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Förord 
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Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur kvinnliga entreprenörer upplever sig 

bemötta och om deras personliga egenskaper påverkar hur de ser på sin roll som kvinnliga 

entreprenörer och ledare. För tillfället existerar det en stadig tillväxt av entreprenörer i 

Sverige, där det tydligt syns en tydlig klyfta mellan antalet män som väljer att bli 

entreprenörer samt antalet kvinnor som väljer att bli entreprenörer. Vi anser att samhällets 

konstruktion skapar fördomar för hur kvinnliga entreprenörer ska agera och vilka 

egenskaper de bör besitta för att bli framgångsrika som entreprenörer. Denna studie avser 

därför att undersöka hur kvinnliga entreprenörer egentligen ser på sig själva samt om de 

egenskaper de innehar påverkas av normer i samhället. Studien ämnar därför besvara 

frågeställningen: 

”Vilken påverkan har förväntade egenskaper över hur kvinnliga entreprenörer upplever 

sin roll som entreprenör” 

I denna kvalitativa studie har vi intervjuat sex stycken kvinnliga entreprenörer som agerar 

inom tre olika län i Sverige samt inom diverse olika branscher. Vidare anser vi att dessa 

olika branscher våra valda entreprenörer agerar inom är både så kallade mansdominerade 

och kvinnodominerande branscher. Denna studie bidrar enligt oss, med teoretisk kunskap 

inom kvinnligt entreprenörskap då undersökningen görs från de kvinnliga 

entreprenörernas perspektiv. Genom att se till kvinnliga entreprenörers personliga 

uppfattning om hur deras egenskaper påverkas av omgivningen, skiljer sig detta från 

tidigare studier som överlag undersökt vilka externa faktorer som kan vara ett hinder för 

kvinnliga entreprenörer. Den praktiska nyttan som vår studie bidrar med är ett bevis för 

organisationer, myndigheter och andra aktörer som verkar för entreprenörskap, att 

fokusera på entreprenörer som individer istället för att fokusera på gamla fördomar 

gentemot kön och vilka egenskaper kvinnliga entreprenörer borde inneha.  

Slutsatsen vi kommer fram till i denna studie är att kvinnliga entreprenörer inte anser att 

det finns några typiska manliga eller kvinnliga egenskaper utan att allt handlar om vem 

du är som person. De egenskaper vi ser att våra respondenter besitter tolkas enligt 

forskning och samhället som stereotypiskt manliga, samtidigt som respondenterna själva 

anser sig inneha personliga egenskaper som inte beror på kön. Studien visar även att 

kvinnliga entreprenörer blir underskattade på grund av att de är kvinnor. Därför ger vi 

rekommendationer för hur man ska undvika detta samt vad man bör ta fasta på inom 

framtida forskning.  
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel kommer läsaren bli introducerad till vår studie, problembakgrunden och 

den valda problemformuleringen samt syftet med studien. Vi har även valt att skapa en 

begreppslista för att underlätta för läsaren. Vidare kommer vi lyfta upp kvinnors roll 

historiskt sett, som entreprenörer och ledare. Med detta kapitel ämnar vi ge läsaren en 

översikt av uppsatsens innehåll och därmed även väcka ett intresse hos läsaren.  

 

1.1 Inledning  
 

Entreprenören är en människa som vågar startar upp egna företagsverksamheter genom 

att identifiera nya affärsmöjligheter (Landström, 2005, s. 11). Enligt Global 

entrepreneurship monitor, GEM, (2013) och tillväxtverket (Giorgi, 2016) existerar det en 

stadig tillväxt av entreprenörer i Sverige, dock så saknar entreprenörer ambitioner för att 

växa.  Vidare existerar det en konsensus mellan forskare och politiker att entreprenörer 

är väsentliga för ekonomisk utveckling och tillväxt (Terjesen et al., 2015, s. 230). Då en 

entreprenör är skaparen av ett företag så kan denne inneha en ledarskapsroll över företaget 

(Vecchio, 2003; Robinson et al., 2007, s. 1). Vidare beskrivs ledarskap som en process 

var en individ influerar en grupp att nå ett gemensamt mål (Northouse, 2013, s. 5). Så 

beroende på vilken typ av ledare en entreprenör är, antar de olika roller inom den kontext 

de agerar och vilka egenskaper de innehar kan då påverka hur de uppfattas av omvärlden. 

 

Inom de flesta böcker och teorier om entreprenörskap så är den övervägande synen att 

entreprenören är en man (Casson, 2003; Burggraaf et al., 2008; Hérbert & Link, 2009). 

Vidare så menar Eagly och Karau (2002, s. 573) att ledarskap alltid har setts som ett 

manligt område inom de flesta sociala sammanhang. Idag kan vi se att det finns kvinnor 

inom ett flertal entreprenörskapsposter i Sverige. Enligt Walker och Aritz (2015, s. 472) 

antar de flesta kvinnor som söker ledande positioner, beteenden som är mer 

sammankopplade till typiskt manligt beteende. Vidare anser Bruin et al., (2006, s. 586) 

att detta kan bero på att kvinnor inte ses lika kompetenta som entreprenörer. Därav finner 

vi det intressant att undersöka den kvinnliga entreprenören närmare. Vem är hon som 

ledare och hur ser hon själv på de egenskaper hon besitter?   

 

1.2 Problembakgrund 
 

1.2.1 Kvinnors roll historiskt perspektiv 

För att bättre förstå kvinnors roll i den svenska företagskulturen är det relevant att kolla 

tillbaka på utvecklingen av kvinnors affärsdeltagande genom historien. Under de senaste 

100 åren så har synen på kvinnors plats i samhället förändrats och än idag så fortgår dessa 

förändringar (Holmquist et al., 2009, s. 14). Från nationalencyklopedin (Elgan, 2016) 

framgår det att den svenska kvinnan blev myndig år 1863 vilket innebar att kvinnan då 

fick rätten att själv styra över sin ekonomi. Trots att kvinnor inte själva fick äga företag 

före 1863 så var de väldigt aktiva inom företag som ägdes av släktingar eller deras makar, 

kvinnor bedrev även aktiviteter i hemmet, (som till exempel vävstugor) som vi idag skulle 

betrakta som företagsaktiviteter (Holmquist et al., 2009, s. 14). Möjligheten för kvinnor 

att få statliga tjänster i Sverige skedde först 1925 i samband med avskaffandet av de 

formellt lägre lönerna inom den statliga sektorn, dock var det först 1960 som de 

avskaffades i den industriella sektorn (Elgan, 2016). Ordet könsroller dök upp under 1950 

talet och då framgick det tydligt att kvinnors roll i samhället var att ta hand om hemmet 

och familjen (Andersson & Wikström, 2013, s. 1). Så ser vi bakåt i tiden kan vi skapa oss 
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en förståelse för kvinnors roll i det svenska samhället och vilka av dessa gamla normer 

som fortfarande lever kvar.  

 

Den växande industrialiseringen som tog skepnad under 1960 medförde att kvinnors plats 

på arbetsmarknaden ökade avsevärt med det växande behovet av arbetskraft (Holmquist 

et al., 2009, s. 15). Enligt Holmquist så frigjordes kvinnorna från deras tidigare ansvar då 

den offentliga omsorgen omstrukturerades med uppbyggandet av förskolor vilket ledde 

till att kvinnor blev mer eftertraktade på arbetsmarknaden. I och med den nya 

rörelsefriheten kvinnor tilldelats på arbetsmarknaden så började kvinnor ta allt mer plats 

i samhället (Holmquist et al., 2009, s. 15). Runt 1980-talet växte den liberala 

kvinnorörelsen fram och kvinnornas kamp för jämställdhet blev nu allt mer synlig 

(Holmquist et al., 2009, s. 16). Det var även under 1980-talet som kvinnligt företagande 

blev uppmärksammat, dock genomsyrades det av en osynlighet som Holmquist och 

Sundin (2002) fann väldigt märkbar i deras undersökning om kvinnligt entreprenörskap 

under 1980-talet. Vidare framgår det från Bruni et al., (2004, s. 258) att det var under 

1980-talet som kvinnligt entreprenörskap började studeras och få teoretiskt stöd. 

Kvinnligt entreprenörskap ökar sakta men säkert. Enligt en undersökning gjord av 

Företagarna år 2013 var det 30.2 % av Sveriges entreprenörer som var kvinnor, vilket är 

en ökning med 2 % på 8 år och med den tillväxttakten kommer det dröja fram till 2073 

innan det är lika många kvinnliga som manliga entreprenörer i Sverige (Företagarna, 

2013).  

 

Det kan alltså tydligt påvisas hur relativt nytt det kvinnliga entreprenörskapet i Sverige 

är om man kollar tillbaka historisk sett. Kvinnans roll i det svenska samhället har på bara 

de senaste 40 åren utvecklats radikalt och det finns fortfarande utrymme för vidare 

utveckling. Enligt Walker och Aritz (2015, s. 456) så uppfattar omvärlden Sverige som 

en feministisk kultur med stöd för både män och kvinnor att eftersträva högre ledande 

positioner och att dela på ansvaret för familj och hem. Detta indikerar att vi i Sverige har 

kommit långt i utvecklingen av vår syn på kvinnor, trots det är det en lång väg kvar innan 

kvinnors roll som ”hemmafru” helt upphört. 

 

1.2.2 Kvinnors roll som entreprenör 

Kvinnors roll som entreprenörer är viktig att se på från många olika synvinklar. 

Tillexempel lägger både EU kommissionen och GEM (European commission, 2015; 

Kelly et al., 2015, s. 7) stor vikt på den växande andelen kvinnliga entreprenörer. Enligt 

Tillväxtverket (2013) är det viktigt att främja kvinnligt entreprenörskap eftersom när man 

tillvaratar kompetenser hos både manliga och kvinnliga entreprenörer så skapas bättre 

förutsättningar för en hållbar tillväxt och förnyelse inom det svenska näringslivet. Green 

och Cohen (1995, s. 297) argumenterar för att små företag har en stor påverkan på 

samhällets ekonomi. Eftersom många nya företag är grundade av kvinnor anser Green 

och Cohen (1995, s. 297) att kvinnliga entreprenörer är viktiga för samhället och den 

ekonomiska tillväxten. 

 

Under 2000-talet började regeringen i Sverige att satsa mera på kvinnors företagsamhet 

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

skillnaderna mellan kvinnlig och manlig företagsamhet (Tillväxtverket, 2013). Trots att 

det kvinnliga entreprenörskapet främjas på olika sätt så kan vi se att tillväxten av 

kvinnliga entreprenörer ökar långsamt. Som tidigare nämnts kommer det ta 60 år förrän 

Sverige har lika många manliga och kvinnliga entreprenörer om tillväxten fortsätter i 

samma takt som tidigare. 
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För att förstå kvinnligt entreprenörskap är det relevant att förstå hur kvinnliga 

entreprenörer bemöts ute i samhället. Enligt Brush et al., (2009, s. 18) kan vår förståelse 

över kvinnligt entreprenörskap gynnas genom att se till den sociala konstruktionen som 

dessa kvinnor agerar inom. I Europa ges allt mer fokus åt kvinnliga entreprenörer då de 

genom att bedriva små företag bidrar till utveckling på lokal nivå och för att öka kvinnligt 

entreprenörskap ges kvinnor mer möjligheter för att starta eget (Bruni et al., 2004, s. 259). 

Då kvinnligt entreprenörskap växer och breder ut sig allt mer över världen blir det ännu 

viktigare med forskning kring kvinnligt entreprenörskap för att skapa en förståelse för 

vilka dessa kvinnliga entreprenörer är. I det jämställda företagarindexet som gjorts av 

Företagarna (2013) kan vi även se, att i de kommuner som har högst andel kvinnliga 

företagare så ses kvinnors företagande inte som något avvikande. Anledningen till att det 

framställts så få teorier om kvinnligt entreprenörskap, tror vi kan bero på den 

stereotypiska bild som existerat om att entreprenören är en man. Intresset kan därav ha 

varit relativt lågt angående studier kring kvinnligt entreprenörskap. Efter vår gjorda studie 

hoppas vi ha mer kunskap i hur kvinnliga entreprenörer i Sverige upplever sig bemötta 

av samhället och hur de själva ser på sin entreprenöriella roll. 

 

1.2.3 Kvinnors roll som ledare 

I detta arbete så kommer vi utgå ifrån att den kvinnliga entreprenören ses som en ledare. 

Det är därför viktigt att kolla på vad ledarskapsteorier säger om kvinnors roll som ledare. 

Enligt Koenig et al., (2011, s. 616) existerar det kulturella stereotyper som implicerar att 

kvinnor saknar kompetensen för att bemästra betydande ledarskapsroller. För den 

kvinnliga entreprenören, med en ledarroll inom sitt företag, kan det alltså uppstå problem 

om det existerar incitament från omvärlden om att kvinnor saknar kompetens för sin roll 

som entreprenör.  Genom historien så har det växt fram fördomar mot kvinnliga ledare 

som har betydande roller, då ledarskap setts som ett övervägande manligt fenomen (Eagly 

& Karau, 2002, s. 573). Enligt Eagly och Karau (2002, s. 574) beror detta på att de 

egenskaper som associeras med kvinnor inte stämmer överens med de egenskaper som 

en ledare anses bör ha. Att det existerar skillnader i hur kvinnliga ledare beter sig jämfört 

med manliga ledare är därför någonting som ständigt debatteras. Eagly och Johannesen-

Shmidt (2001) förklarar dessa skillnader med hjälp av role congruity theory, teori om 

överensstämmelse mellan roller. Det Eagly och Johannesen-Shmidt (2001, s. 783) fann 

var att kvinnor som besitter högre ledande roller ofta anammar mer manliga egenskaper. 

Detta, att kvinnliga ledare kan bete sig manligt, förklaras i Eagly och Johannesen-Shmidts 

role congruity theory.  

 

Eftersom de egenskaper man associerar med ledarskap ofta beskrivs som manliga, gör att 

man även associerar en ledare som en man. Att ledaregenskaper kan ses som manliga kan 

då göra att kvinnor som innehar ledarskapsroller antar mer manliga egenskaper för att 

uppfylla de krav de upplever att ledarrollen inkorporerar. Om en ledarroll definieras som 

en manlig roll, kommer kvinnor som innehar liknande roller sträva efter att efterlikna den 

manliga definitionen i deras egen roll. Detta kommer i sin tur leda till att kvinnor agerar 

mer manligt och därav också ses som om de har mer manliga egenskaper i sin ledarroll. 

 

I artikeln av Latu et al., (2013, s. 444) så diskuterar författarna underrepresentationen av 

kvinnor inom högt ledande positioner, vilka ses som typiskt manliga domän och vilket 

medför att kvinnors prestation som ledare undermineras. Ett annat problem inom 

kvinnligt ledarskap är att då kvinnor agerar mer manligt och anammar typiskt manliga 

egenskaper så upplevs de avvika från sina kvinnliga roller för mycket och möter därför 

mycket motstånd som ledare (Eagly & Karau, 2002, s. 578). Ett typiskt exempel på en 
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högt uppsatt kvinna vars ledarroll associeras som väldigt manlig är Margaret Thatcher, 

den brittiska statsministern under 1980-talet, som ofta kallades för Järnladyn och 

uppfattades av många som en väldigt dominant ledare (Stiernstedt & Åkerman, 2013). 

Dessa synsätt kan då bidra till en paradox för kvinnliga ledare, för om de antar en typiskt 

manlig ledarroll blir de ifrågasatta för att de inte är tillräckligt kvinnliga och om de 

”behåller” sina kvinnliga egenskaper i sin ledarroll så anses de inte tillräckligt kompetenta 

som ledare. Vidare anser Eagly och Johnson (1990, s. 234) att det inte existerar någon 

skillnad mellan män och kvinnor som besitter liknade roller. Om män och kvinnor då 

visar upp samma typ av egenskaper kan det visa på att de egenskaper som antas vara mer 

manliga är lika mycket kvinnliga egenskaper. Denna studie ämnar därför undersöka hur 

väl teorier om ledaregenskaper stämmer överens med de egenskaper som förklarar 

kvinnliga entreprenörer och ledare.  

 

1.2.4 Kvinnans roll som entreprenör och ledare  

Robinson et al. (2007, s. 1) anser att entreprenörskap kan anses vara en ledarskapsstil. Så 

eftersom en entreprenör alltså kan agera som en form av ledare är det av betydelse att 

kolla på vilken ledarroll den kvinnliga entreprenören inkarnerar för att skapa en djupare 

förståelse kring kvinnligt entreprenörskap.  

 

I Filion (1997 s. 6) rapport om entreprenörskap sammanfattar han de karaktärsdrag som 

oftast associeras med entreprenörer utifrån tidigare forskning, där ledarskap är bland de 

främsta.  Vidare argumenterar Vecchio (2003) att entreprenörskap och ledarskap är starkt 

korrelerat. I nationalencyklopedin definieras en entreprenör som “en uppfinningsrik och 

driftig person som startar nya verksamheter, såsom företag, eller som utvecklar nya 

produkter” (Nationalencyklopedin, 2016A). Vidare så definieras ledarskap som “det 

faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom till exempel en stat, en organisation, ett 

företag eller ett idrottslag” (Nationalencyklopedin, 2016B). Om entreprenören är den som 

startar ett företag och ledaren leder ett företag så kan man se en stark korrelation mellan 

dessa två och således argumentera för att dessa sammanfaller. Detta kan liknas med en 

definition av entreprenören presenterad av Landström (2005, s. 17) där entreprenören ses 

som ledare vilket kännetecknas av entreprenörens förmåga att organisera och leda 

individer tillhörande dennes verksamhet. Så om en kvinnlig entreprenör då kan ses som 

en ledare finns det incitament för att kolla på både teorier om kvinnligt ledarskap och om 

kvinnligt entreprenörskap för att se vilka egenskaper dessa kvinnor förväntas inneha. Det 

som framgår från både teorier kring entreprenörskap och ledarskap är att synen på dessa 

är övervägande manligt. Vi anser det därför vara av väldigt högt intresse att undersöka 

hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll som entreprenör, genom att kolla på de 

tidigare studier gjorda om kvinnligt ledarskap och kvinnligt entreprenörskap.  

1.2.5 Tidigare studier 

Kvinnligt entreprenörskap är fortfarande ett ganska nytt och relativt outforskat ämne 

(Bruin et al., 2006, s. 587; Holmquist, 2009, s. 13) men på 2000-talet kan man se att 

kvinnors företagande fått ett uppsving som forskningsämne (Holmquist et al., 2009, s. 

23). Av de studier som har blivit gjorda, har majoriteten tagit fasta på vilka motgångar 

som kvinnliga entreprenörer bemöter (Green & Cohen, 1995). En del av de studier som 

också blivit gjorda jämför kvinnliga och manliga entreprenörer utifrån ett 

genusperspektiv (Bruni et al., 2004; Verheul et al., 2005 ). De flesta svenska studier om 

kvinnligt entreprenörskap berör uppstartsfasen av nya företag och det är väldigt få studier 

som faktiskt undersöker hur kvinnor driver sina egna företag (Holmquist et al., 2009, s. 

17). Green och Cohen (1995, s. 305) argumenterar även för ett gap av studier som genom 
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teoretiska referensramar skapar en förståelse för varför det fortfarande är färre kvinnliga 

entreprenörer än manliga.   

 

När det kommer till forskning kring ledarskap hittar vi många studier var man jämfört 

kvinnligt och manligt ledarskap, fördomar emot kvinnligt ledarskap samt egenskaper en 

ledare besitter (Eagly & Johnson 1990; Eagly & Johannesen-Shmidt, 2001; Eagly & 

Karau, 2002; Koenig et al., 2011; Walker & Aritz, 2015). Enligt Eagly och Karau (2002) 

existerar det skillnader mellan det kvinnliga och manliga ledarskapet på grund av att det 

existerar olika uppfattningar om könsroller, vilket hänvisar till de förväntningar man har 

på hur män och kvinnor ska bete sig. Den främsta studien som visar varför man anser att 

manliga egenskaper är de samma som de stereotypiska ledaregenskaperna är “think-

manager-think male paradigm” gjord av Schein (1973). Schein studerade de stereotypiska 

ledaregenskaperna i direkt förhållande med de manliga och kvinnliga stereotypiska 

egenskaperna. 

 

Sammanfattningsvis finns det mycket forskning var man jämför män och kvinnor men 

ytterst lite enbart om kvinnor. Vidare har vi funnit en avsaknad av teorier som kopplar 

samman kvinnligt entreprenörskap med kvinnligt ledarskap, vilket vi anser har stark 

korrelation till varandra. För att förstå den kvinnliga entreprenörernas egenskaper måste 

det finnas en förståelse för vilka egenskaper som är kopplade till ledarskap. Trots att vi 

idag kan finna relativt många studier som berör kvinnligt entreprenörskap så existerar det 

få studier som förklara hur kvinnliga entreprenörers beteende påverkar deras 

självuppfattning vilket bekräftas av Verheul et al., (2005, s. 488). Vidare anser Green och 

Cohen (1995, s. 298) det finns en avsaknad av grundliga kvalitativa studier som förklarar 

kvinnliga entreprenörers motivation, framgång och ambitioner. Det existerar alltså en 

avsaknad av studier som beskriver den motivation som driver kvinnliga entreprenörer 

(Rey-Martí et al., 2015, s, 810). Genom att studera kvinnliga entreprenörers egenskaper 

anser vi att vi kan fylla detta gap inom forskningen om kvinnliga entreprenörers beteende 

och skapa en djupare förklaring över vem den kvinnliga entreprenören är som person.  

1.3 Problematisering 
 

Vilka är då de typiskt manliga egenskaperna och vilka är de egenskaperna som förknippas 

med ledaren eller entreprenören? För att verkligen förstå vilken påverkan dessa 

egenskaper har på kvinnligt entreprenörskap så behövs en djupare förståelse kring dessa 

egenskaper och hur manliga eller kvinnlig de upplevs. Då vi sett att både entreprenörskap 

och ledarskap förknippas med män och manliga egenskaper kan det existera incitament 

för kvinnor att anpassa sin entreprenörsroll till dessa manliga egenskaper. Detta kan då 

leda till det som Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 786) anser vara ett problem 

med att kvinnliga ledare som antar en mer typiskt manlig ledarroll inte kan uppfylla de 

krav som ställs på deras roll som kvinnor. Vidare anser Verheul et al., (2005, s. 512) att 

det manliga incitament som existerar inom entreprenörskap kan leda till att kvinnor är 

mindre benägna att beskriva sig själv som entreprenörer trots att de ser deras prestationer 

som likvärdiga. Om de egenskaper som beskriver entreprenörer och ledare är mer 

förknippade med manliga egenskaper inom teorin, kan detta då påverka hur kvinnliga 

entreprenörer upplever sin egen roll. Hur kvinnliga entreprenörer blir bemötta av 

samhället kan på så vis ha en påverkan på vilka förväntningar de skapar på sin egen roll 

vilket då kan beskriva kvinnligt entreprenörskap. Någonting vi därför finner intressant är 

hur kvinnliga entreprenörer ser på sin egen roll som ledare och entreprenör, vilka 
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egenskaper som uppfattas nödvändiga och om de känner sig trygga i sina personliga 

egenskaper.  

Det gap som vi har identifierat är hur kvinnor ser på sig själva som kvinnliga 

entreprenörer.   Det vill säga hur de upplever att deras personliga egenskaper påverkar 

hur de ser på sin roll som kvinnliga entreprenörer och ledare i ett yrke som idag 

fortfarande anses vara överlag manligt.  

 

1.4 Problemformulering  
 

”Vilken påverkan har förväntade egenskaper över hur kvinnliga 

entreprenörer upplever sin roll som entreprenör?” 

 

1.5 Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll inom 

den kontext de agerar och således ifall de egenskaper de upplever sig inneha korrelerar 

med egenskaper förknippade med “typiska” kvinnliga egenskaper. Detta genom att 

undersöka om de kvinnliga entreprenörer själva upplever sitt ledarskap och 

entreprenörskap som typiskt manligt eller kvinnligt. Vidare kommer vi även studera ifall 

den roll de anammar får dem att känna sig kompetenta och bemötta på ett professionellt 

sätt. 

 

1.6 Avgränsningar 
 

I denna uppsats kommer vi inte att genomföra en jämförelse mellan män och kvinnor. Då 

syftet med studien är att undersöka hur kvinnor upplever sin roll som entreprenörer valde 

vi att helt bortse från skillnader till hur män uppfattar sin roll som entreprenörer och därav 

kändes en jämförelse av kön inte aktuell. Vi kommer däremot att presentera teorier med 

genusperspektiv för att visa vad som kan förknippas med typiskt kvinnligt och hur kön 

skiljer sig åt inom forskningen. Detta kan ge en skev bild av studien då endast den 

teoretiska referensramen har ett genusperspektiv, men vi anser att detta är viktigt för att 

kunna beskriva vilken syn forskningen har på kvinnligt entreprenörskap och ledarskap. 

Vidare har vi valt att avgränsa oss till att intervjua sex utvalda kvinnliga entreprenörer 

inom tre olika län i Sverige. Detta kan påverka styrkan av studiens resultat när endast ett 

fåtal respondenter från några orter runt om i landet får representera alla kvinnliga 

entreprenörer i Sverige. 

 

1.7 Begreppslista 
 

Följande begrepp är centrala i vår studie och vi har därför valt att mer ingående beskriva 

hur vi tolkar dessa så läsaren kan skapa sig en bättre förståelse för de ämnen som denna 

studie berör.  

 

Entreprenörskap: Vi har valt att se på entreprenören som en person som startat upp och 

driver ett företag eller äger och driver ett företag. Där entreprenörskap beskriver en 

individ som skapar någonting nytt eller förnyar någonting genom sina handlingar. Vi har 

valt att inte sära på begreppen egenföretagare och entreprenör utan vi hänvisar till båda 

när vi skriver om entreprenörer.  
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Ledarskap: Någon som leder och inspirerar andra med hjälp av olika handlingar samt 

visar vägen för de som följer. I denna studie används begreppet ledarskap för att förklara 

ett formellt ledarskap som förutsätter att det åligger uppgifter som ska utföras och mål 

som ska uppnås.  

 

Egenskap: Ett karaktärsdrag eller ett beteende som är kopplat till hur man ser på sig själv 

och vem man är i korrelation med omvärlden. De egenskaper man besitter skapar vem 

man är som person och på så vis ens identitet.  

 

Manliga egenskaper: Egenskaper som enligt teori och samhälle tillskrivs som mer 

manligt betingande 

 

Kvinnliga egenskaper: Egenskaper som enligt teori och samhälle tillskrivs som mer 

kvinnligt betingande 

 

Roll: Ett sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med 

en social position eller uppgift.  

  



8 

 

2. Teoretisk metod 
 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse rörande studiens ämnesval vilket därefter följs 

av en beskrivning angående vilken förförståelse vi som författare har inom ämnet. 

Därefter presenteras en noggrann genomgång av studiens valda metoder, vetenskapliga 

synsätt, teoretiska angreppsätt samt litteratursökning. 

 

2.1 Ämnesval 
 

Studiens ämnesval grundar sig i ett intresse för kvinnors roll som entreprenör och ledare 

på den svenska arbetsmarknaden. Studien ämnar att undersöka hur kvinnliga 

entreprenörer uppfattar sina egna egenskaper samt hur dessa egenskaper påverkar hur de 

kvinnliga entreprenörer som finns ute i samhället idag upplever sin roll. Studien ämnar 

framförallt att undersöka kvinnor i ledande positioner och hur de blir bemötta som 

entreprenörer. Vi som är författare av denna uppsats läser sista terminen på 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid 

Handelshögskolan på Umeå Universitet. Intresset för ledarskap och entreprenörskap 

väcktes genom kurser vi läst under vår studietid. Ytterligare finner vi ämnet intressant 

eftersom vi båda är kvinnliga management studenter som ska ut i arbetslivet, det vill säga, 

potentiellt bli kvinnliga ledare och entreprenörer en dag. 

 

2.2 Förförståelse 
 

Larsen (2009, s. 13) anser att människor gärna drar slutsatser baserat på sig själva och ens 

liv. Därför är personlig värderingar en av de företeelser som kan påverka en forskare och 

dennes forskningsprocess (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Dalen (2015, s. 16) anser att 

personlig anknytning till det ämnet som studeras kan skapa en specifik inblick samt 

medföra en personlig involvering. Vidare så funderar människor ibland varför man 

forskar i så ”självklara saker” och tycker att ”är detta inte något som alla redan 

vet?”  (Larsen, 2009, s. 11). Larsen (2009, s. 11) anser att för att kunna förstå och förklara 

en studie behövs forskningsbaserad kunskap. Bryman och Bell (2013, s. 53) anser att man 

måste förstå att forskning inte kan vara helt värderingsfri så därför ska man förstärka 

medvetenheten genom att begrunda den påverkan som sådana faktorer kan ha. Enligt 

Dalen (2015, s. 17) så skapar forskarens insikt om den egna förförståelsen en högre 

medvetenhet vilket medför att forskaren skapar en bättre förmåga för utvecklandet av 

teorin i forskningsmaterialet. Slutligen anser Larsen (2009, s. 13) att forskaren bör se 

bortom de personliga kunskaperna och erfarenheterna när studien rör samhället. 

 

Baserat på detta kommer vi introducera den förförståelse vi har sedan tidigare för att 

kunna klargöra för läsaren vilka kunskaper vi besitter som kan påverka vårt tankesätt och 

därmed även denna studie. Vi har valt att dela upp vår förförståelse i en teoretisk 

förförståelse och en praktisk förförståelse. 

 

2.2.1 Vår teoretiska förförståelse 

Under vår studietid inom företagsekonomi har vi båda läst en entreprenörskapskurs på B-

nivå där vi skapade oss kunskap över den entreprenöriella processen och vem en 

entreprenör är. Vidare har vi under vår studietid läst ledarskapskurser på både grund och 

avancerad nivå där vi fått utvecklat vår kunskap kring ledare och ledarskapsstilar. Utöver 

detta har vi studerat specifika kurser såsom beteendevetenskap på grundnivå, var vi 

skapade oss mer omfattande kunskap om företagskultur och vad som skapar en god 
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företagsmiljö. En av oss har också studerat ”organizational behavior”, var hon fick 

kunskap om vilka egenskaper som är förknippade med en ledare.  

 

2.2.2 Vår praktiska förförståelse 

Vi båda har praktisk erfarenhet inom ledarskap då vi har jobbat som ledare inom olika 

branscher. En av oss har dels jobbat som ledare inom ungdomsidrott men också agerat 

som ledare för ungdomsgrupper i samband med att dessa haft sina första sommarjobb. 

Den andra författaren har arbetet som lägerledare, konfirmandledare samt som 

personalplanerare. Under dessa ledarjobb har vi fått ta del av 

ledarskapsutvecklingsprogram samt olika kurser med fokus på ledarskap. Dessa 

utvecklingsprogram och kurser har haft som syfte att ge mer kunskap om hur man ska 

agera som ledare men även hur man ska kunna motivera sina ungdomar/arbetare. Då 

entreprenörer kan ses som ledare anser vi att vår praktiska förförståelse kan vara av 

betydelse i denna studie. En av oss har även praktisk erfarenhet av att driva en mindre 

hobbyverksamhet där hon ensam startade upp verksamheten och skapade 

arbetsmöjligheter, vilket kan liknas med en entreprenöriell aktivitet. 

 

Vidare har vi båda erfarenhet av att bli bemötta på olika sätt av omgivningen när vi haft 

en ledarroll. Dels har båda fått ett positivt bemötande där vi till exempel fått höra att man 

har en bra ledarstil men även genom ett mer negativt bemötande där vi till exempel fått 

höra att vi inte är tillräckligt kompetenta. Slutligen har båda även praktiskt erfarenhet av 

att jobba under kvinnliga ledare. En av oss har en positiv erfarenhet medan den andra har 

blandade erfarenheter. Vi är medvetna om att vi har förkunskap inom ämnet ledarskap. 

Detta kan påverka vårt arbete genom att vi tillexempel drar förutfattade meningar av den 

information vi får från empirin vilket i sin tur kan leda till fel slutsatser. Att det i dagens 

läge förs väldigt mycket debatt om jämställdhet och kvinnors rätt i arbetslivet medför 

samtidigt att vår studie känns aktuell. Slutligen är vi medvetna om att det kan finnas en 

risk att vi som kvinnor kan influera studien mot olika riktningar med våra egna tankar om 

vad som är kvinnliga egenskaper. Vi är medvetna om att våra tidigare praktiska 

erfarenheter kan påverkan studiens analys och vi kommer därför försöka att hålla oss 

objektivt till detta.  

 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
 

2.3.1 Epistemologiskt perspektiv 

Det epistemologiska perspektivet anser Bryman (2012, s. 27) förklarar vad som är eller 

vad som borde ses som godtagbar kunskap. I det epistemologiska perspektivet finns olika 

kunskapssyner som förklarar vilken verklighetsuppfattning forskarna innehar (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 10). Den kunskapssyn som studien utgår ifrån vid genomförandet av 

vetenskaplig forskning är relevant för vidare förståelse av förkunskapen. De två 

kunskapssynerna, inom epistemologi, är positivism och hermeneutik och de skiljer sig åt 

avsevärt i verklighetsuppfattning samt studeras utifrån olika principer och metoder 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 11; Bryman, 2012, s. 27 ff). Positivism behandlar ett 

objektivt synsätt och handlar om kontroll och fakta (Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 16) 

medan ett hermeneutiskt synsätt kännetecknas av att forskaren söker förståelse för att 

kunna tolka ett fenomen (Johansson, 2011, s. 96; Dalen, 2015, s. 18). 

