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1. Inledning

I följande text studeras tre entreprenöriella kvinnor och deras företagande. Med hjälp  av 
ett genusteoretiskt perspektiv kritiseras den rådande normen inom entreprenörskapsteorin 
för att belysa entreprenörskap som drivs på andra sätt än vad normen tillåter idag. Studien 
berättar hur kvinnorna bedriver sina verksamheter, vad de anser som viktigt samt hur de 
ser på sitt företagande.

Många av de kursböcker om entreprenörer och entreprenörskap som erbjudits för mig och 
min klass som kulturentreprenörsstudenter har handlat om män, varit skrivna av män, för 
män. Dessutom har böckerna illustrerats med bilder på män. Hela entreprenörskapet ses 
som en maskulin metafor.1 De egenskaper som kopplas ihop och utmärker en entreprenör 
är övervägande egenskaper som kategoriseras som manliga egenskaper.2 Så här ser det 
alltså ut idag i företagssammanhang. Trots att vart fjärde företag drivs av en kvinna och att 
trettiotvå procent av nyföretagarna är kvinnor är det svårt att se det inom 
entreprenörskapsteorin.3

Som entreprenöriell kvinna med drömmar om att driva min verksamhet på landsbygden 
började jag undra om det finns plats för mig inom ramarna för entreprenörskap. Därför 
beslutade jag mig för att studera och dokumentera minst tre kvinnor i min drömsituation; 
entreprenöriella kvinnor på den norrländska landsbygden.

Jag vill skapa ett eget utrymme för mig själv och andra kvinnor som har samma 
funderingar kring huruvida det finns plats för kvinnor inom entreprenörskapet, där de 
precis som jag kan hitta stöd och trygghet i att det är fullt möjligt att verka som entreprenör 
utan att ses som ett undantag eller behöva slåss för sin plats. Det är viktigt att prata om 
hur entreprenörskapet ser ut, vilka som räknas in och vilka som exkluderas, att lyfta ämnet 
och på så vis visa att det finns kvinnor som är entreprenörer precis på samma sätt som det 
finns män som är det. Desto mer som undersöks, skrivs, och debatteras om normen inom 
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1 Mikael Friberg. Skitenkelt. (Stockholm, 2013), 9.

2 Elisabeth Sundin. ”Företagandets manliga prägling”, i Företagerskan, Om kvinnor och entreprenörskap, red 
Carin Holmquist & Elisabeth Sundin. (Stockholm, 2002), 39ff.

3 Tillväxtverkets hemsida. Publikationer. Kvinnor och mäns företagande fakta och statistik 2012. (Stockholm, 
2012) 4ff.http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1789. 150429.



entreprenörskapet, ju fler alternativ som lyfts fram, desto svagare blir normen kring 
mannen som den sanna entreprenören.4

När jag själv deltagit i olika stödinsatser för entreprenörer och företagare har jag aldrig 
upplevt att det funnits plats för den typ av företag som jag vill driva. Fokus har legat på 
företag som vill växa och anställa personal så fort det bara går genom att maximera och 
utnyttja de resurser som finns tillhanda. Jag tror mer på en cirkulär ekonomi, därför driver 
jag ett kreativt företag som arbetar med människor och kreativitet. Företagets kärnvärden 
handlar om välmående, glädje samt en kreativ hållbarhet. Det är ett organiskt företag. Med 
det menar jag att företaget och jag växer i en organisk takt utifrån våra behov för en stabil 
grund, att jag nyttjar de resurser som finns, alltså jag. Företaget är uppbyggt kring mig som 
person vilket gör det svårt att anställa och bygga upp en stor koncern innan jag utforskat 
hur jag tillsammans med mitt företag vill växa. Jag är övertygad om att jag kan försörja mig 
och min familj utan att forcera fram vinster genom att maximera företagets potential innan 
jag vet var det bär. Om jag ser till min familjs historia klarar vi oss på förhållandevis lite 
pengar, i alla fall enligt normen om vad en familj ska ha, ändå skapar vi precis det liv vi 
önskar. Om företaget och min inkomst får växa i en takt som dels jag mår bra av, dels mitt 
företag gynnas av, är det helt underbart och hållbart.

Studien är en viktig och tydlig signal om att det fattas något inom normen för 
entreprenörskapet. Om inte annat så blir det en annan röst som får höras och kanske kan 
den fungera som en väckarklocka.

1.2 Syfte och frågeställningar

1.2.1 Syfte

Syftet med studien är att belysa hur entrepenöriella kvinnor som verkar på norrländska 
landsbygden förhåller sig till sitt entreprenörskap i relation till den norm som beskrivs i 
entreprenörskapsteorin.
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4 Yvonne. Hirdman. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidsskrift för 
genusvetenskap 3. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303. 150218. (1988), 58.
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1.2.2 Frågeställningar

Hur bedriver de tre medverkande kvinnorna sitt entrepenörskap?
Hur ser de medverkande kvinnorna på sitt företagande?
På vilka sätt hanterar de tre medverkande kvinnorna sin situation som entreprenörer?

1.3 Bakgrund
Studien utgår ifrån ett antagande om en normativ syn på mannen som entreprenören. 
Normen är ett ramverk för hur någon/något ska vara, en allmän syn på hur vissa saker är. 
För att utgöra ramverket behöver normen en motpol som beskriver en tydlig motsats. På 
så vis får normen en reglerande funktion vilket gör den till ett verktyg i maktförhållanden. 
Det blir ett så kallat ”snällt” maktverktyg för att det verkar subtilt och smyger sig in i 
vardagen även hos de mest välmenande människorna. Människan vill känna tillhörighet, 
helst med sin egen grupp. Genom att acceptera och leva efter normerna blir individer 
godkända i gruppen. Avvikelser accepteras inte utan dem ses det snett på, människor som 
avviker utesluts därför ur gruppens gemenskap.5  Normen i kursböckerna till 
Kulturentreprenörsprogrammet är tydlig, det råder inga tvivel om att det är mannen som 
innefattas i benämningen entreprenör. Det går att fråga sig om det verkligen är korrekt att 
bara män är entreprenörer och att entreprenören endast skulle inneha egenskaper som 
generellt räknas som manliga. Redan så tidigt som i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, till och med innan kvinnan var myndig, fanns det kvinnor precis som män som 
var entreprenöriella och drev  igenom affärsmässiga idéer. Det finns flera kvinnor på 
området fast främst i tanken är Emma Adelius Bergström som var styrelsemedlem och 
initiativtagare till att starta Västerbottens läns hemslöjdsförening redan år 1919. Adelius 
Bergström var en driven kvinna som gjorde flera studieresor i sitt liv. En av resorna fick 
hon ett stipendium för att genomföra vilket sedermera resulterade i en uppsats. Att resa, 
utforska och dokumentera är ett mycket viktigt arbete, allra helst på den tiden då 
majoriteten av sådant arbete utfördes av män. Genom sina resor och sitt nätverkande 
möjliggjorde hon handel för människor långt ute i väglöst land, hon såg till att människorna 
på glesbygden fick en ny  möjlighet att försörja sig. Hennes agerande är både ett socialt 
entreprenörskap  samt att det ger ett ekonomiskt perspektiv  på hennes arbete. Ett arbete 
som med hjälp  av hemslöjden knöt ihop  väglöst land med huvudstaden och skapade 
arbetstillfällen.6  Adelius Bergström är inget undantag, kvinnors entreprenörskap har dock 
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5 Fanny Ambjörnsson. I en klass för sig. (Stockholm, 2008), 20ff.

6 Katarina Ågren. Nödhjälp och skaparglädje.(Umeå, 2011), 26ff.



inte varit synligt och erkänt på samma sätt som mäns entreprenörskap och företagande.7 
Carin Holmquist och Elisabeth Sundin bekräftar i deras forskning att kvinnors företagande 
varit osynligt precis som resten av vår kvinnohistoria.8  Osynligheten har bland annat att 
göra med att kvinnor har varit tvungna att arbeta svart i större utsträckning än män 
eftersom de inte varit myndiga och haft möjligheten att driva företag officiellt. Adelius 
Bergström hade stöd av sin man och kunde därmed agera fritt med makens välsignelse, 
långt i från alla kvinnor har haft det så.

Idag forskas det mer och mer om entreprenörskap och kvinnor, även om det är långt ifrån 
sett som en norm att kvinnor är entreprenörer eller företagare. Fortfarande ses kvinnor 
som exceptionella undantag som har lyckats genom att anpassa sig till normen som är 
fylld med egenskaper som ses som manliga, med det menas att de försakat sina ”kvinnliga 
värden”. Alltså att kvinnor får ”ge upp” eller ”gå mot” egenskaper som normen säger är 
kvinnliga som till exempel omhändertagande, omtänksam och försiktig. Ses inte kvinnorna 
som undantag kan de istället förlöjligas eller helt enkelt fortsätta att osynliggöras.9 
Osynliggörandet är ett maktmedel och räknas som en härskarteknik, gå tillbaka till vilken 
skola som helst och titta på barnen. Om några barn fryser ut ett annat räknas det som 
mobbning.10  Att osynliggöras upplevs som ett stort problem för entreprenöriella kvinnor 
idag. Johanna Nilsson, smyckesdesigner och entreprenör har känt av och beskrivit 
fenomenet i en artikel på sin professionella blogg som är kopplad till hennes företag 
Johanna N. Där berättar hon om bemötanden som hon får i olika affärssammanhang. 
Trots att Johanna har valt att bygga upp  sitt företag med ett etiskt förhållningssätt till 
produktion och arbetsförhållanden samt med en välutvecklad hållbarhetsprofil för 
fö re taget , där den t ransparenta produkt ionen är en av de v ik t igaste 
försäljningsargumenten blir hon ändå ifrågasatt. Det är vanligt att hon får ta emot tips om 
att lägga ut produktionen på fabriker i länder med billigare arbetskraft trots att hon är 
väldigt tydlig med att hon byggt sin affärsidé på en hållbar och transparent produktion.11 
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7 Elisabeth Sundin. ”Företagandets manliga prägling”, i Företagerskan, Om kvinnor och entreprenörskap, red 
Carin Holmquist & Elisabeth Sundin. (Stockholm, 2002), 32ff.

8 Carina Holmquist. Elisabeth Sundin. ”Kvinnors företagande – siffror och synliggörande”, i Företagskan, Om 
kvinnor och entreprenörskap, red Carin Holmquist & Elisabeth Sundin. (Stockholm, 2002), 11ff.

