så är andelen kvinnor något högre, 26 procent för hela riket och för Västerbotten 27 

procent. Om IT branschen betraktas mer som en manlig bransch så skulle uppsatsämnet kunna 

rikta sig mot kvinnliga företagares svårigheter att slå in sig på dessa branscher, exempelvis 

fördelat på region och inom de olika yrkesområdena inom IT området. (Infotech Umeå, 

2013). I vår studie har vi en kvinna av sex som arbetar inom IT. 
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7 Sanningskriterier 
 

I detta kapitel diskuterar vi hur sanningskriterierna ser ut i förhållande till vårt resultat. 

Detta gör vi med avsikt att visa på bland annat dess äkthet och trovärdighet. 

 

 

7.1 Krav på vetenskaplig kunskap 

Eriksson & Wiederheim-Paul (2011, s 63 ff) tar upp fem krav på vad vetenskaplig kunskap är 

för något. 

 

1. Att vetenskap är ett förhållningssätt och forskaren måste alltid ompröva ”nuvarande 

sanningar” och även testa ”kunskapens gränser” om de håller och därmed utveckla nya 

kunskaper. 

2. ”Att ange vem eller vilka som ställer frågan” 

3. ”Kunskap ska presenteras på ett sätt så att den kan ifrågasättas” 

4. ”Falsifiering - det vill säga den ska kunna förkastas som ogiltig” 

5. ”Öppenhet, det vill säga full redovisning av såväl resultat som det sätt man kommit 

fram till den.” 

 

7.2 Trovärdighet och äkthet 

 

Reliabilitet och validitet är viktiga kännetecken för forskare som använder den kvantitativa 

metoden. Inom den kvalitativa forskningsmetoden talar vi om validitet (intern och extern). 

Enligt Bryman (2009, s. 304 ff) så finns det olika forskare som för diskussioner om hur 

viktiga dessa begrepp är för den kvalitativa forskningen. De menar att en kvalitativ studie inte 

ska mätas och då är inte validitet viktigt. Det finns delade meningar om detta och vissa 

forskare menar på att en kvalitativ studie ska värderas efter andra kriterier än den kvantitativa.  

 

Dessa forskare föreslår att bedömning ska ske efter trovärdigheten och äktheten. 

Trovärdigheten delas in i fyra delkriterier, vilka samtliga har motsvarighet i den kvantitativa 

forskningen (Bryman, 2005, s. 306 ff) 

 

Trovärdigheten delar de in i fyra delar: 

  

1) tillförlitlighet (intern validitet),  

2) överförbarhet (extern validitet),  

3) pålitlighet (kan jämföras med reliabilitet) och  

4) styrka och bekräfta (som objektivitet).  

 

Äktheten delar de in i;  

 

 rättvisande bild,  

 ontologisk autencitet (ger studien en bättre förståelse av sin situation),  

 pedagogisk autencitet (bidrar studien att informanterna får en bättre bild),  

 katalytisk autencitet (har studien gjort att de som medverkat kan göra förändringar i 

sin situation) och  

 taktisk autencitet (har studien gjort att informanterna har bättre chans att vidta 

lämpliga förbättringsåtgärder) (Bryman, 2005, s. 309) 
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Verifiering av datamaterial är mycket viktigt för alla forskare för annars kan trovärdigheten 

”sättas på spel”. För att forskningen ska vara trovärdig ska den grundas på erkända metoder 

och tillvägagångssätt. De traditionella sätten att bedöma om forskningen erhåller god kvalitet 

är (Bryman, 2005, s. 306 ff och Denscombe 2009, s. 378 ff): 

 

 Tillförlitlighet (eller intern validitet) 

 

Ordets validitet avser om forskaren mäter det han/hon verkligen vill mäta och hur 

exakta är resultaten. Det vill säga hur noggrann forskaren varit i mätningen av data 

och är det rätt typ av data. Ett annat ord som används för validitet är trovärdighet eller 

tillförlitlighet (Denscombe, 2009, s. 380). Vi har i vår studie utgått från våra valda 

teorier när vi formulerat intervjufrågorna. Vid sammanställningen sållade vi bort svar 

som inte var relevanta för vår studie. Vi har av våra intervjusvar kunna få fram 

relevant fakta som gjort att vi kunna se mönster och formulera en slutsats, varför vi då 

anser att vi uppnått hög tillförlitlighet i vår studie. 