 

Vårt syfte är att undersöka hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll och ifall de 

egenskaper de upplever sig inneha korrelerar med kvinnliga egenskaper vilket medför att 

studiens mål är att försöka förklara verkligheten genom tolkning av respondenternas svar 
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och därav inte skapa en exakt verklighet. Vi har därför valt att tillämpa en hermeneutisk 

kunskapssyn i denna studie. Enligt Johansson (2011, s. 96) så inleds ett hermeneutiskt 

tolkningssätt med någon form av förförståelse som grundar sig i antaganden av ett 

fenomen där forskaren betraktar olika delar för att förstå helheten. Därför argumentera vi 

för att det hermeneutiska synsättet även bidrar till att vår tolkningsförmåga stärks av vår 

förförståelse. Ett hermeneutiskt synsätt grundar sig i tolkningen av hela situationen vilket 

medför att forskaren söker en djupare mening av det som studeras genom att se till en 

helhet (Dalen, 2015, s. 19). Processen som forskaren genomgår kan då enligt Dalen 

beskrivas som ett skifte mellan att en mening förstås i sin helhet eller genom en ansats 

där helheten adapteras efter meningen. Denna process kan liknas vid ett kretslopp utan 

början eller slut vilket utvecklas i samspel med forskarens förförståelse under studiens 

gång (Dalen, 2015, s. 19). Denna studie syftar till att skapa en förståelse för ett fenomen 

som grundar sig i den förförståelse vi författare besitter när det kommer till kvinnligt 

entreprenörskap och ledarskap. Då vi även valt ett kvalitativt angreppssätt och att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer med kvinnliga entreprenörer har vi utrymme för 

möjligheten att ställa följdfrågor som öppnar upp för en bättre insikt av respondenternas 

verklighetsbild. Målet är att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla syftet i 

vår studie med hjälp av en relevant teoretisk referensram till det insamlade materialet från 

genomförda intervjuer och på så vis skapa en förståelse för helheten genom att använda 

oss av den förförståelse som vi redan besitter. 

 

2.3.2 Ontologiskt perspektiv 

Synen på kunskap innefattar vidare ett ontologiskt perspektiv (Bryman, 2012, s. 32). Det 

ontologiska perspektivet förklarar huruvida sociala enheter kan betraktas som objektiva 

enheter eller om de ska betraktas som sociala konstruktioner uppbyggda av observatören 

(Bryman 2012, s. 32). Bryman (2012, s. 32) kallar dessa två olika syner för objektivism 

och konstruktionism. Det objektivistiska synsättet innebär att sociala fenomen och deras 

betydelse existerar helt oberoende av sociala aktörer, det vill säga att fenomen som sker 

i vardagen inte påverkas av andra parter (Bryman, 2012, s. 33). Det motsatta perspektivet, 

det vill säga det konstruktionistiska perspektivet, innebär att sociala fenomen och deras 

betydelse existerar i samspel med sociala aktörer, det vill säga att olika parter influerar 

varandra i en samverkan som ständigt förändras (Bryman, 2012, s. 33).  

 

Eftersom vår studie aspirerar att undersöka fenomenet kvinnliga entreprenörer och hur de 

upplever sin egen roll så har vi valt att studera fenomenet utifrån ett konstruktionistiskt 

perspektiv. Detta eftersom vi ser kvinnliga entreprenörer som en del av den sociala 

kontext de agerar inom och på så vis är med och påverkar sin egna upplevda verklighet. 

Vi har vidare valt att göra detta då vi anser att det korrelerar med vår hermeneutiska 

kunskapssyn, eftersom båda perspektiven fokuserar på aktörernas verklighetsbild och inte 

på en exakt verklighet.  

 

2.4 Teoretiskt angreppsätt 
 

Studiens upplägg kan antingen följa ett induktivt eller ett deduktivt angreppsätt, väljer 

forskaren att ha empirin som grund, antas ett induktivt angreppsätt, utgår forskaren istället 

från befintliga teorier och begrepp, antas ett deduktivt angreppssätt (Johansson Lindfors, 

1993, s. 55). Bryman och Bell (2013, s. 31 ff) hänvisar till det induktiva perspektivet som 

ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån 

praktiken medan ett deduktivt synsätt innefattar relationen mellan teori och 
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forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från 

en teori. 

 

Denna studie utgår ifrån den teoretiska referensramen och har därav ett inledande 

deduktivt angreppsätt. Däremot kommer studien inte vara av ren deduktiv karaktär då 

utgångspunkten ligger i teori via empiri för att sedan återgå till teori igen. Därav kan 

studien ha inslag av ett induktivt angreppsätt. Saunders et al., (2009, s. 127) anser att en 

blandning av deduktivt och induktivt angreppsätt ofta är gynnsamt för en studie. Vi anser 

att en blandning av de två angreppsätten kommer vara fördelaktigt i vårt tillvägagångsätt 

eftersom vår studie inte är fullständigt deduktiv. När induktion och deduktion förenas så 

kallas det abduktion där forskaren först antar ett induktivt angreppsätt i empirin för att 

sedan i frågeställningar använda sig av teorin och på så vis antar ett deduktivt angreppsätt 

(Dalen, 2015, s. 123). Då vår studie är överlag deduktiv med induktiva inslag, så antas 

inte ett abduktivt angreppsätt. Studien är inledande deduktiv eftersom intervjuguiden 

grundar sig på befintliga teorier presenterade i den teoretiska referensramen om kvinnligt 

entreprenörskap och ledarskap. En studie med ett deduktivt angreppsätt fortsätter vidare 

med en hypotesprövning som testas enligt angreppssättet (Saunders et al., 2012, s. 145). 

I denna studie kommer det inte formuleras eller testas en hypotes och därför avviker 

studien från ett fullständigt deduktivt angreppsätt istället kommer studien att analyseras 

efter en egenskapad modell och de utförda intervjuerna. Enligt Saunders et al., (2012, s. 

146) indikerar detta tillvägagångssätt ett induktivt angreppsätt. Vi anser att en 

kombination av de två angreppsätten där vi överlag antar ett deduktivt angreppsätt, är det 

mest passande för vårt studieområde eftersom vi med vår studie vill skapa djupare 

förförståelse inom ämnet kvinnligt entreprenörskap. Upplägget för studien kommer 

därför se ut som följande: utgångpunkten kommer ifrån befintliga teorier, som därefter 

används till att strukturera intervjufrågor, vidare utförs insamlandet av fakta för att 

slutligen sammanställa empirin och analysera resultatet utefter vår egenskapade modell. 

 

2.5 Tidsintervall 
 

Då studien kommer utföras under en specifik tidsram så har vi valt att utföra en 

tvärsnittsstudie, där vi studerar vårt valda ämne vid en viss tidpunkt istället för att göra 

det fortlöpande över en längre tid (Bryman, 2012, s. 59). Fastän studien kunde ha främjats 

av en längre tidsintervall, så anser vi att en tvärsnittsstudie kan användas för att undersöka 

hur kvinnliga entreprenörer upplever sin egen roll. 

 

2.6 Litteratursökning 
 

2.6.1 Val av teorier 

Problemformuleringen är betydande vid sökning av teorier och bör därför användas som 

utgångspunkt för att finna relevanta ämnesområden som anknyter till studiens syfte 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Vidare anser Johanson Lindfors (1993, s. 88) att 

forskaren bör undvika litteraturinhämtning via slumpartad sökning genom att 

systematiskt söka teorier och källor. I denna studie används teorier hämtade från 

vetenskapliga artiklar och från facklitteratur för att öka studiens reliabilitet. Det är viktigt 

att ta ställning till källans aktualitet, ursprung och empirisk grund vid valet av 

teorianvändning (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). 

 

I problembakgrunden började vi med att beskriva kvinnors roll i ett historiskt perspektiv 

för att sedan gå in på mer detaljerat hur kvinnors roll som entreprenörer och ledare 
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beskrivs enligt aktuella teorier. De valda teorierna ska skapa en förståelse över hur 

kvinnliga entreprenörer upplever sin egen roll inom dagens samhälle. Vid valet av 

vetenskapliga teorier till studien har dessa kritiskt granskats beträffande dess anseende 

som ursprungskälla samt hur de kan berika studien. Äldre källor har vi granskat med 

avseende hur aktuell litteraturen är för att vara lämplig i vår studie. Ett exempel av en 

äldre källa vi använt är McClellands bok från 1961, vilket kan upplevas inaktuell för 

studien då den dateras så långt tillbaka i tiden. Aktualiteten i McClellands teorier är 

däremot stor för studiens valda område eftersom den utgör grunden för den 

entreprenörskaps inriktning som studien berör och användas i stor utsträckning av 

flertalet forskare inom entreprenörskap än idag. Strukturen av den teoretiska 

referensramen är uppbyggd av teorier om entreprenörskap, ledarskap och de egenskaper 

som beskriver dessa två. Det finns inga tidigare studier som lika tydligt binder samman 

teorier om ledarskap och entreprenörskap, däremot finns det likheter då entreprenören 

ofta beskrivs som en ledare. Kapitlet ämnar besvara vilka faktorer och egenskaper som 

påverkar hur kvinnor upplever sin egen roll som entreprenörer och ledare, vilket gjort att 

vi förutom sökord även använt oss av högt anseende författare inom dessa 

forskningsgrenar. Betydelsefulla forskare inom entreprenörskap är bland annat 

Landström, Filion och McClelland, inom kvinnligt entreprenörskap Bruin, Brush och 

Welter, inom ledarskap Northouse och Yukl samt inom kvinnligt ledarskap Eagly och 

Schein. Dessa forskare är framstående inom sitt forskningsområde och i deras studier har 

vi sett att de genomgående refererar till varandra inom deras valda ämnesområde. 

 

Den teoretiska grund som presenteras för undersökningen omfattar de begrepp och 

element som är relevanta för studien. Vi har begränsat antalet teorier om entreprenörskap 

och ledarskap till de som berör egenskaper eftersom de anses vara de teorier som är 

nödvändiga för studien. De teorier som vi valt att fokusera på i den teoretiska 

referensramen utgår således ifrån vår problemformulering vilket skapar ett fokus på 

bemötande och egenskaper kopplade till kvinnligt entreprenörskap samt ledarskap.  

 

2.6.2 Litteraturinsamling 

Vi använde oss i första hand av de databaser vi har tillgång till via Umeå Universitet för 

att hitta vetenskapliga artiklar för att hjälpa oss att utveckla studiens problembakgrund 

och vårt val av teorier. För att sätta oss in i det ämne vi valt att studera och skapa oss en 

teoretisk grund och referensram började vi med att söka efter källor på sökmotorer så som 

Business Source Premier (EBSCO) och Emerald. Då valda sökmotorer varit för 

begränsade för studiens ämne har vi även använt oss av Google Scholar. Studiens 

huvudsakliga källor består av böcker och vetenskapliga artiklar. Vid sökning av 

vetenskapliga artiklar så anser vi att EBSCO och Emerald är tillrådliga databaser eftersom 

de artiklar som publiceras där ofta har blivit kritiskt granskade av oberoende referenter, 

så kallat peer reviewed och även citerade av andra forskare. Detta anser vi påvisar att 

källan är trovärdig och relevant. Vidare går det via Google Scholar att se hur ofta andra 

har citerat en källa vilket också underlättar värderingen av hur användbar källan är. 

När vi sökt efter lämpliga vetenskapliga artiklar för studien ämnesområde granskade vi 

dem först med utgångspunkt i dess sammanhang och slutsatser. Efter vi sedan bekräftat 

om källan varit lämplig genomfördes en mer detaljerad granskning för att fastställa om 

den skulle användas i studien. Det har varit viktigt för oss att förstå det övergripande 

syftet med de artiklar som vi använt oss av för att på så vis bättre kunna tolka författarnas 

resultat. Vidare har vi undersökt de referenser som använts i de källor som vi funnit 

relevanta för vår studie för att skapa oss en bättre förståelse för ämnet. För att uppnå en 
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teoretisk mättnad är det fördelaktigt att använda sig av återkommande forskning som 

omnämns ofta, vilket även skapar en god grund för uppslag till källor och verk (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 88). Vidare så har det varit viktigt för oss att hitta upphovsforskaren 

till olika studier för att få så noggrann information som möjligt om forskarens studie och 

resultat. 

Vår litteratursökning har främst skett via Umeå Universitets sökmotor och Google 

Scholar. Några av de sökord och fraser vi använt är: Female entrepreneurship, female 

leadership, women entrepreneurs, women leaders, leader traits, entrepreneurial traits & 

role theory. Vi har i första hand använt oss utav sökfraser som relaterar till studiens 

problemformulering och syfte när vi genomfört vår litteraturundersökning. Fortsatt 

sökning har sedan anpassats efter vi skapat oss en bredare kunskap kring litteraturen vi 

granskat. Detta genom att bland annat undersöka de källor som gett upphov till de 

primärkällor vi valt vilket gett oss nya sökord och källor av väsentlig karaktär. Genom 

detta tillvägagångsätt i vår litteratursökning har vi funnit många källor som återkommer 

hos flera forskare, vilket vi anser bekräfta forskares betydelse inom de valda 

forskningsområdena. 

Vidare har vi använt oss av en del kurslitteratur som visat på betydande forskare och 

teorier inom ledarskap och entreprenörskap som vi tagit del av under vår utbildning. Vi 

har främst använt oss av facklitterära böcker när vi har format studiens metodologiska 

syn samt angreppssätten. De största källorna har varit kända författare men vi har även 

använt oss av några böcker vi läst om i diverse doktorsavhandlingar och tidigare 

studentarbeten vi hittat på Diva.portal.org. När det kommer till studiens teorier har valet 

av facklitteratur styrkts på samma sätt, det vill säga utifrån tidigare forskning och 

rekommendationer från författare. Då information från hemsidor kan vara svårhanterad 

eftersom det sällan framgår när den är publicerad eller hur pålitlig den är har vi försökt 

att undvika användandet av hemsidor. Vi har dock vid ett fåtal situationer använt oss av 

hemsidor i de mån att vi upplevt informationen som tillförlitlig och inte påverkat studiens 

validitet, som tillexempel från nationalencyklopedins hemsida, samtidigt som den 

informationen vi använt inte har utgjort grunden av studiens uppbyggnad.   

Majoriteten av de källor som använts i studien är skrivna på engelska och det är därför 

viktigt att vi tar hänsyn till att det kan återfinnas felaktiga översättningar eftersom det kan 

påverka studiens resultat. Vi upplever däremot att vi besitter en bra förståelse för det 

engelska språket då vi är vana med att använda oss av och granska litteratur på engelska, 

både facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Vi upplever det därför inte som ett problem 

för studien att medparten av källor är skrivna på engelska.  

2.6.3 Källkritik 

Från uppstartsfasen av denna studie har vi varit kritiska till de vetenskapliga artiklar och 

facklitterära böcker som granskats. Enligt Thurén (2013, s. 7) finns det fyra principer man 

ska tänka på när man ska vara källkritisk, dessa fyra är äkthet, tidssamband, oberoende 

samt tendensfrihet.  

Äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara, det vill säga att det inte handlar 

om en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Då vår studie är baserad på redan existerande 

teorier har det varit av betydande vikt för oss att hitta pålitliga teorier och källor. Detta 

har vi försökt att åstadkomma igenom att använda oss av olika facklitterära böcker samt 

vetenskapliga artiklar som är granskade av oberoende referenter. Med en bred mängd 

originalkällor har vi skapat grunden för vårt teorikapitel samt stärka dessa teorier igenom 
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att sammankoppla dem. Vi har försökt läsa alla facklitterära böcker och vetenskapliga 

artiklar med ett kritiskt öga trots kunskapen om att de är skrivna av trovärdiga författare 

som blivit citerade och använda många gånger.  

Tidssamband innebär att källan är mer trovärdig desto nyare den är (Thurén, 2013, s. 31). 

Thurén (2013, s. 31) fortsätter med att nämna att ju mer detaljerad kunskap vi vill ha, 

desto viktigare är samtidighetskravet. Detta har resulterat i att vi i vår studie har försökt 

använda oss av så nya källor som möjligt. I vissa fall har vi använt oss av äldre källor. De 

äldre källor vi har använt, såsom McClelland från 1961, har vi läst ytterst kritiskt. Vi har 

trots allt valt att använda oss av dessa källor då de har varit av betydelse för vår studie 

men även för att dessa äldre källor fortfarande är trovärdiga eftersom nyare artiklar 

ständigt hänvisar till dem.  

Oberoende hänvisar till att källan inte får vara en kopia av en annan källa eller blivit utsatt 

för påverkan, källan ska på så vis vara originalkällan (Thurén, 2013, s. 8). 

Oberoendeprincipen i vår studie används igenom att ha vetenskapliga artiklar och 

facklitterära böcker skrivna utav många olika författare, men även olika artiklar och 

böcker av de främsta författarna för att få så mycket ny och relevant faktainsamling som 

möjligt.   

Tendensfrihet handlar om att man inte ska ha någon anledning att misstänka källan för att 

ge en falsk bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). Vidare anser Thurén (2013, s. 63 

ff) att forskaren bör försöka ta fram en motsatt åsikt och jämföra dessa för att skapa olika 

perspektiv över ämnet som studeras. I vår studie har vi läst olika vetenskapliga artiklar 

och facklitterära böcker som belyser samma fenomen inom ett specifikt ämne, samtidigt 

har vi även funnit artiklar och böcker som valt att se på det specifika ämnet från en annan 

synpunkt. Vi valde att använda artiklar med olika perspektiv för att få trovärdighet i de 

teorier vi valt att använda i vår studie.  

Utöver de fyra källkritiska principerna Thurén presenterar så har vi valt att vara kritiska 

mot ytterligare två företeelser. Det första är att vi har ett flertal vetenskapliga artiklar och 

några facklitterära böcker där forskningen är utförd på en annan geografisk ort och ett 

fåtal artiklar som har ett annat fokus än vad vår studie har. Vi anser däremot inte att detta 

är ett problem eftersom vi fokuserar på människor och egenskaper och inte på en 

geografisk skillnad och de vetenskapliga artiklarna med ett annat fokus har fortfarande 

studerat relevanta fenomen koppla till egenskaper, ledarskap eller entreprenörskap.   

Den andra företeelsen vi har valt att förhålla oss kritiskt till är sekundärkällor. Vi har 

genom hela arbetets gång försökt att undvika användningen av sekundära källor i så stor 

utsträckning som möjligt. De få tillfällena där vi använt oss av sekundärkällor har varit 

då vi misslyckats med att lokalisera originalkällan. I de fall vi har använt oss av 

sekundärkällor har vi valt att göra det då vi funnit en betrodd författare till en vetenskaplig 

artikel som blivit citerad många gånger samt då den specifika sekundärkällan inte utgjort 

grunden för studiens uppbyggnad. 
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3. Teoretisk Referensram 
 

I detta kapitel kommer vi gå igenom vår teoretiska bakgrund genom att beskriva de mest 

relevanta teorierna för vår studie. Teorierna vi använder oss av kommer ligga som grund 

för vår empiriska studie samt hur vi kommer analysera resultatet längre fram. De teorier 

läsaren kommer få djupare förståelse för är entreprenörskap/kvinnligt entreprenörskap, 

ledarskap/kvinnligt ledarskap samt de olika egenskaper som ingår i dessa teorier. 

Slutligen kommer vi introducera en egenskapad modell som beskriver fenomenet kvinnligt 

entreprenörskap.  

 

3.1 Val av teori 
 

Vår studie handlar om att undersöka hur kvinnliga entreprenörer upplever sina personliga 

egenskaper samt om dessa påverkar deras upplevda roll. De teoriområden vi kommer 

beröra i vår forskning är entreprenörskap, ledarskap och egenskaper. Vi anser att dessa 

teorier kommer hjälpa oss att besvara problemformuleringen ”Vilken påverkan har 

förväntade egenskaper över hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll som 

entreprenör” samt syftet med studien och vi har därav valt att fokusera på nämnda 

teoriområden. Slutligen genom att skapa en bild av vem den kvinnliga entreprenören är 

som ledare utifrån teorier presenteras en sammanfattning av vilka egenskaper som anses 

vara betydande för studien vilket förtydligas av en egenskapad modell för att visa på 

sambandet mellan de valda teorierna. 

 

3.2 Entreprenörskap 
 

I denna del kommer de teorier om entreprenörskap som presenteras skapa en fördjupad 

förståelse om hur synen på entreprenörskap utvecklats, vilka egenskaper som beskriver 

en entreprenör samt synen på den kvinnliga entreprenören. 

 

3.2.1 Entreprenörskapets rötter 

Entreprenörskap är ett välanvänt begrepp som innefattar många teorier och angreppsätt 

(Hérbert & Link, 2009, s. 17 ff). Begreppet entreprenörskap kommer från det franska 

ordet “entrepreneur” och beskrevs enligt den franska ordboken från 1437 vara en person 

som fullgör någonting (Landström, 2005, s. 24). Det existerar en abundans av definitioner 

i dagens entreprenörskapsforskning där forskare från olika discipliner uppfattar 

entreprenörskap utifrån deras förutsättningar (Filion, 1997, s. 2). Forskare inom 

entreprenörskap har således svårt att hitta en gemensam definition av entreprenörskap 

(Landström, 2005, s. 15; Nandram, 2008, s. 9). Enligt Filion (1997, s. 11) så beror denna 

svårighet att definiera entreprenörskap på att det är förankrat inom så många 

vetenskapliga grenar, som till exempel nationalekonomi, beteendevetenskap eller 

management. För att skapa en bättre uppfattning om vad entreprenörskap faktiskt innebär 

så är det därför viktigt att se tillbaka på hur begreppet har utvecklats inom de olika 

forskningsgrenarna. 

 

I början av 1700-talet introducerades entreprenörskap inom den ekonomiska litteraturen 

på allvar av Richard Cantillion (1680-1734) och Jean Baptiste Say (1767-1832), vilka 

anses vara pionjärerna för dagens entreprenörskapsforskning (Landström, 2005, s. 23). 

Cantillion gav upphov till en tydlig uppfattning av synen på entreprenörskap (Filion, 

1997, s. 3), vilket skapade en bild över den entreprenöriella rollen inom den ekonomiska 

utvecklingen där entreprenören identifierades som en risktagare (Landström, 2005, s. 27). 
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Says uppfattning var att den ekonomiska utvecklingen skapas av risktagande (Filion, 

1997, s. 3), där entreprenören tog ansvar för sin egen risk (Landström, 2005, s. 30). 

Anledningen till att Cantillion och Say identifierade risktagande som förklarande begrepp 

till entreprenörskap var för att entreprenören investerade eget kapital (Filion, 1997, s. 3). 

Vidare förklarar Filion (1997, s. 3) att entreprenörer sågs som risktagande då deras mål 

var att tjäna pengar genom att identifiera möjligheter och därav associerade Say 

innovation till entreprenörskap. Den som sedan tydligt skapade associationen mellan 

entreprenörskap och innovation var Schumpeter (1883-1950) (Landström, 2005, s. 34 ff). 

Trots att författare och forskare har haft problem med att beskriva en entreprenör så är de 

överens om att Joseph Schumpeter och hans ”Theory of Economic Development” från 

1934 ligger till grund för entreprenörskapsforskningen (Landström, 2005, s. 44). 

Schumpeter’s definition av entreprenörskap är följande: 

 

“The essence of entrepreneurship lies in the perception and exploitation of 

new opportunities in the realm of business [...] it always has to do with 

bringing about different use of national resources in that they are withdrawn 

from their traditional employ and subject to new combination.” (Schumpeter, 

1928 från Filion, 1997, s. 4). 

 

Schumpeters bidrag till entreprenörskapsforskningen visar tydligt på hur viktig 

entreprenören är för att skapa en förståelse om tillväxt i ekonomin. Vidare då 

Schumpeters teori anses vara en utgångspunkt för entreprenörskap kommer den därav tas 

i beaktning i denna studie vid användandet av nyare teorier. 

 

Samhället har däremot förändrats efter Schumpeter och fokus på entreprenörskap har 

skiftat mot att utveckla entreprenören istället för att förklara entreprenörskap, denna 

utveckling har framförallt anförts av beteendevenskapliga forskare (Landström, 2005, s. 

55). Inom beteendevetenskap finns det många olika specificerade områden som 

tillexempel psykologi eller sociologi med forskare som fördjupat 

entreprenörskapsforskningen (Filion, 1997, s. 5). David McClelland (1917-1998) är den 

mest framträdande forskaren som bidrog till den beteendevetenskapliga synen på 

entreprenörskap och anses idag som en pionjär inom den psykologiskt orienterade 

entreprenörskapsforskningen (Filion, 1997, s. 5; Landström, 2005, ss. 55-56). 

McClellands (1961, s. 65) definition av entreprenörskap är: 

 

“Someone who exercises some control over the means of production and 

produces more than he can consume in order to sell (or exchange) it for 

individual (or household) income”.  

 

McClellands (1961, s. 36) resonemang var att i länder där det existerar en öppenhet för 

människors värderingar finns en hög ekonomisk utveckling, där drivkraften för 

utveckling är entreprenören, så det är genom entreprenörer den ekonomiska tillväxten 

formas från landets prestationsvilja. Därför är entreprenören en viktig drivkraft för landets 

utveckling men även för landets ekonomi (Burggraaf et al., 2008, s. 5) Entreprenören i 

detta fall är alltså en person med hög arbetsmoral, ett bra självförtroende, självständigt 

problemlösande och individuellt ansvarstagande (McClelland, 1961, s. 207).  

 

1980-talet tituleras “Entreprenörens decennium” (Green & Cohen, 1995, s. 304), 

eftersom entreprenörskapsforskningen blomstrade under detta årtionde, de första 

doktorerade inom entreprenörskap och området entreprenörskap spred sig över nästan all 
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kvalitativ vetenskapsforskning (Filion, 1997, s. 7 ff). Vidare menar Filion att 

entreprenörskap är ett unikt fenomen då det existerar under så många olika vetenskapliga 

discipliner, vilket är anledningen till att entreprenörskap är så svårdefinierat, eftersom det 

attraherar specialister från alla dessa spridda discipliner. Ekonomer ser entreprenörer som 

innovatörer och en drivkraft till tillväxt, beteendevetare försöker istället beskriva vem 

entreprenören är i form av egenskaper så som kreativitet och ledarskap, vidare definierar 

management specialister entreprenören som en person som skiljer sig från andra och 

identifierar möjligheter (Filion, 1997, s. 7 ff). Då det existerar en förvirring angående 

definitionen av en entreprenör inom entreprenörskapsforsking, framgår det att denna 

förvirring kan bero på att entreprenörskap i sig behandlas av så många olika vetenskapliga 

discipliner. Med dessa vitt spridda definitioner inom entreprenörskap så betonar Filion 

(1997, s. 11) att det måste existera en flexibilitet inom alla entreprenörskapsteorier för att 

kunna spegla entreprenörskapets multidisciplinära rötter. 

 

Vidare framhäver Nandram (2008, s. 12) vikten av att forskning kring entreprenörskap 

studerar vilken ”kategori” av entreprenörskap den specifika entreprenören tillhör. 

 

Livsstil/mikro entreprenör En benämning som tillkommit nyligen. Med denna 

benämning menar man en entreprenör som har startat ett 

företag men som inte har tillväxt ambitioner eller 

möjligheter. 

Habituell entreprenör En individ som tidigare har ägt eller grundat ett företag. 

Novis entreprenör En individ som inte har några tidigare erfarenhet av att 

äga ett företag. Personen har alltså köpt sitt företag eller 

ärvt det. 

Blivande entreprenör En individ som funderar på att grunda ännu ett företag 

Serieentreprenör En individ som har ägt ett företag, sålt företaget för att 

sedan grunda eller ta över ett annat företag. 

Portfolio entreprenör En individ som fortfarande äger sitt grundade företag och 

som dessutom grundat eller tagit över ännu ett företag. 
Figur 1. Kategorier av entreprenörskap. Sammanfattad från: Nandram, 2008, s. 12 ff. 

 

Genom att tydliggöra vilken kategori av entreprenörskap som är i fokus går det att skapa 

mer klarhet kring vem entreprenören i denna studie är. Verheul et al., (2005, s. 500) tog 

hjälp av en expertpanel för att identifiera ifall olika entreprenörskapsbeteenden påverkar 

uppfattningen av entreprenörskap, vad de fann var att de som startar upp sin egen 

verksamhet från ingenting associeras starkast med entreprenörskap. Vidare undersökte 

Verheul et al., (2005, s. 508) hur entreprenörer ser på sig själva beroende på 

företagsprestationer och fann att de som beskriver sig själva som entreprenörer oftast äger 

ett företag eller har startat ett eget företag. Genom att se till de kategorier Nandram delat 

in entreprenörer inom kommer denna studie att fokusera på habituell och novis 

entreprenörer. För att bli sedd som en entreprenör och samtidigt se sig själv som en 

entreprenör bör en person alltså i någon utsträckning ha startat upp ett eget företag eller 

driva ett eget företag. Denna kategori av entreprenören kommer fortsättningsvis att vara 

central i vår studie, oberoende av andra teorier. När begreppet entreprenör används åsyftar 

det till en person som antingen startat upp ett företag, driver ett företag eller båda delarna. 
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3.2.2 Entreprenörens egenskaper 

Då entreprenörskap innefattar ett så stort antal olika definitioner och kan beskrivas inom 

många olika kategorier, kommer denna studie att fokusera på en av de vetenskapliga 

disciplinerna för att beskriva vem entreprenören är och dennes egenskaper. Det som 

McClelland medförde med sin psykologiska entreprenörskapsforskning var att de 

egenskaper som en entreprenör besitter blev en framträdande faktor (Landström, 2005, s. 

59). Då syftet i denna studie berör entreprenörers egenskaper, sammanfaller det med 

McClellands beteendeinriktade teori om entreprenörskap och därför kommer studiens 

fokus ligga på den beteendevetenskapliga disciplinen. I följande del kommer de olika 

egenskaperna förknippade med entreprenörskap att presenteras för att beskriva vilka 

centrala delar som beskriver den valda synen på entreprenörskap. Hébert och Link (2009, 

s. 18) har sammanfattat egenskaper en entreprenör har och dessa är tillexempel risktagare, 

beslutsfattare och innovatör. Hébert och Link (2009, s. 19) anser vidare att många av de 

entreprenöriella egenskaperna de identifierat antingen överlappar eller motsätter 

varandra. Därav drar Hébert och Link (2009, s. 1) slutsatsen att en entreprenör och dennes 

egenskaper är väldigt svårt att precisera. Genom att veta vilken kategori av entreprenörer 

som undersöks och inom vilken vetenskapligt teori som entreprenörskapet tillhör kommer 

denna studie att försöka finna vilka egenskaper som är viktiga för att beskriva 

entreprenörskap. 

 

Under McClellands tid så var målet inom entreprenörskapsforskningen att precisera de 

egenskaper som tillfaller en entreprenör (Filion, 1997, s. 5). Filion har sammanfattat de 

mest återkommande egenskaperna som erhållits från dessa studier vilket presenteras 

nedan. 

Figur 2. Entreprenörens egenskaper. Sammanfattad från: Filion, 1997, s. 6 

Vad som låg till grund för McClellands (1961, s. 36) teori om entreprenörskap, grundar 

sig i hans studie om människors behov att prestera och att denna motivation för att 

prestera medverkar till ett lands tillväxt. McClelland (1961, s. 37) argumenterade för att 

grundat i simpel psykologi så finns uppfattningen om att ju mer man äter, desto mer 

kommer man vilja äta och att detta är applicerbart på prestation, det vill säga ju mer man 

presterar desto mer kommer man vilja prestera. McClellands hypotes var att ett samhälle 

som har en relativt hög prestationsvilja kommer att skapa fler framgångsrika 

entreprenörer som i sin tur kommer att höja tillväxten. Följande egenskaper kopplade 

McClelland (1961, s. 207) till entreprenörers prestationsvilja; risktagande som en 

färdighet, vilja till aktivitet, individuellt ansvar, kunskap, förväntan på framtiden och 

organisatoriska färdigheter. Om en individ innehar dessa egenskaper till en hög grad, 

visar de upp en hög prestationsvilja och är därför troliga att agera som en entreprenör 

(McClelland, 1961, s. 239). Så entreprenörer med högre prestationsvilja tordes vara mer 

framgångsrika än entreprenörer med lägre prestationsvilja (McClelland, 1961, s. 267).  

Innovatör   Ledare   Måttlig risktagare 

Oberoende   Kreatör  Sensitivitet gentemot andra 

Ihärdig    Originalitet  Tendens att lita på människor 

Rådig, fyndig   Flexibel  Målorienterad  

Lärande   Självmedvetenhet Prestationsmotiv 

Självförtroende  Initiativrik  Långsiktigt engagemang 

Aggressiv   Resursanvändare Accepterar osäkerheter 

Optimistisk   Energisk  Pengar som mått på framgång 
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Att entreprenören ses som en risktagare anser Demers (2014) bero på att dessa två är 

synonym till varandra eftersom en entreprenör kan riskera sin egen karriär, sin personliga 

ekonomi samt mentala hälsa under processen att starta eget. McClelland (1961, s. 210) 

anser att entreprenörskap involverar tagandet av någon typ av risk. Casson (2003, s. 14) 

ser entreprenören som en risktagare då entreprenören väljer att göra någonting som ingen 

annan tror på. Rey-Martí et al., (2015, s. 812) anser att en nyckelfaktor för att beskriva 

framgångsrikt entreprenörskap är risktagande. Enligt McClelland (1961, s. 210) är 

entreprenören den som tar besluten där högre osäkerhet är involverad och är därav även 

ansvarig för de risker som associeras med dessa beslut. Att entreprenörers beslut 

associeras med högre osäkerhet beror på att deras handlingar är förknippade med 

situationer som saknar prejudikat (McClelland, 1961, s. 210). Risktagande beskriver på 

så vis entreprenörens skicklighet och prestation i sådana situationer (McClelland, 1961, 

s. 211). En entreprenörs risktagande kan alltså beskrivas som förmågan att ta beslut under 

osäkerhet samt att riskera sin personliga ekonomi.  

 

Kirzner (1973, s. 20) har identifierat att entreprenörer har tendenser till att vara 

tävlingsinriktade. Kirzner (1973, s. 20) anser att detta beror på att entreprenören är 

engagerad i en process var denne blir tvungen till att alltid befinna sig steget före sina 

konkurrenter. I en studie gjord av André (2013, s. 2) framgår det att tävlingsinstinkt är 

någonting som ingår i entreprenörens vardag. Vidare anser André (2013, s. 15) att en 

entreprenörs benägenhet till att tävla beror på ett personligt intresse att utvecklas snarare 

än att dominera över andra.   

 

Entreprenörens målorientering skapas av dennes intentioner att uppnå någonting specifikt 

och realisera detta (Bird, 1988, s. 442). Enligt Bird (1988, s. 442) kan intentioner 

beskrivas som att en person riktar sin uppmärksamhet och sina handlingar mot ett 

specifikt mål för att uppnå någonting. Enligt Stewart et al., (2003, s. 42) är målorientering 

en viktig faktor för att beskriva entreprenörskap då entreprenörer besitter individuella 

mål, vilket kan förklara deras roll och på så vis förklara hur olika entreprenörers 

beteenden skiljer sig åt. Vidare kan entreprenörens målorientering, förutom att beskriva 

entreprenörens beteende, visa på vilka önskvärda slutliga tillstånd som entreprenören 

önskar uppnå (Bird, 1988, s. 447).  