9 Elisabeth Sundin. ”Företagandets manliga prägling”, i Företagskan, Om kvinnor och entreprenörskap, red 
Carin Holmquist & Elisabeth Sundin. (Stockholm, 2002), 33ff.

10 Elaine, Eksvärd. Härskarteknik den fula vägen till makt. (Stockholm, 2011), 131ff.

11 Johanna Nilsson. ”Det här med att vara tjej”, http://www.johanna-n.com/blogg/det-har-med-att-vara-tjej/. 
150311.



Johanna hittar stöd för sin bloggartikel i studien Under ytan, som gjorts på uppdrag av 
Tillväxtverket. I den sammanfattande delen av rapporten förklaras tydligt svart på vitt, att 
kvinnor klassificeras som mindre kompetenta än män i samma situation på grund av att de 
definieras som kvinnor. Vidare visar rapporten att det i sin tur påverkar hur och till vem 
utdelningen av  stöd och finansiering sker. Det är inte svårt att lista ut hur det ser ut. Alltså 
finns det två helt olika förhållningssätt till både entreprenörer och företagare som baseras 
på vilket kön personen har.12  Något som uppfattas som både märkligt och oroväckande. 
En fjärdedel av alla entreprenörer sållas bort på grund av kön, inte brist på erfarenhet, för 
stora risker eller brist på kunskap. Kön!

Studien har haft sitt avstamp i Helene Ahls13  genusforskning i organisatoriska frågor. Ahls 
rapporter har varit till stor hjälp  och väckt ett ännu större intresse i frågan. Även antologin 
Företagerskan14 av Carin Holmquist och Elisabeth Sundin har inspirerat, vilket satt igång 
geniknölarna ordentligt.

1.4 Disposition
Texten börjar med inledning, syftet och frågeställningarna som studien bygger på samt  
bakgrunden till studien. Sedan följer en genomgång av teori där entrentreprenörskaps- 
teorin och entreprenörskapet presenteras först. Därefter belyses frågor om vem som är 
entreprenör, vilka egenskaper entreprenören har, vidare belyses kort frågan om varför 
entreprenörskapsteorin kan uppfattas som exkluderande. Därefter lyfts genusteori in för att 
belysa och problematisera entreprenörskapsteorin. Begreppet beskrivs och får sin 
betydelse förklarad samt lite historia om hur begreppet kom till. Sedan förklaras  
genussystemet med systemets tre nivåer samt lite kort om normkritik för att lyfta ut vad 
som är norm. I metodavsnittet presenteras hur urvalet av respondenter gått till, vilka 
avgränsningar som praktiserats samt metoderna för materialproduktionen. Metoderna som 

7

12 Malin Malmström & Jeaneth Johansson. Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II? 
Faktafolder. Tillväxtverkets hemsida: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?
ID=2014&downloaded=1 150317.

13 Helene, Ahl. 2002. The Making of the Female Entrepreneur. http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:3890/FULLTEXT01.pdf. Hämtad 150225. 
 Helene, Ahl. 2003. THE SCIENTIFIC REPRODUCTION OF GENDER INEQUALITY A Discourse Analysis of 
Research Articles on Womenʼs Entrepreneurship. http://www.iiav.nl/epublications/2003/Gender_and_power/
5thfeminist/paper_346.pdf. Hämtad: 150225.
 Helene, Ahl. 2006. Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:33035/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 150225.

14 Carin, Holmquist. Elisabeth, Sundin. (red). Företagerskan, Om kvinnor och entreprenörskap. Stockholm, 
2002.



används för att skapa och samla in material är; intervju, observation samt textinsamling. 
Intervjuerna har skett både vid fysiska möten samt via mailkorrespondens då det 
öppnades upp en möjlighet att utforska fler tillvägagångssätt att skapa information. Under 
resultat och analys presenteras studiens tre respondenter lite kort, vidare följer de teman 
som plockats ut som gemensamma för respondenterna under intervjuerna. Sedan 
diskuteras resultatet av  tematiseringen som ställs i relation till entreprenörskapet, där ur 
framträder även vilka skillnader som finns respondenterna emellan. Diskussionen 
fortsätter med paralleller till entreprenörskapet, slutsatser dras samt en kort diskussion om 
metoden avhandlas. Det följs av en sammanfattning och sist finns källförteckningen följt av 
bilagor som är intressanta för studien.

1.5 Teori

För att tolka samt förstå deltagarnas erfarenheter som entreprenörer används 
entreprenörskapsteori främst hämtad från entreprenörforskarna Hans Landström och 
Bengt Johannison. Med hjälp av genusteori problematiseras och analyseras materialet i 
syfte att förstå samt förklara hur kvinnor osynliggörs och för att visa att de i själva verket 
existerar, trots att de inte passar in i den rådande normen för vad en entreprenör är och 
hur en entreprenör agerar.

1.5.1 Entreprenörskapsteori

Studien utgår från entreprenörskapsteori eftersom syftet är att belysa dessa kvinnor samt 
visa på att kvinnorna är entreprenöriella. Entreprenörskapet är något som praktiseras av 
en driven person med en förmåga att se saker och ting ur andra perspektiv än den stora 
massan. Entreprenören har en förmåga att vidga perspektiv som öppnar nya dörrar som 
andra inte visste fanns. Entreprenören vågar tänka utanför de rådande normer som styr de 
samhälleliga strukturer som präglar vår tillvaro.15  På så sätt gör entreprenören upp sina 
egna spelregler och skapar sin egen tillvaro. Det hänger ihop  med den självtillit som Hans 
Landström pratar om i sin bok Entreprenörskapets rötter. Med en hög grad av självtillit 
vågar entreprenören göra mer och får därmed ett större urval när det gäller yrkesinriktning 
i livet.16  Fler egenskaper som präglar entreprenörskapet är en omättlig nyfikenhet samt 
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15 Bengt Johannisson. Entreprenörskapets väsen. (Lund, 2005), 28.

16 Hans Landström. Entreprenörskapets rötter. (Lund, 2005), 63ff.



lusten till att lära sig nya saker.17  Eller kort och gott som ordets franska ursprung betyder, 
en person som är aktiv  och får något gjort. För att förtydliga ytterligare går det att titta på 
entreprenören i förhållande till företagaren. När det talas om skillnader mellan en 
företagare och en entreprenör så beskrivs företagaren som nöjd i det system som finns på 
arbetsplatsen eller i arbetssituationen, företagarens ambition sträcker sig till att göra 
karriär genom att stiga i den rådande hierarkin på arbetsplatsen. Entreprenören känner sig 
snärjd eller begränsad inom ramarna som omger systemet, vilket får entreprenören att vilja 
slita sig loss för att vara fri. Det går att tolka som att entreprenörens främsta egenskap, att 
verka utanför normens ramar.18  Rent generellt talar entreprenörskapsteorierna mestadels 
om individen samt att det är individens egenskaper som gör entreprenören. Egenskaperna 
kan i sin tur vara ärvda eller införskaffade efter eget intresse, det spelar ingen roll. Vid en 
jämförelse av de tidigare uppräknade egenskaperna som brukar kategoriseras som typiskt 
manliga i den klassiska uppdelningen av vad som definieras som manliga respektive 
kvinnliga egenskaper, så besitter entreprenören i huvudsak manliga egenskaper. Således 
är den normerande entreprenören, individen som det berättades om ovan, man.19  När det 
talas om mannen som norm är det i vanlig ordning den västerländska, vita 
medelklassmannen det syftas på.20  Normen med entreprenören som man förstärks när 
litteraturen om entreprenörskap ofta använder sig av  ord som stort självförtroende, hjälte, 
innovativ, risktagare och liknande egenskaper. Helene Ahl visar detta tydligt med en 
jämförande lista över egenskaper som ses som entreprenöriella och jämför dem med 
Sandra Bems lista över manliga egenskaper.21  Listorna går i princip att lägga över 
varandra.22  Ett fenomen som väckte ett intresse över hur det ser ut för kvinnor som verkar 
som entreprenörer. Därför landade valet att använda genusteori som ett verktyg för att 
bena ut normen för att se huruvida den svarar mot eller med kvinnorna i studien.

9

17 Bengt Johannisson. Entreprenörskapets väsen. (Lund, 2005), 101f.

18 Hans Landström. Entreprenörskapets rötter, (Lund, 2005),24, 61ff.

19 Helene Ahl. Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions. http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:33035/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 150225. 2006:3ff.

20 Carin Holmquist. ”Integration mellan genus- och entreprenörskapsteori – är det möjligt och/eller 
önskvärt?”, i Företagerskan, Om kvinnor och entreprenörskap, red Carin Holmquist & Elisabeth Sundin. 
(Stockholm, 2002) 52ff.

21 Bilaga B.

22 Helene Ahl. Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions. http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:33035/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 150225. 2006:4ff.



1.5.2 Genusteori

Genusteorin används som ett verktyg för att kunna urskilja om det är något som skiljer 
respondenterna och entreprenören som det talas om i den refererade litteraturen i tidigare 
stycke. I litteraturen hänvisas det till entreprenören som en individ av det biologiska könet 
man, vilket går att granska med ett genusperspektiv. Genusteorin kan liknas vid ett par 
glasögon med genusfilter. Genusglasögonen ger en skarpare blick över hur det talas om 
normen som entreprenören, samt att ramarna entreprenören (mannen) förväntas röra sig 
inom framträder tydligare. Med hjälp  av genusperspektivet förklaras normen på ett tydligt 
sätt vilket gör det möjligt att ställa respondenterna i jämförelse mot normen som 
entreprenör.23

Historiskt sett tillkom genus som begrepp  på åttiotalet inom kvinnoforskningen som ett 
verktyg att skilja på det biologiska könet med det kön som skapas socialt.24  I den här 
studien är egenskaper som tillskrivs kvinnor och män socialt skapade. Egenskaperna som 
entreprenörerna besitter har alltså inget att göra med det biologiska könet som de tillhör. 
Alltså finns det egentligen inga kvinnliga respektive manliga egenskaper utan det handlar 
om individer och deras egenskaper. Sedan kan egenskaperna delas in i feminint eller 
maskulint, båda könen bör ha båda aspekterna, fast det har en helt annan koppling vilket 
inte diskuteras vidare i denna studie.

