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Abstract 
In the year of 2017 Svenska Dagbladet reported that seven out of ten entrepreneurs in Sweden 
are men. One explanation to this could be that female entrepreneurs have a lack of self-
confidence and ability to run their own companies. In addition to this the values of the social 
constructed reality have created a society where men and women are said to possess different 
knowledge. In this society the ability of being a good entrepreneur is connected with the gender 
stereotypes of a man. In one way an entrepreneurs’ most important resource is them self. It's 
therefore significant for them to work with self leadership. Therefore, the purpose of this study 
is to examine in what way gender stereotypes and other factors is affecting entrepreneurs’ self 
leadership. Furthermore, the purpose is to see if this is a reason for the imbalance that exists. 
 
In order to complete the purpose, a qualitative method was used. Five male entrepreneurs and 
five female entrepreneurs have been interviewed with the critical incidents technique. The 
results show that gender stereotypes partly affect the work with self leadership. In addition to 
this, other factors also have an impact of the work with self leadership. We haven’t discovered 
any difference between male and female entrepreneurs in terms of their work with self 
leadership and therefore we can’t see it as a cause for the imbalance that exists.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Begreppsram  
 
Självledarskap  
Självledarskap utvecklades och presenterades först av Manz (1986) som en förlängning av den 
tidigare etablerade “self-management theory” (Manz & Sims, 1980, 1986, 1987; Georgianna, 
Müller, Schermelleh-Engel & Petersen, 2016). Genom att tillämpa självledarskap utvecklas 
individens förmåga att styra och kontrollera sina egna tankar och ageranden (Manz, 1986; 
D’Intino, Goldsby, Houghton & Neck, 2007; Bendel, Sullivan & Marvel, 2019), vilket bidrar 
till att individen har lättare för att arbeta med motgångar och besitter en utvecklad förmåga att 
motivera sig själv och utveckla sina tankemönster (Norris, 2008; Stewart, Courtright & Manz, 
2011; Bendell, Sullivan & Marvel, 2019). Utfallet av detta bidrar till förbättrade 
organisatoriska och personliga resultat, då individen tillämpar beteendefokuserade strategier, 
naturliga belöningsstrategier och konstruktiva tankemönsterstrategier (D’Intino et al., 2007; 
Bendell, Sullivan, Marvel, 2019).  
 
Beteendefokuserade strategier eftersträvar att individen ska öka sin självmedvetenhet för att 
underlätta hantering av olika beteenden (Neck & Houghton, 2006; D’Intino et al., 2007; 
Bendel, Sullivan & Marvel, 2019). De naturliga belöningsstrategierna skapas i situationer då 
individen motiveras eller belönas vid utförandet av en uppgift som de upplever som rolig 
(D’Intino et al., 2007), vilket utvärderas utifrån två stycken primära strategier. Den första 
strategin tar sin utgångspunkt i en meningsskapande process, för att uppgiften ska kännas 
givande krävs det att den också skapar mening för individen. Den andra strategin grundas i att 
individen utvecklar en förmåga att se det positiva i olika uppgifter och eliminerar de obehagliga 
och negativa aspekterna av uppgiften. Utfallet av detta bidrar till en ökad prestation i 
arbetsrelaterade uppgifter, vilket skapar motivation, mening och en känsla av kompetens och 
självbestämmande (Deci & Ryan, 1987).  Bildandet av konstruktiva tankemönster underlättas 
genom konstruktiva tankemönsterstrategier för att förändra det ordinära tankesättet (Neck & 
Manz, 1992; D’Intino et al., 2007). Det vill säga att om en individ bedömer en aktivitet ur en 
positiv synvinkel och förväntar sig ett bra resultat är individen mer benägen att leverera ett bra 
resultat (D’Intino et al., 2007).  
 