 

Begreppet innovation betyder förnya eller att åstadkomma någonting nytt 

(Nationalencyklopedin, 2016C). För en entreprenör är innovation att skapa någonting nytt 

och sedan realisera detta genom att framgångsrikt penetrera marknaden (Ulijn & Brown, 

2004, s. 2). Enligt Knudson et al., (2004, s. 1331) kan innovation ses som en källa till 

kreativitet för entreprenörer. Entreprenörens handlingssätt kan även ses som innovativt, 

vilket innebär att entreprenören är en kreativ person som finner nya möjligheter 

(Landström, 2005, s. 17). Innovation kan beröra flera olika dimensioner som till exempel 

tjänster eller produkter (Ulijn & Brown, 2004, s. 2). Vidare är innovation en pågående 

process som kan beröra flera aktörer som gemensamt arbetar mot samma mål, vilket gör 

att innovation kan ses som en långsam och nästan naturlig process istället för en ensam 

handling eller en linjär process (Ulijn & Brown, 2004, s. 3). En entreprenör som besitter 

innovation som egenskap har då ett grundligt incitament att skapa någonting nytt eller att 

ständigt förnya sig på den marknaden som denna agerar inom.  

 

Enligt Landström (2005, s. 63) finns det vissa bakomliggande personliga egenskaper, som 

att föräldrarna är entreprenörer, att entreprenören är en man, etisk bakgrund, 
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utbildningsnivå och tidigare erfarenhet som utmärker entreprenörer. Att entreprenören 

kännetecknas som en man kan enligt Landström (2005, s. 44) bero på Schumpeters 

föråldrade syn på att entreprenören var en man, och eftersom dagens 

entreprenörskapsforskning i viss utsträckning är grundad på Schumpeters teorier, har 

detta synsätt levt kvar. Vidare presenterar Landström (2005, s. 58 ff) vissa psykologiska 

egenskaper såsom självförtroende, självständighet, självtillit, riskbenägenhet, 

prestationsbehov, och intern ”locus of control” som utmärkande för en entreprenör. 

Begreppet Locus of control, känslan av kontroll, är myntat av Julian Rotter och behandlar 

entreprenörers upplevelse över hur stor utsträckning de har kontroll, i olika situationer 

(Rotter, 1966 i Landström, 2005, s. 59). Då entreprenören har en inre känsla av kontroll 

upplever denne att olika situationer är kontrollerbara, medan andra människor kan känna 

att de faller ”offer” för en situation (Landström, 2005, s. 59; Yukl, 2013, s. 147).  Enligt 

Yukl (2013, s. 147 ff) så existerar det en stark korrelation mellan känslan av kontroll och 

effektivt entreprenörskap, eftersom personer med känsla av kontroll upplever att det kan 

influera sitt öde, tar de mer ansvar för sina handlingar och för prestationen av deras 

företag. Självtillit syftar till entreprenörens upplevda kompetens inom ett specificerat 

domän och divergerar från känslan av kontroll vilket behandlar en mer generell 

kontrollkänsla (Landström, 2005, s. 63). Den psykologiskt orienterade 

entreprenörskapsforskningen har genom sitt fokus på entreprenörens egenskaper 

identifierat vilket beteende som påverkar en individ att starta ett eget företag (Landström, 

2005, s. 65).  

 

Beroende på om individen kan identifiera sig själva med de egenskaper och beteenden 

som är förknippat med entreprenörskap påverkar det valet för en person att anta en 

entreprenörsroll (Verheul et al., 2005, s. 487).  Vidare så argumentaret Verheul et al., att 

människor som ser till sitt eget beteende kan lära känna sig själv bättre. Genom att 

anamma ett konträrt perspektiv från hur människor uppfattar sig ha 

entreprenörsegenskaper till hur människor ser på sig själv som entreprenör beroende på 

tidigare erfarenhet så försöker Verheul et al., att beskriva entreprenörers självbild. Så 

istället för att fokusera på vilka egenskaper en entreprenör bör ha för att förklara 

entreprenörskap, kan entreprenörskap förklaras genom vilka egenskaper som människor 

uppfattar sig ha sedan tidigare (Verheul et al., 2005, s. 487). Det är alltså viktigt att förstå 

vilka egenskaper som människor förknippar med entreprenörskap och i vilken 

utsträckning de upplever sig inneha dessa egenskaper medan man samtidigt också ska se 

på vilka egenskaper som människor uppfattar sig inneha från tidigare erfarenheter, för att 

kunna beskriva hur entreprenörer upplever sin egen roll. De egenskaper som Verheul et 

al., (2005, s. 491) anser vara viktiga för att förklara i vilken utsträckning människor ser 

på sig själva som entreprenörer är risktagande, innovation, och möjlighetsupplevelse. 

 

Slutligen så framgår det tydligt är att forskningen om entreprenörskap har en övervägande 

manlig syn, där de egenskaper som förknippas med entreprenörskap är överlag manliga 

egenskaper (Casson, 2003; Burggraaf et al., 2008; Hérbert & Link, 2009). Då denna 

studie inriktar sig på kvinnliga entreprenörer så är det viktigt att förstå grunden i 

entreprenörskapsforskningen.  

 

3.2.3 Kvinnligt entreprenörskap 

Då forskare inom entreprenörskap försökt att skapa definitioner som beskriver 

entreprenörskap existerar det många beteckningar över entreprenörskap som utan att 

exkludera kvinnor ger en bild av att entreprenören onekligen är en man (Green & Cohen, 

1995, s. 299). Enligt Bruin et al., (2006, s. 586 ff) existerar det en uppfattning från 
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samhället och media att kvinnor inte är lika kapabla som män att inta rollen som 

entreprenör vilket gjort att kvinnligt entreprenörskap fått mindre fokus inom forskningen. 

Enligt Holmquist och Sundin (2002, s. 11) har kvinnor alltid drivit företag, däremot har 

ägandet varit begränsat eftersom kvinnor haft en sekundär status i samhället. Vidare anser 

Kurvinen (2009 s. 12) att kvinnor varit osynliga inom både forskningen och samhället. 

Holmquist (2009, s. 13) ser att kvinnor och dess företagande har gått från att vara osynliga 

till att nu vara högst upp på agendan. Enligt Pfeffer och Davis- Blake (1987, refererad i 

Holmquist, 2002, s. 47) kan en ökad andel kvinnor bland företagare göra att hela 

fenomenet entreprenörskap ges en mer kvinnlig prägel. Enligt Brush et al., (2009, s. 8) så 

tillhör kvinnliga företagare en av de populationerna av entreprenörer som expanderar 

mest i världen. Trots att kvinnliga entreprenörer växer i antal så representerar de 

fortfarande en minoritet jämfört med manliga entreprenörer, där de kvinnliga 

entreprenörerna besitter lägre förväntningar för tillväxt och har tillgång till mindre 

riskkapital (Terjesen et al., 2015, s 230). Vidare anser Terjesen et al., (2015, s. 233) att 

det kapital som kvinnor har tillgång till sällan kommer från formella investerare eller från 

rikskapitalinvesterare. 

 

Då det infinner sig allt fler kvinnliga entreprenörer anser Bruni et al., (2004, s. 266) att 

på grund av den manliga synen som Schumpeter lade grund för i sin teori, så uppstår det 

konsekvenser för kvinnor som måste anpassa sig till den typiska manliga modellen av 

entreprenörskap. Enligt Holmquist (2009, s. 9) är det vi människor i samhället som själva 

skapat bilden av vad som är manligt eller kvinnligt. Det är vår generation och generationer 

före oss som format denna könsindelning i samhället, trotts att de flesta praktiska och 

teoretiska uppgifter som vi människor utför dagligen i själva verket förefaller alltigenom 

lika oberoende av kön (Holmquist, 2009, s. 9).  Fortsättningsvis anser Holmquist (2009, 

s. 13) att fastän kvinnor nu får mera synlighet så är det kvinnan i sig som belyses när man 

diskuterar kvinnligt entreprenörskap. När det gäller män så är det inte mannen som är i 

fokus, utan entreprenören (Holmquist, 2009, s. 13). Enligt Brush et al., (2009, s. 18) beror 

detta på att den manliga normen inom entreprenörskap ofta tas för givet medan människor 

skapar en specifik kvinnlig norm kopplat till entreprenörskap. Genom detta skapar alltså 

vi människor i samhället en distinktion mellan kvinnliga och manliga entreprenörer, då 

vi endast använder en beskrivande faktor av kön för att belysa kvinnligt entreprenörskap.  

 

Green och Cohen (1995, s. 298) anser att det är ytterst viktigt inom kvinnlig 

entreprenörskapsforskning att studera hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll och 

hanterar sin situation. Många kvinnliga entreprenörer aspirerar att skapa en kombination 

mellan deras roll som entreprenör och sina personliga liv och på så vis ser de inte någon 

skillnad på vem de är som person och vem de är som entreprenör (Rey-Martí et al., 2015, 

s. 811). Enligt Bruni et al., (2004, s. 263) så existerar det en kombination av restriktioner 

och möjligheter för kvinnor som axlar rollen som entreprenör både från den externa 

omgivningen och på ett mer personligt plan. Genom att studera olika kvinnliga 

entreprenörer fann Green och Cohen (1995, s. 300) att de upplever uppstartningsfasen 

väldigt starkt på grund av att de känner sig exponerade, både professionellt och personligt. 

De risker som kvinnliga entreprenörer upplever som starkast i deras roll är kopplat till 

emotionella och psykologiska risker (Green & Cohen, 1995, s. 300). Vidare så har Bruni 

et al., (2004, s. 262) identifierat tre barriärer gentemot kvinnligt entreprenörskap, vilka 

är; kvinnors roll i samhället som ansvariga för domestiska sysslor, det faktum att kvinnor 

har svårare att få tillgång till närverk och assistans, och slutligen fördomar om att kvinnor 

inte kan hantera pengar och därav inte får samma tillgång till kapital. Enligt Brush et al., 

(2009, s. 11) är det viktigt att förstå den omgivning som kvinnliga entreprenörer möter 
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eftersom den kan begränsa deras valmöjligheter då det är svårt för dem att påverka vilket 

bemötande de motar. Hur kvinnliga entreprenörer upplever sin egen situation och vilka 

möjligheter de ser påverkas av vilka sociala och kulturella strukturer samhället runt 

omkring dem är uppbyggt kring (Brush et al, 2009, s. 12). Enligt Brush et al., (2009, s. 

17) så kan kvinnliga entreprenörer bli exkluderade från olika nätverk på grund av den 

sociala rollen kvinnor har inom samhället vilket kan leda till att kvinnliga entreprenörer 

har svårare att identifiera olika möjligheter. Brush et al., (2009, s. 12) anser att det krävs 

fler kvinnliga entreprenörer som gör intåg på mansdominerade branscher för att på så vis 

skapa ett bredare nätverk för kvinnliga entreprenörer inom dessa branscher och förändra 

de normer och värderingar som existerar där. Den omgivning som kvinnliga entreprenörer 

agerar inom har således en stor påverkan på hur de blir bemötta och hur de upplever sin 

roll som entreprenörer.  

 

Den beslutsprocessen som kvinnor går genom när de intar rollen som entreprenör 

påverkas av vem de är som person och vilka ambitioner de besitter (Rey-Martí et al., 

2015, s. 811). Enligt Rey-Martí et al., (2015, s. 811) så påverkas vem de är som person 

och vilka ambitioner de har av det ansvar kvinnor upplever gentemot familjen och 

hemmet, en ansvarskänsla som trots ett alltmer jämlikt samhälle fortfarande existerar för 

många kvinnor. Vidare så anser Verheul et al., (2005, s. 496) att entreprenörens 

självuppfattning påverkas av om individen är en man eller kvinna och av vilka 

prestationer individen utfört affärsmässigt. Enligt Verheul et al., (2005, s. 498) så kan 

könets inverkan på entreprenörens självuppfattning både verka indirekt eller direkt och 

kvinnor som innehar en roll som generellt uppfattas som mer manlig är mer troliga att 

undervärdera sin egen kompetens. Att kvinnor undervärderar sin egen kompetens kan 

bero på ett underliggande beteende att inte söka erkännande för sin egen framgång eller 

att kvinnor är mer anspråkslösa beträffande deras prestationer (Verheul et al., 2005, s. 

511). Enligt Terjesen et al., (2015, s. 233) så tenderar kvinnliga entreprenörer ha lägre 

ambitioner för utveckling och expansion av företaget samt grundar sig kvinnliga 

entreprenörers motivation i andra faktorer än att nå framgång ekonomiskt. Rey-Martí et 

al., (2015, s. 813) fann i sin studie att om kvinnliga entreprenörer motiveras av en 

benägenhet att ta risker så har de en större chans att lyckas med sitt företag. Green och 

Cohen (1995, s. 301) fann i sin studie att framgång för kvinnliga entreprenörer kan 

beskrivas på olika plan, från personlig utveckling till viljan att uppnå personliga mål. 

Enligt Green och Cohen (1995, s. 305) så är det viktigt att forskning kring kvinnligt 

entreprenörskap koncentrera sig på att se till individer med olika styrkor och svagheter 

istället för att bara behandla kvinnligt entreprenörskap som en monolitisk grupp. 

 

3.3 Ledarskap 
 

För att skapa en förståelse för vem den kvinnliga entreprenören är som ledare presenteras 

nedan olika relevanta ledarskapsteorier. Genom att först skapa en bild av ledarskap från 

teorier, så framgår djupare kunskap om ledarskapets rötter samt vilka egenskaper som 

associeras med en ledare och slutligen synen på kvinnligt ledarskap. 

 

3.3.1 Ledarskapets rötter 

Konceptet ledarskap kan enligt Bass (1990, refererad i Zaccaro et al., 2004, s. 101) spåras 

så långt bak i tiden som det funnits civilisationer. I början av 1990-talet så började 

definitioner om ledarskap betona kontroll, makt och herravälde (Northouse, 2013, s. 2). 

Detta kan spåras till Carlyles (2008 s. 3) syn på hjältar och deras effekt över deras följare. 

Carlyles syn på människor uttrycker den grund som vår västra civilisation är uppbyggd 
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på, nämligen tendensen för oss människor att beundra de som genom sin vilja är 

annorlunda från massan (Reicher et al., 2005, s. 548). Det finns alltså grundläggande 

motivation inom oss alla, att se upp till och följa de människor som inspirerar oss och 

upplevs annorlunda genom sina handlingar eller sin drivkraft. Synen på ledarskap har 

genomgått stora förändring sedan början av 1900-talet och idag så har ledarskap olika 

betydelser för de flesta (Northouse, 2013, s. 4). Synen på att människor föds med 

ledarskapsegenskaper har skiftat till att människor istället kan utveckla önskvärda 

egenskaper under sin livstid (Northouse, 2013, s. 19).  

 

Det finns många definitioner av ledarskap, nästan lika många som det finns människor 

som försökt att definiera ledarskap, vilket bidrar till att ledarskap har olika betydelser för 

de flesta människor (Northouse, 2013, s. 2). Förutom definitioner av ledarskap så finns 

det många andra aspekter som involverar ledarskap (Northouse, 2013, s. 6).  Enligt 

Williams och Devine (2005, s. 19) så genomsyras svenskt ledarskap av ordet lagom. De 

beskriver lagom som unikt för skandinavisk kultur och att det skiljer sig från den typiska 

amerikanska kulturen vilket genomsyras av “mer är bättre” (Williams & Devine, 2005, 

s. 19). Enligt Northouse (2013, s. 383) så har behovet för att förstå hur olika kulturella 

skillnader påverkar ledarskap ökat de senaste 10 åren på grund av den ökade 

globaliseringen. Det nordiska Europa (Sverige, Danmark och Finland) påvisar flera 

liknande och unika karaktärsdrag då alla länder har ledarskap som värderar samarbete där 

viktiga kulturella aspekter är regler, struktur och ordning (Northouse, 2013, s. 394). 

Svenskt ledarskap grundar sig då i en stark samarbetsvilja där lagom är mallen för hur vi 

leder. Vidare så har svenska ledare en tendens att vilja uppnå ordning och reda, vilket 

indikerar att de vill skapa sig en tydlig bild över hur de ska leda andra och vilken struktur 

de vill att organisationen skall följa. 

 

Någonting som är framgående inom de flesta ledarskapsteorierna är att det finns många 

typer av ledarskapsstilar eftersom vi människor är olika så leder vi andra genom olika 

handlingar och angreppsätt (Dorfman & House, 2004, s. 55). Beroende på vem man är 

som ledare influerar vilken påverkan man har över ens följare (Northouse, 2013, s. 15). 

Därav kan man se att då individer är olika som ledare, kommer alla typer av ledare att 

besitta olika typer av egenskaper som utmärker deras ledarskap. För att bättre kunna förstå 

hur dessa egenskaper tar form i ledarskapsroller så finns det så kallade “trait approach”, 

egenskaps koncept, som förklarar vilka egenskaper som förknippas med ledarskap och 

hur dessa tar form (Kirkpatrick & Locke, 1991, s. 49).  

 

3.3.2 Ledarens egenskaper 

Trait approach grundar sig i Carlyles “great man” hypotes som beskriver det faktum att 

enastående ledarskap är vad som har format historien (Judge et al., 2002, s. 765). Enligt 

Northouse (2013, s. 19) och Yukl (2013, s. 28) så ingick trait approach i de första 

studierna som gjordes för att förstå ledarskap. Det finns således många forskare som har 

studerat ledares egenskaper eftersom trait approach försöker förklara hur egenskaper kan 

påverka ledarskap (Bryman, 1992, refererad i Northouse, 2013, s. 19). Northouse (2013, 

s. 29) anser att trait approach betonar att en ledares uppsättning av egenskaper är 

avgörande för att förverkliga effektivt ledarskap. Yukl (2013, s. 28) påpekar att bakom 

trait approach strategin är antagandet om att vissa människor är naturliga ledare, det vill 

säga att de besitter vissa egenskaper som andra människor inte har. I studien av Lord et 

al., (1986) undersökte författarna ifall egenskaper har någon påverkan på hur ledarskap 

uppfattas, där de fann en stark korrelation mellan de båda. Det kan alltså påvisas att de 

egenskaper ledare innehar påverkar hur ledare uppfattar sin egen roll samt hur deras roll 
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uppfattas av de individer de agerar med. Vidare så undersökte Kirkpatrick och Locke 

(1991, s. 49) om det finns specifika nyckel egenskaper som beskriver framgångsrikt 

ledarskap; dessa nyckel egenskaper var drivkraft, motivation, ärlighet, integritet, 

självförtroende, kognitiv förmåga och kunskap. Ytterligare egenskaper till trait approach 

adderades av Zaccaro et al., (2004, s. 118), som valde att lägga till olika sociala förmågor 

till ledarskapsegenskaper, så som emotionell intelligens, social intelligens och 

självdisciplin. Zaccaro et al., (2004, s. 104) definierar ledaregenskaper som 

sammanhängande personliga karaktärsdrag. För att summera samtliga egenskaper som vi 

funnit upprepade gånger från olika forskare inom trait approach har vi sammanställt en 

lista. 
 

Figur 3. Ledarens egenskaper. Sammanfattad från: Lord et al, 1986, s. 404; Kirkpatrick & Locke, 

1991, s. 49; Judge et al., 2002, s. 766; Zaccaro et al., 2004, s. 118; Northouse, 2013 s. 23; Yukl, 

2013, s. 143. 
 

Dessa ledarskapsegenskaper är således väl undersökta och accepterade inom trait 

approach. Vidare så kommer vi att mer ingående presentera de egenskaper som vi finner 

relevanta från trait approach för denna studie. 

 

En ledare behöver Självförtroende då det är en utmanande uppgift att inneha en ledarroll 

(Kirkpatrick & Locke, 1991, s. 54). En ledare med självförtroende har förmågan att tro 

på sig själv och sin egen kompetens och kunnande och kan på så vis göra skillnad 

(Northouse, 2013, s. 24). Självförtroende har en positiv effekt på en ledares effektivitet 

och befordran (Yukl, 2013, s. 146). Vidare anser Kirkpatrick och Locke (1991, s. 54) att 

ledare med självförtroende innehar förutsättningar för att vara mer bestämd och ta beslut 

och kan på så vis skapa mer förtroende från andra. Yukl (2013, s. 147) anser att en ledare 

med bra självförtroende är mer benägen att anta svåra uppgifter samt ställa utmanande 

mål för sig själv. Självförtroende är således en viktig egenskap hos en ledare som då kan 

känna sig säker att utöva inflytande över andra (Northouse, 2013, s. 24). Vidare så anser 

Yukl (2013, s. 47) att ledare med för gott självförtroende ofta är arroganta och därav kan 

göra dåliga beslut då de har för höga tankar om sig själv eller att de misslyckas att skapa 

förhållanden med andra människor. 

 

På samma sätt som självförtroende är viktigt för framgångsrikt ledarskap är ledarens vilja 

att leda och dennes auktoritet viktig. Kirkpatrick och Locke (1991, s. 52) anser att en 

effektiv ledare måste ha en vilja att leda andra. Vidare anser Kirkpatrick och Locke att 

personer med hög vilja av att leda, även är de person som tänker mycket på hur man 

influerar andra människor, hur man vinner diverse argument samt hur man är personen 

med mest auktoritet. En ledare måste således vilja ha auktoritet för att kunna influera 

andra, samtidigt så bör ledaren inte se auktoritet som någonting att tävla över utan som 

något denne ska kunna erbjuda andra för att öka sin egen makt (Kirkpatrick & Locke, 

1991, s. 52). Zaccaro et al., (2004, s. 107) anser också att en person som har behov av 

Intelligens   Beslutsamhet    Manligt 

Auktoritet   Drivkraft    Motivation  

Ärlighet    Integritet   Självförtroende 

Kognitiv förmåga   Extraversion   Samvetsgrann 

Emotionell stabilitet  Social    Öppenhet 

Tillmötesgående  Självständighet  Mål orienterad 

Dominans   Originalitet   Stresstålighet 
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makt och en positiv attityd mot auktoritet, oftast är den personen som själv är en ledare. 

Northouse (2013, s. 79) anser att en ledare som är väldigt fokuserad på auktoritet ofta 

fokuserar mera på jobbet som ska utföras än på medarbetarna. Vidare anser Northouse 

(2013, s. 79) att en ledare som har en väldigt auktoritär ledarskapsstil är resultat 

orienterad, väldigt kontrollerande, dominant och hårt driven.  

 

Många ledare uppvisar en drivkraft genom att arbete mot att slutföra uppgifter och nå 

uppsatta mål (Northouse, 2013, s. 25). Det finns flera egenskaper som starkt korrelerar 

med drivkraft, vilka är motivation, ambition, initiativtagande, dominans och beslutsamhet 

(Kirkpatrick & Locke, 1991, s. 49; Northouse, 2013, s. 25). Kirkpatrick och Locke (1991, 

s. 50) menar att ju mer ambitiös en ledare är desto mer effektivt ledarskap påvisar ledaren 

då denne sätter högre och mer utmanande mål. Drivna ledare som möter motstånd har 

förmågan att fortsätta trots svårigheter och se bortom svårigheter (Northouse, 2013, s. 25) 

Vidare så anser Northouse (2013, s. 25) att vara bestämd och driven betyder att man som 

ledare även är dominant vilket innebär att när följare behöver ledas så antar en driven 

ledare ett dominant tillvägagångsätt. Enligt Lord et al., (1986, s. 407) så är dominans 

starkt kopplat till hur människor ser på ledare och de egenskaper en ledare bör inneha. 

 

Integritet har stark korrelation till ärlighet och trovärdighet (Kirkpatrick & Locke, 1991, 

s. 53; Northouse, 2013, s. 25). Enligt Kirkpatrick och Locke (1991, s. 53) så undermineras 

ens ledarskap om individen inte besitter integritet. Enligt Northouse (2013, s. 25) så visar 

en ledare integritet genom att följa principer och ta ansvar för dennes handlingar. Genom 

integritet och ärlighet så skapar ledare grunden för förtroende gentemot deras följare 

(Kirkpatrick & Locke, 1991, s. 53). Anledningen till att följare upplever förtroende och 

tillförlit till ledare med integritet är tack vare att de ledarna gör vad de har lovat 

(Northouse, 2013, s. 25). Enligt Kirkpatrick och Locke (1991, s. 53) så medför integritet 

framgångsrika ledare, eftersom de visar en öppenhet mot andra samtidigt som de agerar 

diskret med känslig information.   

 

En ledares benägenhet att uppsöka och skapa relationer med andra människor illustrerar 

sociala egenskaper (Northouse, 2013, s. 26). Enligt Northouse (2013, s. 26) så kan en 

ledare som påvisar sociala egenskaper tillexempel vara utåtriktad, vänskaplig, artig, och 

diplomatisk. Sociala egenskaper kan vidare kopplas till medvetenhet om människors 

känslor samt behov då ledaren bryr sig om hur andra mår och upplever olika situationer 

(Northouse, 2013, s. 26). Owens och Hekman (2012, s. 787) anser att det i dagens 

samhälle är viktig att ledare är omtänksam och hjälpsam. Northouse (2013, s. 26) trycker 

även på vikten av att en ledare är omtänksam gentemot medarbetares behov och deras 

välmående. Enligt Yukl (2013, s. 336) är det viktigt att ledaren hjälper sina medarbetare 

på olika sätt, tillexempel igenom individuell utveckling.  

 

Emotionellt stabila ledare har en god självkännedom, därför är de bättre på att fokusera 

på vad dom kan förbättra med sig själva istället för att förneka sina svagheter (Yukl, 2013, 

s. 148). Vidare så anser Yukl att emotionellt stabila ledare är mindre självcentrerade då 

de bryr sig om andra människor, har mer självbehärskning då de är mindre impulsiva, har 

mer stabila känslor och därför inga humörsvängningar, samt är mindre defensiva för att 

de klarar av kritik och lär sig från sina misstag. Ledare som är emotionellt stabila är även 

mer troliga att ha en god kognitiv förmåga samt vara duktig på att skapa relationer till 

sina medarbetare och underordnade (Yukl, 2013, s. 148). Northouse (2013, s. 27) anser 

att emotionell intelligens är viktigt för ett effektivt ledarskap, då emotionell intelligens 

innebär hur god förmåga en ledare har att förstå känslor och tillämpa detta i arbetslivet. 
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Dessa egenskaper sammanfattar den bild många har av hur en ledare ska vara och bete 

sig. De beskriver vad många ofta associerar med ledarskap och när man ser närmre på 

dessa egenskaper kan man se hur de flesta korrelerar och innefattar många av de andra 

egenskaperna presenterade i tabellen ovan. Kirkpatrick och Locke (1991, s. 59) anser att 

det finns klara bevis för att ledare skiljer sig från andra människor i och med de 

egenskaper som de besitter. Lord et al., (1986, s. 408) anser att eftersom ledarskap är en 

stor del av den sociala kontext som skapas inom företag så är uppfattningar om ledarskap 

av stor vikt. Detta eftersom en ledare innehar incitament för att utöva makt och genom att 

uppfattas som en ledare i andras ögon skapar bättre möjligheter för att påverka andra 

(Lord et al., 1986, s. 408). Vidare poängterar Kirkpatrick och Locke (1991, s. 59) att 

ledarskap kräver mycket ansvar då rollen som ledare medför stressliknande situationer 

och svåra beslut, därför krävs det en speciell människa för att klara av rollen som ledare 

och allt den inkarnerar med utmaningar och möjligheter. Därav spelar det roll vilka 

egenskaper som en ledare besitter, inte bara för ledarens egen förmåga att utföra sina 

uppgifter utan för dennes förmåga att kunna leda andra. Det existerar en förutfattad bild 

av vem ledaren är och vilka egenskaper som en ledare bör besitta, vilket vi beskrivit ovan, 

där bland annat Kirkpatrick och Locke (1991) och Zaccaro et al., (2004) har sett att dessa 

egenskaper är av stor betydelse för framgångsrikt ledarskap. Därav är det viktigt att se 

om dessa egenskaper vi beskrivit, sammanfaller med hur uppfattningen ser ut kring 

kvinnliga ledare, eftersom de flesta av dessa studier grundar sig i manliga perspektiv, 

vilket går att utläsa av kontexten och hur de är formulerade. Då denna studie syftar till att 

skapa en förståelse för hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll och då vi kan se ett 

tydligt samband mellan entreprenörskap och ledarskap är det viktigt att se till vilka 

kvinnliga egenskaper som beskrivs enligt teori.  

 

3.3.3 Kvinnligt ledarskap  

Enligt Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 781) har det existerat många olika åsikter 

genom åren angående om kvinnor och män innehar olika ledarskapsroller eller inte. 

Vidare så menar Eagly och Karau (2002, s. 573) att ledarskap alltid har setts som ett 

manligt domän inom de flesta sociala kontexter. Walker och Aritz (2015, s. 472) 

undersökte kvinnors ledarskap genom olika testgrupper och kom fram till att oavsett kön 

så väljer de flesta att följa en manlig ledare, även om både män och kvinnor visar upp 

samma typ av ledaregenskaper. Detta indikerar således att det existerar en partiskhet när 

det kommer till hur vi uppfattar ledarskap (Walker & Aritz, 2015, s. 472). I en studie 

gjord av Eagly et al., (1995, s. 135) kom forskarna fram till att män och kvinnor är lika 

effektiva ledare men att det fanns en skillnad könen emellan när det kom till ledarskap 

inom olika branscher. Eagly et al., (1995, s. 135) såg att kvinnor tenderade att vara bättre 

ledare i “kvinnodominerade branscher” samtidigt som män var effektivare ledare i 

“mansdominerade branscher”.  Babcock och Laschever (2003, s. 367) anser att manliga 

ledare är bättre på att be om vad de vill ha än kvinnliga ledare. Northouse (2013, s. 358) 

anser att kvinnor är lika effektiva ledare, lika engagerade i sina jobb samt lika motiverade 

att leda som män. Vidare anser Northouse (2013, s. 358) att kvinnor däremot är mindre 

troliga att marknadsföra sig själv som ledare än män. 

 

De egenskaper som vi beskrivit i föregående avsnitt är de egenskaper som oftast uppfattas 

tillhöra framgångsrika ledare. Det Walker och Aritz (2015, s. 472) konstaterade var att 

trots att både kvinnor och män påvisar samma typ av egenskaper så föredrar fortfarande 

merparten en manlig ledare. Det kan alltså vara så att män anses inneha dessa 

ledaregenskaper mer naturligt eller i större utsträckning än kvinnor. Vidare fann Walker 
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och Aritz (2015, s. 472) att de flesta kvinnorna som sökte ledande positioner antog 

beteenden som är mer sammankopplade till typiskt manligt beteende. Det kan således 

vara så att ledaregenskaper inte korrelerar med den bilden vi har på kvinnor och därav 

ligger svårigheten att se kvinnor som ledare.  

 

Genom att se på “social role theory”, teorin om sociala roller, så försöker Eagly och 

Johnson (1990) att förklara varför ledarroller ofta ses som manliga och hur kvinnor som 

ledare upplever sin roll på grund av detta. Denna teori har sedan byggs på av Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001) för att sedan genom studier av Eagly och Karau (2002) och 

Koenig et al., (2011) utvecklas till role congruity theory, teori om överensstämmelse 

mellan roller. Eagly och Johnssons (1990, s. 234) utgångspunkt till teori om sociala roller 

bygger bland annat på hur män och kvinnor skiljer sig från varandra då de besitter olika 

egenskaper, vilket har varit ett mycket undersökt område av socialpsykologer. Det har 

genomförts många undersökningar för att förstå hur manlighet är kopplat till 

ledarstereotyper (Koenig et al., 2011, s. 617), där den mest kända är “Think manager-

think-male paradigm” av Schein (1973). Genom att undersöka de olika egenskaperna 

tillhörande den stereotypiska bilden av ledare för att se hur de korrelerar med de 

egenskaper kopplade manliga och kvinnliga stereotyper fann Schein (1973, s. 95) att 

typiska ledaregenskaper uppfattas som mer manliga. Enligt Eagly och Johannesen-

Schmidt (2001, s. 782) är anledningen till att man kopplar ledarskap till män för att män 

länge har ockuperat ledarroller och på så vis skapat standarden för hur en ledare ska vara. 

Det faktum att det existerar normer inom vårt samhälle om hur män och kvinnor ska 

agera, har en inverkan på dessa könsproducerade roller som tar form i kvinnors beteende 

(Eagly & Johnson, 1990, s. 234), och på så vis också påverkar vår syn på de egenskaper 

som uppfattas som kvinnliga. Vidare kan det också argumenteras för att om man utgår 

från en standardiserad syn på ledarskap, så borde kvinnors roll som ledare starkt korrelera 

med den manliga ledaren (Eagly & Johnson, 1990, s. 234). Northouse (2013, s. 359) ser 

en problematik här, där kvinnor som ledare bör vara manliga och tuffa, men som kvinnor 

får dom inte vara “för manliga”. Om kvinnor i sin samhällsroll uppfattas skilja sig från 

män, sedan förväntas agera manligt som ledare, skapar detta incitament för kvinnor att 

anamma mer manlig egenskaper för att lyckas som ledare. Detta leder då till att kvinnliga 

ledare kan uppfattas avvika från sin roll som kvinna i sitt strävande för att uppfattas som 

en effektiv ledare (Eagly & Karau, 2002, s. 576). 

 

Enligt Eagly och Johnson (1990, s. 235) så kan de förutfattade uppfattningarna om 

ledarskapsegenskaper leda till att kompentensen hos kvinnliga ledare ifrågasätts vilket i 

sin tur skapare hinder för kvinnor att avancera och bli respekterade som ledare. Kvinnliga 

entreprenörer kan då uppleva starkt motstånd i sin auktoritära roll från omvärlden, vilket 

gör att de försöker anamma mer manliga egenskaper i sin roll. Att kvinnor uppfattas ha 

mindre status som till exempel VD för ett företag kan enligt Eagly och Johnson (1990, s. 

263) bero på att kvinnor är relativt nya aktörer vilket då reflekteras i de egenskaper som 

de visar. Det finns därav en rädsla att den ledarstereotyp som existerar idag, kommer leda 

till att de kvinnliga egenskaperna med potential att skapa överlägsen prestation från 

kvinnliga ledare kommer undermineras (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 782). 