Det finns flera olika teoriramar inom genusteori, en av dem är genussystemet. 
Genussystemet handlar om att kön skapas socialt. Begreppen kvinna och man är således 
våra egna konstruktioner som går att dela in i två olika logiker. I den ena särskiljs kvinnor 
och män. De blir två polariserande motpoler som inte går att föra ihop, som två magneter 
vända åt fel håll som studsar ifrån varandra. I den andra logiken rangordnas de två 
polerna utefter att mannen utgör norm, alltså att normen – mannen värderas högre än 
kvinnan.25  Som att kvinnan och mannen stod på en prispall, då skulle mannen stå överst 
på ettan, kvinnan på tvåan, sedan diskuteras inte trean vidare här då de inte innefattas av 
studien. Normen påverkar även hur de egenskaper som räknas som kvinnliga eller 
manliga värderas. Som förstått av tidigare utläggning hamnar de manliga på översta 
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23 Fanny Ambjörnsson. Vad är queer?. (Stockholm, 2006), 9.

24 Yvonne. Hirdman. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidsskrift för 
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25 Yvonne. Hirdman. ”Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidsskrift för 
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prispallen medan de kvinnliga egenskaperna räknas som sämre och hamnar på en andra 
plats. Genusvetaren Yvonne Hirdman talar om ”genuskontrakt”. Genuskontrakten förklarar 
att det i alla tider funnits olika typer av kontrakt mellan kvinnor och män uppbyggt på tre 
olika nivåer. Genuskontrakten har sett lite olika ut beroende på tidsepok, för att göra en 
generell förklaring visar den första nivån vårt kulturella arv. Inom den kulturella traditionen 
finns en föreställning om hur män och kvinnor bör vara i förhållande till varandra. En 
föreställning av  en så kallad idealrelation. På den andra nivån är samhället. Där finns det 
mer konkreta genuskontrakt. Det handlar dels om institutioner och arbetsdelningen inom 
dem, alltså vem som gör vad på olika arbetsplatser dels om vad som värderas högre. Den 
tredje nivån är på individnivå med genuskontrakt som liknar äktenskapskontraktet. 
Individens roller, göromål samt ägodelar värderas efter könet och tilldelas även därefter.26 
Exempelvis att det ses som att det är ett större arbete att byta däck på bilen än att ta hand 
om tre barn och se till att de får middag när det faktiskt är ett rätt enkelt arbete att byta 
däck på en bil. Genom genuskontrakten reproduceras genussystemen strukturellt i rakt 
nedstigande led genom social skolning eftersom barnens vårdnadshavare själva omfattas 
av genuskontrakten. Processen fortsätter att separera och hierarkisera kvinnor och män. Å 
andra sidan går det att använda genuskontrakten som ett verktyg i syfte att synliggöra för 
att beskriva vilka begränsningar som finns i de satta rollerna som kvinna eller man och 
därmed komma närmare en förändring.27  Genusteorin undersöker alltså relationen mellan 
könen och hur de förhåller sig till varandra. Inom genusteorin, kanske ännu hellre inom 
queerteorin (som har sitt ursprung i genusteorin) är normkritiken en stor del. Där 
undersöks normgörandet samt vad det har för effekter. Vem och vad som innefattas eller 
utesluts inom normen i syfte att synligöra de mönster som finns för att förändra de 
strukturer och normer som är begränsande för människor som blir uteslutna från normen. 
Normkritiken görs genom att synligöra strukturer som upprätthåller normen istället för att 
gå ner på individnivå där individer försöker att passa in i mallar som normen satt upp. 
Normen är kopplad till makt, de individer som rör sig inom normen har alltså ett 
godkännande i att vara ”normal” medan de individer utanför normen ses som avvikande 
eller ”onormala”.28  Således hamnar makten och tolkningsföreträdet hos de individer som 
innefattas av normen.
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1.6 Metod
Studien är en kvalitativ forskning som utförts med hjälp  av två olika typer av intervjuer, två 
vid fysiska möten, en via mailkorrespondens. Vidare har observationer samt 
kompletterande texter om respondenterna samlats in då det funnits sådant material 
tillgängligt, som till exempel tidningsartiklar, intervjuer och liknande material.

1.6.1 Avgränsningar och urval av respondenter

Studien är satt efter fyra avgränsningar. För det första ska kvinnorna verka på 
landsbygden, inte nödvändigtvis att de bor där utan att de har en koppling till landsbygden 
eller att de delvis utför sitt arbete där. För det andra ska de vara verksamma inom ramen 
för kreativa och kulturella näringar för att koppla studien till Kulturentreprenörsprogrammet. 
För det tredje och fjärde finns personliga avgränsningar på grund av restid och ekonomi 
för resor dels till, dels från respondenternas arbetsplatser samt för möjligheten att ta del av 
deras arbetsmiljöer på plats.

Respondenterna i den här texten är personer med entreprenöriella egenskaper, de är 
även egenföretagare. De respondenter som valts räknas som entreprenöriella på grund av 
att de innehar egenskaper som räknas som entreprenöriella egenskaper. Bara det faktum 
att respondenterna lyckats driva sina företag med koppling till landsbygden på ett eller 
annat sätt samt att de är kvinnor, gör att de går emot de rådande normer om vad dels en 
entreprenör är dels hur kvinnor förväntas agera och vara. Det krävs att kvinnorna är något 
utöver det vanliga eller nydanande för att starta och driva ett företag under de rådande 
förutsättningarna, kvinna på landsbygden, precis så som entreprenörskapet förklaras av 
entreprenörforskarna Bengt Johannison och Hans Landström i deras böcker om 
entreprenörskapsteori.29

Urvalet har skett utifrån ett intresse för personerna som kvinnor med sina roller som 
entreprenörer och verksamheter kopplade till landsbygden. Det fanns redan tidigare en 
bild av personerna innan intervjuerna som talade för att de kunde bidra till studiens 
kunskapsmål.30  Att de är en del av den grupp  som är entreprenörer samt att de är kvinnor 
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inom kreativa och kulturella näringar (KKN). Faktorer som ansågs viktiga att ta hänsyn till 
under arbetet med studien var att få en så bred spridning efter ålder, olika kreativa 
områden inom kreativa och kulturella näringar samt en geografisk avgränsning som 
landade på Norrlands landsbygd. Norrlands landsbygd är ett stort område, avvägningen 
gjordes för att öka chansen att få tag på passande entreprenörer. Och resultatet hamnade 
sedan geografiskt till större delen i Västerbotten och i södra delen av Norrbotten. Urvalet 
var tvunget att justeras då en av  de första entreprenörerna som tackat ja drog sig ur på 
grund av dåliga vägförhållanden. Bytet av entreprenör påverkade urvalet på så sätt att 
deltagarna i studien inte fick den önskade spridningen gällande ålder som initialt var 
planerat. Ändringen medförde även att en av entreprenörerna var bosatt i Umeå vilket ej 
heller var önskat från början. När det visade sig att den nya entreprenören fördelar sin tid 
mellan Umeå och olika boenden på landsbygden bedömdes det ändå relevant för studien 
eftersom huvuddelen av entreprenörens arbete görs utanför Umeå på landsbygden. Till 
slut landade valet på tre entreprenörer med olika inriktningar inom kreativa och kulturella 
näringar.

1.6.2 Insamlingsmetoder

Intervju

I den kvalitativa intervjun skapas kunskapen mellan intervjuare och respondent. Under 
samtalet växer bilder fram, utbytet av  information och tankar skapar ett samspel som i sin 
tur skapar kunskap som utger resultatet av intervjun.31  Det kan vara en svår balans att få 
respondenten att känna sig tillräckligt trygg och avslappnad för att öppna upp  och dela 
med sig av sin verklighetsbild.32 Något som visade sig vid de olika intervjutillfällena då det 
varierade med hur pass bekväma entreprenörerna fann sig med att bli intervjuade. Valet 
landande på kvalitativa intervjuer för att komma så nära som möjligt och tillräckligt djupt i 
resonemangen vid intervjutillfällena. En tanke som fanns med från början var att ha en 
inlyssnande infallsvinkel för att bli mer djupgående i intervjuerna för att främja ett 
innehållsrikt forskningsunderlag. Möjligheten till följdfrågor sågs som en nödvändighet 
eftersom det ger utrymme att utveckla resonemangen så långt det bara går och därmed 
åstadkomma det djup  som önskats. Intervjufrågorna ställdes som öppna frågor för att få 
berättande och beskrivande svar. Som till exempel:
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! Jag undrar om du lite kort kan berätta hur du arbetar med din hemsida/blogg och 
! hur du tänker kring det?33

Genom liknande frågor fanns det inga givna svar, rätt eller fel. Vilket gjorde det svårt för 
entreprenörerna att härleda till vilka svar som kunde vara önskade. Utefter svaren fortsatte 
intervjun med ytterligare följdfrågor för att ringa in området samt främja en mer 
beskrivande och utbroderad bild av de tankar och reflektioner som uppkom under 
intervjuerna.34  I intervjuschemat (se bilaga A) fanns huvudfrågor samt studiens syfte som 
en fet rubrik för att upprätthålla fokus. Utrymme för spontana frågor och följdfrågor 
lämnades, där av det något begränsade antalet frågor. Intervjuerna spelades in med 
ljudupptagning, planen var att senare transkribera stycken som kunde vara intressanta att 
lyfta in som citat i analysdelen i studien. De anteckningar som gjordes på plats renskrevs 
kort efter intervjun ägt rum och en sammanfattning med reflektioner av samtalen 
nedtecknades senast dagen efter. Anteckningarna kom att utgöra ett rikt underlag och en 
stor del av den skapade empirin som blev studiens källmaterial medan inspelningarna mer 
fungerat som minnesanteckningar.