Entreprenören  
Rusu, Isac, Cureteanu och Csorba (2012) beskriver hur begreppet entreprenör är en 
multidimensionell term som är svår att definiera. Men samtidigt bör inte definitionen begränsas 
till en enda betydelse av vad en entreprenör är, utan främja den heterogena aspekten (Welter, 
Baker, Audretsch & Gartner, 2016). Denna studie kommer dock att utgå från entreprenören 
utifrån följande aspekter. En entreprenör är en individ som ser möjligheter och gör något av 
dessa möjligheter i syfte att exempelvis skapa arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och 
möjligheten att få vara innovativ (Rusu et al., 2012; Block, Fisch & van Praag, 2017). Vidare 
är en entreprenör en individ som är fylld av motivation och kreativitet att få skapa och utveckla 
företag (Ramsey, 2011). De besitter en god kommunikativ förmåga och har ett gott 
självförtroende. Avslutningsvis ses en entreprenör som optimistisk genom att de i hög 
utsträckning kan identifiera möjligheter och är därmed benägna att ta risker.  



  

 
Könsstereotypa normer  
Sweida och Reichard (2013) beskriver att kön är en social konstruktion som människor föds in 
i. Anledningen till detta är för att samhället bygger på stereotypa normer som säger att kvinnor 
och män ska bete sig på olika sätt, vilket påverkar individers uppfattningar om sig själva, deras 
beslutsfattande och deras värderingar speglar deras könsspecifika roller. Trots att det 
nödvändigtvis inte efterliknar deras faktiska karaktär (Henry, Foss & Ahl, 2016). Enligt de 
stereotypa normerna förväntas mannen eftersöka hög prestige, goda resultat och auktoritet, 
medan kvinnan förväntas visa hög grad av engagemang, empati och närhet (Alvesson & 
Kärreman, 2012; Zampetakis, Bakatsaki, Kafetsios & Moustakis, 2016). 
 
Definition av kön 
Med utgångspunkt i ovanstående definition av könsstereotypa normer verkar det biologiska 
könet och det socialt konstruerade könet som en enhet (Wood & Eagly, 2010). Dock utgår vi 
från att det biologiska könet är det kön som individen föds till och det socialt konstruerade 
könet är det som samhället formar individen till att bli. Det biologiska könet är inte knutet till 
vissa specifika egenskaper, utan en man och en kvinna kan besitta samma egenskaper på 
samma sätt som att exempelvis två män kan besitta olika egenskaper.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och Problemformulering  
År 2017 rapporterade Svenska Dagbladet att sju av tio entreprenörer i Sverige är män, enbart 
tre av tio är kvinnor (Wande 2017). Enligt Veckans Affärer (2018) antas denna skillnad bli allt 
större då andelen kvinnliga entreprenörer minskar, vilket är något som även Wilson, Kickul 
och Marlino (2007) påvisar, och en anledning till detta grundas i att de kvinnliga 
entreprenörerna i högre utsträckning tvivlar på sina kunskaper och förmåga att bygga upp och 
driva företag. En faktor till den starka misstron som kvinnliga entreprenörer känner kan tänkas 
grundas i det faktum att de i stor utsträckning möter hinder under sin karriär, i form av att de 
måste påvisa ökad legitimitet och besitta högre förståelse för sina bolag (Marlow & Patton, 
2005; Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari, 2011; McGowan, Cooper, Durkin & O’Kane, 
2015). Hindren är något som även är synonymt med andra arbetsbefattningar, då den manliga 
dominansen har skapat en socialt konstruerad verklighet som utgår från maskulina normer 
(Alvesson & Kärreman, 2012). Utfallet av den sociala konstruktionen har bidragit till att det 
som anses manligt även är det som värderas högst på arbetsplatsen (Van den Brink, Holgersson, 
Linghag & Deé, 2016), exempelvis via karaktärsdrag som präglas av självständighet, 
risktagande, ambition och dominans, istället för de mjukare karaktärsdragen som känslighet, 
förståelse och medkänsla (Eddleston & Powell, 2008; Wood & Eagly, 2010).   
 