Inom teorin om sociala roller så presenterar Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 783) 

två typer av ledarskapsstilar som skiljs åt av olika egenskaper som ledaren använder sig 

av.  För att förstå ledarskap är det viktigt att se på dessa två ledarskapsstilarna; “Agentic” 

och “Communal” vilka speglar olika könsroller. Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 

783) påpekar att de förväntningar människor har om ledarskap är baserad på hur män och 

kvinnor kategoriseras, vilket i sin tur skapar gemensamma uppfattningar om könsroller. 



28 

 

De egenskaper som tillhör en agentic ledare är starkt korrelerade till vad som typiskt sätt 

antas vara manliga egenskaper, medan de egenskaper som tillhör communal korrelerar 

med vad som anses vara typiskt kvinnliga egenskaper (Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001, s. 783). Nedan visas en översikt av de olika egenskaperna. 

Figur 4. Agentic och Communal egenskaper. Sammanfattad från: Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001, s. 783. 

 

Om man ser närmare på dessa två aspekter så kan man tydligt se att egenskaperna som 

beskriver agentic ledarskap är nästan de samma som beskriver egenskaperna hos 

framgångsrikt ledarskap i avsnittet ovan. Om agentic ledarskap anses manligt så bekräftar 

det antagandet att traditionellt ledarskap är anpassat efter manlig ledare. Vidare 

undersöker Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 785) hur teorin om sociala roller där 

kvinnliga ledare möter olika motgångar beroende på om hon intar en mer manlig eller 

kvinnlig ledarroll, kan utvecklas till teorin om överensstämmelse mellan roller. Denna 

teori är grundligt undersökt av Eagly och Karau (2002) där de presenterar de olika 

fördomar som kvinnliga ledare kan möta beroende på vilken ledarroll de anammar.  De 

två rollerna en kvinna kan ta som ledare och följderna av detta val är följande: 1) 

Kvinnliga ledare med kvinnliga egenskaper anses inkompetenta och 2) kvinnliga ledare 

med manliga egenskaper anses avvika för mycket från sin roll som kvinna (Eagly & 

Karau, 2002, s. 576). Med dessa alternativ verkar det nästintill omöjligt för kvinnor att 

ses som en framgångsrik ledare. Enligt Eagly och Karau (2002, s. 591) så finns det 

möjlighet att minska fördomar mot kvinnliga ledare ifall synen på ledarskap samt synen 

på effektivt ledarskap skulle innehålla mer av de communal egenskaperna.    

 

I en nyare studie om teorin “överensstämmelse mellan roller” av Koenig et al., (2011) så 

ser författarna på, i hur stor utsträckning ledarstereotypen upplevs som manlig. Denna 

studie utgår dessutom från Scheins tidigare studie; “Think manager-think male paradigm” 

(1973). Koenig et al., (2011, s. 637) fann att den manliga stereotypen inom ledarskap 

fortfarande existerar och har en stor effekt på hur ledare uppfattas inom den sociala 

kontexten. Detta sammanfaller med Eagly och Karaus (2002) teori om överensstämmelse 

mellan roller, och synliggör de problem som kvinnliga ledare kan möta på grund av de 

existerande uppfattningarna om könsroller. Eftersom män lättare associeras med 

egenskaper förknippade med ledarskap har de lättare att anta rollen som ledare (Koenig 

et al., 2011, s. 637), och på så vis rollen som entreprenör. Dessa förväntningar på hur en 

ledare bör vara kan skapa motsägande förväntningar på vilka egenskaper kvinnliga ledare 

bör ha (Koenig et al., 2011, s. 637). I figur 4 presenterades vilka egenskaper som är 

kopplade till agentic och communal ledarskap, vilket är applicerbart till de olika 

Agentic:     Communal: 

Bestämd/påstridig    Tillgiven 

Kontrollerande    Hjälpsam   

Självförtroende    Snäll 

Aggressivitet     Sympatisk 

Ambitiös     Känslosam 

Dominant     Omhändertagande 

Kraftfull     Mild 

Självständig     Omtänksam 

Risktagande     Stöttande 

Tävlingsinriktad                  Accepterande 
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könsrollerna enligt Eagly och Johannesen-Schimdt (2001, s. 783). Schein studerade dessa 

egenskaper för att undersöka vilka som anses manliga och kvinnliga (1973; 1975). 

 

Figur 5. Manliga och kvinnliga egenskaper. Sammanfattad från: Schein 1973, s. 98, 1975, s. 342. 

 

Även från denna tabell så framgår det tydligt att egenskaperna förknippade med manligt 

ledarskap är liknande för de som kopplas till framgångsrikt ledarskap som presenterades 

i figur 3. 

 

3.4 Upplevd roll som entreprenör och ledare 
 

Vi har skapat en modell genom att sammanlänka alla teorier för att bilda en förståelse 

över hur den kvinnliga entreprenören upplever sin egen roll och vilka egenskaper som 

påverkar denna roll. Denna modell bygger på både teorier om ledarskap och 

entreprenörskap där de egenskaper som presenterats i dessa teorier används för att 

beskriva kvinnligt entreprenörskap. Detta eftersom entreprenörskap och ledarskap är 

starkt korrelerade (Vecchio, 2003), där entreprenörskap anses vara en ledarskaps stil 

(Robinson et al., 2007, s. 1) och ett karaktärsdrag hos entreprenören (Filion, 1997, s. 6).  

 

 
Figur 6. Egenskapad modell över kvinnligt entreprenörskap.  

 

 

 

 

Manliga ledaregenskaper:   Kvinnliga ledaregenskaper:  

Tävlingsinriktad    Hjälpsam 

Självförtroende    Blygsam 

Objektiv     Sofistikerad 

Aggressivitet     Kreativ 

Bestämd     Gladlynt 

Ambitiös     Intuitiv 

Logisk      Förstående 

Konsekvent      Empatisk     

Intelligent     Människovänlig 

Ansvarsfull      Ordentlig     

 

 

Förväntade 

entreprenörskaps-

egenskaper 

Förväntade 

ledarskaps-

egenskaper 

Bemötande 

Upplevd roll 

 Personliga 

egenskaper 

 Prestationsvilja 

 Känsla av kontroll 
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3.4.1 Bemötande 

Från tidigare presenterade teorier så antar vi att det bemötande som kvinnliga 

entreprenörer mottar påverkar vilka förväntningar de skapar kring ledarskapsegenskaper 

och entreprenörskapsegenskaper. Enligt Bruni et al., (2004, s. 259) så existerar det ett 

underliggande antagande att kvinnors sociala ansvar i samhället är att ta hand om familjen 

vilket skapar svårigheter för kvinnliga entreprenörer att balansera detta ansvar med sitt 

arbete. Vidare kan det då ses som att kvinnor som väljer att starta eget bryter sig loss från 

sitt traditionella fack de placeras inom (Green & Cohen, 1995, s. 299). Att kvinnliga 

entreprenörer riskerar att bemötas som primärt ansvariga för familjen och inte sitt företag 

på grund av sociala konstruktioner kan därför ha en inverkan på vilka förväntningar dessa 

kvinnor innehar. Som tidigare nämnt så existerar det ett underliggande synsätt inom 

forskning och i samhället över att entreprenören är en man (Casson, 2003; Burggraaf et 

al., 2008; Hérbert & Link, 2009). Detta synsätt kan vi då se har en tydlig påverkan på det 

bemötande kvinnliga entreprenörer och ledare får.  En entreprenörs beteende och 

upplevelse påverkas av omvärlden (Brush, 2009, s. 17). Det är vi människor i samhället 

som har skapat skillnader mellan män och kvinnor (Holmquist 2009, s. 9). Det faktum att 

ledarskapsegenskaper upplevs som mer manliga beror enligt Eagly och Johannesen-

Schmidt (2001, s. 782) på att kvinnor inte innehaft ledande roller lika länga som män. 

Vidare anser Eagly och Johnson (1990, s. 234) att de normer som finns i samhällets 

influerar kvinnligt beteende via stereotypisk könsroller. Genom att förstå hur kvinnliga 

entreprenörers sociala roll beskrivs inom den miljö de agerar kan man alltså på så vis 

förstå att beroende på hur de blir bemötta påverkar det vilka förväntningar de skapar. 

Enligt Verheul et al., (2005, s. 487) så påverkar omvärlden och individens egen 

uppfattning om omvärlden dennes föreställande om sig själv. Därför är bemötande en 

viktig faktor att studera för att förklara kvinnligt entreprenörskap.   

 

3.4.2 Förväntade egenskaper 

Enligt Filion (1997, s. 5) så kan entreprenörskap definieras genom vilka egenskaper som 

beskriver en entreprenör. Vidare så anser Kirkpatrick och Locke (1991, s. 59) att de 

egenskaper som en ledare innehar åtskiljer ledare från andra människor och kan på så sätt 

användas till att beskriva framgångsrikt ledarskap. Detta framgår även från Yukl (2013, 

s. 28) som anser att en naturlig ledare innehar förväntade egenskaper, som en vanlig 

person inte har. De egenskaper som mer grundligt presenterats är de som förekommer 

vanligen inom de flesta teorierna om entreprenörskap och ledarskap. Dessa sammanfattas 

kort i figuren nedan.  
 

Figur 7. Sammanfattning av egenskaper som beskriver en entreprenör och ledare. 

 

Då dessa egenskaper är återkommande inom både ledarskapsteorier och 

entreprenörskapsteorier används de för att beskriva vilka egenskaper som kvinnliga 

Innovativ    Ledande 

Risktagare    Självförtroende 

Tävlingsinriktad   Självtillit 

Auktoritet    Integritet 

Emotionell stabilitet   Social 

Mål orienterad    Drivkraft 

Hjälpsam    Omtänksam 

Ambitiös    Kontrollerande 
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entreprenörer kan komma att förvänta sig inneha. Enligt Lord et al., (1986) så påverkar 

de egenskaper en ledare har hur ledaren ser på sig själv. Northouse (2013, s. 29) anser att 

det är avgörande att en ledare besitter de förväntade egenskaperna för att ledaren ska 

kunna vara en effektiv ledare. Baserat på de förväntade egenskaperna nämnda ovan så 

sammanfattar vi det som att en entreprenör måste kunna leda medarbetarna genom att 

inspirera och motivera, genom att visa vägen för dem och genom att ge dem möjlighet till 

eget ansvar. Motsvarigheten till vad Lord et al., hittade inom ledarskap hittade Verheul et 

al., (2005, s. 487) inom entreprenörskap eftersom det enligt dem, är de individer som 

besitter de egenskaper de förväntar sig beskriva entreprenörskap som väljer att anta rollen 

som entreprenör. Förväntade egenskaper är därför viktiga att förstå för att beskriva 

kvinnligt entreprenörskap.  

3.4.3 Upplevd roll 

Hur kvinnliga entreprenörer upplever sin egen roll kan beskrivas av vilka personliga 

egenskaper de besitter. Enligt Verheul et al., (2005, s. 487) bör entreprenörskap förklaras 

genom att se till de egenskaper som entreprenören besitter sedan tidigare. Enligt Bruni et 

al., (2004, s, 263) så väljer kvinnor att anta rollen som entreprenör antingen för att de 

söker självständighet eller för att de ser entreprenörskap som en möjlighet. För att förstå 

hur kvinnor upplever sin roll som entreprenör och ledare är det därför viktigt att förstå 

vad som motiverat kvinnor till att anta den rollen. Vidare så påverkas kvinnors upplevelse 

av hur tillgängliga möjligheter är av det faktum att de är kvinnor (Green & Cohen, 1995, 

s. 301). Enligt Verheul et al., (2005, s. 509) så påverkas entreprenörens upplevda roll 

beroende på vilket kön entreprenören tillhör, oavsett hur framgångsrik entreprenören är.  

 

Vidare kan entreprenörens upplevda roll påverkas av hur hög entreprenörens 

prestationsvilja är (McClelland, 1961, s. 259). För att förklara hur entreprenörens 

upplevda roll påverkar prestationsviljan gör McClelland (1961, s. 206) en distinktion 

mellan roll och status, där status användas för att förklara en individs position i samhället, 

så används roll för att förklara vilket beteende som skapar denna status. Vidare anser 

McClelland att även om teorin om relationen mellan roll och status kan beskrivas på detta 

sätt så behöver det inte anta detta beteende i verkligheten. Detta kan förklara varför 

entreprenörer inte alltid behöver agera enligt hur teorin beskriver deras beteende 

(McClelland, 1961, s. 260). Så entreprenörens upplevda roll kan beskrivas av teorin men 

för att förstå en entreprenörs prestationsvilja behöver forskare se till hur entreprenörer 

upplever sin roll i verkligheten.  

 

Slutligen så kan en entreprenörs upplevda roll som entreprenör och ledare beskrivas 

genom till vilken utsträckning individen upplever sig ha en känsla av kontroll, det vill 

säga kontroll över en situation (Yukl, 2013, s. 147). Detta eftersom människor som 

besitter en hög känsla av kontroll har större tillit till sig egna förmåga att hantera olika 

situationer (Yukl, 2013, s. 147). Alltså så beror entreprenörers självuppfattning av till hur 

stor utsträckning de upplever sig vara i kontroll över sin egen situation. En entreprenör 

som har en hög känsla av kontroll tar enligt Yukl (2013, s. 147) större ansvar för sina 

egna handlingar och ens företags prestation. Så desto tryggare en entreprenör upplever 

sig i sin roll, desto mer ansvar kommer entreprenören att axla.  

 

Genom vår egenskapade modell kan vi då se att bemötande, förväntade egenskaper och 

upplevd roll påverkar kvinnligt entreprenörskap.  
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel beskrivs hur studiens praktiska tillvägagångssätt, vid insamlingen av det 

empiriska materialet genomförts. Först presenteras studiens forskningsstrategi därefter 

studiens urval, uppbyggandet av intervjumallen, genomförandet av intervjuerna samt det 

etiska hänsynstagandet. Nedan följer en sammanfattande modell över vår 

forskningsprocess. Modellen visar kort de olika stegen av vår forskningsprocess 

Figur 8. Metodprocess 

 

4.1 Forskningsstrategi 
 

Denna studie är uppbyggd genom en kvalitativ process där vi använt oss av olika verktyg 

vid insamlingen av empirin. Enligt Bryman och Nilsson (2011, s. 342) upplever forskare 

att den kvalitativa vetenskapliga processen är svårare att beskriva i kontrast till den 

kvantitativa processen. Svårigheten att definiera kvalitativ forskning grundar sig i att 

kopplingen är mer svårtolkad mellan teori och praktik jämfört med kvantitativ forskning 

där forskaren låter teoretiska frågeställningar bestämma över problemformuleringen 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 344). Då vår undersökning av kvinnliga entreprenörer är 

utspridd över Sverige och olika branscher, studeras flera dimensioner av fenomenet vilket 

främjar studiens bredd. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av personliga intervjuer 

vilket i denna studie ses som fördelaktigt då vi enligt Cresswell (2014, s. 191) till större 

utsträckning kunde styra över utformningen av intervjun. Genom personliga intervjuer 

kan forskaren skapa sig en djupare inblick i vad som ligger bakom de symptom som 

framkommer under intervjutillfället och på så vis bredda fokusen från detaljer till en 

helhetsbild (Riessman, 2008, s. 23). Vidare måste forskaren vara medveten om att 

respondenter kan påverkas av dennes närvaro (Cresswell, 2014, s. 191), därav strävade vi 

efter att bibehålla en objektiv hållning under intervjuerna. 

 

4.2 Undersökningsansats 
 

Som forskare är det viktigt att veta hur man skall närma sig den empiriska verkligheten. 

En del angreppsätt är mindre passande eller till och med motsägande med en viss 

kunskapssyn eller olika typer av forskningsproblem (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två allmänt välanvända tillvägagångsätt 

vilka benämns kvalitativ och kvantitativ metod, dessa representerar två skilda alternativ 

en forskare kan använda sig av i sin studie (Denscombe, 2016, s. 344). Valet att använda 

antingen kvalitativ eller kvantitativ forskning syftar till vilken strategi som forskaren 

tillämpar i sin studie (Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Vid användning av siffror som 

analysenhet så tillämpas kvantitativa metoder (Denscombe, 2016, s. 344), även hur vida 

datainsamlingen sker kan kopplas till den kvantitativa metoden då insamlad kvantitativ 

data kan kvantifieras (Johansson Lindfors, 1993, s. 73). Kvalitativ metod kan ses som 

motsatsen till kvantitativ metod, där en forskare med ett kvalitativt tillvägagångsätt 

koncentrerar sig på processen och underliggande meningar till ett fenomen genom att 

kolla på kvalitén från data (Denzin & Lincoln, 2000, s. 8). Enligt Denscombe (2016, s. 

344) anses det essentiella mätinstrumentet vara själva forskaren och därav är dennes 

Frågeställning Teori
Data-

insamling
Analys Resultat
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värderingar och bakgrund av hög relevans för insamlat data och dataanalys. Vidare 

beskriver Denscombe (2016, s. 383) att det data som samlas in vid kvalitativa studier tar 

skepnaden av ord och sammankopplas med forskningsmetoder som tillexempel 

intervjuer. Kvalitativa studier antar således ett mer deskriptivt angreppsätt för att beskriva 

hur det sociala sammanhanget uppfattas av individer (Bryman & Nilsson, 2011, s. 40 ff).   

 

Eftersom vi med vår studie vill skapa en förståelse för fenomenet, hur svenska kvinnliga 

entreprenörer uppfattar sin roll beroende på vilka egenskaper de innehar, samt 

återspegla och tolka världen utifrån respondenternas svar så har vi valt att använda oss av 

ett kvalitativt angreppsätt. Vi anser detta vara det bästa tillvägagångssättet då studien 

fokuserar på respondenternas upplevelser i motsats till att samla in massor med data i 

form av siffror och värden. Bryman och Nilsson (2011, s. 375) anser att en kvalitativ 

forskning gör det möjligt för kvinnors röster att bli hörda eftersom kvinnor då inte 

behandlas som objekt. Detta är viktigt för vår studie då allt fokus ligger på att få höra de 

kvinnliga entreprenörernas egna åsikter. Den kvalitativa metoden har enligt Silverman 

(2004, s. 1) fördelar som att det öppnar upp för möjligheten att gå djupare in i analysen 

av data och ger forskaren en bredare förståelse genom att undersöka bortom subjektiv 

mening. Vidare fördelar som finns med kvalitativ analys är att studien blir mer 

djupgående och på så vis hanterbar i komplexa sociala förhållanden (Denscombe 2016, 

s. 416 ff). Då studien är förankrad i verkligheten, med grunden i forskarens skicklighet 

att tolka empirin accepteras olika slutsatser samt en tolerans för motsägelser och 

osäkerhet då en kvalitativ analys kan förklara den sociala verkligheten på olika sätt 

(Denscombe 2016, s. 416 ff). Då den kvalitativa forskaren har det övergripande målet att 

förstå respondentens livsvärld är det av fördel för forskaren att inneha en förförståelse 

inom den sociala verklighet som undersöks för att på så vis kunna tolka datainsamlingen 

(Dalen, 2015, s. 15 ff). Då vi båda är kvinnor och båda har agerat som ledare i arbetslivet 

så anser vi att den förförståelse som vi innehar styrker vårt val av en kvalitativ studie. 

 

För att till fullo förstå det angreppsätt vi som författare har valt att använda i denna studie 

är det vidare relevant att även se på de nackdelar som en kvalitativ studie kan bidra till. 

Att vara personligt involverad i det fenomen som undersöks genom en mer känslomässig 

närhet medför risken att forskarens tolkningar blir för partiska (Dalen, 2015, s. 16). Detta 

kan liknas vid det Denscombe (2016, s. 418) beskriver med att objektiviteten av 

forskarens fynd kan ifrågasättas eftersom den egna verklighetsuppfattningen har 

betydelse för dataanalysen. Vidare så kan generaliseringen av resultatet vid en kvalitativ 

studie bli svårare att genomföra då det grundar sig på mindre antal respondenter och mer 

djupgående detaljer (Denscombe, 2016, s. 417). De respondenter som deltar i studien 

kommer sannolikt påverkas av forskarens personlighet, ålder och kön (Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 369) samt hur forskaren presenterar sig själv i form av klädsel och attityd 

under intervjutillfället påverkar respondenternas intryck av studiens anseende (Fontana 

& Frey, 2000, s. 655). En nackdel som Denscombe (2016, s. 417) belyser är hur mycket 

längre tid en kvalitativ studie tar i analysen jämfört med en kvantitativ studie, då 

datamaterialet i en kvalitativ studie, (exempelvis intervjuer) behöver transkriberas innan 

analysen genomförs.  Slutligen så kan det vara problematiskt att formulera slutsatser i en 

kvalitativ studie då kopplingen till hur författaren framställt resultatet ibland är diffust 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 369). Vi som författare inser vikten av att ständig vara 

medvetna om de nackdelar som finns med en kvalitativ studie. För att inte vinkla studiens 

resultat kommer vi sträva efter att anta ett mer objektivt angreppsätt. För att kontrollera 

detta kommer tillexempel analysen att först genomföras var för sig för att sedan undersöka 

om de sammanstämmer och inte har influerats av våra personliga åsikter. Vidare kommer 
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vi att försöka hålla ett professionellt intryck under intervjuerna samt klä oss 

respektingivande.  

 

4.3 Urval 
 

När en forskare ska bestämma hur undersökningen ska göras och vem som ska undersökas 

står valet mellan en urvalsundersökning eller en totalundersökning. Det är nästintill 

omöjligt att intervjua en hel population och därför bör man göra ett urval eller ta fram ett 

stickprov utifrån den totala populationen (Trost & Hultåker, 2007, s. 29; Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 178). Enligt Bryman och Nilsson (2011, s. 180) beror val av urvalsteknik 

på hur pass generaliserbart material forskaren vill använda sig av i sin studie. En forskare 

kan välja att göra ett sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

bidrar till ett resultat som bör vara väldigt nära det resultat som skulle ha erhållits vid en 

totalundersökning (Johansson Lindfors, 1993, s. 92; Bryman & Nilsson, 2011, s. 190). 

Enligt Bryman och Nilsson (2011, s. 350) så är sannolikhetsurval det bästa alternativet 

om ett resultat ska vara generaliserbart, däremot finns det igen tydlig regel inom den 

kvalitativa forskningen angående vilket sannolikhetsurval en forskare bör använda sig av. 

Ett icke-sannolikhetsurval är motsatsen till ett sannolikhetsurval, det vill säga forskaren 

väljer själv ut de olika respondenterna (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). En metod av 

icke-sannolikhetsurval är de subjektiva urvalet där forskaren själv avgör vem som skall 

ingå i undersökningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 96).  

 

Denna studie är en urvalsundersökning med fokus på ett subjektivt urval vilket betyder 

att respondenterna ”handplockas”. Enligt Denscombe (2016, s. 74) kan forskaren med ett 

subjektivt urval undersöka det mest relevanta för studien samt samla in den information 

som skapar mest nytta för studien. Genom en metod av icke-sannolikhetsurval ges vi som 

forskare en större frihet att själva välja vilka som ska delta i undersökningen samtidigt 

som det minskar generaliserbarheten av resultatet för alla kvinnliga entreprenörer.   

 

4.3.1 Val av respondenter 

Vi har valt att göra ett subjektivt urval baserat på det område vår studie fokuserar på, 

kvinnligt entreprenörskap.  Denna typ av urval är i grunden ett försök att skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval, då forskaren baserar sitt urval på 

att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman & Nilsson, 2011, 

s. 434). 

 

När vi först började leta efter relevanta respondenter, började vi med att söka efter 

kvinnliga entreprenörer online på sökmotorer som exempelvis Google och nätverk för 

kvinnliga entreprenörer. Vi hittade många olika sidor som listade mer eller mindre kända 

kvinnliga entreprenörer i Sverige. Det var viktigt för oss att göra noggranna sökningar för 

att hitta ett brett urval av kvinnliga entreprenörer. Repstad (2007, s. 62) bekräftar vikten 

av att välja ett brett och allsidigt urval av respondenter för att få information som blir 

allsidig samt ökar sannolikheten för relevant datainsamling. De kriterier som vi hade vid 

val av respondenter var följande: 

 

 Företaget ska antingen vara grundat eller ägas av respondenten 

 Respondenterna ska vara aktiva inom olika branscher 

 Respondenterna ska verka inom både så kallade mansdominerande- och 

kvinnodominerande branscher. I denna studie liknas restaurang- och PR-



35 

 

branschen som mansdominerande samt skönhets- och service-branschen som 

kvinnodominerande. 

 Respondenterna ska ha varit aktiva som entreprenörer olika länge  

 Respondenterna ska vara aktiva inom olika regioner 

 

Dessa kriterier uppfylls av alla respondenter som deltar i studien och skapar på så vis ett 

mer generaliserbart material för studiens slutsats, då respondenterna representerar olika 

branscher och är aktiva inom olika regioner. 

 

4.3.2 Access och Bortfall 

Vi kontaktade nio stycken kvinnliga entreprenörer som passade in i de kriterier vi satt upp 

för respondenterna. Anledningen till att vi valde att kontakta nio kvinnliga entreprenörer 

var för att vi planerade genomföra cirka sex till sju intervjuer och förväntade oss ett visst 

bortfall. Av dessa nio kvinnliga entreprenörerna var det sex stycken som var villiga på att 

ställa upp på en intervju, två stycken som aldrig svarade och en som tackade nej. Om 

bortfallet hade varit större skulle vi ha kontaktat fler kvinnliga entreprenörer som 

uppfyllde våra kriterier. Enligt Dalen (2015, s. 58) är valet av respondenter speciellt 

viktigt inom forskning med kvalitativa intervjuer. Vidare bör det enligt Dalen vara ett 

hanterbart antal respondenter då både verkställandet av intervjuerna samt 

transkriberingen och bearbetningen är en tidskrävande process. Slutligen ska det 

insamlade materialet vid intervjutillfällena utgöra en sådan kvalitet att forskaren får 

tillräckligt mycket underlag för vidare tolkning och analys (Dalen, 2015, s. 58). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) avgör studiens syfte hur stort antal intervjuer som 

bör genomföras för att nå en mättnadspunkt där vidare information är överflödig.  

 

I denna studie ville vi intervjua ett tillräckligt stort antal entreprenörer för att få fram 

tillfredsställande fakta som vi sedan kunde analysera och dra slutsatser från. Efter vi utfört 

våra intervjuer och började gå igenom resultatet från transkriberingarna kunde vi se att 

svaren återupprepade sig bland respondenterna. Vi tog då beslutet att fler intervjuer inte 

skulle ha gett oss någon ny relevant information för studien. Därav ansåg vi att sex 

stycken respondenter var tillfredsställande för denna studie eftersom vi fick teoretisk 

mättnad. Teoretisk mättnad är när fler respondenter inte tillför någon ny information eller 

kunskap (Johansson Lindfors, 1993, s. 101). Om vi upplevt att vi ej skulle ha uppnått 

teoretisk mättnad efter de genomförda intervjuerna skulle vi i en sådan situation gjort om 

urvalsprocessen, genom att söka efter flera respondenter som uppfyllde våra kriterier för 

att sedan utföra ytterligare intervjuer tills vi uppnått teoretisk mättnad. 

 

4.4 Utförande 
 

I den utsträckning som var möjlig ville vi att intervjuerna skulle utföras på 

respondenternas arbetsplats för att vi som författare skulle kunna fördjupa vår förståelse 

för deras omgivning. I fem av fallen kunde vi utföra intervjuerna i mötesrum som fanns 

på respondenternas arbetsplatser och en intervju hölls i ett grupprum vi bokat på förhand. 

Vi valde att utföra intervjuerna på dessa ställen då Creswell (2014, s. 191) argumenterar 

för vikten av att förstå respondenterna. Eftersom studiens syfte är att skapa en förståelse 

för respondenternas egen uppfattning om den verklighet de agerar inom var det viktigt att 

intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte. För att förstå hur respondenten uppfattar 

verkligheten genom till exempel olika reaktioner på intervjufrågorna, är en personlig 

intervju ett lämpligt verktyg då intervjuaren får en mer öppen inblick i situationen 

(Hollway & Jefferson, 2000, s. 10). Vidare anser Hollway och Jefferson (2000, s. 10) att 
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då olika människor tolkar begrepp olika beroende på hur konversationen ser ut så skapar 

ett personligt möte möjligheter till att undvika missförstånd och tolkningsfel.  

 

Vi båda var närvarade under fem av sex intervjuer. Då turades vi om att agera sekreterare 

och intervjuare. Den som agerade sekreterare förde anteckningar så att den som ställde 

frågorna kunde fokusera endast på det. Under den intervjun där bara en av oss närvarade 

fördes inga anteckningar då vi ansåg att det var viktigare att fokusera på frågorna som 

skulle ställas. Intervjuerna spelades in med hjälp av bådas telefoner där Apple Voice 

memo och Voice Recorder användes för att försäkra att ingen information gick förlorad. 

Enligt Peräkylä (2004, s. 286) bör datainsamlingen spelas in för att viktig information 

inte ska förloras vilket kan ske vid endast manuell dokumentering. För att enklare ta 

tillvara på datamaterialet så utfördes transkriberingen i nära anslutning till intervjuerna 

där den som agerat som sekreteraren från varje intervju ansavarde för transkriberingen 

för att på så vis fånga upp kontexten från intervjun. Då vi båda agerade som intervjuare 

är vi medvetna om att beroende på vem som utförde intervjun kan ha haft en påverkan på 

hur respondenten agerade och vilka svar vi fick. Valet att låta båda av oss utföra 

intervjuerna var dels för att vi ville dela på ansvaret men även att vi var medvetna om att 

utfallet kunde bli annorlunda beroende på vem som utförde intervjun och ville därför inte 

begränsa oss till att endast en utförde alla intervjuer.  

 

4.5 Etiska principer 
 

När det gäller de etiska frågeställningarna så anser Bryman och Bell (2013, s. 137) att det 

finns fem regler en forskare måste ha i åtanke, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte 

(Bryman & Bell, 2013, s. 137). Vidare ska forskaren även tala sanning om 

undersökningens karaktär och den roll respondenten kommer ha (Denscombe, 2016, s. 

432). Samtyckeskravet betyder att respondenterna aldrig får bli tvingade till att delta i en 

studie (Denscombe, 2016, s. 430). Vidare ska respondenterna veta att deras deltagande är 

helt frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta om de så vill (Bryman & Bell, 

2013, s. 137). Anonymitetskravet går ut på att forskaren ska omvandla materialet i studien 

så att ingen respondent blir igenkänd i resultatet (Trost & Hultåker, 2007, s. 102). Då 

respondenten erbjuds anonymitet bidrar det till både en etisk och en konfidentiell studie 

där den enskilda respondentens integritet bevaras då forskaren inte avslöjar något som 

kan vara kränkande (Christians, 2000, s. 139).  Forskaren ska även förvara informationen 

på ett sådant sätt att ingen obehörig får tag i den (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Viktigt 

att komma ihåg är att anonymisering inte får innebära undanhållande av viktiga empiriska 

iakttagelser (Johansson Lindfors, 1993, s. 178). Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som forskaren samlar in endast får användas för forskningssyftet (Bryman & Bell, 2013, 

s. 137). Forskaren ska alltså skydda respondenternas intresse genom att garantera att 

informationen hanteras på ett konfidentiellt sätt och inte kommer spridas vidare 

(Denscombe, 2016, s. 429). Vid falska förespeglingar gäller att en forskaren inte får ge 

respondenterna falsk eller missvisande information om studien (Bryman & Bell, 2013, s. 

137). En forskare ska vara öppen och tydlig med vad denne undersöker och varför, till 

exempel låta människor veta att man är forskare och att man tänker samla in data i syfte 

av att undersöka ett specifikt ämne (Denscombe, 2016, s. 432). 
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I vår studie så har vi tagit alla de etiska principerna i beaktande. När vi först tog kontakt 

med de kvinnliga entreprenörer vi ville skulle medverka i vår studie så informerade vi 

dem om varför vi gör denna studie, studiens syfte, vad vi ämnar undersöka, att deltagandet 

är frivilligt och går att avbryta när som helst under studiens gång samt att respondenterna 

har rätt till full anonymitet. Valet att erbjuda anonymitet berodde främst på att 

respondenterna skulle känna sig trygga i att medverka i studien då känsliga uppgifter om 

dem eller deras företag skulle kunna uppkomma under intervjuerna. Vi informerade även 

respondenterna om att intervjuerna skulle komma att bli inspelade, med deras 

godkännande. Vidare informerade vi att inspelningen endast skulle användas för vårt 

personliga bruk för att vi inte skulle missa något som sades under intervjun samt för att 

vi lättare skulle kunna transkribera intervjuerna.  

 

När vi genomförde intervjuerna påminde vi respondenterna om att de fick vara anonyma. 

Efter intervjuerna genomförts angav majoriteten av respondenterna att de stod för sina 

åsikter och därför inte krävde anonymitet. Då några respondenter ville vara anonyma 

gjorde vi valet att göra alla respondenter anonyma. Detta eftersom vi ansåg att resultatet 

i studien inte skulle förstärkas om vi publicerade respondenternas namn eller deras 

företag. Vi har vidare valt att sammanställa en tabell med information om våra 

respondenter. Tabellen visar vilka branscher och regioner respondenterna är aktiva inom, 

vilken befattning de har inom företaget idag, när intervjun utfördes, hur lång tid den tog 

samt den benämningen vi givit dem. Se tabell nedan. 