Observation

Observationen utfördes som ett komplement till intervjuerna för att ge en bredare bild av 
entreprenörerna genom att se personerna röra sig i sin egen kontext.35  Att använda 
kroppens funktioner för att inhämta kunskap, lyssna, se och känna av ger en djupare 
förståelse för situationer. Sådant som kan vara svårt att formulera i ord när entreprenören 
blir intervjuad, det är få människor som har full insikt i hur de beter sig i sin vardag, många 
moment i vår vardag gör vi omedvetet, därför kan en observation vara hjälpande och ge 
insikter till intervjuaren om det.36  Observationen ger alltså en möjlighet att få ett bredare 
komplement till de uttalade orden i intervjun, språket kan ibland upplevas som 
begränsande. På så sätt skapades det en större bild av hur en arbetsdag kan se ut, vilka 
arbetsordningar som skedde, hur dagen var uppdelad, arbetspass kontra återhämtning 
och hur kroppen rörde sig eller inte rörde sig i rummet. Besöken skedde i 
entreprenörernas arbetsmiljö vilket i två av tre fall medgav en möjlighet till observation. 
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Under det ena tillfället skedde observationen under en halvdag efter intervjun. I det andra 
fallet gjordes observationen först, intervjun hanns inte med och fick genomföras vid ett 
senare tillfälle via mailkorrespondens. Den tredje entreprenörens huvudsyssla sker ute i 
fält i naturen på landsbygden. Vid besöket var arbetsmomentet kopplat till 
skrivbordsarbete vid datorn vilket gjorde att entreprenören inte kände sig bekväm med en 
observation. Under besöken fanns tillåtelse att använda kamera fritt för dokumentation, 
vidare antecknades observationerna ner på plats. Fotografiernas syfte var till stor del som 
visuella minnesanteckningar dels för att återfå minnet och känslan av platsen samt som en 
ordlös kommunikation av entreprenörernas arbetsmiljö och struktur av arbetsplats. Vid de 
fall då det inte blev så mycket fotande gavs tillåtelse att hämta ner bilder från 
entreprenörens hemsida och att bilder skulle kunna skickas senare via mail.

Textinsamling

Som ytterligare komplement till anteckningar, intervjuer och observationer utökades 
empirin med hjälp av tidigare skapat material så som reportage, tidningsartiklar, 
entreprenörernas egna hemsidor samt filmat material för att få fler perspektiv  på 
entreprenörerna och deras arbete. Internet är en rik källa att samla in sådant material. Det 
fanns fler intervjuer och filmsnuttar av god kvalité på flera av studiens entreprenörer som 
kunde nyttjas som komplement.

1.6.3 Genomförande

För att få tag på villiga entreprenörer skickades en förfrågan ut via sociala medier vilket 
gav många tips och kontakter med intressanta personer passande för studien. Då första 
urvalet var genomfört visade det sig att vägen till en av entreprenörerna var för dålig för att 
ta sig ut på plats. Det kändes viktigt för studien att få en bild av entreprenörernas 
arbetsmiljö, därför gjordes valet att gå vidare med en annan entreprenör. Urvalsarbetet 
utfördes efter parametern att få så olika personer som möjligt att delta, gärna även 
geografiskt olika. När urvalet var satt kontaktades entreprenörerna via mail för att boka in 
intervjuerna med dem. Inför fältarbetet planerades återhämtning in i arbetsschemat både 
efter intervjuerna samt efter genomgången av materialet, ett sådant stort arbete med djupa 
intervjuer kräver mycket energi. För att främja kvalitén av reflektionerna av materialet 
krävs det utrymme för kontemplering, varpå även det fick plats i arbetsschemat. En risk 
var att låta det gå för lång tid mellan intervjutillfället och genomgången av materialet, något 
som undveks genom att ta tag i anteckningarna direkt efter mötet. Två av intervjuerna 
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skedde vid fysiska möten ansikte mot ansikte, den tredje genom mailkorrespondens på 
grund av tidsbrist. Det tredje mötet inleddes med observationen, planen var att genomföra 
intervjun dagen efter observationen. Av olika anledningar gick planen i stöpet och chansen 
att utforska fler intervjutekniker uppdagades. Valet hamnade på att ta intervjun via mail. 
Samma frågor som ställts till de övriga entreprenörerna skickades via mail och på samma 
sätt som vid ett fysiskt möte skickades följdfrågor fram och tillbaka. Även några 
kompletteringar skickades via mail till ytterligare en entreprenör.

1.6.4 Etik och forskarroll

Innan intervjuns början informerades entreprenörerna om studiens syfte och att 
intervjuerna och observationerna eventuellt kan användas för en framtida bok om 
inspirerande entreprenörer på landsbygden samt en bloggartikel om varje entreprenör. En 
muntlig överenskommelse diskuterades fram då frågan kom upp huruvida namn på andra 
personer skulle tas med i arbetet. En försäkran att det var oviktigt för studien lämnades. 
Vidare fattades överenskommelse att entreprenörerna skulle få granska faktaavsnitten 
innan textens färdigställande. Eftersom inga känsliga ämnen vidrördes lämnades det 
därhän.37  Hade det varit en intervju av minderåriga eller andra omyndiga personer hade 
processen sett annorlunda ut och överenskommelsen hade dokumenterats i skrift av 
förmyndaren, något som alltså inte krävdes i studien.38

Inför intervjuerna fanns en medvetenhet om att det kunde bli problem att hålla i 
forskarrollen och uppträda professionellt. Med en förmåga att lätt svepas med i andra 
människors tankebanor och trigga igång egna idéer gjorde fokuset till en utmaning att 
hålla medvetenheten under hela intervjuerna. Medvetenheten ställde höga krav och för att 
underlätta användes intervjuschemat som ett verktyg för att främja möjligheten att hålla 
fokus.39 Schemat var till stor hjälp, särskilt under intervjun i Norrbotten som föregicks av en 
bussresa på flera timmar. Det blev  svårt att vara alert och på hugget efter att ha vaggats i 
bussen vilket märks på inspelningen av intervjun där det periodvis hörs att intervjun inte 
riktigt flyter på. I den stunden var intervjuschemat en bra hållpunkt där det gick att gå 
tillbaka för att hitta igen tråden i samtalet. Innan intervjuerna fanns en oro att inte hinna 
med vila och återhämtning mellan de olika momenten vilket krävde noggrann 
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arbetsplanering. Den långa bussresan tillbaka gav  möjligheten att både skriva ner 
reflektioner och anteckningar direkt efter mötet samt möjligheten att vila. Den andra 
intervjuns renskrivning fick vänta tills nästa dag för att ge utrymme för återhämtning.

Observationen fick anpassas efter möjligheter samt önskemål från entreprenörerna varpå 
resultaten blev  väldigt olika. Som exempel var det en av entreprenörerna som först gått 
med på både intervju och observation som senare vid mötet på plats kände sig obekväm 
med observationen vilket respekterades och intervjun tog vid direkt. Huvudsyftet med 
observationen blev dock fyllt eftersom intervjun genomfördes på entreprenörens 
arbetsplats. Med en målande beskrivning av hur en arbetsdag kan se ut blev det ändå en 
tillräckligt tydlig bild av  entreprenören och hennes arbete än om intervjun skett via till 
exempel brevväxling eller skype. Med informationen från mötet på arbetsplatsen samt 
reflektionen som skrevs ner dagen efter blev det ett material som fungerat som ett bra 
komplement till intervjun i syfte att komma tillbaka till platsen och känna in känslan. De 
andra två observationerna gav så klart mer eftersom det handlade om en heldag och en 
halvdag. Där erbjöds möjligheten att uppleva och erfara hur arbetet fortlöpte, varenda 
moment, doft och känsla nedtecknades. Eftersom det i två fall av tre fanns en begränsning 
i tid till intervjuerna kompletterades det skapade materialet med material som finns 
publicerat på internet. Vilket var överraskande informativt med intervjuer och liknande 
material. Materialet från internet gav en bredare bild och bidrog med fler perspektiv på 
entreprenörerna som kunde lyftas in för att användas i studien.

Vidare är det ett faktum att en av entreprenörerna har en relation till mig sedan tidigare. Vi 
har följt varandras resa i uppbyggnaden av våra företag. Det kan vara så att relationen  
påverkat studien och att den framtida relationen påverkas på något sätt. Det kan också 
vara så att det gick att gå djupare in i frågorna eftersom bakgrunden redan är känd, vilket 
gör förståelsen i samtalen större. Det kan även påverka på så sätt att det är lättare att dra 
egna slutsatser istället för att analysera svaren ordentligt, risker som det finns en 
medvetenhet kring. Det kan även uppstå känslor av skuld till varandra på olika sätt i ett 
givande och tagande som sker i en studie på det här sättet.40  Då båda har intentionen att 
uppträda professionellt i situationen och har intresse av  att det blir en bra studie stannar 
funderingarna där.
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1.6.6 Analys

Under sammanställningen av emperin söktes likheter och mönster mellan de tre 
entreprenörerna med hjälp  av allt material som skapats och inhämtats via observations- 
och intervjuanteckningar, reflektioner samt de ljudupptagningar som spelats in vid 
intervjutillfällena. Även fotografierna, länkar från internet, så som hemsidor, filmade 
intervjuer, egna informationsfilmer av entreprenörerna samt ett inslag från Svt har tagits 
med som empiri och därmed behandlats på samma sätt som övrig empiri med 
anteckningar och reflektioner. Resultaten kategoriserades in i gemensamma teman hos 
entreprenörerna.41  Företagsstart, skapande, kroppen samt blogg/hemsida. Skillnaderna 
hos entreprenörerna framträder i texterna om deras gemensamma nämnare när de ställs 
mot varandra i jämförelse. Därför presenteras inte något särskilt avsnitt för skillnaderna.

2. Resultat & Analys

I studien har tre entreprenöriella kvinnor som verkar på den norrländska landsbygden 
intervjuats och observerats. Tre kvinnor som driver tre olika företag inom samma bransch 
fast inom olika områden på olika sätt. För att ge en så tydlig bild som möjligt av 
entreprenörerna som deltagit i studien presenteras en liten kort bakgrundsbild av  dem 
innan diskussionerna kring tematiseringen och analysen tar vid.