Även entreprenörskap och förmågan att vara en god entreprenör ses som maskulint betingat 
(Wilson, Kickul & Marlino, 2007; Mignonne Sims, Gong & Hughes 2016), vilket även 
synliggörs i det faktum att orden “entreprenör” och “man” många gånger ses som substitut för 
varandra (Gupta, Turban, Wasti, & Sikdar, 2009; Ahl & Marlow, 2012). Framgångsrika 
entreprenörer karaktäriseras av bland annat kompetens, proaktivitet och förtroende vilket 
stereotypiskt sett förknippas med maskulina egenskaper (Bird & Brush, 2002; Ahl, 2006; 
Coleman, 2016). Det bidrar till att kvinnor upplever att de inte i samma utsträckning besitter 
rätt egenskaper för att bli entreprenörer (Wilson, Kickul & Marlino, 2007). Ytterligare en 
aspekt grundas i att männens affärsmässiga förmåga i form av att starta, driva och utveckla 
företag sägs vara högre än kvinnors (Henry, Foss, Fayolle, Walker & Duffy, 2015; Mignonne 
Sims, Gong & Hughes, 2016). Eddleston och Powell (2008) samt Jennings och Brush (2013) 
visar en förklaring till detta då kvinnliga entreprenörer i högre utsträckning antas arbeta mot 
icke-ekonomiska mål. Dessa kan exempelvis innefatta processen att finna balans mellan 
arbetsliv och privatliv samt arbetet med att uppfylla goda anställningsförhållanden, vilket leder 
till att fokus inte blir på ekonomisk tillväxt. Att kvinnor värdesätter balansen mellan privatliv 
och arbetsliv är även något som Cromie (1987) visar i sin studie. Forskaren menar att kvinnliga 
entreprenörer anser att barn är en begränsning som hämmar deras arbetsliv. Studien som 
genomfördes byggde dock på ett urval av 138 kvinnor där endast 13 av dessa ansåg att barn 
var en begränsning för dem. Med utgångspunkt i att det var färre män som ansåg att barn var 
ett hinder, gjordes en generalisering gentemot kvinnorna. Trots att generaliseringen inte var 
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representativt för urvalet, vilket är en problematik som värderingarna i den socialt konstruerade 
verkligheten har gett upphov till (Mirchandani, 1999).  
Grunden till de skilda uppfattningarna om manliga och kvinnliga egenskaper baseras på de 
stereotypa normer som florerar i samhället (Bihagen & Härkönen, 2014). Dessa normer skapar 
olika uppsättningar av egenskaper och beteenden som kvinnor eller män förväntas efterlikna 
(Henry, Foss & Ahl, 2016). Uppsättningarna verkar inte alltid till fördel för kvinnor i 
affärsrelaterade situationer, då kvinnor inte sägs ha tillräckligt med kraft att leda en grupp 
människor, medan män ses som naturliga och starka ledare (Bihagen & Härkönen, 2014). 
Samtidigt som den kvinnliga arbetskraften kan dömas för att vara hård och okänslig om de 
visar för starka manliga attribut (Ahl & Marlow, 2012). Lika väl som att kvinnor kan upplevas 
som svaga om de feminina sidorna framhävs för tydligt, vilket försätter kvinnor i en tvetydig 
kontext där de ges snäva utrymmen att finna sin egen personlighet (Bird & Brush, 2002; Ahl, 
2006; Ahl & Marlow, 2012). Männen däremot premieras många gånger när de visar mer 
omvårdande drag (Bihagen & Härkönen, 2014).  
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är detta ett resultat av den socialt konstruerade 
verkligheten och värderingarna som den har gett upphov till. Det är därmed av vikt att skilja 
mellan det biologiska könet och det socialt konstruerade könet (Wood & Eagly, 2010). Det 
biologiska könet representerar det kön som individen föds till medan det socialt konstruerade 
könet är det som samhället formar individen till att bli. Något som förbryllar är att många 
forskare använder osynliga manliga normer för att döma kvinnors aktiviteter, genom att 
jämföra kvinnor och män utan att ta hänsyn till den socialt konstruerade verkligheten (Ahl, 
2006; Lewis, 2006). Anledningen till detta är att de manliga attributen värdesätts högre än de 
kvinnliga, enligt den sociala konstruktionens hierarkiska värdering (Bird & Brush, 2002; Ahl, 
2006; Coleman, 2016). Sweida och Reichard (2013) menar att en minskning av manliga 
stereotypa barriärer, samt en ökning av kvinnors självförmåga skulle kunna bidra till ökat 
engagemang och en vilja för kvinnor att starta företag. 
 