 

 Överförbarhet (ibland generaliserbarhet eller extern validitet) 

 

Ett annat ord är överförbarhet eller extern validitet. Kan våra resultat eller fynd 

appliceras på andra liknande händelser eller företeelser. Ofta så baseras kvalitativa 

undersökningar på ett litet antal informanter och frågor uppstår hur representativa 

dessa är. En annan fråga som uppstår är att kan forskaren göra en generalisering med 

bara ett litet intervjuunderlag? Forskare är medvetna om detta och en del hävdar att det 

inte går att göra något åt detta, att det inte är deras sak att bestämma det. Medan andra 

forskare menar på att just deras studie och de framkomna resultaten från de få 

respondenterna är viktiga och värdefull. De hänvisar till att det är en speciell situation 

som gör den unik. Men majoriteten anser att det är viktig fråga. I och med 

generaliserbarhetsfrågan så väcks frågan om överförbarhet. Det vill säga om den 

information som forskaren fått fram i sin studie kan tillämpas på andra liknande fall. 

(Näsman, 2000, s. II:16; Bryman, 2005, s. 307 och Denscombe, 2009, s 382). Vårt 

anser att vår studie och våra resultat kan överföras till liknande studier, eftersom vårt 

studieområde fortfarande är relativt outforskat. Vår studie handlar dessutom om 

kvinnors entreprenörskap i en glesbygdsregion (län), varför det skulle kunna vara 

jämförbart till andra glesbygdsregioner (län). 

 

 Pålitlighet 

 

Som en slags motsvarighet inom den kvantitativa metoden så föreslår forskare som 

Guba och Lincoln begreppet pålitlighet. De menar att forsknings ska ha ett granskande 

syn eller ”auditing”, likt den en revisor genomför, för att studien ska vara trovärdig. 

Genom att revidera samtliga faser i forskningsprocessen, från inledning och 

problemformulering till analysen så ökar kvaliteten på materialet. Guba och Lincoln 

menar vidare på att andra än forskarna kan sedan vara ”revisorer” och sidogranska 

materialet. Bryman menar på att detta tillvägagångssätt (valideringsteknik) inte är så 

vanlig då mängden kvalitativ data är omfattande (Bryman, 2005, s. 307). Vi har i vår 

forskningsprocess allteftersom granskat vårt studieresultat och ofta gått tillbaka i 

studien för att reflektera, vilket vi ser som att studien bör ses som pålitlig.  
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 Styrka och bekräfta (eller objektivitet) 

 

Detta betyder att forskning ska bedrivas neutralt/opartiskt och forskaren får inte 

inverka på resultatet i en studie. Datainsamlingen ska vara ärlig och ge en rättvisande 

bild. I all forskning så är det svårt att vara fri från inverkan från dem som utför en 

studie. Denscombe menar att all kvalitativa data måste genomgå en tolkningsprocess 

och data tillkommer genom att forskaren sätt att tolka informationen. 

Objektivitetsfrågan väcks genom att forskarens ”jag” är i fokus, det vill säga vilken 

inblandning har ”jaget” i tolkningen av data. Alla forskare har egna värderingar, 

fördomar, attityder och en egen övertygelse som inte kan uteslutas helt och hållet i 

analysprocessen. Det gäller för forskaren att försöka hålla distans och inte ta ställning 

till det han/hon forskar om under forsknings- och analysprocessen. För att nå största 

möjliga objektivitet så bör forskaren föra sin analys med ”öppet sinne” (Bryman, 

2005, s. 307-308 och Denscombe, 2009, s. 384) . Detta tycker vi författarna att vi 

lyckats mycket bra med. Vi har hela tiden medvetet haft en tanke på att inte sätta på 

några ”genusglasögon” i något särskilt sammanhang. Vi har försökt att se på vår studie 

så objektivt som möjligt. 
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9 Bilagor 
 

 

9.1 Intervjumall 

 
1. Tidigare arbetserfarenheter? 

 