2.1 Entreprenörer

Linnea Sigurdsson

Linnea presenterar sig själv som filmare, grafisk formgivare och musiker.42  Med andra ord 
en multipassionerad person som skapar sitt eget verksamhetsområde. Linnea är bosatt 
inne i Umeå fast gör större delen av sitt arbete på resande fot i landets norra avkrokar. I 
sitt filmande porträtterar Linnea människor som verkar utanför normen i vårt samhälle. Hon 
menar att media matar oss med en ensidig bild vilket driver henne till att lyfta fram 
osynliggjorda människor som med Linneas egna ord; sprider hopp  om medmänsklighet, 
hållbarhet och fördjupning av oss som mänskliga varelser.43  Genom sitt arbete bidrar 
Linnea med en annan bild, en alternativ bild av hur människor i Sverige lever. Linnea 
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berättar att hon startade sitt företag under sista året på sin utbildning då det var en 
förutsättning att hon hade företag för att kunna söka finansiering för sitt examensprojekt. 
Sedan har det bara rullat på. Trots att hon fick höra att det aldrig skulle gå att försörja sig 
har hon gjort det i tre år nu.44

Maria Öqvist Öhman

Maria är konsthantverkare som skapar både bruksföremål och konstverk, en del av 
hennes verksamhet innehåller workshops och föreläsningar som skapas efter kundens 
önskemål. Maria bor i en liten by  i södra delen av Norrbotten.45  Maria har alltid skapat och 
hennes arbete drivs av lust och glädje. Efter en familjetragedi omvärderade Maria sin 
tillvaro som lärare och valde att starta företag för att bygga upp  sitt liv på sina egna villkor, 
precis som hon vill leva. Det innebär att hon styr sin tid och sina arbetsuppgifter precis 
som det passar henne, en frihet som hon gett sig själv  genom att starta företag. Redan 
innan hennes egen företagsstart var Maria med och startade en sommarbutik i Ratan i 
Västerbotten. Efter flytten norröver och hennes företagsstart grundande hon tillsammans 
med nio andra personer ett konstnärskollektiv  med butiken Rabarber där hon nu arbetar 
en dag i veckan.46

Åsa Boström

Åsa beskriver sin väg och verksamhetens uppstart som slingrig. Ett utforskande av olika 
arbetssätt, arbetsplatser och samarbetspartners inom konst, text och undervisning. Målet 
var/är att kunna arbeta var som helst, utan att vara bunden till en fysisk plats för att ge den 
frihet hon eftersträvar i sitt konstmakande och skrivande. Åsas arbete sker gärna på andra 
platser runt om i världen än hennes västerbottensgård som är belägen i en liten by utanför 
Burträsk. Genom att hjälpa andra i sina kreativa processer precis som hon gjort för sig 
själv skapar hon sin egen plats. Verktygen Åsa använder sig av tar hon från sin bakgrund 
som skrivarpedagog och yogalärare, hon bakar ihop dem och erbjuder en bred coaching 
till sina klienter. Verksamhetens centrala begrepp är humanekologi och kreativ hållbarhet. 
Åsa beskriver;
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! ! Min företagsstart var ett uttryck för ett omfattande ifrågasättande

! ! av hur jag egentligen vill och behövde arbeta och leva för att 
! ! känna mig i balans, använda min kreativitet till fullo och ge

! ! tillbaka till omvärlden på ett så värdefullt sätt som möjligt.47

2.2 Teman

Vid bearbetningen av emperin framträdde snabbt tre olika teman, företagsstarten, 
skapandet, kroppen och hemsida/ blogg. Således blev det de teman som är centrala för 
studien och analysarbetet.

Företagsstart

Redan i den kortare presentationen syns det tydligt att alla tre startat företag av olika 
anledningar. Linnea som var mer eller mindre tvungen att starta ett företag för att ha 
möjlighet att söka bidrag för att finansiera sitt examensarbete. Ett företag som Linnea 
sedan fortsätter driva utan att det var tanken från början. Ett risktagande och en modig 
handling av en person som fick och fortfarande får höra av omgivningen att det är omöjligt 
att leva på ett eget företag av det slaget som hon driver. Själv säger Linnea med ett leende 
att hon älskar att se sig själv som nybörjare, det blir så mycket enklare då vilket gör att hon 
får lära sig massor. Istället för att gå in med inställningen att hon är expert på grund av 
utbildning, erfarenhet eller liknande hjälper det Linnea i hennes utveckling både på ett 
personligt och professionellt plan genom att vara ödmjuk och öppen.48  Maria som gjorde 
en helomvändning från pedagog och valde att ställa om sitt liv. Hon ifrågasatte vad som 
var viktigt i livet och landade i att familjen och hennes egna skapande var det viktigaste för 
henne och det hon ville satsa på. Det var inget som kom som en chock för varken henne 
eller hennes omgivning då hon hela livet skapat, slöjdat och tidigare startat och drivit en 
sommarbutik. Marias privata situation ser dock annorlunda ut än de andra två 
entreprenörernas, det finns en ekonomisk trygghet i att Maria och hennes man är två 
vuxna med inkomst i familjen. Familjen består av  Maria, barnen och hennes man som 
reser mycket i sitt arbete. Affärsresorna gör att Maria även har huvudansvaret för 
markhållningen hemma, något som fungerar fint ihop med företaget då det är flexibelt och 
går att anpassa efter Marias och familjens behov.49  Maria sa med ett leende i en intervju i 
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Svts Gokväll att hon inte blir ekonomiskt rik på konsthantverket, fast hon blir rik på annat.50 
Vilket speglar Marias livsfilosofi väl. Åsa skapar en helt egen plattform där hon kan vara fri 
att göra det hon vill. Om det så är att vara på resande fot eller skapa egen konst hemma i 
sin ateljé. Det finns ingen anställning som kan matcha Åsas behov för den balans hon vill 
uppnå med sitt arbete och leverne. Det handlar om hållbarhet, en kreativ hållbarhet för att 
ge utrymme till skapande som i sin tur ger utrymme till det leverne som ger energi för att 
ge tillbaka, lika med att arbeta. Så går det runt. Åsa kopplar sitt varumärke till sin person 
och räds inte att prova sig fram för att utforska nya arbetsmetoder och arbetssätt för att få 
ut mesta möjliga av sitt arbete. Det är en del i att vara hållbar, att hitta metoder som 
fungerar för företaget och för personen bakom företaget. Uniciteten är ett viktigt verktyg 
som hon använder i konkurrensen med andra aktörer ute på den nätbaserade marknaden 
där hon säljer coachingtjänster med fokus på klientens kreativitet. Genom att bygga 
varumärket på sin egen person blir hon automatiskt unik.51

Skapande

Något som istället binder ihop alla tre är skapandet. De skapar något eget samtidigt som 
de håller sig utanför ramarna som talar om vad kvinnor egentligen ska syssla med enligt 
normen om kvinnor och deras sysselsättning. Maria håller sig dock i gränslandet av 
normen kring kvinnor och företagande eftersom hon har familjen som en av anledningarna 
till att hon driver sitt företag. Sendan skapar hon, konsthantverk. Ett eget uttryck som 
förmedlas till allmänheten. Istället för att hålla sig till ett material så väljer Maria att skapa i 
alla möjliga material. Det finns en kärlek till återbruk, en respekt för materialen och viljan 
att ta hand om så mycket som det bara går, hållbarhet.52  Maria visade mig ett exempel 
med ett avlångt litet block som blev till endast på grund av att det blev pappersremsor över 
när hon gjorde anteckningsböcker. Hon syr också små figurer, Räddisar av spilltyger. På 
väg in till hennes ateljé genom garaget har hon en liten arbetsyta där hon arbetar med 
luffarslöjd, det ryms inte inne i ateljén och kräver andra verktyg. Inne i ateljén står massor 
med packade produkter som ska skickas till återförsäljare.53  Hon arbetar mycket med listor 
och lust, vad som behövs påfyllning av eller vad hon känner för att lägga handen på. Det 
blir en organisk växelverkan som ger en behaglig arbetsmiljö. Linnea är grafisk designer, 
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musiker och filmare som väljer att porträttera människor som valt andra liv  än normen. 
Linnea menar att det i alla områden handlar om kommunikation, sedan kan det se olika ut, 
fast det är kommunikationen som binder ihop områdena. Kommunikationen finns i 
relationer, god design och tydliga budskap, värden som Linnea tycker väger upp  det 
ekonomiska värdet. Det kostar med god kommunikation det är inget konstigt och det 
utesluter inte att jag brinner för det jag gör berättar Linnea i en intervju för Företagsarkivet i 
Västerbotten.54  I presentationen av Linnea säger hon i citatet att även hon vill förmedla en 
hållbarhet. Åsa använder sin kunskap  och sina färdigheter för att skapa ett eget utrymme 
för sitt författarskap  och för att ge sig själv  möjlighet att utöva sitt konstnärskap som 
konstnär.55  Vissa delar av hennes konstnärskap  ligger nedpackade i en smidig resväska, 
inte för att lagras utan för att kunna tas med, göra henne mobil. Vissa delar på olika verk 
går att göra på andra platser än den fysiska ateljén. Väskan är ett verktyg som tas med på 
de resor hon gör, oavsett om det är ut i världen eller in till Umeå. Eftersom det är viktigt i 
Åsas livsstil att resa världen över tar hon helt sonika med sitt arbete. Resorna gör det 
möjligt att samla in både intryck till skrivandet och material från marknader och loppisar i 
världens alla hörn.56  Ofta integrerar Åsa sina texter i konstverken som hon skapar. En 
skulptur eller en tavla kan innehålla ordfragment från en dikt, allt vävs ihop med hennes 
formspråk i atéljen i Västerbottens inland.57  Coachingen kräver endast en dator, den kan 
hon ta med sig vart än hon är, således har hon sitt arbete med sig var hon än väljer att 
vara. Det är ett medvetet val att erbjuda coachning via mail istället för fysiska möten.

Tre olika sätt att lämna bestående samt publika avtryck till eftervärlden och att skapa sitt 
eget utrymme, sitt eget sammanhang med hållbarhet som ett av  värdena. Ingen av dem 
har arbetstider som är styrda efter veckodagar eller tider om de inte vill. Skillnaden här är 
Marias anpassning till barnens tider till viss del.58  När hon tillgodosett barnens behov kan 
hon fortsätta arbeta om hon vill, vilket hon gör ibland. Vidare har hon också butiken som 
hon driver tillsammans med sitt konstnärskollektiv att förhålla sig till. En dag i veckan står 
Maria i butiken där hon säljer och marknadsför både sig själv  och de andra i kollektivet. Då 
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är det butikstiderna som styr.59  I övrigt är det frihet och flow som präglar skapandet för 
dem alla tre. Om det än är frihet att välja vilket arbete som ska göras, vilken kontinent det 
ska ske på eller om det krävs en vilodag.