Entreprenörens viktigaste resurs är ur ett perspektiv de själva, då entreprenören måste ha 
förmågan att arbeta med sig själv för att nå de mål som eftersträvas (Bendell, Sullivan & 
Marvel, 2019). Vidare beskriver Mignonne Sims, Gong och Hughes (2016) hur entreprenörens 
personliga identitet avspeglar det arbete som bedrivs och den entreprenöriella kraft som de 
besitter. Det blir därför av vikt att arbeta med kognitiva tankar i termer av exempelvis 
motivation, idéer, innovation och handling (Godwin, Neck & D’Intino, 2016). Självledarskap 
ses i den benämning som ett viktigt verktyg för entreprenören, i deras förmåga att utveckla sig 
själva och sitt företag (D’Intino et al., 2007). Genom att bruka självledarskap arbetar 
entreprenören med att styra och kontrollera sina egna tankar och handlingar, med syfte att 
förbättra sin motivation och sina strategiska val (Stewart, Courtright & Manz, 2011; Bendell, 
Sullivan & Marvel, 2019). Självledarskap, likt den socialt konstruerade verkligheten, grundas 
på maskulina normer och ideal (Conger & Kanungo, 1988; Neck & Houghton, 2006), samtidigt 
som självledarskap bygger på ledarskapsteorier som stärker kvinnliga attribut, exempelvis i 
form av självmedvetenhet och självverkan (Fletcher, 2004). Den maskulina undertonen finns 
dock kvar och dominerar vilket gör att självledarskap blir starkare associerat med maskulinitet 
(Bendell, Sullivan & Marvel, 2019). Utöver påverkan från värderingarna i den socialt 
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konstruerade verkligheten beskriver D’Intino et al. (2007) hur även andra faktorer kan påverka 
entreprenörens självledarskap. Andra faktorer utgörs exempelvis av kultur, personlighetsdrag, 
utbildning, arbetslivserfarenhet och ålder. 
 
Bendell, Sullivan och Marvel (2019) beskriver hur manliga entreprenörer med hjälp av 
självledarskap bedriver starkare målsättningsstrategier medan kvinnliga entreprenörer i högre 
utsträckning fokuserar på relationer. Dock grundas denna studie på en bransch som är kraftigt 
mansdominerad, vilket kan bidra till att skillnaderna växer sig ännu starkare. Sweida och 
Reichard (2013) beskriver bland annat att antalet kvinnliga entreprenörer är väldigt få, vilket 
Bendell, Sullivan och Marvel (2019) också belyser genom att ge förslag på vidare forskning 
som utgår från en genusmedveten studie inom självledarskap i olika kontexter, eftersom 
värderingen av kvinnor och män kan se olika ut beroende på sammanhang. Även Norris (2008) 
belyser avsaknaden av genusmedvetna studier om självledarskap, grunden till detta ligger i att 
kvinnorna i studien var mer benägna att bruka självledarskap. Dock var inte könsskillnader det 
centrala i studien, vilket möjliggör att det kan ligga till uttryck för vidare forskning. Neck och 
Houghton (2006) review om självledarskap visar även den en avsaknad av genusmedvetna 
studier om självledarskap. Neck och Houghton (2006) samt Stewart, Courtright och Manz 
(2011) belyser båda hur individers personlighet och egenskaper kan tänkas ligga till grund för 
självledarskapets utformning, därmed kan det området vara intressant för vidare forskning. 
Med utgångspunkt i den här problematiken kommer följande studie att behandla; På vilket sätt 
könsstereotypa normer och sekundärt andra faktorer påverkar entreprenörens arbete med 
självledarskap?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt könsstereotypa normer påverkar manliga 
och kvinnliga entreprenörers arbete med självledarskap. Utfallet bidrar till en ökad förståelse 
för om specifika egenskaper som ryms inom de könsstereotypa normerna ligger till grund för 
den obalans som råder i fördelningen mellan manliga och kvinnliga entreprenörer, samt om det 
finns andra faktorer som påverkar entreprenörens självledarskap, enskilt eller i kombination 
med andra.   