 
Tabell 1. Sammanfattande av respondenter 

Bransch Position Län Benämning Tid Tidpunkt 

Service Grundare & 

VD 

Stockholm R1 39:21 2016-03-

09 

IT & Media Grundare  Stockholm R2 52:08 2016-03-

10 

PR Media & 

Event 

Grundare Stockholm R3 64:09 2016-03-

11 

Bar & restaurang Ägare & VD Västerbotten R4 54:39 2016-03-

15 

Hår & skönhet Grundare & 

VD 

Västerbotten R5 44:12 2016-03-

22 

Reklam & 

Varumärken 

Grundare & 

VD 

Västernorrland 

& Stockholm 

R6 61:04 2016-03-

23 

 

För att sammanfatta beskrivningen av våra respondenter så verkar de i regioner i både 

södra och norra delen av landet. Vi kan se att majoriteten har en ledande roll inom 

företaget samt att de verkar inom olika branscher, både så kallade mansdominerade och 

kvinnodominerande branscher. 
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4.6 Intervjumall 
 

Intervjumall eller intervjuguide är en sammansatt lista över tänkta frågor eller ämnen som 

kan diskuteras vid en semistrukturerad intervju, vilket används av forskare som vill skapa 

större frihet för respondenten i formandet av sina svar (Bryman & Nilsson, 2011, s. 415; 

Bryman & Bell, 2013, s. 475). Eftersom vi förväntade oss att alla respondenter kan se sin 

egen roll som entreprenör på olika sätt samt belysa olika egenskaper och uppfattningar 

inom den kontext de agerar i, så valde vi i denna studie att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att på så vis skapa en djupare inblick i världsbilden av 

kvinnliga entreprenörer i Sverige. Semistrukturerade intervjuer används i en kvalitativ 

undersökning när forskaren utgår från en tydlig inriktning för att besvara en 

problemformulering (Bryman & Nilsson, 2011, s. 416). Vid semistrukturerade intervjuer 

formuleras frågorna på så vis att det öppnar upp för möjligheten till oväntade svar vilket 

innebär att frågorna ej bör vara ledande (Denscombe, 2016, s. 266).  Vidare bör det 

föreligga en flexibilitet angående ordningsföljden av de ämnen som intervjuaren 

undersöker vilket öppnar upp för respondenten att berätta mer ingående om de aktuella 

ämnena som diskuteras under intervjun (Denscombe 2016, s. 266). Då vi ämnar att 

undersöka hur de olika kvinnliga entreprenörerna ser på sin roll i anslutning till deras 

egenskaper måste vi som intervjuare vara öppna för olikheter från varje intervju som 

genomförs och därför använde vi oss av öppna frågor. Genom att ställa öppna frågor blir 

respondenternas svar mer fullständiga då svaren inte begränsas (Hollway & Jefferson, 

2000, s. 8). 

 

Vid utarbetandet av en intervjumall så ska frågorna enligt Dalen (2015, s. 35) förverkliga 

problemformuleringen genom gripbara teman som går att tillämpa till studiens syfte. För 

att skapa en väl fungerande intervjumall skall således forskaren använda sig av den så 

kallade områdesprincipen, vilket betyder att de första frågorna berör periferin för att sedan 

gå över till det djupare teman som sedan ska undersökas (Dalen, 2015, s. 35). Enligt 

Fontana och Frey (2000, s. 660) kan intervjuaren genom att börja med enklare mer 

generella frågor ”bryta isen” för att skapa en mer trygghetsingivande känsla och sedan 

efterhand ställa djupare frågor som behandlar de teman som undersöks mer specifikt.  

 

Vid utformandet av vår intervjuguide så började vi med att följa förslagen från Dalen 

(2015, s. 35) samt Fontana och Frey (2000, s. 660). Därför inledde vi med några lättare 

frågor för att på så vis skapa en trygg grund för respondenten att berätta om sig själv, sitt 

företag och dennes bakgrund. Dessa frågor ämnade även att få igång samtalet eftersom 

de inte krävde djupa eller känslosamma svar. Efter bakgrundsfrågorna kom de frågor som 

var viktiga för vår studie. Vi strukturerade frågorna i intervjuguiden efter de teman som 

framgick från våra valda teorier, frågorna berörde ämnena entreprenörskap, ledarskap, 

bemötande och egenskaper. Då vi utgick från en intervjuguide och därför inte var låsta 

vid en given ordning på frågorna var ordningsföljden inte vår högsta prioritet. De frågor 

som vi ansåg vara mest värdeladdade valde vi att placera i slutet då vi upplevde att 

respondenterna skulle vara mer öppna för att svara ärligare på grund av en ökad 

trygghetskänsla som vi hoppades på att skapa med dem under intervjuns gång. Detta 

eftersom Dalen (2015, s. 35) trycker på vikten av att börja med lätta frågor för att få 

respondenten att känna sig trygg och bekväm, för att sedan gå in på mer känsloladdade 

frågor. Som tidigare nämnts behöver frågorna i intervjuguiden inte följa varandra och vi 

anser att detta öppnade upp för en mer öppen diskussion under intervjuerna beroende på 

vad respondenten svarade och själva gick in på för ämnen.  
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Efter att vi skapat intervjuguiden utförde vi en pilotintervju med två klasskamrater samt 

på varandra eftersom Dalen (2015, s. 40) trycker på vikten av att göra en pilotintervju för 

att testa intervjuguiden men också för att få öva på att vara intervjuare. Vi valde att göra 

pilotintervjuer dels för de ovannämnda orsakerna men även för att pröva den tekniska 

utrustningen och för att få feedback på vår intervjumall Från pilotintervjun med våra 

klasskamrater framgick det att vissa frågor var svåra att förstå samt att vi vid några 

tillfällen frågade efter för många faktorer. Detta gjorde att vi omformulerade några av 

frågorna för att de skulle vara enklare att förstå och delade upp vissa frågor till fler för att 

på så vis göra det enklare för respondenterna att svara. Slutligen så var den en fråga som 

vi valde att helt ta bort. För att se hela intervjuguiden se appendix 1 och för att få se vilka 

intervjufrågor som kopplar till vilka teorier se appendix 2.  

 

4.7 Analysmetod 
 

En av de främsta svårigheterna med kvalitativa studier är att man snabbt samlar in väldigt 

mycket datamaterial bestående av till exempel intervjuutskrifter (Bryman & Bell, 2013, 

s. 574). Vidare diskuterar Bryman och Bell att det kan vara svårt att veta vad man ska 

göra med all data man samlat in. Ett av de vanligaste sätten att ta itu med sin dataanalys 

är en tematisk analys, vilket innebär att man skapar teman utav materialet som man sedan 

använder för att skapa analysen (Bryman & Bell, 2013, s. 575). Vi har valt att använda 

oss av en tematisk analys där vi analyserar våra intervjuer för att se genomgående teman 

i intervjuerna för att sedan kunna diskutera dessa teman knutna till de aktuella teorierna 

närmare i analyskapitlet. När det kommer till transkriberingen av intervjuerna anser 

Bryman och Bell (2013, s. 107) att man inte ska vänta tills allt material är insamlat förrän 

man börjar med kodningen utan göra detta vartefter man fått material att transkribera 

Vidare anser Bryman och Bell (2013, s. 491) att forskaren kontinuerligt bör gå genom det 

intervjumaterial som samlats in för bilda sig en djupare medvetenhet kring de olika teman 

som dyker upp under intervjuerna och då kan utveckla dessa teman under de återstående 

intervjuerna  

 

Som tidigare nämnts så valde vi att transkribera intervjuerna vart efter de genomfördes. 

Vi utförde därefter en tematisk analys genom att först var för sig och sedan gemensamt 

skapa färgkoder över alla relevanta teman från de transkriberade intervjuerna till 

sammanställningen av empirin. Denna färgkodning användes vidare vid analysen då vi 

kopplade samman våra teorier med empirin. Anledningen till att vi gick tillväga på detta 

sätt var för att vi lättare skulle kunna jämföra respondenternas svar med teorier och med 

de andra respondenternas svar. 

 

Slutligen så valde vi att lägga till ett kort frågeformulär i relation till intervjuerna Detta 

frågeformulär innehöll en sammanfattning av de egenskaper som vi lyft fram i vår 

teoretiska referensram. I detta korta frågeformulär fick respondenterna gradera till hur 

stor utsträckning de upplevde sig själva inneha vissa egenskaper samt hur manliga eller 

kvinnliga de ansåg dessa egenskaper vara. Anledningen till att vi valde att dela ut 

frågeformuläret var för att mer konkret kunna utläsa vilka egenskaper respondenterna 

ansåg sig inneha samt om det överensstämde med de egenskaper som de diskuterade 

under intervjun och för att tydligare kunna se hur manliga eller kvinnliga de ansåg de 

egenskaper de själva hade var. Då detta kan liknas med en kvantitativ 

undersökningsmetod argumenterar vi för att enkäten användes i analysen endast för att 

styrka vårt kvalitativa data. Det korta frågeformuläret påvisade ingenting nytt som ej 

framgick från intervjuerna utan förtydligade endast den informationen som samlats in. 
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Därför valde vi att inkludera frågeformuläret i resultatet. Se frågeformuläret i appendix 

3.  

 

4.8 Kvalitetskriterier  
 

För att vår studie ska uppnå en önskad kvalitet har vi valt att använda oss av några olika 

kvalitetskriterier. Bryman och Bell (2013, s. 400) diskuterar hur kvalitetskriterier ska 

användas i en kvalitativ studie då till exempel validitet, som handlar om mätning, kan ha 

mindre betydelse i en kvalitativ undersökning. Vidare diskuterar också Denscombe 

(2016, s. 409) att det är svårt att kontrollera forskningskvaliteten genom att upprepa 

forskning, vid en kvalitativ studie, då det i princip är omöjligt att kopiera en social 

inramning. Denscombe (2016, s. 410) anser även att fast den kvalitativa forskningen inte 

kan verifieras på samma sätt som den kvantitativa, så finns det ändå ett behov av göra en 

verifiering. Bryman och Bell (2013, s. 402) argumenterar för att man ska använda sig av 

alternativa kriterier till validitet och reliabilitet vilket är trovärdighet.  

 

Vidare anser Bryman och Bell (2013, s. 402) att trovärdighet kan delas in i fyra kriterier 

som har jämförliga kriterier i den kvantitativa forskningen, dessa är;  

1. Tillförlitlighet (intern validitet) 

2. Överförbarhet (extern validitet) 

3. Pålitlighet (reliabilitet) 

4. Bekräftelse (objektivitet) 

 

I vårt arbete använder vi oss av de traditionella kvalitetskriterierna som blivit anpassade 

till trovärdighetskriterierna i en kvalitativ studie. 

 

Tillförlitlighet: Detta reflekterar om forskarna har mätt det de ämnar mäta (Denscombe, 

2016, s. 410). För att stärka tillförlitligheten anser Bryman och Bell (2013, s. 403) att man 

ska rapportera resultaten till de personer som varit del av studien så att de kan gå genom 

materialet och bekräftat att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. I vår studie 

har vi stärkt tillförlitligheten igenom att redovisa vår förförståelse, utgått ifrån teori när 

vi gjort intervjufrågorna, besökt respondenterna i deras arbetsmiljö samt skicka resultatet 

åt respondenterna för granskning. Allt för att stärka tillförlitligheten och visa att vi 

undersökt det vi ämnar undersöka. 

 

Överförbarhet: Då kvalitativ forskning ofta baseras på ett litet antal deltagare så anser 

Denscombe (2016, s. 412) att forskaren bör fundera kring om går det att generalisera 

resultatet med så få deltagande som utgångspunkt. Enligt Denscombe (2016, s. 412) 

försöker vissa kvalitativa forskare att ignorera detta medan andra forskare ser detta som 

relevant men antar ett annorlunda angreppsätt. Överförbarhet är enligt de senare forskare 

en process var forskaren använder sig av informationen för det studerade fallet, för att 

avgöra i vilken mån denna kan tillämpa informationen på jämförbara fall (Bryman & Bell, 

2013, s. 404; Denscombe, 2016, s. 413). I vår studie har vi försökt att beskriva hur vi 

genomför studien så noggrant som möjligt för att göra en eventuell överförbarhet möjlig.   

 

Pålitlighet: Bryman och Bell (2013, s. 405) beskriver pålitlighet som ett granskande 

synsätt, var forskaren ska säkerställa att det görs en komplett och åtkomlig redogörelse 

över alla faser i forskningsprocessen. Eftersom forskaren i en kvalitativ studie ofta blir 

väldigt knuten till sin forskning, så ska denne se till att allt blivit gjort på rätt sätt 

(Denscombe, 2016, s. 411). Forskaren bör då tänka genom om hur forskningen skulle 
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tagit form om någon annan utförde samma studie och om resultat och slutsats skulle varit 

desamma (Denscombe, 2016, s. 411). I vår studie har vi anammat detta genom att 

noggrant beskriva våra valda teorier och urvalstekniker samt hur datainsamlingen gått till. 

Vidare kommer vi att vara noggranna med att beskriva hur vi kommit fram till vårt resultat 

och vår slutsats.  

 

Det går att argumenterar för att studiens pålitlighet kan anses något lägre på grund av vårt 

val att låta respondenterna vara anonyma, eftersom detta innebär att vi inte ger ut all 

information som kunde vara behövlig för att återskapa studien. Vi anser att etiken i vår 

studie ska komma först, men vi vill ändå behålla en så hög pålitlighet som möjligt. Därför 

har vi valt att bara hemlighålla sådan information som kan identifiera respondenterna och 

som vi anser att inte är viktigt för att förstå respondenterna eller resultatet. Vi kan även 

se att genom att hemlighålla en del information så var det lättare att redogöra den 

väsentliga informationen, till exempel erfarenhet och upplevelser hos respondenterna. 

Valet att göra på detta vis anser vi gör att vår studie nu kan ha en kvalitativ helhet där 

både etik och pålitligheten fullföljs.  

 

Bekräftelse: Detta menar Denscombe (2016, s. 413) undersöker i vilken mån resultaten 

är opåverkade av forskaren som genomfört undersökningen. Bryman och Bell (2013, s. 

405) anser att det i en studie ska vara tydligt att forskaren inte har medvetet låtit sina 

personliga åsikter påverka resultatet eller slutsatserna från en undersökning. Vidare anser 

Denscombe (2016, s. 413) att man måste förstå att forskning som är helt fri från inverkan 

inte existerar. Han anser även att “jagets” roll i en kvalitativ forskning kan vara viktig 

(Denscombe, 2016, s. 415). I vår studie har vi försökt stärka bekräftelsen igenom att låta 

läsaren ta del av våra förkunskaper, för att visa att dessa inte påverkar vår studie. Vi har 

även haft detta i åtanke när vi gått genom resultaten för att förbli så opartiska som möjligt.  
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5. Empiri 
 

5.1 Respondenter 
 

Alla respondenter har varit aktiva som entreprenörer olika länge, de arbetar inom olika 

branscher och möter därför olika motgångar och möjligheter. R2 har varit aktiv som 

entreprenör med sitt mediaföretag sedan december 2015 medan R6 har varit aktiv som 

entreprenör inom sin bransch sedan 1990. R5 och R1 startade eget 2010 och R3 2005. R4 

började sin karriär som entreprenör 2003. Alla respondenter förutom R5 och R6 har 

tidigare varit aktiv inom den bransch som de valde att arbeta inom som entreprenör. 

Vidare så har alla respondenter förutom R4 startat upp sina företag från grunden. Alla 

respondenter förutom R2 och R6 har anställda inom sitt företag, där medparten av de 

anställda är kvinnor. Enligt R4 är valet att anställa flest kvinnor inte för att de är kvinnor 

utan för att de är bättre på sitt jobb. R4 anser vidare att kvinnor är bättre på sitt arbete för 

att om kvinnor vill ta sig någonstans så innehar de ett högre krav på sig själva att prestera. 

För R5 handlar det mycket om att hennes företag befinner sig i en kvinnodominerande 

bransch där det är flest kvinnor som söker anställning. R1 som agerar inom 

servicebranschen, tror att det är anledningen till att fler kvinnor söker sig till hennes 

företag, och därav varför hon överlag har fler kvinnor anställda. 

 

”Om vi lägger upp en annons så är det kanske 47 tjejer som söker och 3 killar 

och sannolikheten att vi hittar den rätta hos dom här 47 är ju större. Så det 

är på ren kompetens” (R1). 

 

Slutligen så anser R3 att anledningen till att den största delen av de anställda är kvinnor i 

hennes företag, grundar sig i att hon gärna jobbar med kvinnor och därför omger sig med 

kvinnor. Vidare är R3 tydlig med att kulturen i hennes företag är ytterst viktigt för henne 

och därför jobbar hon mycket med rak kommunikation för att en del kvinnor kan vara 

aggressiva och elaka. Varken R2 eller R6 har i dagens läge några anställda under sig, 

däremot har R6 tidigare haft 12 anställda i sitt företag som hon på grund av hur olika 

hennes uppdrag ser ut valde att säga upp. Då R2 fortfarande befinner sig i uppstartsfasen 

av sitt företag så har hon ännu inte kommit till den fasen då anställning är aktuell. 

 

5.2 Entreprenörskap 
 

Det framgår av alla respondenter att drivkraft är en viktig faktor för entreprenörskap och 

alla anser att de besitter drivkraft vilket visas tydligt från frågeformuläret som lämnades 

ut vid intervjutillfällena (Se bild nedan).  

Figur 9. Drivkraft. 1= Innehar inte alls, 5= Innehar fullständigt  

 

0 0 0 0

6

1 2 3 4 5
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R1 och R5 anser att entreprenörskap handlar om att ta tillvara på kreativitet medan R6 

anser att det handlar om att ta tillvara på möjligheter och R2 anser att det handlar om att 

gå från idé till verklighet. Vidare tror R1 och R4 att en entreprenör är någonting som en 

är som person, ett mind-set, det vill säga ingenting som går att träna upp, vilket även R5 

till viss del argumenterar för. 

 

”Jag tror det handlar om en personlighets och läggningsfråga så att det är 

personliga egenskaper som väljer om man är entreprenör eller inte” (R1). 

 

Anledningen till att R1 valt att starta eget är för att hon anser att det passar henne som 

person då hon tycker väldigt mycket om att jobba och har mycket energi. R1 ser sig själv 

som entreprenör eftersom hon innehar en stark drivkraft, är orädd och har en bred kunskap 

inom sitt område och sin bransch. För R1 handlar det om vem du är som person eftersom 

arbetet genomsyrar hela hennes liv då jobbet aldrig tar slut, vilket medför att det blir 

många kvällar och helger som går till företaget. R1 säger att ”jag har ett stående 

ekonomimöte med mig själv varje söndag”. Denna syn att entreprenörskap är någonting 

som du är och lever för framgick även från R3, R4 och R6 som alla ser sitt arbete som 

någonting de tar med sig in i sitt privata liv. Enligt R3 är detta ett eget val där hennes roll 

som entreprenör är hennes liv och hon har ingen egen tid att styra över från morgon till 

kväll. R3 kommer från en familj med många entreprenörer och tror att det öppnade upp 

för henne att själv välja det livet när hon stod inför valet att starta eget. För R3 handlar 

entreprenörskap om att göra någonting bättre än andra samt på sitt eget sätt och menar 

därav att en entreprenör inte behöver uppfinna någonting helt nytt. R3 ser sig själv som 

en entreprenör genom att inspirera andra och tillsammans med alla i företaget genomföra 

olika projekt och uppdrag. För R4 är entreprenörskap någonting man har i sina gener, då 

R4 säger att ”entreprenörskap är ju drivkraft, alltså antingen är man ju det eller så är 

man inte det”. För R4 finns det ingenting annat sätt att vara på än att vara en entreprenör, 

där hon alltid finner ett driv för att ständigt starta upp nya projekt för sitt företag. R4 ser 

en entreprenör som en person som är lite galen och modig och tar steget som andra kanske 

inte vågar. För R6 är entreprenörskap ett sätt att leva, någonting som inte går att koppla 

bort och hennes jobb följer alltid med henne under alla tider på dygnet. För R6 handlar 

hennes entreprenörskap om att se möjligheter i allt vilket hon förklarar som hennes 

drivkraft där ingenting är omöjligt. 

 

“Det är ju faktiskt så att allt går bara man vill och bestämmer sig, svåraste 

är nog att bestämma sig när man ska hoppa, att våga, precis som när man 

står på en trampolin längst fram och ska hoppa, man är ju skiträdd, man 

nästan dör och när man sedan har gjort det så är det lyckokänslan åh bara 

wow. Men lite så är det att vara entreprenör också tänker jag, jag ser 

möjligheter i allt.” (R6) 

 

Enligt R2 så handlar entreprenörskap om att gå från ide till verklighet där det är viktigt 

att ha en stark motivation och disciplin för att kunna utföra detta. R2 anser att man som 

nyföretagare möter på mycket hinder och motgångar vilka man inte kan ta sig genom utan 

hårt arbete och en stark tro på det man gör. R2 ser sig själv som entreprenör eftersom hon 

har tagit sig genom dessa motgångar och förverkligat någonting som hon tror på. R2 säger 

att ”jag har gått från idé till verklighet”. Vidare ser R2 sig själv som annorlunda i sitt 

privatliv än hur hon är som entreprenör.  
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Anledningen till att R5 startade eget var för att hon alltid haft svårt att jobba under någon 

annan. För R5 handlar entreprenörskap om kreativitet och att bygga upp någonting själv. 

Som entreprenör har R5 fått testa sin uthållighet och egen vilja att genomföra sina idéer, 

då hon stött på mycket motgångar och svårigheter. Från uppstarten av företaget 2010 har 

R5 lagt all sin tid på att utveckla och driva det framåt, för att nu idag känna att hon istället 

vill prioritera sin egen tid mer och ser på sitt entreprenörskap som utanför hennes privata 

liv. 

 

”Det där drivet måste man ha! Du kommer att misslyckas så många gånger 

och man kommer måste jobba så hårt och det kommer gå åt helvete så många 

gånger. Så fixar man inte det då kan man inte bli entreprenör” (R5) 

 

R6 tror att en framgångsrika entreprenörer gör det dom känner att dom vill göra och att 

dom attraherar andra människor till sig. Att våga misslyckas tror R6 är någonting 

fördelaktigt för att kunna bli framgångsrik just för att det visar på den starka tron en 

entreprenör har till själv och det arbete som denne utför istället för att bara fokusera på 

de kunskaper man redan har. Just det faktum att entreprenörer attraherar andra människor 

till sig anser R6 vara en större indikation på framgång än bara pengar och omsättning. 

Vidare ser R6 sig själv som en framgångsrik entreprenör i denna bemärkning eftersom 

hon gör det hon vill göra och vågar satsa på det hon tror på. För R1 handlar framgångsrikt 

entreprenörskap om att man måste tro på sin affärsidé och på sig själv och sedan hålla 

kvar vid det. R1 ser sig själv som en framgångsrik entreprenör eftersom hon attribuerar 

sig själv denna beskrivning. Vidare menar också R1 att man måste veta sina egna styrkor 

och svagheter och att man inte kan vara bäst på allt utan att man måste bestämma sig för 

vilka styrkor man har och jobba på att förbättra dessa. Samtidigt poängterar R1 att det är 

bättre att som entreprenör kunna lite om mycket än mycket om lite. Som entreprenör ser 

R1 att det finns yttre krav från samhället vilket påverkar hennes roll men att hon inte 

försöker att bry sig om det så mycket. 

 

”Det är kanske just det som är entreprenörskap att man inte bryr sig så 

mycket om vad samhället säger utan man kör sitt race och tror på sin ide” 

(R1). 

 

R4 ser sig själv som en framgångsrik entreprenör eftersom hon hela tiden förändras och 

utvecklas i sin roll. För R4 handlar framgångsrikt entreprenörskap om att få alla 

medarbetare att känna sig delaktiga och en glädje i sitt arbete. För R2 måste du som 

entreprenör vara passionerad för det du väljer att arbeta med för att vara framgångsrik 

och passionen kan då fungera som ett bränsle under hela arbetsprocessen. Denna passion 

anser R2 att hon haft i de projekt som hon varit framgångsrikt i och tror det är därför hon 

har kämpat sig genom alla oförberedda saker som skett under vägen från det att hon 

startade sitt företag. Slutligen beskriver R3 framgångsrikt entreprenörskap som en 

process som ständigt pågår, för henne handlar det även om ödmjukhet, att man förstår det 

arbete andra lägger ner och visar detta för att nå framgång. R3 ser sig själv som 

framgångsrik i sin roll som entreprenör eftersom hon har lyckats skapa en bra kultur inom 

sitt företag där hennes mål och visioner är väl kommunicerat genom hela arbetsprocessen. 

 

5.2.1 Bemött som entreprenör 

När det kommer till hur R1 blir bemött inom sin bransch så anser hon att det nog inte 

varit någon skillnad om hon varit en man. Det har däremot funnits tillfällen där vissa 

potentiella kunder valt andra företag än hennes, vilket R1 anser kan ha att göra med det 
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faktum att hon är kvinna samtidigt som det lika väl kan ha att göra med storleken på 

hennes företag. R2 upplever att hon agerar inom en mansdominerad bransch där männen 

kan få henne att känna sig osäker och liten. Anledningen till detta tror R2 kan grunda sig 

i samhället och hur kvinnor har blivit bemött historiskt sett. Oftast upplever R2 att de 

positiva bemötanden hon får som entreprenör kommer från andra kvinnor medan män 

kan ha svårt att visa tilltro till henne och hennes företag. R3 upplever att det är väldigt 

varierande hur hon blir bemött inom PR branschen. Särskilt när hon kommer i kontakt 

med utländska kunder eller bolag som är mer vana med män i ledande positioner. Vid 

sådana kontakter upplever R3 att hon får jobba lite hårdare för att bevisa sig. R3 anser att 

det inte finns något negativt med att vara kvinnlig entreprenör och väljer istället att se det 

som en stor fördel att vara kvinna som entreprenör. Vidare upplever R4 att bar- och 

restaurangbranschen har förändrats och utvecklats väldigt mycket under de år som hon 

har varit aktiv vilket har påverkat hur hon ser på sig själv som både entreprenör och ledare. 

 

”Så det handlar väl inte egentligen om kvinnligt, utan det handlar om att man 

har ändrat hela sättet på branschen, att det är lättare att vara entreprenör i 

en bransch som växer och är positiv och som även politiker har börjat räkna 

med” (R4). 

 

Samtidigt kan R4 uppleva visst motstånd från olika tjänstemän, vilket hon tror kan bero 

på både på det faktum att hon är kvinna men även att hon är framgångsrik då det finns 

många som har svårt att bemöta framgångsrika människor. R4 tror att det faktum att hon 

är en kvinnlig entreprenör påverkar hur hon blir bemött av andra och att detta bemötande 

både kan te sig positivt och negativt. För R5 har det funnits tillfällen där hon upplevt sig 

negativt bemött som en kvinnlig entreprenör, tillexempel vid affärsmiddagar har äldre 

män bete sig nedvärderande. Generellt anser R5 att företagare oftast är bra på att stötta 

varandra men att bankerna har svårt att tro på en kvinnlig entreprenör. Själv har R5 aldrig 

fått några pengar från någon bank och hon tror att det grundar sig i en inställning från 

bankernas sida, att de har mer tilltro till män än till kvinnor som vill starta eget. Slutligen 

så anser R6 att vi lever i en värld där normen är manlig vilket gör att kvinnor blir 

behandlade på ett negativt sätt. R6 säger att ”jag har märkt stor skillnad på hur jag har 

blivit behandlad för att jag är kvinna”, vidare anser R6 att förutom att vara kvinna så 

bemöts man mer negativt ju yngre man är. I likhet med R5 har även R6 upplevt ett negativt 

bemötande från bankerna och att hon har fått slita hårt med att komma in i nätverk och 

bli accepterad som kvinnlig entreprenör. När R6 började arbeta med sitt företag upplevde 

hon mycket negativa bemötanden för det faktum att hon är kvinna, bland annat blev hon 

en gång utskickad från ett möte bara på grund av hennes kön. 

 

”Alltså det var flera reklambyråer som skulle vara med och så sitter man runt 

ett bord [...] och så ska man göra offerter och så sa dom ja men du kan gå ut 

för att du är kvinna och du har ingenting här att göra” (R6). 

 

När det kommer till hur respondenterna blivit bemött från deras personliga umgänge så 

har det tett sig på två olika sätt. Antingen har de mött mycket stöd eller så har de 

ifrågasatts för sitt val att starta eget. För R1 och R6 var det bara positiva reaktioner och 

stöttande de fick från sina vänner och familj. Däremot kunde R1 uppleva att de runt 

omkring henne i privatlivet inte riktigt förstod hennes bransch och vad hennes företag var 

skapat för att göra. För R2 och R5 blev deras beslut om att starta eget ifrågasatt av deras 

närmaste. R2 upplever att både familj och hennes närmaste har haft svårt att tro på hennes 

affärsidéer eller att hon skulle klara av att gå runt finansiellt. För R5 var det ingen som 
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trodde på henne eller att hon skulle klara av att starta upp hennes företag vilket hon tror 

grundade sig i att de var rädd för misslyckande. 

 

5.2.2 Entreprenör som ledare 

Alla respondenter anser att en entreprenör är en typ av ledare men att det nödvändigtvis 

inte betyder att en entreprenör behöver vara en bra ledare för att vara framgångsrik. R5 

har alltid gillat att ta på sig ledarrollen och fastän hon anser att detta inte är ett krav för 

en entreprenör och att många entreprenörer inte alltid uppfattas som ledare så innehar 

fortfarande alla entreprenörer en ledande roll inom företaget. R3 ser på sin egen ledarroll 

inom företaget som entreprenörvisionären där hon sätter standarden för hur arbetet i 

företaget ska ta form och utvecklas. R1 ser på sig själv som en entreprenöriell ledare i den 

benämning att hon har skapat en platt organisation där de höga krav som hon har på sig 

själv medför en ganska tuff press på hennes anställda. Enligt R4 så tar ledarskap och 

entreprenörskap olika form, på det sätt att en entreprenör inte behöver ha kompetens i 

personalfrågor då entreprenörens huvudsakliga roll som ledare är att vara en drivkraft för 

företaget. För R2 är det viktigt att skapa en teamkänsla där alla känner sig delaktiga så att 

hon som entreprenör kan känna sig stolt i sin ledarroll. Slutligen tror R6 att i de bästa 

världar så kan en entreprenör vara en bra ledare, men att så inte alltid är fallet, själv så 

har hon alltid strävat efter att ta hand om sina medarbetare. 

 

5.3 Ledarskap 
 

När det kommer till ledarskap så ansåg majoriteten av respondenterna att ledarskap 

handlar om att motivera medarbetarna och att få människor med sig. 

 

“Ledarskap är att få människor att tycka det är roligt att gå till jobbet samt 

att få människor att tro på din ide” (R1). 

 

Detta tycker även R5 då hon anser att ledarskap är att kunna leda och inspirera folk att 

göra det hon vill dom ska göra samtidigt som folk ska tycka att det dom gör är roligt. Ett 

flertal av respondenterna anser vidare att ledarskap handlar om att ge frihet åt 

medarbetarna men att samtidigt finnas där om eller när medarbetarna behöver hjälp. R6 

säger att “ledarskap handlar ibland om att gå före och visa vägen”. R6 fortsätter med att 

säga att ledarskap är att hjälpa människor att prestera bättre samt att hjälpa människor 

med det dom behöver för att kunna nå sina mål. Vidare så anser samtliga respondenter att 

det är viktigt att ge ansvar åt medarbetarna. De nämner dock olika orsaker till varför de 

tycker detta är viktigt. R2 anser att det är viktigt att ge medarbetare eget ansvar för att 

man presterar bättre om man mår bra på jobbet. R1 ger eget ansvar till sina anställda 

samtidigt som hon är en väldigt tillgänglig ledare. R3 ger sina anställda eget ansvar då 

hon inte har tid att göra deras jobb. R4 upplever att yngre människor behöver bli sedda 

och ständigt utvecklas på ett annat sätt nu än förr, och därför anser hon det är viktigt att 

ge dem eget ansvar. R1 säger också att “flera hjärnor är smartare än en”, därför är det 

bättre att ge medarbetarna ansvar än att försöka klura på allting själv. 

 

När det kommer till hur respondenterna ser på sitt eget ledarskap är svaren blandade. R2 

och R5 känner att deras ledarskap är outvecklat för tillfället. De gånger R2 har varit stolt 

över sitt ledarskap är när hon har lyckats få ett team att må bra samtidigt som de gjort ett 

bra arbete. För R5 kräver det mera jobb än vad hon trodde när det kommer till att leda 

hennes anställda. Detta eftersom R5 upplever att hon behöver ha stenkoll på allt när hon 

förmedlar sin vision till sina anställda. R3 och R6 har som mål att vara förebilder för deras 
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medarbetare. R3 försöker vara en förebild åt sina medarbetare igenom att vara den som 

jobbar hårdast på kontoret, vilket R3 anser motiverar medarbetarna till att också jobba 

hårt. R6 vill hjälpa medarbetare genom att driva dem framåt. Vidare ser R6 sig som en 

ledare gentemot sina kunder då det är hennes roll att komma in och ta över och på så vis 

leda hennes kunder i det arbete hon utför. Både R1 och R4 har väldigt höga krav på sig 

själva och därmed även på deras anställda. R4 säger även att hon är tydlig i sitt ledarskap, 

att ingen anställd behöver fundera på vad hon tycker om någonting utan att de anställda 

kommer få veta vad hon tycker på en gång. 

 

När vi frågade respondenterna om vad de anser vara ett framgångsrikt ledarskap så har 

majoriteten en tydlig bild av vad det anser vara ett framgångsrikt ledarskap. Vi fick 

framförallt svaret att en framgångsrik ledare ska kunna visa vägen för medarbetarna. Både 

R1 och R3 anser att en framgångsrik ledare har en drivkraft som gör att man får alla 

medarbetare att arbeta efter samma mål samt att man klarar av att motivera dem att göra 

sitt bästa. R2 anser att en framgångsrik ledare måste ha passion och R4 anser att när det 

finns styrka bakom ledarens driv så blir det ett starkt ledarskap. Slutligen säger R6 att en 

framgångsrik ledare attraherar människor till sig. 

 

5.4 Egenskaper 
 

5.4.1 Manliga egenskaper 

Majoriteten av respondenterna anser att man inte kan säga vad som är manliga eller 

kvinnliga egenskaper eftersom alla är unika som individer. R1 upplever det obehagligt att 

försöka klassificera vad som är manligt då hon anser att det i regel grundar sig i fördomar. 

Respondenterna tycker också att det är samhället som skapat fördomar gentemot vilka 

egenskaper som anses vara manliga eller kvinnliga. 

 

“Jag skulle säga att samhället säger manliga och kvinnliga egenskaper och 

så tänker man att det är så men jag tänker att om en kvinna har manliga 

egenskaper, är dom inte kvinnliga då?” (R5) 

 

“Att vi har olika kön, det är ju en sak, men att olika egenskaper som att driva 

och vara företagare och entreprenör, det tror jag inte skiljer någonting åt. 

Det är snarare hur vi blir behandlade av omvärlden, där finns det ju stor 

skillnad” (R6). 

 

De egenskaper som trotts allt framgick under intervjuerna var att män har större 

självförtroende, är mer raka i sin kommunikation, tävlingsinriktade, arroganta samt att 

män är duktiga på att hålla varandra bakom ryggen. Några av dessa egenskaper framgick 

även tydligt som mer manliga från frågeformuläret (se bild nedan). 