Kroppen

Något som var gemensamt för entreprenörerna i studien var inkorporeringen av kroppen 
som ett verktyg i verksamheterna. Kroppen ses som ett verktyg för entreprenörerna och är 
en förutsättning för att möjliggöra ett optimalt arbete med sina företag. Hur fenomenet med 
kroppen som verktyg såg ut skilde sig åt då det handlar om tre olika individer.Två av dem 
tog gärna en morgonrunda på springande fot medan den tredje praktiserar yoga dagligen 
samt rasar av sig på motionscykeln och dansar med jämna mellanrum.60  Yogan kunde 
även den ske under arbetets gång då olika asanas (yogapositioner) praktiseras framför 
dataskärmen på olika sätt. Till exempel stående, liggandes på golvet eller i sängen. Ibland 
även uppkrupen i fåtöljen. Åsa har sett till att investera i olika tekniska verktyg för att 
främja variationer av arbetsställningar för att på så sätt underlätta de många timmarna 
framför datorn. Hon tar bland annat hjälp av ståbord, bollstol, extern musplatta, laptop 
samt en iPad.61  Ett annat verktyg för att hålla kroppen och sinnet på topp var meditation, 
något som två av  de intervjuade praktiserar regelbundet medan den tredje så gott som 
dagligen tar sig en liten tupplur efter lunchen.62  Balansen mellan vila och rörelse är viktig 
att upprätthålla för entreprenörerna. Alla tre har alltså en hög medvetenhet om hur 
kroppen och sinnet påverkar deras arbetsförmåga och har således integrerat ett 
hänsynsfullt förhållningssätt till kroppen i sina arbetsrutiner. Kroppen som verktyg är 
intressant och väcker nyfikenhet om det är ett fenomen som fler praktiserar eller om det är 
en tillfällig slump.

Blogg/ hemsida

Maria började blogga under namnet jag blommar63  efter en utställning hon haft med 
samma namn. Utan erfarenhet eller en plan för hur det skulle gå till började hon dela med 
sig av  goda ögonblick från sin vardag med vackra bilder samt konsthantverk som var till 
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salu. På det sättet byggde hon omedvetet upp ett nätverk med starka kundrelationer. Så 
har det rullat på, Maria har aldrig behövt köpa en annonsplats. Bloggen/hemsidan fungerar 
bra i det syftet vilket är en stor ekonomisk vinst.64  I början av bloggandet kunde hon läsa 
och kommentera på över femtio bloggar om dagen, det hinner hon inte längre. Hon minns 
vidare att kunderna gjorde sina inköp via mailkontakt, något som både hon och kunderna 
uppskattade då de stärkte relationen dem i mellan. Relationsbyggandet var något Maria 
blev hårt kritiserad för när hon träffade en företagsrådgivare som menade att den tiden 
som hon la ner på konversationen skulle hon aldrig få betalt för. Maria berättade vidare 
med en fnysning att honom struntar hon i. Även om hon inte säljer via mailkontakt längre 
utan har försäljningen automatiserad via webshopen så brukar hon skriva ett litet 
personligt meddelande. Den tiden tar hon sig, för det ger både henne och kunden något 
mer vilket känns viktigt för både varumärket och henne själv.65  Åsa har en hemsida med 
en blogg som hon arbetat aktivt med i flera år. Den har bytt skepnad flera gånger och det 
har arbetats fram en tydlighet i vad som ska kommuniceras. Hemsidan är väl genomtänkt 
och det finns en tanke med vad och hur saker och ting presenteras. Budskapet är viktigt, 
Åsa har sett till att hennes varför 66är tydligt representerat i alla led. En annan viktig del för 
Åsa är värdet hon förmedlar till sitt nätverk. Att det finns kunskap att hämta samt att det 
finns mer kunskap att ta del av. Hemsidan används som en bas för att bygga upp en 
mailinglista och som ett skyltfönster för hennes verksamhet.67  Efter som sociala medier 
kommer och går använder hon sig av de aktuella medierna som tilltalar henne och riktar 
tillbaka besökarna till hennes hemsida. Väl på hemsidan finns möjlighet att teckna en 
prenumeration på ett nyhetsbrev med hjälp  av besökarens mailadress. Mailinglistorna gör 
det möjligt att ha dialog med sina läsare, på så vis bygger hon kundrelationer som skapar 
säljtillfällen.68  Åsa är den enda av entreprenörerna som har riktat sin hemsida mot en 
internationell marknad. Hemsidan består av  två delar en svenskspråkig och en 
engelskspråkig för att få tillgång till en större marknad. Åsa nätverkar mycket på sina resor 
och med hjälp av sina språkkunskaper kan hon således skaffa kunder på andra marknader 
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än den Svenska marknaden.69  Linnea startade sin blogg under våren 2015 i anslutning till 
lanseringen av hennes nya hemsida. Det finns ingen riktig plan eller strategi utan Linnea 
kör den på test för att se hur hon trivs med forumet att blogga. Meningen är att bloggen 
ska vara ett sätt att nå ut till kunder och samarbetsparters på ett mer personligt sätt. 
Linnea har valt att begränsa sig i sitt bloggskrivande för att hitta en kontinuitet i vad som 
skrivs och förmedlas, hon menar att det ska hänga ihop även om det är olika inlägg. 
Linnea poängterar flera gånger att det är ett prov med bloggandet, ett sätt att påminna 
omgivningen om att hon finns och vad hon funderar på. Kanske kommer hon fortsätta, 
kanske kommer hon avsluta. Det beror på hur hon trivs med formen av kommunikationen, 
det får dock tiden visa.70

3. Diskussion
Företagsstart

Entreprenörerna i studien startade sina företag på olika grunder, Linneas start präglades 
av skolans examensarbete. Tidigare i kapitlet presenterades bilden av en person med en 
kombination av  egenskaper som räknas som entreprenöriella; modig och risktagande. 
Samtidigt understryker Linnea i samtalet om hur ödmjukheten tjänar henne i hennes 
förhållningssätt till sin entreprenörsroll. Ödmjukheten och öppenheten är viktiga 
egenskaper för att ta in och fortsätta utvecklas och bygga på sin kunskapsbank enligt 
Linnea. Här går det att dra paralleller till entreprenörskapsteorins påstående att 
entreprenören har ett aldrig sinande kunskapsbehov. En snabb överblick på 
egenskapslistorna i bilaga B syns det tydligt att Maria passar in på fler av dem med sin 
flexibilitet, ledarskapsförmåga och aktivitet. Som förälder med eget företag hanterar hon 
många projekt samtidigt utan att ge avkall på sin innersta önskan om att få skapa. Åsa 
trampar upp helt nya vägar efter sina egna behov, hon utforskar och undersöker hur hon 
kan styra upp tillvaron för att den ska passa hennes ytterst personliga behov – hennes 
livsstil. Den yttersta entreprenörsegenskapen är ju att inte hålla sig inom några som helst 
normer som beskrevs tidigare i stycket om entreprenörskap. Flera av påståendena kan 
prickas för på alla tre entreprenörerna, de har alltså flera av de egenskaper som räknas till 
normen som entreprenör. Åsa skriver själv  att hon ser sig som en entreprenör när hon får 
frågan;
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! Absolut. I det mesta jag gör så skapar jag nytt-‐nya konstverk, koncept, arbetsmetoder, 

! plattformar, mötesplatser. Jag definierar själv  de ramar inom vilka jag arbetar och om det är 

! något som inte funkar så släpper jag det för att sedan se mig om efter nästa rätta steg. Jag 
! väntar inte på att någon annan ska ge mig tillåtelse/möjligheter att vara kreativt verksam på 

! de sätt jag önskar-‐jag skapar de möjligheterna och också lokaliserar människor och 

! sammanhang som jag kan skapa de möjligheter tillsammans med.71

Texten ovan talar för att det är svårt att dra en slutsats att kvinnor startar företag av bara 
en anledning, familjen. I den här studien stämmer det bara delvis att kvinnor startar företag 
på grund av familjen, det krävs fler, grundligare undersökningar för att påvisa något 
definitivt. Yttre påverkan av normer driver oss säkerligen att tro att kvinnan väljer att ge 
plats för familjens behov när hon tar beslutet att starta för att driva eget.72  Det är den 
förklaringen som bjuds. De övriga kvinnorna i studien har valt att arbeta på det här sättet 
för att de har ett högre syfte, en önskan att bidra till något större än dem själva och dela 
med sig av sig själva för att ge sina liv en större mening. Enligt normen inom 
entreprenörskap  borde det kanske ha stått att de ville ha utdelning av företaget, en stor 
vinst eller att företaget vuxit och anställt mer personal. Faktorer som de kanske inte hade 
tackat nej till fast som aldrig kom på tal. Kanske kan det bero på mig, min egen inställning 
till företagande, det fanns helt enkelt inte en tanke på att fråga för att jag inte ansåg att det 
är det primära. Kanske är det en miss i forskarrollen. Jag funderar på om jag hade fått 
liknande svar, svar utan fokus på materiella vinster om intervjuerna varit med tre män och 
om samma frågor ställts till dem. Fast å andra sidan forskas det en hel del på ämnet lycka, 
flera resultat visar att varaktig lycka kommer när människor får hjälpa varandra, bidra med 
sig själva och deras kunskap, precis som kvinnorna gett uttryck för i studien. Det generösa 
förhållningssättet praktiseras och uppmärksammas mer och mer inom praktiserande  
autodidakta entreprenörer.73  Entreprenörerna i studien kanske bara agerar i linje med 
tidens anda och skapar precis det som de behöver.
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Skapande och kroppen

Entreprenörerna i studien är kreativa och skapar. Förmodligen är det på grund av valet av 
företagare inom kreativa och kulturella näringar som alla är kreativa och utövar någon form 
av skapande i sina roller som entreprenörer. Även om det inte är en självklarhet att de ska 
vara någon typ  av kreativa konstnärer bara för att de arbetar inom kreativa och kulturella 
näringar. Dock verkar kombinationen av skapande och eget företag vara vanlig.74  Under 
arbetet med urvalet av sökande till intervjuerna skedde mailkorrespondans med flera 
entreprenöriella kvinnor, några av dem ville bestämt hävda att det var omöjligt att försörja 
sig på heltid genom sitt skapande, de menade att det krävs att de är kombinatörer som 
kombinerar en fast inkomst med sitt eget företagande. Ändå var större delen av  svaren 
från kvinnor som byggt upp sin verksamhet och driver dem i harmoni med sina intressen 
samt i linje med ett tillfredsställande ekonomiskt perspektiv. I den här studien porträtteras 
tre kvinnor som försörjer sig genom sitt skapande i någon form i ett klimat som säger till 
dem att det inte går.75  De har till och med motstånd av likasinnade inom gruppen 
entreprenöriella kvinnor. Tidigare i första kapitlet presenteras delar av Tillväxtverkets 
rapport som bland annat berättar om hur kvinnor nekas bidrag på grund av  sitt kön.76  På 
2000-talet, det går att fråga sig om det är rimligt över huvudtaget, Sverige som ses som ett 
jämställt land. Det väcker funderingar över vilka superegenskaper som krävs för att arbeta 
i ett sådant klimat och hur situationen hanteras bäst. Det skulle kunna vara de egenskaper 
kvinnorna i studien delat med sig av. Kanske hänger det ihop med hur måna kvinnorna i 
studien är om sina kroppar, kroppar som redskap eller verktyg. Som en strategi att orka    
agera på en arena där motståndet kommer från flera håll. Tre intervjuer med tre 
oberoende entreprenörer och alla av dem vill verkligen stryka under hur viktig kroppen är 
som ett verktyg i arbetet. Något som annars syns hos atleter eller skådespelare som är 
beroende av sina kroppar i sitt arbete. Är det här något som det borde pratas mer om inom 
företagande? Kvinnorna ser det som en förutsättning, ett måste för att kunna göra ett bra 
jobb, som en del av att driva företag. Det väcker fler frågor. Är kroppen som ett inräknat 
verktyg i företaget ett isolerat fenomen inom den här gruppen (entreprenöriella kvinnor på 
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den norrländska landsbygden), en trend eller ett fenomen som existerar hos alla typer av 
entreprenörer som vill ha ett verktyg för att kunna vara flexibla, snabbtänkta och starka?