2. Utbildning? (förutsättningar) 

 

3. Antal anställda? (män och kvinnor) 

 

4. När startade du företaget? 

 

5. Verksamhetsområde? 

 

6. Ensam ägare eller tillsammans med någon? 

 

7. Varför startade du ditt företag? 

 

8. Berätta om hur det gick till från att du fick din idé till lanseringsdagen? 

 

9. Hur upplevde du denna tid? (svår, lätt osv.) 

 

10. Var kom idén ifrån? Egen idé eller annans idé? 

 

11. Stöd av kvinnligt nätverk/företagarorganisation? 

 

12. Mål med företagandet? 

 

13. Har ni företagandet inom familjen? 

 

14. Fick du något stöd från familj och vänner? 

 

15. Upplevde du motstånd från familj och vänner? 

 

16. Fanns det något som gjorde att du höll på att ge upp? 

 

17. Fanns det något som gjorde att processen tog längre tid? 

 

18. Var du rädd för något? 

 

19. Vilken del av starten upplevde du som tuffast? 

 

20. Vilket motstånd upplevde du svårast att ta dig förbi? 

 

21. Hur upplevde du omgivningens bemötande? 
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22. Har du upplevt att det faktum att du är kvinna påverkar dig i ditt företagande? 

 

23. Har folk åsikter om att du som kvinna driver ett företag? 

 

24. Hur bemöter folk dig? 

 

25. Skillnader i bemötande mellan män och kvinnor? 

 

26. Vilka råd skulle du ge till kvinnor som startar eget? 

 

27. Vad gör du om fem år? 
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9.2 Kvinnors företagande i jämförelse med utlandet 

 

 

Andel av entreprenörer* som är kvinnor: 

 

Danmark 26.9 % 

Estland 30.3 % 

Finland 31.5 % 

Lettland 40.1 % 

Litauen 39.5 % 

Sverige 27.8 % 

Storbritannien 29.3 % 

Norge 28.9 % 

Island 32.2 % 

Genomsnitt EU 30 % 
  

* Entreprenörer definierades här som "självanställda personer" med eller utan fler anställda.  

Källa: Eurostat. Uppdaterad senast 2011-11-07 

 

Källa: <http://www.regeringen.se/sb/d/15319/a/179358> [Hämtad 2013-05-01] 

 

 

 

9.3 Andelen företag startade av kvinnor 

Historisk jämförelse 

Andelen av de nystartade företagen som startats av enbart kvinnor har gått från 25% 1994 till 

33% 2009. Därutöver startades 8 respektive 6% av de nya företagen med gemensam ledning 

under dessa båda år. 

Andel nystartade företag 1994 2006 2009 

Kvinna eller endast kvinnor 25% 32% 33% 

Man eller endast män 67% 62% 61% 

Gemensam ledning 8% 6% 6% 
  

Inom den branschgrupp där andelen företag startade av enbart kvinnor är störst (Utbildning, 

hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster) så har andelen gått från 50 till 59% 

mellan åren 1994 och 2009. Därutöver startades 7 respektive 4% av de nya företagen med 

gemensam ledning under dessa båda år. 

Andel nystartade företag inom Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra 

samhälls- o. pers. tjänster 
1994 2006 2009 

Kvinna eller endast kvinnor 50% 58% 59% 

http://www.regeringen.se/sb/d/15319/a/179358
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Andel nystartade företag inom Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra 

samhälls- o. pers. tjänster 
1994 2006 2009 

Man eller endast män 43% 37% 36% 

Gemensam ledning 7% 5% 4% 
  

Andelen företag som startats av enbart kvinnor ökar också i övriga branschgrupper under 

perioden 1994 till 2009. 

Utvecklingen den senaste tiden 

Under de senaste två åren har antalet företag startade av enbart kvinnor ökat med 8%, medan 

motsvarande siffra för enbart män är en minskning med 1%. Antalet företag startade med 

gemensam ledning har samtidigt minskat med 3%. 