Figur 10. Manliga egenskaper. 1 = Fullständigt manligt, 5 = Fullständigt kvinnligt 
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R2 anser att män har bättre självförtroende för att dom är modigare och inte är rädda för 

att säga vad dom tycker. Enligt R4 är män lättare att leda eftersom män har en mer rak 

kommunikation och R4 upplever därför att män är bättre på att ta order. R1 tycker män 

är duktiga på att hålla varandra bakom ryggen eftersom hon tror att det är få män som 

startar företag där inte kompisarna köper tjänsterna. 

 

När kommer till ett upplevt behov av att anamma manliga egenskaper så var det en 

blandad respons från respondenterna. R2 och R6 upplever båda att de har anammat 

manliga egenskaper. Enligt R2 är det för att omvärlden är uppbyggd för att man ska agera 

mer manligt i en ledande roll. Vidare framgår det av R2 att hon lärt sig väldigt snabbt hur 

hon ska vara för att tillexempel få någon att lyssna på henne, att hon måste visa 

framfötterna. R6 säger också att hon har anammat manliga egenskaper. Detta har R6 gjort 

för att ta sig in i kretsar var hon vill jobba, men även för att bli respekterad i dessa 

specifika kretsar. R1, R4 och R5 anser att de inte har anammat några manliga egenskaper. 

R1 bryr sig inte i hur folk tycker hon ska vara utan hon går sin egen väg helt enkelt. R4 

har alltid har varit den person hon är och att hon inte gjort några aktiva val för att ändra 

några av sina personliga egenskaper. R4 säger även att “sen vet jag inte riktigt hur 

kvinnligt ledarskap ser ut, liksom vad är skillnaden?” Slutligen upplever R5 inte något 

behov av att anamma manliga egenskaper då hon lika väl kan vara sig själv. 

 

När vi frågar respondenterna varför de tror kvinnliga entreprenörer kan uppleva ett behov 

av att anamma mer manliga egenskaper så får vi ganska liknande svar. R3 tror att det 

beror på att det är en tuff miljö som kvinnliga entreprenörer möter i sin omvärld. Enligt 

R5 beror det på en känsla av att få vara med i gänget och att bli respekterad. R6 tror att 

kvinnliga entreprenörer anammar manliga egenskaper för att nå sina mål, tillexempel 

genom att attrahera potentiella uppdragsgivare. 

 

“Vi lever ju i en manlig norm och jag tycker verkligen det är jätte tragiskt att 

säga så här [...] att det inte är okej att vara som man är” (R6). 

 

R1 anser att vi historiskt sett lever i en kultur där männen alltid har styrt och när man då 

pratar om manliga egenskaper tänker man att det är passande egenskaper. R4 är den enda 

som anser att kvinnliga entreprenörer inte upplever ett behov av att anamma manliga 

egenskaper. R4 tror snarare att personer som ser en framgångsrik manlig ledare och 

entreprenör upplever att hans sätt att leda är gynnsamt och därför anammar de den 

individens egenskaper för att själv bli en bra ledare. 

 

Samtliga respondenter upplever att om kvinnliga entreprenörer anammar manliga 

egenskaper kan de möta på fördomar eller problem. R1, R4 och R5 tror kvinnliga 

entreprenörer möter på fördomar från andra kvinnor ifall de anammar manliga 

egenskaper. Enligt R5 är kvinnor väldigt dåliga på att stötta andra kvinnor som sticker ut 

ur mängden. R3, R4 och R6 anser att det kan uppstå problem för kvinnliga entreprenörer 

om de anamma manliga egenskaper eftersom dessa kvinnor skapar en skev bild av sig 

själva. R3 upplever att man har en inövad bild om hur saker och ting ska vara, är det en 

person som sedan inte passar in i den bilden kan det bli problem. Vidare anser R4 att det 

kan bli genomskinligt om man försöker låtsas vara något som man inte är, genom att 

försöka anamma egenskaper man inte har.  

 

 

 



49 

 

5.4.2 Kvinnliga egenskaper 

I intervjuerna så framkom det att majoriteten av respondenterna anser att kvinnliga och 

manliga entreprenörskapsegenskaper är likartade och att det inte skiljer sig mycket åt 

mellan könen beroende på vilka egenskaper de besitter. R6 upplever en stor irritation över 

att samhället enligt henne har skapat myter om hur kvinnor är och bör beter sig. R5 vill 

inte göra skillnad på folk, hon tycker att “det enda som skiljer män och kvinnor åt är 

fysiken”. De generella kvinnliga egenskaper som trotts allt framgår är att kvinnor är 

omtänksamma, lyhörda, har mindre självförtroende, kan visa upp mer rädsla och har en 

större tendens till förtal. Vidare framgick det från frågeformuläret att merparten av 

respondenter ansåg att hjälpsam och omtänksam var kvinnliga egenskap. (Se bild nedan) 

Figur 11. Kvinnliga egenskaper. 1 = Fullständigt manligt, 5 = Fullständigt kvinnligt 

 

Enigt R1 är kvinnor dåliga på att stötta varandra eftersom att kvinnor inte föreskriver 

varandra framgång. R1 säger att kvinnor tänker “varför hon och inte jag? Kan hon 

verkligen det här?” och anser att dessa tankar grundar sig i att kvinnor har sämre 

självförtroende. R3 upplever att kvinnor stjälper mer än hjälper varandra eftersom 

kvinnor har en tendens att vara mer avundsjuka på varandra och jämför sig med andra. 

Enligt R4 finns det många klyschor kring kvinnliga egenskaper som inte alltid stämmer, 

däremot upplever R4 att kvinnor ska älta saker och ting väldigt mycket vilket är en 

egenskap som hon ogillar bland kvinnor. Vidare anser R4 att det kan uppstå väldigt 

mycket förtal bland kvinnor. Slutligen anser R4 att kvinnor trotts allt måste vara bättre än 

män i alla lägen för att kunna ta plats och synas. 

 

”Vi har ju tre tjejer i köket och dom är mycket bättre än alla killar men dom 

behöver verkligen lyftas för att också ta plats och inse att dom är bättre”(R4). 

 

Vidare anser ingen av respondenterna att de upplevt något behov av att anamma mer 

kvinnliga egenskaper.  Enligt R2 och R3 har att de inte har känt behovet att anamma mer 

kvinnliga egenskaper eftersom de redan upplever sig tillräckligt kvinnliga. R6 upplever 

att hon inte har anammat mer kvinnliga egenskaper utan istället lärt sig utnyttja de 

kvinnliga egenskaper hon innehar. R4 säger att hon hade velat anamma lite mer kvinnliga 

egenskaper för hon tror att det kunnat göra henne mer listig. R5 anser att hon snarare har 

suddat ut de kvinnliga egenskaper som hon upplevt som “ogynnsamma”. 

 

5.4.3 Personliga egenskaper 

När det kommer till respondenternas personliga egenskaper så finns det vissa egenskaper 

som beskrivs av alla, där bland annat drivkraft som nämnts tidigare är en gemensam 

egenskap för alla. Vidare framgick det från intervjuerna och frågeformuläret några 

egenskaper som alla respondenter ansåg sig inneha starkt, vilket var innovation, 

målorienterad, hjälpsam och ambitiös (se bild nedan). 
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Figur 12. Personliga egenskaper. 1 = Innehar inte alls, 5 = Innehar fullständigt 

 

De personliga egenskaper som R5 skulle tillskriva sig själv är att hon alltid tror på sig 

själv och aldrig ger upp, att hon är orädd för att prova nya saker, att hon har dåligt tålamod, 

att hon är en visionär, viljestark, organisatorisk och att hon har ett bra öga för detaljer. I 

sin roll som entreprenör har R5 fått sin egen uthållighet testad och känner nu i efterhand 

att hon är glad att hon vågade bli entreprenör och känner att hon har jobbat hårt för att 

skaffa de förutsättningarna som krävts. När det kommer till R5s ledarskapsegenskaper så 

upplever hon att hon har mycket kvar att lära och hon hoppas på att växa med uppgiften 

så att det i framtiden kommer naturligt. R1 tror att de egenskaper hon innehar är ganska 

så manliga och skulle tillskriva sig egenskaper som orädd, ledande, hjälpsam, ödmjuk, 

visionär, uthållig, tävlingsinriktad och någonting hon behöver jobba på är att hantera 

nederlag. Enligt R1 är detta egenskaper som hon själv valt att jobba med för att bli 

framgångsrik som entreprenör och dessa egenskaper utmanar hon ständigt. Även R6 anser 

sina egenskaper framstå som mer manliga då hon beskriver sig själv som väldigt precis 

för att hon inte håller på att linda in saker utan är ganska direkt och hård. Under sin tid 

som entreprenör har R6 blivit alltmer orädd och lärt sig att ta för sig, hon har alltid satt 

upp ganska tuffa mål och ger sig inte förrän de är uppnådda. Vidare ser R6 sig själv som 

generös och ledande, särskilt i förhållande till hennes kunder. Dessutom ser hon sig själv 

som en förebild för andra. 

 

”Jag vill gärna bidra till att andra ser möjligheter med sina liv, att inte bli 

fast i gamla fördomar, att det här måste man vara bra på för att man är tjej” 

(R6). 

 
För R3 har de egenskaper som hon upplevde som relativt svaga innan hon startade eget idag 

kommit att bli de som hon anser vara sina starkaste egenskaper, tillexempel är hon mer orädd 

idag. Vidare så ser R3 sig själv som inspirerande och att hon engagerar andra inom företaget som 

en ledande visionär. De egenskaper som R3 tillskriver sig själv är nyfikenhet, öppenhet, 

resultatorienterad, social, hög arbetsmoral, empatisk, konfliktundvikande, lyhörd och 

målorienterad. När R3 arbetar är hon fokuserad och intensiv och så anser hon sig ha bra 

självförtroende då hon inte ursäktar sig utan kör sin grej. De egenskaper som R4 tillskriver sig 

själv är dominant, styrande, tydlig, rak, lösningsfokuserad, envis, rastlös och listig. R4 beskriver 

sig själv som en ”doer” då hon tycker om att ha många bollar i luften och att det ständigt händer 
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någonting. R4 brinner för hennes arbete som entreprenör och har alltid varit en person som tar för 

sig då hon inte tar någon skit från andra. Slutligen så upplever R4 att med ålder och erfarenhet 

har hon blivit allt mer eftertänksam.   

 

Alla respondenter förutom R2 anser att de har samma personliga egenskaper som 

entreprenöriella egenskaper, det vill säga att det inte finns några egenskaper som skiljer 

de båda rollerna åt. För R2 ser det lite annorlunda ut, hon ser sina egenskaper som ganska 

olika beroende på vilken roll hon innehar, som privatperson är hon mer lat och omotiverad 

att genomföra olika projekt, medan hon aldrig skulle ge upp som entreprenör. De 

egenskaper som R2 tillskriver sig själv som entreprenör är att hon är hetsig, konflikträdd, 

idérik, högt självförtroende, bra självkänsla, orädd, omhändertagande och att hon bryr sig 

väldigt mycket om vad andra tycker och tänker om henne. 

 

5.4.4 Prestationsvilja 

Alla respondenterna visade på ett starkt behov av att prestera och utvecklas som 

entreprenörer. För R1 har det handlat mycket om att våga utmana sig själv och våga ge 

sig in i saker som först har verkat skrämmande, hon har väldigt höga krav på sig själv och 

alla anställda på hennes företag. R1s ambitioner med företaget är att det ska växa 

organiskt, och hon har en stark tilltro till sitt företag och sin affärsidé vilket hon anser är 

viktig att hålla kvar vid. Under R1s tid som entreprenör har hon lärt sig hur viktigt det är 

att fira alla små segrar och inte låta sig beröras för mycket om hon skulle tappa ett 

uppdrag. För R2 har det alltid handlat om att göra ett så bra jobb som hon kan och att 

förverkliga hennes drömmar. R2 har lyckas med detta genom sin starka passion och tillit 

till sig själv.  

 

”Om det är någonting som man verkligen brinner för så tror jag att det 

absolut går och göra det lönsamt på sikt”(R2).  

 

R2s ambitioner är att fortsätta på samma sätt och att var den personen som är drivande 

när det kommer till utvecklingen av företaget. Att vara nöjd med sin egen prestation är 

någonting som är väldigt viktigt för R3 och att det hon presterar är väl genomarbetat. 

Utveckling är också någonting som är viktigt för R3, då hon upplever att detta ger energi 

och drivkraft. R3 har höga ambitioner både för sitt företag och sig själv som entreprenör 

och hon jobbar väldigt hårt för att uppnå dessa, ”jag tror att du kanske måste kämpa lite 

för att få den respekt du förtjänar”. R3 ser sig själv som tävlingsinriktad samtidigt som 

hon anser att det är viktigt att inte hänga ut någon annan för att hon själv ska uppnå sina 

mål. Vidare har R3 höga krav på sig själv där hon tycker det är viktigt att alltid leverera 

så bra resultatet som bara möjligt. R3 tror att så länge hon får göra det hon upplever att 

hon är duktig på samt får bekräftelse på henne prestationer så kommer hon ständigt att 

utvecklas och finna sitt jobb roligt. 

 

R4 har alltid vetat att hon vill vara egenföretagare då hon upplever en trygghet i att 

bestämma över sin egen tid. R4 har stora ambitioner för sitt företag och har ett stort fokus 

på vidareutveckling av företaget vilket är en av de viktigaste aspekterna hon ser inom sitt 

entreprenörskap. För R5 handlar mycket av hennes arbete om perfektion och hon försöker 

göra det där lilla extra för att uppnå det ouppnåeliga. Det är viktigt för R5 att ha koll på 

allting omkring henne och att allting fungerar som det ska. Hon säger att är det någonting 

som inte fungerar så vill hon gärna vara den som styr upp det. R5s ambition med företaget 

är att bli bäst i världen men det tar längre tid för företaget att växa än vad hon hade 
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förväntat sig. Det är dock ingenting som hämmar hennes ambitioner, utan de ambitioner 

som hon har är vad som ger henne styrka att fortsätta.  

 

”För utan utmaningar tycker jag att det är skittråkigt att gå till jobbet, så att 

jag behöver dom för att vara peppad och utvecklas” (R5).  

 

R6 ambitioner med hennes företag är att andra företagare ska förstå vikten av att driva 

sitt företag. 

 

“När man startat ett företag så har man ju en, wow det här vill jag göra och 

det här vill jag åstadkomma, men sedan med åren så blir det så mycket fokus 

på försäljning och pengar och det är det som blir drivkraften, alltså att tjäna 

pengar och då tror jag man är ute på hal is. Så min ambition är att folk ska 

landa i varför dom gör det dom gör och att dom ska få kontakt med den 

känslan igen och kan bygga om sina företag eller omändra i sina företag så 

att dom kan gå vidare” (R6). 

 

R6 upplever att hon uppnår sina mål med sina kunder och hon ger sig aldrig förrän hon 

uppnått de ambitioner som hon satt upp. En ambition hon har idag är att hon vill bli en 

guru som alla andra företag ringer när de behöver hjälp eller guidning. Allt R6 vill göra, 

ser hon till att göra, tillexempel så säger hon att skulle hon vilja starta ett företag i London 

så skulle hon göra det. Det finns ingenting som kunde stoppa hennes vilja att prestera helt 

enkelt. I sin roll som kvinnlig entreprenör har R6 fått slita hårt med den manliga normen 

i samhället. Hon säger att det är sådana frågor som hon har jobbat med sedan 70-talet och 

att det finns mycket kvar att göra på den fronten ännu. 

 

5.4.5 Känsla av kontroll 

När det kommer till hur mycket kontroll respondenterna upplever sig ha över sin egen 

roll som entreprenör och över deras företag varierar det något i hur kompetenta de 

upplever sig vara i sina roller. R1 upplever att hon har kontroll över sin nuvarande 

position inom företaget, då hon sitter som både VD och ägare. Vidare anser R1 att hennes 

organisation är väldigt platt och det ger henne kontroll i de situationer som eventuellt 

kunde uppstå. För R1 är det viktigt att nyanställda får en bra presentation av företaget och 

att hon under denna process får möjlighet att bekanta sig med de nya medarbetarna. Hon 

säger ”det är nog mitt sätt att vara, jag bygger inte en fabrik, jag bygger människor”. R1 

upplever sig även väldigt kompetent i sin roll som entreprenör eftersom hon har en bred 

kompetens inom sitt område samtidigt som hon är medveten om sina egna svagheter och 

styrkor.  

 

Anledningen till att R2 upplever att hon är kompetent i sin roll som entreprenör är bland 

annat för att hon känner sig kunnig i den bransch hon startat företag inom, eftersom hon 

jobbat med liknade arbetsuppgifter och hade ett brett kontaktnät sedan tidigare. R2 

upplever att hon har full kontroll över företaget där det är hon som styr och kan välja vilka 

jobb hon tackar ja till och hon känner att hon kan klara av det mesta. Då R2 upplever att 

hon har fått väldigt tydliga resultat på att hennes företag lyckats känner hon sig trygg i 

sin roll och att hon är duktig på det hon gör. Hon säger att ”just i karriären har jag väldigt 

bra självkänsla för jag vet att jag kan det jag gör”. När det kommer till en känsla av 

kontroll för R3 så handlar det mycket om att hon kan bestämma över sin egen tid och 

även att hon själv valt den roll hon har idag. Vidare så är R3 beroende av väldigt många 

människor i sitt arbete, men när det kommer till den interna kontrollen inom företaget så 
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känner hon att hon kan kontrollera de beslut som tas. R3 upplever sig själv väldigt 

kompetent i sin roll som entreprenör särskilt i arbetsuppgifter som att leda projekt och 

inom försäljning. För R3 handlar det mycket om att hon har hittat ett arbete som hon gillar 

och har roligt med, att hon har hittat sig själv och det hon är bra på. 

 

R4 upplever sig ha väldigt stor kontroll i sin nuvarande roll som entreprenör då hon valt 

att arbeta utan en styrelse. När R4 först klev på som VD för företaget så fanns det en 

styrelse, vilken hon upplevde bara tog upp av hennes tid då hon ständigt behövde förklara 

allt hon gjorde, därför valde hon att gå en annan väg och vid behov hyra in hjälp istället. 

Samtidigt kan R4 känna sig lite osäker hur hennes organisationsutveckling ska ta form 

och upplever att hon inte är villig att betala det höga priset som begärs för professionell 

hjälp. R4 är tydlig med att hon driver sitt företag på sitt sätt och att hon har den 

möjligheten idag tack vare den makt hon har skapat sig i sin ställning. R4 anser sig väldigt 

kompetent inom det mesta på sitt område samtidigt som hon är medveten om vilka 

svagheter hon har, som exempelvis personalfrågor. Anledningen till att R4 upplever sig 

som kompetent i att driva och utveckla sitt företag är för att hon har arbetat med det hela 

livet och har tydliga bevis för hur bra det går för hennes företag.  

 

R5 har haft svårt med att definiera vilken kontroll hon har över sitt företag, då hon har 

omstrukturerat sin roll inom företaget ganska nyligen. Nu när R5s roll fungerar som en 

ledare med mycket administrativa uppgifter har hon stött på problem med att rättfärdiga 

det för sig själv och sina anställda. R4 upplever sig vara tillräckligt kompetent i att driva 

sitt företag idag och ser fortfarande en massa områden där hon behöver utvecklas innan 

hon känner sig fullständigt kompetent i sin roll som entreprenör. För R6 har det alltid 

varit viktigt att ha kontroll över vilka arbeten hon utför, hon har självvalda principer att 

inte jobba med vissa uppdrag som berör alkohol, tobak eller går emot hennes egna etiska 

principer. För R6 har det varit viktigt att kunna stå för de val hon gjort. Under 2014 så 

var hon sjukskriven och det har tagit tid för henne att jobba tillbaka till den kontroll hon 

hade innan och att jobba sig tillbaka i sin bransch. När det kommer till hennes egen 

kompetens i sin roll som entreprenör så upplever R6 sig själv ha väldigt mycket erfarenhet 

och att hon inte saknar någonting för att utför sitt arbete. Då R6 återigen befinner sig i en 

uppstartsfas av sitt företag så ser hon att det kommer ta lång tid innan hon kommer att ta 

sig tillbaka till den position hon vill att företaget ska inneha. 

 

5.5 Generell syn på män och kvinnor 
 

Respondenterna är som tidigare nämnt delade i sina åsikter när det kommer till manliga 

och kvinnliga egenskaper. De säger att man inte kan kategorisera egenskaper efter 

manliga och kvinnliga samtidigt som det framgår från respondenterna att det finns 

skillnader könen emellan. Ett exempel som R1 ger som vi berör lite lätt redan tidigare är 

att hon tror att det är få killar som startar företag där inte kompisar är köpare utav 

tjänsterna. Hon anser att det inte är lika vanligt bland kvinnor att man köper kompisens 

tjänster. R1 tror att detta kan bero på självförtroende och att kvinnor har svårare att tro på 

sin kompis. R1 nämner även att mycket tankar och åsikter är ärvda mönster och att det är 

det som hindrar kvinnorna, att man tror att egenskaper är manliga fast dom lika väl kan 

vara kvinnliga. Hon säger tillexempel att “varför skulle en man vara mer orädd än en 

kvinna?” R6s teori om vad som hindrar utvecklingen är att så fort man sätter ordet 

kvinnligt framför tillexempel företagande så degraderar man kvinnorna till ett kön för när 

man pratar om mäns företagande säger man bara företagande. 
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R2 anser att män och kvinnor ska kunna ha samma styrkor och svagheter. R3 tycker 

däremot att det finns vissa saker som är mer kvinnliga att göra och vissa saker som är mer 

manliga att göra. Vidare så förväntar sig R3 att vissa av de så kallade kvinnliga 

egenskaperna visas upp lika mycket av män. Hon anser att det inte spelar någon roll vem 

man är utan man ska uppföra sig oavsett. Enligt R3 har människor sedan ung ålder fått 

lära sig att anpassa sig för att kunna passa in i ett gäng och kan då inte vara så 

individualistisk som de vill vara. R6 anser att hela utbildningsväsendet är fel då man redan 

från dagis behandlar tjejer och killar olika. R6 blir tokig av att tänka på att det finns 

människor som ännu år 2016 tycker att det bara är tjejer som får ha rosa. Vidare upplever 

R5 att det existerar en skillnad i hur män och kvinnor tänker kring privatliv och arbetsliv. 

Enligt R5 kan män jobba sex dagar i veckan för att deras tjej sköter om hemmet och barnet 

men att hon själv aldrig skulle kunna jobba så mycket och inte vara med familjen. 

 

R4 belyser hur viktigt där är med förändring, där hon försöker främja förändringen genom 

att ha kvinnor på dom ledande positionerna inom hennes företag. R4 är däremot tydlig 

med att hon inte anställt dem för att dom är kvinnor utan helt enkelt för att dom är 

kompetenta. Slutligen anser R4 att det är irriterande hur killar kräver massa i lön utan att 

bevisa att de kan någonting medan kvinnor måste lyftas för att dom ska inse att dom är 

bra. R3 anser också att kvinnor inte alltid förstår hur kompetenta och kapabla de är. Om 

man är kvinna och har drivet så anser R3 att det inte finns någon kvotering som säger om 

man inte kommer lyckas utan det är upp till var och än vad man gör med sitt liv. 

 

“Bakom varje framgångsrik man står säkert en förvånad kvinna. För det är 

inte så att männen är smartare” (R3). 

 

Både R5 och R6 upplever att bankerna gör stor skillnad på män och kvinnor. R5 säger att 

hon inte förstår hur män gör när dom går till banken och kommer ut med 2 miljoner när 

hon själv aldrig har fått några pengar. R5 tror att detta kanske beror på att banken bara 

ser en “barnafödare” framför sig och att dom inte tror lika mycket på kvinnor som dom 

gör på män. R6 anser att män och kvinnor behandlas olika av omvärlden eftersom 

människor ger mera tid åt män och är snabba på att döma kvinnor baserat på deras 

utseende. Vilket R6 upplever som ett stort problem inom samhället som endast kan lösas 

tillsammans av kvinnor och män. 

 

”Så jag tror att hela samhället måste börja se människor för vad dom är och 

inte styra in dom i olika fack”. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi analysera det empiriska resultat som presenterades i det 

föregående kapitlet, i förhållande till de teorier vår studie grundar sig på. För att kunna 

besvara studiens problemformulering: ”Vilken påverkan har förväntade egenskaper över 

hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll som entreprenör” så kommer den 

egenskapade modellen från teoretiska referensramen att användas genomgående i detta 

kapitel. Vi kommer först att se på hur respondenterna upplever sig bemötta från samhället 

och deras bransch för att sedan gå in på hur detta bemötande påverkar de förväntningar 

de uppfattar finnas på deras roll som entreprenörer. Slutligen kommer vi se hur detta 

skapar den roll de upplever sig inneha som entreprenörer och ledare. 

 
Figur 6. Egenskapad modell över kvinnligt entreprenörskap 

 

6.1 Bemötande 
 

Enligt Landström (2005, s. 44) så är dagens entreprenörskapsforskning vinklad åt ett mer 

manligt perspektiv då teorin om entreprenörskap grundar sig i att entreprenören är en 

man. Detta synsätt innehas vidare av Casson (2003), Burggraaf et al., (2008) samt Hérbert 

och Link (2009), vilka menar att det existerar en övervägande syn att entreprenören är en 

man. Alla respondenter berättar hur de ibland upplever att de i olika situationer bemöts 

med visst motstånd som de till viss del anser bero på att de är kvinnor. De framgick tydligt 

under intervjuerna att detta inte var någonting de ville erkänna, vilket kan bero på en 

rädsla att ses som mindre kompetenta för att de är kvinnor. Några av respondenterna var 

tydliga med att påpeka att anledningen till att vissa människor kan bemöta dem orättvist 

för att de är kvinnor beror på att samhället är uppbyggt efter manliga normer. Detta anser 

vi sammanstämmer med det faktum att entreprenörskapsteorier i grund och botten är 

manligt uppbyggda, då de uppkommit efter normer som samhället följer. Då 

entreprenörskap började forskas av Cantillion och Say i början av 1700-talet (Landström, 

2005, s. 23), var samhället till största del styrt av män och det var överlag män som 

agerade inom den ekonomiska kulturen. Att synen då var att entreprenör var en man är 

inte svår att förstå, men att entreprenörskapsforskningen däremot nu, 300 år senare 

fortfarande skulle inneha detta manliga synsätt är svårare att begripa. Genom att försöka 

förstå detta utifrån det bemötande som respondenterna upplever kan vi tydligt se att trots 

att de är framgångsrika och trygga i sina roller som entreprenörer, så existerar det 

fortfarande manliga normer i deras omgivning som skapar ett negativt bemötande mot 

dem som kvinnliga entreprenörer. Att dessa manliga normer finns i samhället kan på så 

vis förklara varför entreprenörskapsforskningen idag fortfarande är manligt vinklad. 

Tillexempel att respondenterna upplever ett visst motstånd från olika tjänstemän för att 

de är kvinna och att de kan ha tappat vissa kunder på grund av att de är kvinnor, kan 

Förväntade 

entreprenörskaps-

egenskaper 

Förväntade 

ledarskaps-

egenskaper 

Bemötande 

Upplevd roll 

 Personliga 

egenskaper 

 Prestationsvilja 

 Känsla av kontroll 



56 

 

grunda sig i den manliga normen som finns i samhället. Uppfattningen om att samhället 

skapar de förutsättningar för hur kvinnor kan bli bemötta som entreprenörer tror många 

av respondenterna går långt tillbaka till hur kvinnor har blivit bemötta genom historien. 

Den manliga normen som finns i samhället idag har en påverkan på hur kvinnliga 

entreprenörer blir bemötta, ett bemötande som respondenterna tydligt inte kan ignorera 

och vilket vi anser påverkat hur de ser på sig själva som entreprenörer. 

 

Enligt Holmquist (2009, s. 9) så har vi människor själva skapat skillnader mellan män 

och kvinnor och rent praktiskt så skiljer sig inte våra handlingar åt i det dagliga livet. Vi 

kan tydlig se att de flesta respondenterna har en åsikt som liknar Holmquist, i och med att 

de hade väldigt svårt att skilja på vad som skulle vara manligt gentemot kvinnligt. Det 

som framgick från intervjuerna var att respondenterna efter mycket diskussion kring hur 

de blev bemötta från samhället slutligen kunde identifiera att det fanns egenskaper som 

var mer manliga eller kvinnliga. Vi mötte på ett starkt motstånd från respondenterna när 

vi ville att de skulle berätta hur de ansåg att könen skiljer sig åt vilket gav oss upplevelsen 

att det var ett känsloladdat ämne. Könsskillnaden respondenterna slutligen identifierade 

ansåg de samhället vara ansvarig för genom uppdelning av könens likheter och olikheter. 

Schein (1973, s. 95) fann i sin undersökning att de egenskaper som beskriver ledarskap 

uppfattas som mer manliga vilket Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 782) anser 

bero på att män har ockuperat ledarrollen längre än kvinnor. Enligt en del av 

respondenterna lever vi i en kultur där männen har styrt och de egenskaper som anses var 

bra därför oftast kopplas till manliga egenskaper. Vidare anser respondenterna också att 

det som skiljer män och kvinnor åt är hur omvärlden behandlar dem. Att respondenterna 

upplever att samhället har en övervägande manligt syn på ledarskap och att de egenskaper 

som förknippas med en ledare anses vara manliga, skapar en bild av hur en entreprenör 

bör agera i sin roll. Det faktum att män har besuttit ledarroller under en längre tid än 

kvinnor beror enligt majoriteten av respondenterna på att samhället sett ut så historiskt 

sett. Detta tolkar vi som att majoriteten av respondenterna kan uppleva att de blir bemötta 

av förutfattade meningar på grund av hur samhället har sett ut förr i tiden. Eagly och 

Johnson (1990, s. 234) menar att samhällets normer påverkar hur stereotypisk könsroller 

påverkar kvinnligt beteende. Någonting som många av respondenterna har stött på är att 

kvinnor generellt kan motsätta sig andra kvinnor som anammar en mer manlig roll. Så 

när respondenterna i någon mån motsätter sig den stereotypiska könsrollen samhället 

tilldelat dom som kvinnor, så kan vi anta att det skapar en förvirring hos andra kvinnor 

vilket resulterar i tillexempel fördomar. En del av respondenterna uttrycker tydligt hur de 

upplever att samhället skapat myter om hur kvinnor bör bete sig och att det kan bli 

problematiskt som kvinna om man inte passar in i den bilden. Vi tolkar detta som att 

faktumet att kvinnor kan känna pressen att anpassa sig efter och följa den stereotyp bildad 

av omvärlden för hur man ska bete sig som kvinna, kan skapa problem. Vidare upplever 

vi att olika människor kommer se på könens beteende på olika sätt. Därav kommer olika 

människor alltid ha olika åsikter om hur till exempel en kvinna ska bete sig, grundat i hur 

samhället är konstruerat, vilket i sin tur alltid kommer ha en inverkan på hur kvinnliga 

entreprenörer upplever sig bemötta.  

 

Om en kvinna agerar efter vad samhället tillskriver som manliga egenskaper kan de 

uppfattas som att hon avviker från sin roll som kvinna (Eagly & Karau, 2002, s. 576). 

Majoriteten av respondenterna skulle beskriva sig själva som mer manliga än kvinnliga 

medan två av respondenterna ser sig som mer kvinnliga än manliga. Samtidigt anser alla 

att de i stort sett innehar samma egenskaper. Vi tolkar detta som att synen på dem själva 

och hur de är som entreprenörer och ledare har skapats från hur de uppfattar att de blir 
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bemötta från samhället. Vi anser även att bemötandet har format dem på ett tidigt stadie 

att bli de människor som de är idag. Det går inte att säga exakt vilka erfarenheter som har 

format deras bild av dem själva i sin roll idag men vi kan tydligt se att beroende på hur 

de upplever olika bemötanden så har det format hur de själva ser på sin roll som 

entreprenör och ledare. Walker och Aritz (2015, s. 472) kunde konstatera från sin 

undersökning att de flesta människor, oavsett kön, väljer att följa en manlig ledare. Vi 

tolkar detta som att en kvinnlig entreprenör i sin ledarroll kan mötas av motstånd från 

andra för att hon inte är vad de förväntat sig. Detta motstånd har majoriteten av 

respondenterna mött på i olika delar av deras karriär. Tillexempel blev en respondent 

utskickad från ett möte med potentiella kunder för att hon var kvinna och en annan 

respondent upplever att bankerna inte har lika stor tilltro till kvinnor som startar eget i 

jämförelse med män som startar eget. Vi tolkar detta som att då majoriteten av 

respondenterna upplevt motstånd kan det vara på grund av det faktum att människorna i 

deras omgivning omedvetet hellre följer män och därav har svårt att se sig själva bli ledda 

av en kvinna. Ett annat perspektiv kan vara att de motstånd som respondenterna upplever 

kan vara skapade från deras egen uppfattning av deras omgivning om att människor 

omkring dem förväntar sig manliga ledare. Vilket i sin tur kan skapa incitament för 

kvinnliga entreprenörer att arbeta hårdare mot motstånd de själva skapat.  

 

Northouse (2013, s. 359) anser att det finns en problematik i att kvinnor i en ledande roll 

bör agera manliga och tuffa samtidigt som kvinnor inte ska vara ”för manligt”. Detta 

är motsägande och kan förklara den problematik vi upplevde från respondenterna i och 

med att de inte ville skilja på manligt och kvinnlig samtidigt som de ansåg att omvärlden 

skapade åtskiljningen åt dem. Några av respondenterna hade stora svårigheter med att 

göra skillnad på män och kvinnor samtidigt som en respondent ansåg att kvinnliga 

entreprenörer agerar i en tuff miljö. Det faktum att respondenterna själva ser problem med 

könsroller i hur de blir bemötta anser vi kan påverka hur de agerar. Vidare tolkar vi detta 

som att bemötandet kan skapa förväntningar hos respondenterna i hur de bör vara och 

vilka egenskaper de bör ha för att vara framgångsrika. 

 

6.2 Förväntade entreprenörskaps egenskaper 
 

Enligt Verheul et al., (2005, s. 508) så är de individer som startar upp ett eget företag eller 

äger ett eget företag oftast de som beskriver sig själva som entreprenörer. Alla 

respondenter beskriver sig själva som framgångsrika entreprenörer. En har gått in som 

ägare och resterande har startat upp sina företag från grunden. Vi tolkar detta som att 

synen på en entreprenör från teorin stämmer överens med vad respondenterna förväntar 

sig att en entreprenör är. Förväntan över vem en entreprenör är och vilka handlingar en 

individ bör ta för att bli en entreprenör är således enkelt nerskalad till en handling, 

antingen starta eget eller gå in som ägare. 