Blogg/Hemsida

Det går att läsa tre helt olika ingångar på bloggfenomenet. En väl genomtänkt strategi med 
utvalda ämnen, en av hjärtats lust med delar av vardagen samt en strategi av utforskande 
av ämnen som författaren känner är aktuella för tiden med koppling till verksamheten. Tre 
olika strategier som tjänar sitt syfte för alla författarna. Internetanvändandet i Sverige 
fortsätter att öka, en komma en miljon står fortfarande utan internet och det mobila 
internetanvändandet vinner mark.77  Globalt finns det en ännu större marknad som tidigare 
inte haft tillgång till internet, nu är det på väg. Folk vill veta vad Maria gör under dagen, 
hennes öga samt sinne för skönhet ger hennes nätverk ett mervärde som hjälper till att 
bygga upp  och bevara hennes varumärke. Kunderna kan känna igen sig i bloggflödet som 
visar vad Maria gör och de kan identifiera sig i de vardagliga sysslor som hon delar med 
sig av. Det är ett enkelt sätt att skapa en koppling mellan Maria och hennes kunder, på så 
vis inspireras och bekräftar kunderna sin egen längtan efter skönhet och kreativitet. Åsa 
har en väl genomarbetad strategi, hon använder hemsidan som ett verktyg i sitt företag, 
vilket är ett måste då hennes affärsmodell bygger på internet som plattform. Den används 
till varumärkesbyggande och som en marknadsföringskanal för hennes företag. Där 
presenterar Åsa tydligt sina tjänster, priser och kontaktuppgifter.78  Sidan visar tydligt 
hennes kompetens vilket gör att kunden kan känna sig trygg och omhändertagen hos 
henne, där finns det möjlighet att växa – mjukt. Det är ett bra sätt att skapa ett större 
värde. Den personliga framtoningen bygger förtroende, stärker trovärdighet och skapar 
kontakt med Åsa som person precis som hos Maria. Att lyfta fram sin person är 
gemensamt för både Åsa och Maria om än från helt olika infallsvinklar. Linneas hemsida är 
en informativ  hemsida med en portfolio över hennes arbete i tre kategorier med filmer, 
exempel på grafiskt arbete samt en länk till en skiva som Linnea medverkar på. Bloggen 
blir som ett litet personligt fönster på hemsidan där tankar och funderingar kommer fram. 
Som ett sätt att kommunicera ut sin person för att göra sig lite mer tillgänglig för hennes 
publik.79
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3.1 Slutsatser
Studien av dessa tre kvinnor visar att kvinnorna inte bryr sig så mycket om normer utan de 
agerar efter sina egna behov, de använder sin förmåga till att skapa sitt eget utrymme och 
sin egen försörjning. De finns där, lika självklara som vilken entreprenör som helst. Med 
driv, mod och kreativt tänkande skapar de något helt nytt med en självtillit som gör dem 
starka nog att inte backa vid motgångar. Ändå utesluts de, därmed utesluts en fjärdedel av 
alla entreprenörer eller företagare från den rådande normen om entreprenören. En 
förklaring skulle kunna vara genuskontrakten, de strukturer som genusvetaren Yvonne 
Hirdman uppmärksammat och som beskrivs i teoristycket i början av texten. Kvinnorna har  
en plats inom entreprenörskapet utan att den uppmärksammas på grund av att den 
platsen inte värderas på samma sätt som den normativa entreprenören värderas.80  Han är 
självklar och framgångsrik som entreprenör. Det är möjligt att det här är vår tids 
genuskontrakt. Kvinnor får finnas på samma arena fast det pratas inte om att de finns där 
och det låtsas som att så är inte fallet. Som ett exempel från en av entreprenörerna i 
studien som berättade att när hon var med i en artikel i en näringslivstidning porträtterades 
hon annorlunda än de övriga entreprenörerna. Hon var besviken, fotografen hade tagit 
bilder från ett ovanperspektiv  så att hon, med sina egna ord, såg ut som en tolvåring. Till 
skillnad mot mannen i artikeln ovanför som fotats med ett underperspektiv. Under intervjun 
ville hon inte uppge sin omsättning då hon ansåg att omsättningen inte var tillräckligt stor 
vid intervjutillfället, något som inte uppskattades av reporten. Vid en jämförelse av artikeln 
med de andra artiklarna om andra entreprenörer i samma tidning blev  det tydligt vilken 
skillnad det var på framställningen av de olika entreprenörerna. Artikeln var längst ner på 
ett mittuppslag, uppdelad på två sidor och ja, hon såg väldigt ung ut på bilden.

I boken Digitalt entreprenörskap skriver forskaren och författaren Annakarin Nyberg om 
kvinnor som driver företag via bloggar och det finns fler gemensamma nämnare med 
entreprenörerna i den här studien, inte bara för att alla tre har bloggar utan även själva 
entreprenörskapet samt att de är kvinnor som har företag. Nyberg berättar om motstånd 
som kvinnorna i hennes bok fått, hur de blivit förlöjligade i sitt entreprenörskap samt att de 
har haft svårt att bli tagna på allvar. Det går att dra paralleller med genusteorin och 
normkritiken som berättades i tidigare kapitel att kvinnorna hamnar utanför normen på 
grund av sitt kön. I Digitalt entreprenörskap presenteras alltså ett helt nytt sätt att starta 
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och driva företag på, det genomförs dessutom av  kvinnor på arenor inom områden som 
tidigare inte setts som lönsamma.81  Det tål att upprepas flera gånger då det ännu inte 
verkar vara erkänt som ett sant entreprenörskap. Det väcker sannerligen frågor och fler 
funderingar kring vem som har rätten att kalla sig entreprenör. Flertalet kvinnor skapar 
alltså sina egna arbeten på nya arenor som till exempel internet. Studien visar att det finns 
andra nytänkande vägar att starta och driva entreprenöriella företag på, dessutom backas 
studien upp  av  tidigare forskning som hittills presenterats löpande. Kvinnorna i studien 
innehar de flesta av de egenskaper som klassas som entreprenöriella även om de 
egenskaperna kanske borde dammas av och uppdateras. Bevisligen finns det andra sätt 
att vara entreprenöriell på än vad som tidigare uppmärksammats, det verkar som att det är 
kvinnor som hittar de nya vägarna, de nya sätten att starta och driva företag. En 
spännande slutsats som går att dra är att entreprenörskapsteorin begränsar entreprenörer 
och stänger in dem i ramar som motarbetar sitt eget syfte. Då måste det vara så att för att 
kunna vara exceptionellt entreprenöriell så bör du vara av  annat kön än man. Alltså att 
normen för entreprenören inte ens rymmer den sanna entreprenören. Då blir det extra 
intressant att den begränsade normen om entreprenörerna fortsätter att reproduceras 
samtidigt som målet för entreprenören själv  är att gå utanför normen. Det måste vara mer 
intressant att titta på den typen av mekanismer och strukturer samt att erkänna dem än att 
försöka krympa entreprenörernas förmågor och egenskaper till ett kön. Genusteorin visar 
att det inte går att säga att entreprenörskapsteorin pratar om alla oavsett kön, i så fall 
skulle kvinnors forskning och erfarenheter vara lika självklar som männens. Studien visar 
att det redan finns både entreprenörer och forskning på entreprenörskap av kvinnor om 
kvinnor och med kvinnor. Nu gäller det att lyfta upp entreprenörskap drivet av kvinnor och 
forskningen kring det samt att erkänna att kvinnor har sin plats inom normen precis som 
män haft tidigare för att öka medvetenheten kring entreprenörskapet och vidga begreppet. 
Att använda sig av den litteratur och forskning som finns i de sammanhang där det ges 
olika typer av stöd så som information, finansiellt eller utbildning till nya entreprenörer. 
Personer som vägleder nya entreprenörer måste själva ha ett kunskapsintresse, vara 
uppdaterade, inspirerade att hitta nya tankebanor och med en outtömlig nyfikenhet att lära 
sig av sina elever. På så sätt främjas en miljö där det skapas nya innovationer. Det finns 
en hel värld där ute som missas i de teoretiska korridorerna. Gräsrötter hittar sin näring 
trots asfalt och krångliga byråkratiska regler, tänk vilken trädgård som skulle kunna odlas 
om de gödslades istället.
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En nyfikenhet och en annan fråga som väckts under arbetets gång är hur entreprenöriella 
män som inte passar in i den rådande normen gör, om de överhuvudtaget existerar. Män 
med egenskaper som främst räknas som kvinnliga egenskaper som därmed utesluts ur 
normen som entreprenörer. Eller hur det är för introverta entreprenörer som har svårt att 
identifiera sig med alla utåtriktade egenskaper som entreprenören förväntas ha. 
Soloprenören som vill driva sitt företag ensam på sin höjd med samarbeten med ardra. 
Självklart finns det säkerligen ännu fler typer av entreprenörer som har svårt att identifiera 
sig med entreprenörsnormen så mer forskning är viktigt. Begreppet entreprenör går att 
utvidga på så många olika sätt och det kräver en större förståelse för mångfald för att 
kunna blomma ut. Ju mer som skrivs, dokumenteras och debatteras desto svagare blir 
normen inom entreprenörskapet genom att den förs vidare ut till alla de nya entreprenörer 
som vill ta del av utbildningar och information.