1.3 Frågeställning  
På vilket sätt könsstereotypa normer och sekundärt andra faktorer påverkar entreprenörens 
arbete med självledarskap? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Teoretisk positionering  
För att studiens syfte ska uppnås krävs det teorier som både beskriver människans handlande 
och vilken påverkan yttre faktorer har på individen. Norris (2008) beskriver hur social learning 
theory och social cognitive theory används för att skapa en uppfattning för hur entreprenörer 
agerar och vad som motiverar dem, och hur detta ligger till grund för att skapa en förståelse 
om deras självledarskap. Social learning theory bygger på strategier om hur människor kan 
påverka sin situation, motivation och sitt beteende. Social cognitive theory däremot beskriver 
hur människor och miljö interagerar med varandra och vilka beteendemässiga resultat en 
individ vill åstadkomma.  
 
Med hjälp av feministisk teori skapas en möjlighet att med en kritisk ansats gå in och slå hål 
på antaganden som den socialt konstruerade verkligheten har skapat. Och istället studera 
människors handlande och kvaliteter utifrån deras faktiska kompetens och agerande. Med 
utgångspunkt i att entreprenörskap fortfarande ses som maskulint betingat (Wilson, Kickul & 
Marlino, 2007; Mignonne Sims, Gong & Hughes, 2016) och att kvinnan inte sägs besitta de 
kvaliteter och tankesätt som en entreprenör bör ha (Wilson, Kickul & Marlino, 2007; Ahl & 
Marlow, 2012), blir det extra viktigt att med feministisk teori studera detta ämne, för att tydligt 
se till individens handlande.  
 
Tidigare studier inom detta område har ställt hypoteser utifrån självledarskapsteorier och de tre 
strategier som självledarskap bygger på; naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade 
strategier och konstruktiva tankemönsterstrategier (Bendell, Sullivan & Marvel, 2019). 
Dessutom har normativa teorier använts, som syftar till att beskriva hur individer och 
organisationer bör agera för att uppfylla ett visst resultat. Dock bygger självledarskap, som 
tidigare nämnt, på social learning theory samt social cognitive theory, vilket bidrar till att dessa 
ligger till grund för den teoretiska basen i studien. Vidare används feministisk teori för att 
tillföra en kritisk ansats för de värderingar som den socialt konstruerade verkligheten har 
skapat.  

2.2 Feministisk teori 
Studier visar att skillnader finns mellan manliga och kvinnliga entreprenörer (Mirchandani, 
1999; Ahl & Marlow, 2012; Henry, Foss & Ahl, 2016). Dock tycks dessa skillnader utgå från 
den socialt konstruerade verkligheten och de värderingar som har skapats, som säger att 
kvinnor och män ska agera och bete sig på olika sätt (Henry, Foss & Ahl, 2016). Dessa roller 
är även hårt förankrade, vilket bidrar till att män och kvinnor i många avseenden väljer att 
anamma den roll som den socialt konstruerade verkligheten har bestämt (Connell, 1987).  
Entreprenörskapsstudier tar i många fall uttryck genom att studera hur manliga och kvinnliga 
entreprenörer arbetar, dock utan hänsyn till att verkligheten är socialt konstruerad 
(Mirchandani, 1999; Ahl, 2006; Henry, Foss & Ahl, 2016). Istället jämförs kvinnans arbete 
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med mannens, då den maskulina arbetsnormen ses som standard (Kobayashi et al., 1994; 
Henry, Foss & Ahl, 2016), och utfallet av detta bidrar till att kvinnan bör efterlikna de 
maskulina arbetsnormerna för att bli framgångsrik (Mirchandani, 1999).   
 