 

Entreprenörskap kan definieras genom att precisera vilka egenskaper som tillfaller en 

entreprenör (Filion, 1997, s. 5; Landström, 2005, s. 15). Vi har därför valt att se till vilka 

egenskaper som respondenterna förväntar sig vara förknippat med entreprenörskap för att 

bättre kunna förstå deras egen syn på vem som är en entreprenör. Några av de egenskaper 

som vi anser stämmer överens mellan teorin och empirin är innovatör, kreatör, initiativrik, 

ihärdig, måttlig risktagare, självförtroende och resursanvändare. Några av 

respondenternas åsikter om att en entreprenör tar tillvara på kreativitet tolkar vi vara 

samma som vad Filion (1997, s. 6)nämner som kreativ. Så dessa respondenter förväntar 

sig att för att de ska kunna se sig själva som entreprenörer bör de besitta kreativa 
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egenskaper. En del av respondenterna tycker att entreprenörskap handlar om att gå från 

ide till verklighet. Detta tolkar vi som det som Filion (1997, s. 6) benämner som innovatör. 

Vidare anser respondenterna att entreprenörskap handlar om att ta tillvara på möjligheter 

vilket vi tolkar som vad Filion (1997, s. 6) benämner som resursanvändare. Alla 

respondenter anser att entreprenörskap kräver skaparvilja och ett driv att klara av allt en 

entreprenör tar sig an, vilket vi ser kan likna med Filions (1997, s. 6) initiativrik. En del 

av respondenterna säger att en entreprenör gör det den vill göra samt vågar ta risker för 

det den tror på fast ingen annan tror på produkten eller tjänsten. Dessa respondenter 

förväntar sig alltså att en entreprenör ska våga ta risker och ha en ihärdighet. För att vara 

ihärdig och att våga ta risker krävs det att entreprenören besitter ett någorlunda starkt 

självförtroende som egenskap. Vi kan då tolka det som att majoriteten av respondenterna 

förväntar sig att självförtroende, ihärdighet och risktagande är några av egenskaperna som 

krävs för att inneha rollen som entreprenör. Självförtroende är inget givet men det är 

heller ingenting man kan bestämma sig för att ha, det är någonting som krävs år av 

erfarenheter och utmaningar för att bygga upp. Att förvänta sig självförtroende som en 

egenskap som krävs för att vara en framgångsrik entreprenör ser vi därför som någonting 

utmanande. Vi kan se att de förväntningar som respondenterna har på vilka egenskaper 

en entreprenör bör besitta stämmer överens med vad Filion presenterat. Då både 

respondenterna och forskarna anser att samma egenskaper ingår hos en entreprenör anser 

vi att man kan säga att synen på entreprenörskap är densamma inom samhället och 

forskningen. Vi tror att respondenternas åsikter stämmer överens med forskningens för 

att dessa egenskaper är djupt grundade bland mänskligheten som förklarande variabler 

över vad entreprenörskap är. Anledningen till att respondenterna då namnger samma 

egenskaper som åtskilliga tidigare forskare tror vi beror på en gemensam syn som 

grundligt finns inom de flesta samhällen över hur en viss typ av karaktär bör agera.  

 

Enligt Landström (2005, s. 63) finns det personliga egenskaper som kan utmärka en 

entreprenör, dessa kan vara att föräldrarna är entreprenörer, tidigare erfarenheter eller att 

entreprenören är en man. Av våra respondenter har två stycken föräldrar som är eller har 

varit entreprenörer. En av dessa två respondenter tror att det har påverkat hennes beslut 

om att starta eget men hon säger även att hon anser entreprenörskap vara något som man 

är som person och som genomsyrar hela ens liv. Det tolkar vi som att ens bakgrund kan 

påverka ens tankesätt och ge en det mind-set som definierar en entreprenör och därför 

växer man upp till en entreprenör. Vidare antar vi att det finns nackdelar med att ha 

föräldrar som är entreprenörer. En nackdel med att ha entreprenörskap inom familjen tror 

vi är att man kan få onödig press hemifrån att behöva starta eget. Det vill säga att känslan 

av att vara tvungen att starta eget är större än passionen man har för sin tjänst eller 

produkt. Då majoriteten av respondenterna inte angav att de har familjemedlemmar som 

också är entreprenörer, tolkar vi det som att detta inte varit någon förväntad eller 

bestämmande faktor för dem och därför är denna teori om tidigare entreprenörer i släkten 

inget absolut. Eftersom vi inte vet hur avgörande familjemedlemmar har varit för 

respondenterna, då de inte nämnde familjemedlemmar som en avgörande faktor för att de 

startade eget, så kan vi inte veta vilken bakomliggande effekt som kan ha varit närvarande 

och därför har vi valt att inte se närmare på dessa faktorer. Vi anser att dessa inte är av 

tillräcklig stor betydelse för att skapa en förståelse för vem den kvinnliga entreprenören 

är när det inte är ett ämne som uppkommit under majoriteten av intervjuerna.  Alla 

respondenter förutom en har tidigare erfarenhet inom den bransch de valde att gå in i som 

entreprenörer. Så respondenternas personliga egenskap av tidigare erfarenhet tolkar vi har 

styrkt dem i deras val av att inta rollen som entreprenör då de haft den förväntade krävda 

erfarenheten av branschen sedan tidigare. Ingen av respondenterna uttryckte någon som 
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helst förväntan att en entreprenör behöver vara en man eller att män är mer framgångsrika 

som entreprenörer. Detta tolkar vi som att den personliga egenskapen av att vara man som 

Landström tar upp inte stämmer in på de förväntningar som kvinnliga entreprenörer har. 

Detta kan tyckas självklart då kvinnliga entreprenörer inte är män, däremot att de inte 

heller ser några förväntningar på att män är bättre lämpade för entreprenörskap anser vi 

styrka vår tolkning i att en entreprenör inte behöver vara man.  

 

Enligt Bruni et al., (2004, s. 266) så kan det uppstå konsekvenser för kvinnliga 

entreprenörer att anpassa sig till den typiska manliga modellen av entreprenörskap som 

tidigare forskning och teori är grundad i. Detta stämmer överens med vad några av 

respondenterna säger om att omvärlden är uppbyggd för att man som kvinnlig entreprenör 

bör anamma manliga egenskaper. Vidare framgår det från några av respondenterna att de 

har upplevt en förväntan av att anamma mer manliga egenskaper. Så även fast 

respondenterna anser att en person inte behöver vara man för att vara entreprenör så anser 

hälften av respondenterna att det ändå finns incitament från deras omgivning att agera 

mer manligt för att framstå som entreprenör. Detta anser vi kan leda till konsekvenser då 

människor har svårt att visa tilltro till kvinnliga entreprenörer och deras kompetens om 

de inte formar sig till manliga normer som män kan relatera till. Detta skapar incitament 

för kvinnliga entreprenörer att de som kvinnor inte är tillräckliga för att besitta en ledande 

roll, på så vis att de inte besitter önskvärda egenskaper utifrån förväntningar skapade av 

samhället. Däremot behöver dessa förväntningar inte vara avgörande för att kvinnliga 

entreprenörer anammar vad de anser är manliga egenskaper, då den omgivning som vi 

människor agerar inom påverkar oss olika då alla människor har en unik upplevelse av 

sina handlingar. Trots detta är denna förväntan på att manliga egenskaper till viss del 

krävs för att agera som entreprenör, viktigt för oss att förstå för att uppfatta hur 

respondenterna ser på sin egen roll. 

 

Vidare så tolkar vi det som att en entreprenör kan antas vara en person som tar tillvara på 

möjligheter, har en stark drivkraft samt är orädd. Respondenterna upprepar ett flertal 

gånger också att en entreprenör är någonting man är, ingenting man kan bli upplärd till 

att vara. En del av respondenterna säger tillexempel att entreprenörskap är ett mind-set 

som inte går att träna upp. Detta tankesätt överensstämmer med McClellands (1961, s. 

239) åsikt att om en person besitter dessa ovannämnda egenskaper så visar man en vilja 

att utföra något och därav är det sannolikt att man agerar som entreprenör. Då alla 

respondenter anser sig själva besitta de egenskaper som de förväntar sig utav en 

entreprenör så kan vi se att de har en stark tendens att agera som en entreprenör i enlighet 

med vad McClelland diskuterar. De förväntningar som respondenterna har på 

entreprenörskap är således av viktiga för att förstå vilken syn de har på sig själva i den 

roll de agerar. Baserat på denna information har vi även valt att tolka det som att 

entreprenörskap är en läggningsfråga, det vill säga vem man är som person. Med andra 

ord så tror vi inte att man kan vakna upp en morgon och bestämma sig för att bli 

entreprenör, om man inte innehar de egenskaper som förväntas av en entreprenör. Detta 

tror vi leder till att endast de människor som innehar en stark vilja och drivkraft kommer 

att våga starta eget. Detta visar på hur viktigt det är för samhället att ta tillvara på 

potentiella och existerande kvinnliga entreprenörer och inte skapa normer baserat på hur 

kvinnor bör agera, utan istället vara öppen för olika styrkor och svagheter hos individer.  
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6.3 Förväntade ledarskaps egenskaper   
 

På samma sätt som det finns många tolkningar av entreprenörskap finns det enligt 

Northouse (2013, s. 2) ändlöst många olika definitioner av ledarskap och vilka egenskaper 

en bra ledare besitter och därför betyder ledarskap olika för alla. Under intervjuerna 

framkom det en stor variation av vad som beskriver en ledare från respondenterna. Enligt 

en del av respondenterna är ledarskap att få medarbetarna att tro på sin ledare och tycka 

det är roligt att komma till jobbet. Andra respondenter anser att ledarskap handlar om att 

hjälpa medarbetarna att prestera bättre och utvecklas. För några av respondenterna är 

ledarskap att ge medarbetarna eget ansvar och bättre självkänsla, då de beskriver 

ledarskap som förmågan att inspirerar andra till att följa och samtidigt finna nöje i den 

följande handlingen. Vidare anser några respondenter att framgångsrikt ledarskap kräver 

en drivkraft att få de anställda att följa en genom att motivera dem att sträva efter 

gemensamma mål. Det existerar således olika förväntningar från respondenterna om vad 

ledarskap är och vilka egenskaper en ledare bör ha. Vi tolkar det som att våra respondenter 

anser ledarskap handlar om att få människor med sig, kunna motivera medarbetarna samt 

inneha kunskap och ödmjukhet.   

 

Respondenternas tankar kring ledarskap kan liknas vid vad Kirkpatrick och Locke (1991, 

s. 49) anser vara nyckel egenskaperna till ledarskap nämligen drivkraft, motivation, 

kognitiv förmåga samt kunskap. Baserat på detta tolkar vi det som att en ledare ska kunna 

leda sina medarbetare igenom att inspirera dem och motivera dem, igenom att visa vägen 

för dem samt igenom att ge dem frihet genom eget ansvar. Respondenternas åsikter om 

framgångsrikt ledarskap kan liknas till de nämnda egenskaperna av Kirkpatrick och 

Locke. Enligt några av respondenterna bör en framgångsrik ledare ha drivkraft, 

vidare anser de att passion är viktigt och att det finns en viss styrka bakom ledarens driv 

när man är en framgångsrik ledare. Några av respondenterna anser att en framgångsrik 

ledare attraherar andra människor till sig. Vi tolkar detta som att en framgångsrik ledare 

behöver ha självförtroende, drivkraft och beslutsamhet. Därmed anser vi även att vem 

som helst inte kan vara en framgångsrik ledare. Det överensstämmer även med 

Kirkpatrick och Lockes (1991, s. 59) åsikt om att ledare skiljer sig från andra människor 

med de egenskaper de innehar. Så de förväntningar som respondenterna har på 

egenskaper en framgångsrik ledare bör ha skiljer sig på samma vis i den mån hur de 

beskriver ledarskap. Gemensamt för alla respondenter är förväntningen att en ledare 

besitter en framstående position med kunskap om att leda och inspirera andra. Enligt 

Northouse (2013, s. 29) så är det helt avgörande för en ledare vilka egenskaper den 

besitter för att kunna nå ett funktionellt ledarskap. Vi tolkar det som att för respondenterna 

att uppleva sig själva som framgångsrika ledare så behöver de besitta de egenskaper och 

beskrivningar som de tillskriver ledarskap. 

 

I en studie gjord av Babcock och Laschever (2003, s. 367) anser dom sig hittat bevis på 

att manliga ledare faktiskt är bättre än kvinnliga ledare på att be om vad de vill ha. Som 

tidigare nämnts så visar respondenterna en ovilja att skilja på män och kvinnor vilket 

påvisas tydligt när det kommer till manligt och kvinnligt ledarskap. Vidare framgår det 

från respondenterna att samhället har skapat dessa fördomar om att könen skiljer sig åt. 

Däremot framgick det att män ibland visar mer framfötter än kvinnor då en del av 

respondenterna anser att män kan vara mer raka i sin kommunikation. En av 

respondenterna anser att män ofta står upp för sina åsikter och visar mer framfötter än 
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vissa kvinnor. Vi tolkar detta som att respondenterna har möt manliga ledare som är 

väldigt raka och framåt i sin kommunikation. Att manliga ledare skulle vara bättre på att 

ta för sig som Babcock och Laschever menar kan vi således se till viss del stämmer 

överens med hälften av respondenternas upplevelser av män. Att män och kvinnor inte 

skiljer åt kan då förklaras genom att samhället skapat bättre förutsättningar för män att 

våga gå sin egen väg och göra sin röst hörd. Vi tolkar detta som att de förväntningar 

respondenterna har på sitt ledarskap och de egenskaper som krävs för framgångsrikt 

ledarskap formas av den manliga normen i samhället. Den gemensamma bilden som 

respondenterna presenterar är att de inte kan skilja på män och kvinnor och därför tror vi 

att de erfarenheter våra respondenter har påverkar deras egna tankar om sitt ledarskap. 

 

Enligt Eagly och Johnson (1990, s. 235) kan förutfattade meningar om ledarskaps 

egenskaper påverka hur man ser på kompetensen hos kvinnliga ledare vilket skapar 

svårigheter för kvinnor att få respekt som ledare. Då respondenterna upplever att normen 

i samhället är mer manlig tolkar vi detta som att respondenterna upplever ett visst krav 

från deras omvärld att agera mer manligt i sin entreprenöriella roll. Det vill säga att 

kvinnor upplever att det finns incitament i samhället som påverkar deras förväntningar 

för vilka egenskaper som krävs för att inta rollen som entreprenör och ledare. 

 

6.4 Upplevd roll 
 

Enligt Verheul et al., (2005, s. 487) så kan människor skapa bättre självförståelse genom 

att se till sitt eget beteende och därför bör entreprenörskap förklaras genom att se till de 

egenskaper som entreprenören besitter sedan tidigare. Genom vår undersökning har vi 

försökt hitta vilka egenskaper respondenterna anser sig själva besitta och hur dessa 

egenskaper kopplas till deras entreprenörskap för att på så vis skapa oss en bild över vilka 

de är som entreprenörer. Alla respondenter förutom en ser ingen skillnad på deras roll 

som entreprenör och vem de är privat och tillskriver sig därför samma egenskaper på och 

utanför jobbet. Gemensamt för alla respondenter är att de upplever att de inte har skapat 

några helt nya egenskaper som entreprenörer utan snarare att de har utvecklat de 

egenskaper som de haft sedan tidigare. Så att beskriva respondenterna som entreprenörer 

genom att se till de egenskaper som de alltid haft och på hur dessa egenskaper utvecklas 

med dem som entreprenörer kan vi se att drivkraften till att starta eget alltid funnits hos 

dem. Vi anser alltså att de är entreprenörer för att de besitter de egenskaper de alltid haft, 

inte för att de lärts upp till att bli entreprenörer. Anledningen till att respondenterna ser 

sig själva som entreprenörer varierar något men grundar sig i hur de är som personer. 

Några av respondenterna ser sig själv som entreprenörer mycket tack vare deras drivkraft 

medan en annan respondent säger att hon är entreprenör eftersom hon är lite galen och 

modig. Några andra respondenter anser sig vara entreprenörer eftersom de har 

förverkligat någonting dom tror på och en annan respondent ser sig själv som entreprenör 

genom att inspirera andra. Alla dessa kvinnliga entreprenörer har skapat någonting utifrån 

en ide och en drivkraft, med hög motivation och en stark vilja att skapa någonting de kan 

vara stolta över. Genom att försöka förstå vilka dom är som personer har vi skapat oss en 

djupare bild om hur de är som entreprenörer och hur de själva uppfattar sin egen roll. 

 

Northouse (2013, s. 15) menar att den påverkan en ledare har över sina följare beror på 

vem man är som ledare. Eftersom människor är olika så leder vi olika, och därför finns 

det så många typer av ledarskapsstilar (Dorfman & House, 2004, s. 55). Det Northouse 

samt Dorfman och House säger är väl accepterat. Det faktum att vi är olika som 

människor och att vi leder olika beroende på vad vi vill uppnå med vårt ledarskap. 
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Eftersom vi fick väldigt varierande svar så kan vi se att alla respondenter ser ganska olika 

på sina egna ledarroller. Det var betydligt mer liknande åsikter på dem själva som 

entreprenörer, i jämförelse med åsikterna om deras ledarskap. Detta tydliggör ännu mer 

hur olika syn de har på sin roll som ledare. Det faktum att alla respondenter presenterar 

en personlig och unik syn på sina ledarroller ser vi som någonting positivt eftersom det 

visar hur unika de är som individer. Vi tolkar detta som att respondenterna vågar skapa 

sina egna personliga ledarskapsstilar istället för att anpassa sig efter en given stereotypisk 

ledarroll.  Vidare så upplever vi att respondenterna känner sig trygga i sin ledarroll vilket 

skapar en allmän trygghet på deras arbetsplatser. En nackdel vi kan se med att vi inte fann 

en övergripande syn på ledaskap är att vi inte kan dra några slutsatser över hur kvinnliga 

entreprenörer upplever ledarskap vilket kan skapa ett svagare resultat. I denna studie 

argumenterar vi däremot för att olika syn på ledarskap inte behöver ha ett negativt utfall 

på slutsatsen då vi valt att tolka det som att alla individer är olika och därav leder olika.   

 

De respondenter som är relativt nya i sina roller som entreprenörer upplever att de är 

oerfarna som ledare och har mycket kvar att utveckla. Några av respondenterna ser sig 

själva som förebilder i deras roll som ledare medan en respondent ser sig själv som en 

väldigt tydlig ledare som är öppen med sina medarbetare. Vissa av respondenterna 

upplever sig själva vara tillgänglig ledare där de vill inkludera alla medarbetare i sitt 

arbete. Alla dessa olika syner på ledarskap visar tydligt hur olika respondenterna är i sitt 

sätt att leda samtidigt som de alla har en ledande roll inkorporerad i deras ledarskap. 

Genom att vara en förebild vill en av respondenterna att hennes ledarskap ska hjälpa andra 

att prestera bättre medan en annan respondent vill vara en förebild genom att vara den 

som jobbar hårdast. Så även om båda respondenterna vill vara förebilder i sin ledarroll så 

uppnår de detta genom olika ledarskapshandlingar eftersom de är olika som personer. Så 

den bild alla respondenter har av sig själva som ledare varierar lika mycket som de 

varierar som personer. Vi anser även att hur de är som personer och hur de handlar som 

ledare beror på hur de blivit bemötta och vilka egenskaper de ser sig själva inneha. 

Anledningen till att alla respondenter har olika uppfattningar om dem själva som ledare 

anser vi bero på att de är i olika skeden i sina liv, har olika erfarenheter av att leda och att 

deras företag ser olika ut. Det kan även bero på att alla agerar inom olika branscher, 

däremot anser vi inte att branscherna i sig är en övervägande faktor då det är så många 

andra faktorer som kan ha större påverkan. Vi ser det som att vem dom är som individer 

har påverkat vem de är som ledare. Att samplet av respondenter i denna studie är sex 

stycken tror vi även inverkat att de har en sådan varierande syn på ledarskap, med ett 

större sampel hade vi kanske funnit fler liknande ledare, däremot så tror vi att då alla 

individer är olika så kommer de också ha en olika syn på sitt ledarskap.  

 

Enligt Walker och Aritz (2015, s. 472) så är kvinnor som söker sig till ledande positioner 

mer benägen att anamma beteenden som uppfattas som typiskt manliga. Då en 

entreprenör är någon som startar eget eller går in som ägare och kommer på så vis alltid 

inneha en ledande position över sitt företag, antingen som visionär eller som VD eller i 

någon annan form, så är en entreprenör en person som söker sig till en ledande position. 

Från våra intervjuer framgick det att hälften av respondenterna upplever sin ledande roll 

som entreprenör som mer ”typiskt” manlig än kvinnlig då de egenskaper de besitter ofta 

tillskrivs som mer manliga. Så om vi ser till vad Walker och Aritz fann i sin studie så 

stämmer det till viss del överens med vad vi fann i våra intervjuer där hälften av 

respondenterna upplevde att deras roll som ledare var mer ”typiskt” manlig. Det stämmer 

däremot inte in helt och hållet då de andra respondenterna beskrev sin egen roll som mer 

kvinnlig. Vidare har endast två av respondenter upplevt ett behov av att anamma manliga 
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egenskaper. Detta faktum kan till viss del liknas med det Walker och Aritz fann, då 

tendensen att anamma manliga egenskaper kan liknas med att anamma ett mer manligt 

beteende. Enligt en av respondenterna så är hon en mer kvinnlig ledare än manlig men 

däremot så tillskriver hon sig en del egenskaper som hon skulle beskriva som manliga 

men att dom egenskaperna är sådana som hon alltid har haft. En av respondenterna 

beskriver sin roll som ”typiskt” kvinnlig där hon till en början kände ett behov av att 

anamma manliga egenskaper. Den fanns en respondent som såg sig själv och sina 

egenskaper som mer kvinnliga där hon ibland kan känna ett behov av att försöka sudda 

ut sina kvinnliga egenskaper. Detta tror vi beror på att hon agerar inom en 

kvinnodominerande bransch med endast kvinnliga anställda och det tidigare diskuterande 

faktumet att hon känner sig oerfaren i sin roll som ledare. Att majoriteten av 

respondenterna ser till sin ledande roll eller deras egenskaper de innehar, som något 

manligt, betyder inte att de inte är kvinnliga utan att den normen som finns i samhället 

gör att de upplever att andra ser dom som antingen mer manliga eller att de egenskaper 

de innehar kan tillskrivas som mer manligt. Vi upplever inte att respondenterna medvetet 

känner att de måste ha manliga egenskaper för att känna sig trygga i sin roll. De 

egenskaper de besitter som de tillskriver som manliga, tillskriver de även som personliga, 

vilket vi tolkar har att göra med deras ovilja att dela in samhället efter manligt och 

kvinnligt. Det vill säga att det beteende som Walker och Aritz tar upp och vi använt för 

att analysera respondenternas svar i detta sammanhang inte innebär att kvinnor måste 

agera mer manligt för att uppnå en ledande position. Utan att den roll som kvinnor har i 

en ledande position innebär att de har visat framfötterna, besuttit de egenskaper som 

krävts för att ta sig dit och att dessa beteende och egenskaperna tillskrivs av omvärlden 

som mer manligt även om det i grund och botten handlar om vem de är som personer. 

 

6.4.1 Personliga egenskaper 

Enligt Reicher et al., (2005, s. 548) så är vår västra civilisation uppbyggd på att vi 

människor beundrar de personer som visar upp en stark vilja att gå sin egen väg och på 

så vis är annorlunda från massan. Vi ser detta som att alla människor har en tendens att 

följa ledare som inspirerar oss för att de bete sig annorlunda från massan genom att visa 

upp en stark vilja och drivkraft i sina handlingar. Det faktum att alla respondenter anser 

sig själva besitta en stark drivkraft och att de ser denna drivkraft som grundläggande för 

deras förmåga att lyckas som entreprenörer anser vi tydligt styrka det faktum att 

människor ser drivkraft som någonting nödvändigt för att bryta sig loss från massan. Då 

några av respondenterna ser sitt entreprenörskap som inspirerande för andra kan vi tydligt 

se deras vilja att förverkliga sin egen roll som entreprenör och ledare till någon andra vill 

följa. En respondent beskriver att framgångsrikt entreprenörskap handlar om att attrahera 

andra människor till sig och att detta är någonting som hon har uppnått. Därför ser vi även 

här hur viljan att utmärka sig från massan är tydlig. En av respondenterna visar upp viljan 

att få alla att känna sig delaktiga samtidigt som hon ser sig själv som den drivande 

maskinen som för företaget framåt vilket återigen är ett exempel på hur hon vill avskilja 

sig från massan och ta klivet ut som en ledande figur i sin roll som entreprenör. Så den 

personliga drivkraften som alla respondenter tillskriver sig själva som en av de viktigaste 

egenskaper de besitter bekräftar vad Reicher et al., anser, att de individer som söker 

ledande positioner och lyckas få andra människor att följa dem inkarnerar en stark vilja 

att gå sin egen väg. 

 

Enligt Yukl (2013, s. 28) grundar sig trait approach, hur egenskaper påverkar ledarskap, 

i antagandet om att en del människor besitter vissa egenskaper som andra människor inte 

har och är därför naturliga ledare.  Då vi tidigare fastställt att entreprenören är en ledare 
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så kan vi därav konstatera, att om trait approach grundar sig i korrekta antaganden så finns 

det vissa egenskaper som en entreprenör kan besitta som skiljer denne från andra 

människor. Från intervjuerna framgick det att majoriteten av respondenterna ser 

entreprenörskap som någonting kopplat till vem man är som person, att man inte kan lära 

sig bli entreprenör utan att det är någonting man är. Som tidigare nämnts så anser många 

av respondenterna att det handlar om en läggningsfråga, att det är personliga egenskaper 

som avgör om man blir en entreprenör. Då vi valt att studera respondenternas personliga 

egenskaper och hur dessa egenskaper påverkar hur de uppfattar sin egen roll som 

entreprenör så anser vi det intressant att majoriteten av respondenterna ser sitt 

entreprenörskap som naturligt, någonting dom är tack vare sina egenskaper. Det som trait 

approach egentligen handlar om är vilken påverkan egenskaper har på ledarskap och 

genom att förstå de kvinnliga entreprenörerna genom deras personliga egenskaper kan vi 

då få en bättre förståelse för hur de ser på sin egen roll som både entreprenör och 

ledare.      

 

Några av de sammanfattande egenskaperna vi fann när vi studerade trait approach och 

entreprenörskap var, tillmötesgående, beslutsamhet, dominans, självförtroende, mål 

orienterad, drivkraft, ledare, resultatorienterad, innovativ, självmedvetenhet och social 

(Lord et al., 1986, s. 404; Kirkpatrick & Locke, 1991, s. 49; Filion, 1997, s. 6; Zaccaro et 

al., 2004, s 118; Yukl, 2013, s. 143). Dessa egenskaper kom fram under intervjuerna som 

egenskaper respondenterna ansåg sig själva besitta, både från de svar de gav och från det 

korta frågeformuläret som fylldes i. Enligt Yukl (2013, s. 147) så är en ledare mer 

benägen att ta sig an svårare uppgifter samt sätta upp mer utmanande mål om personen i 

fråga besitter bra självförtroende. Från våra intervjuer kunde vi se att majoriteten av 

respondenter hade högt självförtroende. En respondent beskrev sitt självförtroende som 

oförskämt bra, medan en annan anser sig ha högt självförtroende då hon inte ursäktar sig 

utan gör sin grej. Vidare beskriver hälften av respondenterna sig själva som direkta ledare 

som tar för sig och tror på sig själva och sina idéer. En annan respondent har alltid trott 

på sig själv, däremot så upplever hon att hon har mycket kvar att lära för att kunna tro på 

sig själv i sin ledande roll som entreprenör. Vi ser tydligt från de svar vi fått att det är 

viktigt för respondenterna att tro på sig själva i den roll de innehar och att tro på sig själv 

gör att de vågar mera. För att våga starta eget och ta rollen som entreprenör krävs det att 

man tror på sig själv och sin egen förmåga. Det handlar alltså om att sätta upp höga mål 

och våga ge sig på svåra utmaningar, vilket är exakt det som Yukl tar upp, att man behöver 

ha självförtroende för att klara av sina mål. Alla respondenter har vågat, de har startat 

eget, de har mött svåra motgångar och de prövar ständigt sig själva med nya utmaningar. 

Tillexempel säger några respondenter att de alltid satt upp tuffa mål och inte ger sig förrän 

de är uppnådda och att de ständigt utmanar sig själv. 

 

Schein (1973, 1975) sammanfattade i sin studie egenskaper som förknippas som “typiskt 

kvinnliga”, dessa egenskaper har vidare undersökts av Eagly och Karau (2002) 

samt Koneig et al., (2011) för att beskriva kvinnligt ledarskap. Av egenskaper som 

beskrivs som kvinnliga från dessa studier, fann vi endast att tre överensstämde med de 

personliga egenskaperna som respondenterna tillskrev sig själva. Dessa var hjälpsam, 

omtänksam och empatisk. Vidare så har ingen av respondenterna upplevt något behov av 

att anamma vad de anser vara kvinnliga egenskaper. Vi tolkar detta som att trots att alla 

respondenter är kvinnor så upplever de inget behov av att belysa sina kvinnliga 

egenskaper i sina roller som entreprenör och ledare. Utifrån alla egenskaper som vi har 

funnit från intervjuerna är det överlag de som tillskrivs som manliga egenskaper enligt 

teorin som respondenterna innehar, vilket vi tolkar som att teorin i grund är väldigt 
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manligt vinklad. Det faktum att respondenterna inte tillskriver sig vad teorin tillskriver 

som kvinnliga egenskaper, behöver inte på något sätt betyda att respondenterna inte är 

kvinnliga. Istället visar det att det finns ett behov inom forskningen och samhället att sluta 

försöka klassificera människor efter kön då det inte är tillräckligt för att beskriva vem en 

person är som entreprenör. Samhället förändras och utvecklats ständigt vilket betyder att 

forskningen måste uppdateras och utvecklas i samma takt. Att vi kan se ett behov av att 

sluta klassificera människor efter kön i vår undersökning, medför att vi upplever att detta 

behov existerar inom samhället och då även inom forskningen. Mycket av dagens 

forskning är fortfarande baserad på gamla uråldriga teorier, då män var i fokus som de 

viktigaste aktörerna på arbetsmarknaden, vilket kan förklara att dagens forskning har 

försökt att belysa kvinnorna genom nya teorier och på så vis följt de klassifikationer 

skapad av samhället.  

 

Enligt Landström (2005, s. 44) så ligger Schumpeters syn på entreprenören som innovatör 

till grund för entreprenörskapsforskningen och förmågan att vara innovativ är därför 

accepterat som en av de starkaste egenskaper som beskriver en entreprenör. Då en 

entreprenör är någon som startar ett eget företag eller går in som ägare för ett företag, 

innebär detta att entreprenörer bör inneha förmågan att skapa ett framgångsrikt företag. 

Framgångsrikt företag i denna bemärkelse behöver nödvändigtvis inte innebär störst i 

världen eller att det omsätter flera miljoner, utan istället att det kan vara levande och 

attrahera tillräckligt med resurser för att klara sig. Vi kunde tydligt se från 

frågeformulären att alla respondenter såg sig själva som innovativa, vilket även framgick 

från intervjuerna. De hade alla viljan att skapa någonting unikt och framgångsrikt. Enligt 

respondenterna handlar entreprenörskap inte om att uppfinna hjulet igen utan att hitta 

någonting man är bra på och sedan utveckla de egenskaper som krävs för att vara 

framgångsrik på det man valt att arbeta med. Innovation för respondenterna handlade 

mycket om att utvecklas, våga prova på nya saker och att se möjligheter när de möter på 

utmaningar. 

 

Det faktum att många av de egenskaper som teorierna beskriver stämmer överens med de 

personliga egenskaper som respondenterna tillskriver sig själva ger oss incitament för att 

se dom som framgångsrika entreprenörer. De tror på sig själva och sina företag och på 

förmågan de har att driva företagen framåt. De ser sig själva som ledare, både jämtemot 

anställa och kunder och de sätter ständigt upp höga mål och ambitioner för att utmana sig 

själva. Vissa egenskaper är mer personliga och skiljer respondenterna emellan, medan 

andra egenskaper är starka hos alla. Tillexempel så visar några respondenter upp mycket 

självmedvetenhet, då de vet var de är bra på men även vilka egenskaper som de behöver 

jobba med och vilka svagheter som de innehar. 

 

6.4.2 Prestationsvilja 

McClellands (1961, s. 37) teori om prestationsvilja säger att ju mera en entreprenör 

presterar, desto större kommer viljan att fortsätta prestera vara. I vår studie tolkar vi 

prestationsvilja som viljan att utföra någonting man kan vara stolt över som entreprenör 

samt att man har ambitioner för sitt företag. Alla respondenter visade ett stort behov att 

prestera i sin roll som entreprenör och ledare. Vi kan se att McClellands prestationsvilja 

är applicerbart på respondenterna som individer. Detta eftersom vårt resultat visar att 

hälften av respondenterna upplever utmaningar som viktiga när det kommer till deras 

personliga prestationer. De andra respondenterna tycker det är viktigt att förverkliga deras 

drömmar samtidigt som de säger att de presterar bättre när de får bestämma över sin egen 

tid, så det för dem är det viktigt att ha koll på allting omkring dem. Det faktum att vi anser 
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att alla respondenter visar på en hög prestationsvilja gör att vi kan se hur viktigt de anser 

sin roll som entreprenör vara för dem personligen. Vi tolkar det som att en entreprenör 

med hög prestationsvilja är en person som är orädd, har drivkraft samt inte har problem 

med att ta ansvar. Vi kan se att respondenternas behov att prestera och egenskaperna 

kopplade till denna prestationsvilja följer de egenskaper McClelland anser vara viktiga 

för en entreprenörs prestationsvilja. McClelland (1961, s. 207) nämner bland annat 

individuellt ansvar och förväntan på framtiden. Vi anser att detta innebära hur viktigt det 

är att våga utmana sig själv, att man inte har problem med att leda, motivera och inspirera 

sina medarbetare samtidigt som man aldrig slutar tro på sitt företag och därmed alltid har 

flera idéer och planer inför framtiden. Vi kan se respondenternas uppfattning angående 

utmaningar, tillexempel när en respondent säger att hon anser att utveckling ger energi 

och drivkraft. Inspiration och planer för framtiden kan vi även finna hos respondenterna 

när tillexempel en av dem säger att om man har tillräckligt med passion för sin sak så är 

inget omöjligt. 