Det finns en medvetenhet om att studien kan komma att användas i motverkande syfte för 
vad studien vill åstadkomma. Då vill jag som författare slå ett slag för att läsa hela studien 
för att se svart på vitt att en entreprenör är så mycket mer än bara en man och att 
entreprenörskapsteorin motverkar sitt eget syfte genom att begränsa entreprenören med 
alldeles för snäva ramar.

3.2 Metoddiskussion
Vid arbetets start fanns en föreställning om att inspelningarna av intervjuerna skulle vara 
den största källan till studien och att det skulle krävas timmar med transkribering. Så blev 
inte fallet utan inspelningarna fungerade mer som inspelade minnesanteckningar än 
huvudmaterial. Istället blev  det intervju- och observationsanteckningarna som fick axla 
rollen som huvudmaterial. Kanske inte så konstigt vid närmare eftertanke då pennan 
säkerligen aktiverades då något extra intressant yttrades eller noterades. Intervjuerna flöt 
på bra och under mötena skapades massor med material, dock var det ibland svårt att få 
till flödet ordentligt i samtalen. Om det berodde på dagsformen eller entreprenörerna 
lämnas osagt, det gick inte riktigt att avgöra. I efterhand ställer jag mig kritisk till mina 
frågor. Under bearbetningen av materialet har jag kommit att sakna mer affärsriktiga 
ingångar, även om det är oklart hur de skulle se ut. Kanske kan det vara för att jag själv 
som student fortfarande är i processen av lärande inom både företagande och att driva 
företag. Fanns det en förhoppning att entreprenörerna skulle visa och lära ut vilka frågor 
som skulle ställas? Min läroprocess går att se som studiens svaghet, mig som forskare. 
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Samtidigt speglas entreprenörerna i deras tidigare stadier vilket skulle kunna få dem att 
känna sig tryggare i intervjusituationen. Kanske är det som Linnea beskriver det, att med 
en nybörjarattityd går det att lära sig mer för då är man mera öppen.82  Observationerna 
fungerade precis som föreställningen vid början av arbetet, som ett komplement. 
Heldagsobservationen var den mest intressanta då det tydligt gick att se i praktiken hur 
varierat kroppen rörde sig i rummet och hur arbetet fortlöpte under dagens lopp  med 
arbete och återhämtning om vart annat. Även halvdagsobservationen gav en bild med en 
varm känsla av miljön som gick att återkomma till under skrivprocessen vilket varit 
värdefullt.

Styrkan i studien ligger i att tre helt olika individer har lyfts upp och granskats i rutiner och 
erfarenheter av att vara entreprenöriella kvinnor på den norrländska landsbygden med ett 
varierande resultat trots många gemensamma nämnare.
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4. Sammanfattning
Syftet med studien är att belysa hur entreprenöriella kvinnor som verkar på norrländska 
landsbygden förhåller sig till sitt entreprenörskap i relation till den norm som beskrivs i 
entreprenörskapsteorin. Studiens centrala frågeställningar är:

Hur bedriver de tre medverkande kvinnorna sitt entreprenörskap?
Hur ser de medverkande kvinnorna på sitt företagande?
På vilka sätt hanterar de tre medverkande kvinnorna sin situation som entreprenörer?

I texten Entreprenöriella kvinnor på den Norrländska landsbygden, studeras tre 
entreprenöriella kvinnor och deras företagande. Med hjälp  av  ett genusteoretiskt 
perspektiv  kritiseras den rådande normen inom entreprenörskapsteorin för att belysa 
entreprenörskap  som drivs på andra sätt än vad som innefattas i normen inom 
entreprenörskap  idag. För att uppnå kunskapsmålet har tre entreprenöriella kvinnor som  
driver sina verksamheter inom kreativa och kulturella näringar studerats med hjälp av 
kvalitativa undersökningsmetoder så som observationer och intervjuer om deras tankar 
kring deras företagande.

När resultatet av materialinsamlingen kopplades ihop  med den rådande normen inom 
entreprenörskapsteorin framträdde det tydligt att normen inom entreprenörskapsteorin 
faktiskt begränsar entreprenörer och stänger in dem i ramar som motarbetar sitt eget syfte. 
Det är intressant att se att den begränsade normen om entreprenörerna fortsätter att 
reproduceras samtidigt som målet för entreprenören själv är att gå utanför normen. 
Kvinnorna i studien beter sig helt i enlighet med föreställningen om entreprenören som 
skapar sin egen tillvaro och kvinnorna använder sig frekvent av entreprenörens främsta 
egenskap, att verka utanför normens ramar. Det enda som skiljer kvinnorna åt från 
entreprenörerna i entreprenörskapsteorin är deras kön.

33



Käll- och Litteraturförteckning.

Opublicerade källor och bearbetningar

Boström Åsa. Intervjubrev. (Innansjön-Umeå, 2015).
Boström Åsa. Intervjubrev II. (Innansjön-Umeå, 2015).
Observartionsanteckningar, Boström Åsa. (Innansjön-Umeå, 2015).
Intervjuanteckningar, Linnea Sigurdsson. (Umeå, 2015).
Sigurdsson, Linnea. Intervjubrev I. (Umeå, 2015).
Sigurdsson, Linnea. Intervjubrev II. (Umeå, 2015).
Intervjuanteckningar, Maria Öqvist Öhman. (Umeå, 2015).
Observartionsanteckningar, Maria Öqvist Öhamn. (Svensbyn, 2015).
Alla intervjuer finns i författarens ägo.

Publicerade källor och bearbetningar

Ahl. Helene 2002. The Making of the Female Entrepreneur.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3890/FULLTEXT01.pdf. Hämtad 150225.

Ahl Helene. 2003. THE SCIENTIFIC REPRODUCTION OF GENDER INEQUALITY A 
Discourse Analysis of Research Articles on Womenʼs Entrepreneurship.
http://www.iiav.nl/epublications/2003/Gender_and_power/5thfeminist/paper_346.pdf. Hämtad: 150225.

Ahl, Helene. 2006. Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:33035/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 150225.

Ambjörnsson, Fanny. Vad är queer?. (Stockholm, 2006).
Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig. (Stockholm, 2008).
Eksvärd, Elaine. Härskarteknik den fula vägen till makt. (Stockholm, 2011).
Eskilsson, Lena. Hildur, Kalman (red). Att baka en katedral – genusperspektiv i 
avhandlingsskrivande. Genusvetenskapliga publikationer – Dokument 2. (Umeå 2006).
http://www.ucgs.umu.se/digitalAssets/60/60530_att-baka-en-katedral.pdf 150317.

Friberg Mikael. Skitenkelt. (Stockholm, 2013).
Hirdman Yvonne. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning.
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303. Hämtad: 150218.

Holmquist. Carin. Sundin. Elisabeth (red). Företagerskan, Om kvinnor och 
entreprenörskap. (Stockholm, 2002).
Johannisson, Bengt. Entreprenörskapets väsen. (Lund, 2005).
Kaijser, Lars. Öhlander, Magnus (red).Etnologiskt fältarbete.(Lund, 2011).

34



Tillväxtverket Publikationer. ”Kvinnor och mäns företagande fakta och statistik 2012”. 
(Stockholm, 2012).Tillväxtverkets hemsida.
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1789. 150429.

Kvale, Steinar. Brinkman, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund,2014).
Landström, Hans. Entreprenörskapets rötter. (Lund, 2005).
Malmström Malin & Johansson Jeaneth. Under ytan – hur går snacket och vem får 
pengarna II? Faktafolder. Tillväxtverkets hemsida.
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=2014&downloaded=1. Hämtad: 150317.

Nyberg, Annakarin. Digitalt entreprenörskap. (Lund, 2012).
Ågren, Katarina. Nödhjälp och skaparglädje. (Umeå, 2011).

Internet

Boström Åsa. Om mig. Hemsida: http://asabostrom.se/sv/om-mig/.Hämtad: 150401.

Finndal, Olle. Svenskarna och internet 2013. Stiftelsen för internetstruktur. (Stockholm, 
2013). http://www.soi2013.se/1-stabilitet/hur-manga-anvander-inte-internet/. Hämtad: 150520.

Företagsarkivet. ”Intervju med Linnea Sigurdsson”. Företagsarkivets hemsida. (Umeå, 
2014).http://kvn.foretagsarkivet.se/portfolio-items/linnea-sigurdson-sigurdson-produktion/. Hämtad 150429.

Hermerén, Göran. Vetenskapsrådet. God forskningssed. (Stockholm, 2011).

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Hämtad 150507.

Nilsson, Johanna. ”Det här med att vara tjej”. Blogginlägg på hemsidan:
http://www.johanna-n.com/blogg/det-har-med-att-vara-tjej/. Hämtad: 150311.

Sigurdsson, Linnea. ”Om”. På hemsidan: http://sigurdsonproduktion.se/om/. Hämtad: 150401.

Öqvist Öhman Maria. ”About”. Hemsida. http://www.jagblommar.se/about/. Hämtad: 150401.

Öqvist Öhman Maria. ”Hem”. Hemsida. http://www.jagblommar.se/about/. Hämtad: 150505.

Öqvist Öhman Maria. ”Intervju”. Svt Go´kväll. http://www.svtplay.se/klipp/893095/inre-rum-maria-

oqvist-ohman Hämtad 150504.

35



Bilagor

A. Intervjuschema

Syftet med studien är att belysa hur entrepenöriella kvinnor som 

verkar på norrländska landsbygden förhåller sig till sitt 

entreprenörskap i relation till den norm som beskrivs i 

entreprenörskapsteorin.

Hur kommer det sig att du startade ditt företag?

Hur bar du dig åt?

Har du fått något stöd vid uppstart och under uppbyggnaden av ditt företag?
! -Hur har det sett ut? 
! -Vad hade du önskat för stöd?

Hur driver du ditt företag?

Har du något knep när motivationen sviktar?

Skiljer sig din verksamhet från andra verksamheter inom samma område?

Berätta mer...

Identifierar du dig som entreprenör? Berätta mer...

Jag undrar om du lite kort kan berätta hur du arbetar med din hemsida/blogg och hur du 
tänker kring det?
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