Antal nystartade företag 2007 2009 Förändring 2007-2009 

Kvinna eller endast kvinnor 18 224 19 707 8% 

Man eller endast män 36 587 36 274 -1% 

Gemensam ledning 3 714 3 615 -3% 
  

Även inom Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster har nystartade 

företag av enbart kvinnor ökat under de senaste två åren medan det skett en minskning bland 

företag startade av enbart män och med gemensam ledning. 

Andel nystartade företag inom Utbildning, hälso- o. 

sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster 
2007 2009 

Förändring 2007-

2009 

Kvinna eller endast kvinnor 
7 

577 

8 

261 
9% 

Man eller endast män 
5 

347 

5 

067 
-5% 

Gemensam ledning 644 603 -6% 
  

Under de senaste två åren har antalet nya företag startade av enbart kvinnor haft en bättre 

utveckling än antalet företag startade av enbart män i samtliga branschgrupper. 

Källa: Tillväxtanalys, Uppdaterad senast 2011-011-02 

 

Källa: <http://www.regeringen.se/sb/d/15319/a/179392> [Hämtad 2013-05-01] 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/15319/a/179392
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9.4 Företag som drivs av kvinnor i Västerbotten – företagsstorlek 
och bransch, 2011 (Senaste versionen) 

 
Källa: 

<http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.16a23cdf13cd847a2eda7/1360915124369/Statistik+2013_

02.pdf>. [Hämtad 2013-05-17] 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.16a23cdf13cd847a2eda7/1360915124369/Statistik+2013_02.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.16a23cdf13cd847a2eda7/1360915124369/Statistik+2013_02.pdf
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9.5 Andel kvinnor som drivs av kvinnor samt nystartade företag i 
Västerbotten, 2011 (Senaste versionen) 

 

 
Källa: 

<http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.16a23cdf13cd847a2eda7/1360915124369/Statistik+2013_

02.pdf>. [Hämtad 2013-05-17] 

 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.16a23cdf13cd847a2eda7/1360915124369/Statistik+2013_02.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.16a23cdf13cd847a2eda7/1360915124369/Statistik+2013_02.pdf
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9.6 Sammanfattning av tidigare studier,  

 

Sammanfattning avser de viktigaste punkterna inom motivationsteorin (push- och 

pullfaktorer) samt inom genusteorin och (hinder/motstånd). (se avsnitt 3.5) 

 

 Hinder Drivkrafter Push Pull Slutsats/resu
ltat 

Ismal , Malaysia, 
(2012) 
(studerat 
kvinnor) 

- Att utvecklas 
Självständighet 
Frihet 
 
 

Push mindre vikt än 
pull, men vid beslut 
att förverkliga sin idé 
har bägge betydelse 

Pull faktorer viktigast 
och utbildning och 
stöd av närmaste, 
Självständighet, bli 
erkänd i samhället, 
testa något nytt och 
utvecklas 

Motivation huvudmål 
att lyckas med 
företagandet och gå 
igenom processen, 
tjäna pengar inte 
huvudmål 

Amit & Muller, 
Canada (1995) 
(Studerat män 
91,9% och 
kvinnor 8,1%) 

- - Av de 8,1% kvinnor = 
89,1% push 
 
Push större vikt än 
pull 
 
Har mer neutral 
attityd till 
företagande från 
barndomen än pull 
 
Flera push: 
nuvarande arbete 
passa inte in it 
tidigare karriär 

Av de 8,1% kvinnor 
=10,9% pull 
 
Fler pull hos 
immigrerade familjer 
 
Fler pull: att 
nuvarande jobb är en 
viktig befordran 

Pull –entreprenören 
lyckades bättre än 
push-entreprenören i 
företagandet och 
personlig 
utvecklingsnivå. 
 
Ju lägre 
alternativkostnaden är 
för individen, desto 
mer benägna var de 
att åta sig eget företag 

Homen & Tar , 
Afganistan 
(2011), (studerat 
kvinnor) 

Svårt att få finansiella 
medel, brist på 
kontakter och 
säkerhet. Kvinnor har 
begränsad marknad, 
inte socialt accepterat 
att kvinnor driver 
företag. 

Fann en stor önskan att 
hjälpa andra människor 
genom företagandet 

Inkomstförbättring 
pga löneskillnader, 
viktigaste push. 