 

Det framgår att alla respondenter har en förväntan på framtiden eftersom alla har stora 

ambitioner för sina företag. För några är det viktigt att företaget växer organiskt. Två av 

respondenterna säger att de vill bli bäst i världen inom deras bransch. För hälften av 

respondenterna är det viktigt att fortsätta som förr, det vill säga fortsätta ha roligt på jobbet 

samtidigt som dom utvecklas och företaget växer och förbättras. Det faktum att 

respondenterna har en förväntan på framtiden gör att vi kan se att den roll de besitter idag 

är en roll som de planerar att fortsätta ha i framtiden, det är en roll som beskriver vem 

dom är som person. Deras roll som entreprenör är deras roll som individer, det är vem 

dom är och alltid kommer att vara och i den rollen så är det otroligt viktigt för dem att 

prestera och sätta upp höga ambitioner för att ständigt utvecklas och utmanas. 

 

Allt detta tolkar vi till att gemensamt för alla respondenter infinner sig en hög 

prestationsvilja, både på en personlig nivå och utveckling med företaget. Baserat på denna 

kunskap och kunskapen vi fått från de tidigare avsnitten i analyskapitlet så tolkar vi det 

som att våra respondenter har de egenskaper som gör att de är trygga i sin roll som 

entreprenör. McClelland (1961, s. 267) anser vidare att en entreprenör med hög 

prestationsvilja kommer vara mer framgångsrik än entreprenörer med låg prestationsvilja. 

Baserat på det vi vet om våra respondenter från intervjuerna och våra egna observationer, 

är vi beredda att hålla med McClelland i hans åsikt om att högre prestationsvilja leder till 

framgång. Därför tolkar vi det som att en orsak till varför respondenter är framgångsrika 

entreprenörer är dels tack vare deras vilja att prestera och deras höga ambitioner. 

 

6.4.3 Känslan av kontroll 

Enligt Landström (2005, s. 59) och Yukl (2013, s. 147) är känslan av kontroll en egenskap 

som beskriver till vilken grad en entreprenör upplever sig kunna kontrollera olika 

situationer. Vi tolkar detta som att till hur stor utsträckning en entreprenör upplever att de 

har kontroll över sin position, över sina medarbetare och sitt företag påverkar förmågan 

att hantera de olika situationer som kan uppkomma i deras arbete. Några respondenter 

upplever att de har kontroll över sin egen position i företaget då de fortfarande är ensam 

ägare eller VD, samt över sina medarbetare och företaget i sig eftersom de har skapat en 

väldigt platt organisation. Några respondenter upplever att de har kontroll över sina 

företag eftersom de anser sig själv vara den som styr, men även för att de själva kan välja 

vilka projekt deras företag ska vara del av. Några andra respondenter anser sig ha kontroll 

över företaget eftersom det är dom som tar besluten inom företaget. En respondent är lite 

tveksam till den upplevda kontrollen. Hon anser att detta beror på en ny omstrukturering 
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av sin egen roll i företaget. Allt detta tolkar vi som att majoriteten av respondenterna 

besitter relativt hög känsla av kontroll, de upplever att de kan kontrollera de flesta 

situationer som kan uppkomma inom företaget. Vi anser att när respondenterna innehar 

en känsla av kontroll så korrelerar det med att dom besitter mycket självförtroende och 

självtillit vilket i sin tur är grundat på deras kompetensnivå. 

 

Enligt Landström (2005, s. 63) så skiljer sig känsla av kontroll och självtillit åt då 

självtillit behandlar entreprenörers upplevda kompetens på ett djupare personligt plan än 

känslan av kontroll. Så när en entreprenör upplever sig vara kompetent kan vi uppfatta 

det som att de besitter en hög självtillit. Majoriteten av respondenterna upplever sig 

kompetenta inom den kontext de agerar samtidigt som de inser att det finns saker de 

behöver bli bättre på. Hälften av respondenterna anser sig vara kompetenta just för att de 

har bred kunskap inom sitt område samtidigt som deras kompetensnivå stiger för att de 

är medvetna om deras egna styrkor och svagheter. En respondent är något osäker på hur 

hon ska se på sin egen kompetens och anser att tack vare sin erfarenhet känner hon sig 

kompetent nog att utföra sitt arbete där det inte finns något hon måste utveckla vidare. 

Detta tolkar vi som att alla upplever sig kompetenta i sin roll som entreprenör samtidigt 

som de har svårt att tillskriva sig själv som experter. Vidare uppfattar vi att den respondent 

som upplever sig något osäker på sin kompetens har lägre självtillit och därför kan hon 

känna sig osäker. På samma sätt tolkar vi det som att de respondenter som upplever sig 

själva säkra på sin kompetens innehar en högre självtillit. Vi anser att man kan se ett 

samband mellan deras känsla av kontroll och kompetens. De respondenter som ansåg sig 

ha en stark känsla av kontroll, det vill säga kontroll över sin position och sitt företag är 

även de som har tillit till sin egen kompetens medan den respondent som var osäker på 

hur mycket kontroll hon egentligen har också är den som är mest tveksam till hur 

kompetent hon faktiskt är. 

 

6. 5 Kvinnligt entreprenörskap 
 

Enligt Northouse (2013, s. 25) så har ledare som besitter drivkraft förmågan att se bortom 

svårigheter och fortsätta när de möter på motstånd. Då vi tidigare kunnat konstatera att 

kvinnliga entreprenörer är ledare så kan vi se hur viktigt det är för dessa att inneha en 

stark drivkraft för att lyckas som kvinnlig entreprenör. Vi tolkar det som att utan drivkraft 

är det svårt att lyckas som kvinnlig entreprenör. Som tidigare nämnt upplever alla 

respondenter att de innehar en stark drivkraft. För en del av respondenterna är deras roll 

som kvinnlig entreprenör givet, det finns ingen annan roll de kan se sig själv inneha 

eftersom det är deras driv att ständigt utmana sig själv och hitta nya möjligheter som 

skapar denna känsla. Enligt några respondenter så krävs det en drivkraft för att motivera 

andra att ta sig över hinder för att nå framgång som kvinnlig entreprenör och ledare. Två 

respondenter har mött på många motgångar som nyblivna företagare vilka dom har tagit 

sig genom med hårt arbete och en stark tro på sig själv. Vi kan tydligt se hur alla 

respondenter ser drivkraft som fundamental för framgångsrikt entreprenörskap. Alla 

respondenter ser att drivkraft är nödvändig för att kunna ta sig över hinder och genom 

motgångar som entreprenörer vilket stämmer överens med Northouse syn på drivkraft. 

Vi tolkar det därför som att en kvinnlig entreprenör i en ledande position måste inneha en 

stark drivkraft för att vara framgångsrik. 

 

Genom åren har det funnits många varierande åsikter gällande om män och kvinnor 

besitter olika ledarskapsroller eller inte (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 781). 

Våra respondenter anser inte detta vara något man måste fundera över eftersom det enligt 
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dem inte finns något typiskt manligt eller typiskt kvinnligt när det kommer till 

entreprenörskap och ledarskap. Tillexempel anser de att skillnaden mellan könen främst 

finns i hur man behandlar respektive kön. Majoriteten av respondenterna anser att alla 

människor är unika individer och ska behandlas därefter. Vi tolkar detta som att 

respondenterna är trötta på att identifieras enbart med deras kön istället för den kompetens 

dom faktiskt besitter. Vi anser att år 2016 borde samhället kunna se individen för den 

person man är istället för att behöva kategorisera människor efter föråldrade fördomar 

som tillexempel vad som är manligt och kvinnligt. Vi anser att om man bara kunde 

fokusera lite mindre på vilket kön entreprenören har och sätta mer fokus på det 

entreprenören faktiskt åstadkommit så skulle utvecklingen för kvinnliga entreprenörer 

stiga markant. Eagly och Johnson (1990, s. 234) anser att endast när man börjar utgå ifrån 

en standardiserad syn på ledarskap så kommer kvinnors roll som ledare korrelera med 

manligt ledarskap. Vi tolkar detta som att när ledarskaps roller korrelerar finns det inget 

behov av att kategorisera entreprenörerna efter kön längre. Eagly och Karau (2002, s. 

591) anser att första steget till att minska fördomar gentemot kvinnliga ledare är att ändra 

synen av effektivt ledarskap. I vår studie kan vi se att när vi diskuterar framgångsrikt 

ledarskap så nämner alla respondenter egenskaper de själva besitter. Därav anser vi att 

för att kunna ändra synen på effektivt ledarskap måste man börja med att inte underskatta 

kvinnliga entreprenörer genom att ta mer fasta på deras kön än deras kunskap. När 

kvinnligt entreprenörskap och ledarskap är lika med entreprenörskap och ledarskap 

kommer även bilden av vad som krävs för ett framgångsrikt ledarskap att ändras eftersom 

man då kommer se till personliga egenskaper och inte ett kön. 

 

Enligt Holmquist (2009, s. 13) så belyses alltid kvinnan när man talar om kvinnligt 

entreprenörskap och att män aldrig belyses när man talar om manligt entreprenörskap, 

utan istället talar man då endast om entreprenörskap. Vi anser att detta skapar en division 

mellan manligt och kvinnligt entreprenörskap, där kvinnan aldrig kommer att ses som 

jämställd med männen förens det kvinnliga tas bort framför kvinnligt entreprenörskap 

och det endast tilltalas entreprenörskap. Den ovilligheten vi har observerat från alla 

respondenter att skilja mellan manligt och kvinnligt där viljan att bara bli sedd som den 

individ de är tolkar vi som att de själva vill ta bort den kvinnliga benämningen framför 

kvinnligt entreprenörskap. Många av respondenterna anser att män och kvinnor är lika, 

med samma styrkor och svagheter. Enligt några av respondenterna placeras man redan i 

ung ålder i ett fack där man får lära att anpassas sig efter de normer som finns i samhället. 

Våra respondenter ser ingen skillnad på könen utan tycker att det är de ärva mönster som 

existerar som hindrar kvinnor eftersom de egenskaper som tillskrivs män likaväl kan vara 

kvinnliga. Vi kan därför se att för respondenterna är det inte könet som skiljer olika 

entreprenörer åt utan vem man är som människa. De vill bli betraktade för vem de är inte 

för vilket kön de har. Vilket gör att vi kan konstatera att man borde sluta sätta kvinnligt 

framför entreprenörskap och istället fokusera på entreprenören som människa och vilka 

personliga egenskaper man har som individ.   
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7. Slutsatser 
 

I detta sista kapitel så kommer vi att diskutera vad vi kommit fram till i vår studie genom 

att besvara vår problemformulering: “Vilken påverkan har förväntade egenskaper över 

hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll som entreprenör”. Vidare kommer vi att 

presentera vika teoretiska och praktisk bidrag som studien tillfört för att slutligen ge 

förslag för fortsatt forskning inom ämnet kvinnligt entreprenörskap. 

 

Genom att analysera empirin med teorin med hjälp av vår egenskapade modell kan vi 

utifrån detta se hur kvinnligt entreprenörskap tar form i dagens samhälle. Syftet med 

denna studie är att: undersöka hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll inom den 

kontext de agerar och således ifall de egenskaper de upplever sig inneha korrelerar med 

egenskaper förknippade med “typiska” kvinnliga egenskaper. Detta genom att undersöka 

om de kvinnliga entreprenörer själva upplever sitt ledarskap och entreprenörskap som 

typiskt manligt eller kvinnligt. Utifrån det bemötandet som kvinnliga entreprenörer får 

kan vi se hur det påverkar vilka förväntade egenskaper de upplever sig behöva inneha för 

att lyckas som entreprenör. Vi kan tydligt se att kvinnor måste bevisa sig själva mer än 

män och därför jobbar de hårdare och är bättre på det dom gör. De förväntningar som 

kvinnor upplever från samhället är att de egenskaper som krävs för att nå framgång som 

entreprenör associeras mer till män än kvinnor. Att män skulle besitta dessa egenskaper 

mer naturligt än kvinnor möts däremot med en skepticism. Anledningen till att dessa 

egenskaper förknippas mer med män beror med störst sannolikhet på att män innehaft 

flera ledande roller historiks sätt och därför visat upp de egenskaper som ansetts varit 

fördelaktiga för en ledare eller entreprenör. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att 

egenskaperna som förknippas med entreprenörskap och ledarskap är mer manliga. Det 

faktum att vi lever i ett samhälle där normen är mer manlig och att all forskning i grunden 

är baserad på dessa manliga normer skapar på så vis en skev bild av att vi är olika 

beroende på kön. Självklart finns det synliga olikheter i dagens samhälle mellan män och 

kvinnor, men dessa olikheter kan då grunda sig i de normer vi uppfostrats att rätta oss 

efter. Så vare sig det finns en skillnad mellan män och kvinnor är det inte det som är det 

viktiga, utan det viktiga är att förstå att denna skillnad nödvändigtvis inte behöver vara 

korrekt, då det finns så många element och händelser historiskt sett fram till idag som 

skapat den norm vi lever i. 

 

Att kvinnliga entreprenörer möts av dessa normer skapar således de förväntade 

egenskaper de upplever krävs för ett framgångsrikt entreprenörskap och ledarskap. Denna 

studie undersökte sex kvinnlig entreprenörer runt om i Sverige inom olika branscher för 

att på så vis skapa en bredare bild över hur kvinnliga entreprenörer i Sverige upplever sin 

egen roll. Dessa sex entreprenörer har således utgjort den grund för studiens resultat och 

analys som presenteras i tidigare kapitel och används för att generalisera hur kvinnliga 

entreprenörer runt om i Sverige upplever förväntningar och motgångar. Vi anser att denna 

generalisering är möjlig då vi samlat in ett resultat från sex olika branscher från olika 

delar av Sverige. Vi kan tydligt se att respondenterna delar samma förväntningar på 

entreprenörskap därför att det bemötandet de upplever är relativt likartat. Vi anser därför 

att den egenskapade modellen som använts har varit givande för studien då den på ett 

enkelt och systematisk sett hjälpt analysen av kvinnligt entreprenörskap. 

Den roll som alla respondenter innehar som entreprenör och ledare är skapad av de 

personliga egenskaper de besitter, deras prestationsvilja och känsla av kontroll. Här kunde 

vi tydligt se att de två respondenterna, som varit aktiva som entreprenörer kortast tid 

upplevde sig ha större utveckling kvar av sina roller jämfört med resterande respondenter 
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som varit aktiva längre. Vi kunde tydlig se att respondenten som varit aktiv längst som 

entreprenör var medveten om vem hon var i sin roll. Vidare när vi kollat på hur de 

egenskaper som respondenterna innehar stämmer överens med vad som förknippas med 

“typiskt kvinnliga” egenskaper har vi tydligt sett en väldigt låg överenstämmelse med 

teorin. Av de “typiskt kvinnliga” egenskaper har det endast framkommit två egenskaper 

som respondenterna gemensamt ansett sig besitta. Respondenternas vilja att istället 

tillskriva sig själva deras egenskaper som personliga har varit mer framstående. 

 

Den motvilja som vi upplevde från respondenterna med att klassificera vad som är 

manligt och kvinnligt har genomsyrat hela analysen och ligger därför till grund för att 

besvara vår problemformulering: “Vilken påverkan har förväntade egenskaper över hur 

kvinnliga entreprenörer upplever sin roll som entreprenör”. Då vi tydligt kan se att det 

finns en underliggande tro, att alla individer är olika oavsett kön och att det är samhället 

som tvingat in oss i olika fack beroende på kön, bör kön tas bort som variabel när det 

kommer till entreprenörskap. De motstånd som respondenterna möter som kvinnliga 

entreprenörer grundar sig alltså inte i att de är olika från män utan att samhället har skapat 

olika roller för män och kvinnor. Dessa roller påverkar i sin tur det bemötande som 

kvinnliga entreprenörer får, vilket påverkar vilka egenskaper de förväntar sig att de måste 

besitta för att uppleva sig kompetenta i sin roll som entreprenör. Detta kommer att vara 

ett problem fram tills att man slutar sätta kvinnligt framför ledare och entreprenör och 

istället ser till individen oberoende av kön. 

 

Med hjälp av vår egenskapade modell kan vi se hur respondenternas personliga 

egenskaper påverkas av omvärlden, förväntningar och upplevd roll. Kvinnligt 

entreprenörskap kan då inte förklaras utifrån kvinnliga egenskaper utan från individuella 

egenskaper. Det handlar om hur kvinnor blir bemötta i samhället, vilka förväntningar de 

har på sig själva som kvinnor och vilka förväntningar de har på den ledande roll de besitter 

som entreprenörer. Det faktum att de egenskaper som beskriver ledarskap och 

entreprenörskap upplevs som mer manliga kan likväl beskriva kvinnliga entreprenörer 

och ledare. Det är alltså synen på att egenskaper är mer manliga som är missledande och 

behöver ändras för att teorierna inte ska upplevas som mer manligt inriktade. Teorierna i 

sig som saknar då inte kvinnligt perspektiv utan omvärlden har skapat en könsindelning 

om vad som är kvinnligt och manligt. Genom att inte dela in människor efter kön, utan 

istället se till individen och förstå att alla är olika beroende på vem dom är som person 

och inte vilket kön de tillhör kan då göra att teorierna om entreprenörskap och ledarskap 

inte längre uppfattas som mer manliga.  

 

7.1 Teoretiskt bidrag 
 

Det som diskuteras i problembakgrunden, om egenskaper som beskriver entreprenörskap 

och ledarskap förknippas som mer manliga, kan vi till viss del se överensstämma med 

vad som framkommit från empirin. Den tidigare forskning som används har visat sig 

verka för studiens ändamål inom det sammanhang som studien har berört. Vi kan 

tillexempel se att det som Bruni et al., (2004, s. 13) anser skapar incitament för kvinnor 

att anamma manliga egenskaper beror på att den övervägande synen att en entreprenör är 

en man, är någonting som genomsyrat vår studie. Det kan tydligt visas i vår studie att de 

kvinnliga entreprenörerna upplever att med den roll de innehar uppkommer vissa krav 

från omvärlden som skapar incitament för dem att agera mer manligt. 
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Då vi kan se att en del av studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning 

framgår det ändå vissa aspekter som skiljer sig åt. Tillexempel så framgår det att 

risktagande är en av de viktigaste egenskaper som en entreprenör måste ha för att nå 

framgång. Detta är någonting som vi ej har funnit i vår studie, istället har framgång 

centrerats krig egenskaper som drivkraft och självförtroende. Vi tror att detta kan bero på 

två olika faktorer, för det första så framgår det tydligt från forskningen att riskbeteendet 

som förknippas med entreprenörskap handlar om kapital och pengar. Då respondenterna 

redan hade startat upp sina företag och drev dem framgångsrikt såg de inte sin framgång 

som ett resultat av att riskera kapital, utan istället ett resultat av deras drivkraft. Den andra 

faktorn är att då entreprenörskapsforskningen i grund är manligt baserad kan det vara så 

att män ser en större risk med att våga starta eget medan kvinnor upplever risken som 

självklar inom arbetslivet och därför inte ger sitt eget riskbeteende speciellt mycket 

utrymme. 

 

Genom att undersöka hur kvinnor upplever sin egen roll som entreprenörer och ledare är 

denna studies teoretiska bidrag att skapa en förståelse över vilka förväntningar kvinnliga 

entreprenörer har över vilka egenskaper som krävs baserat på det bemötande de upplever 

från sin omgivning. Teorin som presenterats har påvisat vikten av att skapa en värld som 

skapar möjligheter för fler kvinnliga entreprenörer och en omgivning där de kan känna 

sig trygga. Genom att undersöka vilka egenskaper som kvinnliga entreprenörer anser sig 

själva besitta och vilka förväntningar de upplever sig själva möta från sin omgivning så 

skapar denna studie en förståelse för hur kvinnliga entreprenörer i Sverige upplever sin 

egen roll. Vi har belyst tidigare studier som fokuserat på kvinnligt entreprenörskap genom 

att undersöka varför kvinnor startar eget eller vilka finansiella hinder som kan uppstå för 

dessa kvinnliga entreprenörer. Denna studie skapar ett mer psykologiskt djup till att förstå 

hur kvinnliga entreprenörer upplever sin roll. Studiens slutsats är därför kopplad till hur 

dessa kvinnor upplever sin egen roll där det är den manliga synen på entreprenörskap och 

ledarskap som ligger till grund för denna roll. Våra rekommendationer är därför att 

kvinnligt entreprenörskap bör betraktas som endast entreprenörskap där det kvinnliga 

beskrivandet av rollen suddas ut inom teorin. Entreprenörskap ska således inte delas in i 

könsroller vilket även Holmquist (2009, s.13) påvisat vara någonting viktigt i hennes 

forskning. Respondenterna som deltog i studien visade upp en stor motvilja till att skapa 

könsindelningar, utan förespråkade att vi alla är olika individer oberoende av kön, därför 

bör samhället och forskningen i framtiden också se till individen och inte könet när 

entreprenörskap diskuteras. Den slutsats som tas i studien utifrån det sammanhang som 

studien berör är enkel i teorin men svårare att skapa praktiskt, då vi lever i ett könsindelat 

samhälle, dock ser vi till en förhoppning att det vi belyser i denna studie kan ligga till 

grund för fortsatt forskning. 

 

7.2 Praktiskt bidrag 
 

Tack vare kunskapen och informationen entreprenörerna i vår studie har delat med sig av, 

kan vi se hur influerade de blir av vilka förväntade egenskaper kvinnliga entreprenörerna 

upplever sig behöva inneha för att nå framgång som entreprenör. Detta leder i slutändan 

till att kvinnliga entreprenörer inte vill bli kategoriserade utifrån kön eftersom alla är 

unika individer med sina egna personliga erfarenheter. Därav menar vi att resultatet från 

vår studie ger diverse organisationer, myndigheter och andra aktörer som verkar för 

entreprenörskap incitament att arbeta med att stärka entreprenörers självförtroende 

igenom att se dem som individer. Entreprenörskap är viktigt även ur ett samhälleligt 

perspektiv då entreprenörskap främjar samhällets utveckling och ett lands ekonomi, därav 
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blir det även viktigt att bevara entreprenörskap igenom att uppmuntra både kvinnor och 

män att bli entreprenörer. Detta lyckas man med om folk känner att det är en bra sak att 

bli entreprenör, med andra ord, det får inte gå rykten om att man blir diskriminerad, om 

man väljer att starta eget som kvinna. 

Våra rekommendationer är därför att alla olika organisationer, myndigheter och andra 

aktörer som verkar för entreprenörskap ska försöka att släppa de gamla fördomarna 

gentemot kön och faktiskt se entreprenören för den person hen är samt det entreprenören 

faktiskt har skapat. Därför är det ytterst viktigt att samhället inte skapar press på de 

kvinnliga entreprenörerna att bete sig på ett specifikt sätt utan låta alla vara sig själva, 

oavsett vilka egenskaper man innehar. I ett större samhällsvetenskapligt perspektiv så ger 

denna studie en inblick i hur viktigt det är att se till individen när fokusen ligger på 

entreprenörer och att samhället behöver lära sig att sluta klassificera människor efter kön.  

7.3 Framtida forskning 
 

Genom att undersöka kvinnliga entreprenörer och deras syn på sig själva och de 

egenskaper de besitter kan vi se att det viktiga inte är vilket kön personen tillhör utan vem 

personen är som individ. Eftersom vi har undersökt ett fåtal kvinnliga entreprenörer på 

ett fåtal orter anser vi att en generalisering av studiens resultat för hela landet kan upplevas 

något svag. Därför är våra rekommendationer för framtida forskning att först och främst 

undersöka fler kvinnliga entreprenörer på fler geografiska orter. Genom att undersöka en 

större population anser vi att det kommer bidra till att kvalitets kriterier såsom 

trovärdighet och äkthet kommer kunna vara högre. Detta anser vi att man främst ska göra 

för att kunna skapa ett generaliserbart resultat men även för att detta kommer att öppna 

upp möjligheter till att utveckla forskningen inom området. 

 

Vidare anser vi att det i framtiden kommer vara viktigt att undersöka hur man ska göra 

för att få bort fokus från det kvinnliga i kvinnligt entreprenörskap samt hur man ska göra 

för att få både kvinnligt och manligt entreprenörskap att vara lika med endast 

entreprenörskap. Vi anser detta vara viktigt eftersom människor annars kommer fortsätta 

underskatta kvinnor och deras kompetens vilket i sin tur leder till att samhället inte 

kommer utvecklas.  

 

Vi anser även att det i framtiden vore viktigt att göra studier var man gör jämförelser 

mellan entreprenörer på olika orter. Vi anser att det dels skulle vara intressant att se om 

kvinnliga entreprenörer ser på sig själva på olika sätt beroende på om de agerar i en 

storstad eller ute på landsbygden, men även att det skulle vara intressant att jämföra 

kvinnliga entreprenörer på en internationell nivå för att se vilken påverkan kulturella 

skillnader har. 

 

Eftersom några av våra respondenter ansåg det fanns en skillnad i tillexempel hur 

bankerna bemöter manliga och kvinnliga entreprenörer tycker vi att en intressant 

frågeställning, i framtida studier, kunde vara hur samhället egentligen ser på kvinnligt 

entreprenörskap vs manligt entreprenörskap. Man kunde undersöka vilken praxis olika 

myndigheter har gentemot entreprenörer och om det finns någon skillnad i denna praxis 

könen emellan.  
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Appendix 

 
Appendix 1 – Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

 

1. Berätta om företaget  

2. Vad fick dig att starta eget/gå in som ägare?  

3. Vad arbetade du med innan du startade eget/gick in som ägare? 

4. Hur upplevde du uppstartningsprocessen/din nya roll som ägare?  

5. Hur ser en “vanlig dag” på jobbet ut? 

 

Uppsatsfrågor: 

 

1. Vad är entreprenörskap för dig?  

2. Hur ser du på din roll som entreprenör?  

3. Vad är ledarskap för dig?  

4. Hur ser du på din roll som ledare?  

5. Upplever du att du har kontroll över din nuvarande ställning i företaget?  

6. Vilka ambitioner har du med företaget?  

7. Vilken påverkan har dessa ambitioner på din roll som entreprenör och ledare?  

8. Hur skulle du beskriva ett framgångsrikt entreprenör och ledarskap?  

9. Anser du att dessa egenskaper kan liknas med dina personliga egenskaper? 

10. Vad anser du vara kvinnliga egenskaper? 

11. Vad anser du vara manliga egenskaper? 

12. Anser du att de egenskaper du har som kvinna påverkar hur du ser på din roll som 

ledare & entreprenör?  

13. Upplever du att det finns yttre krav från samhället och din företagsbransch som 

påverkar hur du agerar i din roll som entreprenör och ledare? 

14. Hur upplever du dig bemött i din roll som kvinnlig entreprenör och ledare? 

15. Upplever du att din roll som entreprenör och ledare påverkas av det faktum att du 

är kvinna?  

16. Vilka styrkor eller svagheter tror du att du har som en kvinnlig entreprenör och 

hur visas dessa?  

17. Upplever du att din roll som entreprenör och ledare som typiskt manlig eller 

kvinnlig?  

18. Har du känt behovet av att anamma vad du anser vara manliga egenskaper?  

19. Har du känt behovet av att anamma vad du anser vara kvinnliga egenskaper? 

20. Varför tror du en kvinnlig entreprenör skulle kunna känna behov att anamma 

manliga egenskaper?  

21. Vad kan det uppstå för problem med att anamma manliga egenskaper?  

22. Vilka personliga egenskaper hade du innan du blev entreprenör? 

23. Tycker du dina egenskaper har ändrats eller utvecklats sedan du blev entreprenör? 

24. Hur kompetent upplever du dig vara i din roll som entreprenör och ledare?  

25. Avslutningsvis undrar vi hur ser du på företagets framtid och utvecklingen på din 

egen roll som entreprenör och ledare? 

26. Är det någonting som du skulle vilja tillägga?  
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Appendix 2 – Teorikoppling 

 

 Bakgrundsfrågor Teori 

1. Berätta om företaget (När är det grundat, 

av vem, din position?)  

Dalen, 2015, s. 35: Fontana och Frey, 

2000, s. 660: Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 144 

2. Vad fick dig att starta eget/gå in som 

ägare? 

Se ovanstående referens 

3. Vad arbetade du med innan du startade 

eget/ gick in som ägare? 

Se ovanstående referens 

4. Hur upplevde du 

uppstartningsprocessen/din nya roll som 

ägare? 

Se ovanstående referens 

5. Hur ser en ”vanlig dag” på jobbet ut? Se ovanstående referens 

 

 Uppsatsfrågor Teorier 

1. Vad är entreprenörskap för dig? Landström, 2005, s. 15: Burggraaf et al., 

2008, s. 9: Schumpeter, 1934: 

McClelland, 1961 

2. Hur ser du på din roll som entreprenör? Se ovanstående referens.  

3. Vad är ledarskap för dig? Northouse, 2013, s. 2, sekundärreferens 

House et al., 2004, från Northouse, 

2013, s. 394: Dorfman & House, 2004, s. 

55 

4. Hur ser du på din roll som ledare? Se ovanstående referens.  

5. Upplever du att du har kontroll över din 

nuvarande ställning i företaget?  

Landström, 2005, s. 59: Yukl, 2013, s. 

147 

6. Vilka ambitioner har du med företaget?  McClelland, 1967. 

7. Vilken påverkan har dessa ambitioner på 

din roll som entreprenör och ledare?  

McClelland, 1967. 

 

8. Hur skulle du beskriva ett framgångsrikt 

entreprenör och ledarskap? (Vilka 

egenskaper är viktiga?)  

McClelland, 1961: Hébert & Link, 2009, 

s. 18: Landström, 2005, s. 59: Filion, 

1997: Bryman, 1992, i Northouse, 2013, 

s.19: Yukl, 2013, s. 28: Zaccaro et al., 

2003, s. 104 

9. Anser du att dessa egenskaper kan liknas 

med dina personliga egenskaper? 

Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 

78: Henning & Jardin, 1977: Eagly et al., 

1995, s. 135 
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10. Vad anser du vara kvinnliga egenskaper?  Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 

783 

11. Vad anser du vara manliga egenskaper?  Se ovanstående referens.   

12. Anser du att de egenskaper du har som 

kvinna påverkar hur du ser på din roll 

som ledare och entreprenör?  

Walker och Aritz, 2015, s. 472 

13. Upplever du att det finns yttre krav från 

samhället och din företagsbransch som 

påverkar hur du agerar i din roll som 

entreprenör och ledare?  

Eagly & Johnson, 1990, s. 235: Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001, s. 783 

14. Hur upplever du dig bemött i din roll som 

kvinnlig entreprenör och ledare? 

Eagly & Johnson, 1990, s. 235: Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001, s. 783 

15. Upplever du att din roll som entreprenör 

och ledare påverkas av det faktum att du 

är kvinna? 

Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001: 

Eagly och Karau, 2002: Koenig et al., 

2011: Eagly & Johnson, 1990, s. 234 

16. Vilka styrkor tror du att du har som en 

kvinnlig entreprenör och hur visas dessa?  

Northouse, 2013, s. 358 

17. Upplever du att din roll som entreprenör 

och ledare som typiskt manlig eller 

kvinnlig? 

Eagly och Johnson, 1990; Eagly & 

Johnson, 1990, s. 234; Walker och Aritz, 

2005, s. 472 

18. Har du känt behovet av att anamma vad 

du anser vara manliga egenskaper? 

Eagly och Johnson, 1990 

Walker och Aritz, 2005, s. 472 

19. Har du känt behovet av att anamma vad 

du anser vara kvinnliga egenskaper?  

Se ovanstående referens.  

20. Varför tror du en kvinnlig entreprenör 

skulle känna behov att anamma manliga 

egenskaper? 

 

21. Vad kan det uppstå för problem med att 

anamma manliga egenskaper? 

Northouse (2013, s. 359) 

22. Vilka personliga egenskaper hade du 

innan du blev entreprenör?  

Verheul et al., (2005, s. 487) 

23. Tycker du dina egenskaper har ändrats 

eller utvecklats sedan du blev 

entreprenör?  

Verheul et al., (2005, s. 487) 

24. Hur kompetent upplever du dig vara i din 

roll som entreprenör och ledare?  

Landström, 2005, s. 63 

25. Avslutningsvis undrar vi hur du ser på 

företagets framtid och utvecklingen på 

din egen roll som entreprenör och ledare?  

Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144 



82 

 

26. Är det någonting som skulle vilja 

tillägga? 

Se ovanstående referens 
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Appendix 3 – Frågeformulär 
 

Till hur stor utsträckning anser du inneha följande egenskaper? 
  

1. Innovativ 

 

 

 

 
 

2. Ledande/Styrande 

 

 

 

 
 

3. Risktagare 

 

 

 

 
 

4. Självförtroende 

 

 

 

 
 

5. Tävlingsinriktad 

 

 

 

 
 

6. Självtillit 

 

 

 

 
 

7. Auktoritet 

 

 

 

 
 

8. Drivkraft 

 

 

 

 

 

 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 
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9. Integritet 

 

 

 

 
 

10. Emotionell Stabilitet 

 

 

 

 
 

11. Social 

 

 

 

 
 

12. Mål orienterad 

 

 

 

 
 

13. Hjälpsam 

 

 

 

 
 

14. Omtänksam 

 

 

 

 
 

15. Ambitiös 

 

 

 

 
 

16. Kontrollerande 

 

 

 

 

 

 

 

Till hur stor utsträckning anser du att följande egenskaper vara mer kvinnliga än 

manliga?  

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 

 

Innehar inte alls 
 

Innehar fullständigt  

1 2 3 4 5 
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1. Innovativ 

 

 

 

 
 

2. Ledande/Styrande 

 

 

 

 
 

3. Risktagare 

 

 

 

 
 

4. Självförtroende 

 

 

 

 
 

5. Tävlingsinriktad 

 

 

 

 
 

6. Självtillit 

 

 

 

 
 

7. Auktoritet 

 

 

 

 
 

8. Drivkraft 

 

 

 

 

 

9. Integritet 

 

 

 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 
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10. Emotionell Stabilitet 

 

 

 

 
 

11. Social 

 

 

 

 
 

12. Mål orienterad 

 

 

 

 
 

13. Hjälpsam 

 

 

 

 
 

14. Omtänksam 

 

 

 

 
 

15. Ambitiös 

 

 

 

 
 

16. Kontrollerande 

 

 
 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 

Fullständigt 

Manligt 

Fullständigt 

Kvinnligt 

1 2 3 4 5 