Oberoende och 
självständighet 
viktigaste pull. 

- 

Moult & 
Andersson, 
England (2005) 
(bägge könen) 

- Höga ambitioner Viss skillnad mellan 
könen i push faktorer 

Pull faktorerna var 
samma för bägge 
könen. 

Familjeförhållanden 
påverka kvinnor mer 
än män i processen. 
Män prioriterar karriär 
före familjen och 
kvinnorna vice versa. 
Detta skapar push-
effekt för kvinnor som 
anpassar sitt arbete 
efter familjen. 

Manlova et al., 
USA (2012) 
(studerat kvinnor 
och motivation) 

- Ekonomisk framgång, 
erkännande, 
självförverkligande och 
innovation 

- - Höga ambitioner med 
affärsidé leder till 
framgångsrikt 
företagande.  
 
Sort behov av 
personlig utveckling 
hos kvinnor, vilket 
skiljer sig från män 
som har ekonomisk 
vinning som motiv. 

Kurvinen, 
Sverige, (2009) 
(studerat kvinnor 
och process) 
 
 
 
 

Motstånd kopplas till 
genussystemet av 
Hirdman, vantrivsel på 
arbetsplats, önskan 
om utföra arbete 
under egna 
förutsättningar, 
bestämma själv och 
testa nya ideér. 

Vara sin egen chef, 
frihet 

- - - 
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Näsman, Sverige, 
(2000), (studerat 
kvinnor och 
entreprenörskap, 
hinder och 
drivkrafter 

I diskussion om 
genussystemet och 
kontraktet drar 
Näsman slutsatser om 
att det påverkar de 
kvinnliga 
entreprenörerna på 
olika sätt i olika 
skeden, positivt i 
barndomen men 
negativt under den 
entreprenöriella 
processen, vilket är 
den största barriären 
enligt henne för att 
starta eget. 

Gått in i företagandet 
pga diskriminering  pga 
kön på tidigare 
arbetsplats. 
 

 

- - Samband om att 
flickor som stått nära 
sina fäder får högre 
självkänsla och 
tenderar att starta 
flera företag. (studerat 
mansdominerade ftg) 
 
Genussystemet kan 
rubbas när fler kvinnor 
går in i företagandet. 
 

Dareblom, 
Sverige, (2005) 
(studerat kvinnor 
i Boden, nyblivna 
företagare) 

- Samtliga startat eget 
pga förlorat arbete 
inom vård och omsorg. 

- - Dareblom drar 
slutsatser utifrån 
genusteorier som är 
relaterad till normer, 
värderingar, oskrivna 
regler och 
genussystem. 

Sundin & 
Holmquist, 
Sverige (1989) 
(studerat kvinnor 
och deras motiv 
att starta eget) 

- - Arbetslöshet, 
arv/övertagande, 
vantrivsel på arbete, 
arbete i branschen 
och familjeskäl. 

Pengar, 
Självförverkligande, 
idéer och kunskap, 
ideologiska 

Deras studier 
resulterade i att pull-
faktorn var den mest 
vanliga. De gjorde 
jämförelser mellan 
män och kvinnor och 
kom fram till att fler 
kvinnor kvinnor (40 
procent) än män (25 
procent) startade 
företag på grund av 
push-faktorer 
 

Delmar & 
Aronsson, Sverige 
(2001) 

- - - - Delmar & Aronsson 
(2001, s. 29) gjorde en 
analys av GEM 2000 
som visar på att 
Sverige har ett av de 
svalaste 
entreprenöriella 
klimaten i en 
jämförelse mellan de 
21 länder som var 
med under år 2000. 
De visar även ett av de 
starkaste sambanden 
mellan detta låga 
värde är den låga 
andelen 
entreprenörer av 
kvinnor. Detta i 
samband med den i 
genomsnitt höga 
utbildningsnivån och 
kunskapen som finns 
bland kvinnorna gör 
att Delmar & 
Aronsson (2001) drar 
slutsatsen att Sverige 
inte utnyttjar det 
humankapital som 
finns tillgängligt 

 

Tabell 5  Sammanfattning av tidigare studier 

 

 