Med hjälp av feministisk teori skapas en förståelse för det kvinnoförtryck som råder, vilket 
möjliggör att en förändringsprocess kan inledas, som förändrar de traditionella definitionerna 
som finns (Kobayashi et al., 1994). Uppkomsten av det existerande kvinnoförtrycket grundas 
på maktförhållanden som finns i samhället samt strukturella barriärer som existerar, vilka 
påverkar könsstrukturerna i organisationer och i yrkeslivet (Mirchandani, 1999; Ahl, 2006). 
Utfallet av detta bidrar till en ökad förståelse för att genusproblematiken existerar utanför 
organisationen och ses som en produkt av den socialt konstruerade verkligheten (Mirchandani, 
1999). Värderingarna som den socialt konstruerade verkligheten har gett upphov till ifrågasätts 
starkt av feministisk teori, då värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten i många 
avseenden sammanfogar det biologiska könet med det socialt konstruerade könet 
(Ramazanoglu, 1993). Istället menar teorin att det inte finns några avgörande biologiska 
skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörer, utan grunden till de markanta 
skillnaderna mellan kvinnor och män grundas på värderingarna från den socialt konstruerade 
verkligheten (Ramazanoglu, 1993; Mirchandani, 1999; Henry, Foss & Ahl, 2016). Med hjälp 
av feministisk teori studeras individers egenskaper och kvaliteter istället för deras socialt 
konstruerade kön och de stereotypa normer som kopplas till män och kvinnor, vilket avancerar 
tänkandet (Ahl & Marlow, 2012; Ahl, 2006). 

2.2.1 Liberalfeminism  
Liberalfeminism är en inriktning inom feministisk teori som också ställer sig kritiska till 
värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten (Kark, 2004; Ahl, 2006). Istället 
definieras människan utifrån dennes förmåga att fatta rationella beslut (Ahl, 2006). Män och 
kvinnor ses ur detta perspektiv som jämlika. Utfallet av detta bidrar till att de särskiljer det 
biologiska och det socialt konstruerade könet och förkastar det senare (Kark, 2004), detta för 
att det inte finns några medfödda egenskaper som gör mannen till en överlägsen individ. 
Därmed är en underställd kvinna ett tecken på diskriminering eller något annat typ av hinder, 
och är inte beroende av det faktum att det är en kvinna (Ahl, 2006).  
 
Liberalfeminismen belyser hur värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten har skapat 
maktstrukturer och barriärer som bygger på maskulina normer (Ahl, 2006). För att en 
förändring ska kunna ske är det därmed av vikt att förstå ursprunget i dessa strukturer och 
barriärer och vilka olikheter som dessa har skapat (Sarasvathy, 2004; Marlow & Patton, 2005). 
Samt att olikheterna grundas i fördomar, diskriminering och stereotyper som värderingarna i 
den socialt konstruerade verkligheten har skapat (Carli & Eagly, 2001). Genom att dessa 
barriärer och maktstrukturer synliggörs och bryts ner, visar liberalfeminismen att individer 
bedöms utifrån deras kompetens och inte utifrån det faktum att de besitter ett visst biologiskt 
kön.  



 6 

2.3 Självledarskap  

2.3.1 Social learning theory 
Individer är i ständig interaktion med varandra vilket ger upphov till socialt lärande som på sikt 
skapar normer och regler för vad som är korrekt (Reed, Evely, Cundill, Fazey, Glass, Laing, 
Newing, Parrish, Prell, Raymond & Stringer, 2010; Fraizer & Tupper, 2018). Det sociala 
lärandet är en ständigt pågående process, vilket innebär att normer och regler med tiden kan 
förändras. Tidigare har socialt lärande definierats som individuellt lärande i olika sociala 
sammanhang och uppstod genom att individen exempelvis imiterade sina förebilder (Bandura, 
1977). En ny definition av socialt lärande har uppstått som utgår från att individer ska ha 
förmågan att förstå och ta in socialt lärande, vilket kräver uppmärksamhet, motivation och en 
förmåga att reproducera andras beteenden (Reed et al., 2010; Steinbauer, Renn, Taylor & 
Njoroge, 2014). Samt förmågan att försätta det i en större social kontext, vilket sätter prov på 
individen att aktivt delta i den sociala kontexten och på så vis uppmuntra den dynamiska 
interaktionen mellan människor (Muro & Jeffrey, 2008).  
 
För att socialt lärande ska kunna uppstå måste individer visa förändrade beteenden, attityder 
och normer (Ison, Röling & Watson, 2007; Stagl, 2007). Det ska även bidra till ökat förtroende 
och respekt mellan individer, samt stärka de delade målen som finns i den sociala kontexten. 
Det sociala lärandet kan ske genom exempelvis informationsöverföring, det vill säga inlärning 
av ny fakta som utbyts genom social interaktion (Newig, Günther & Pahl-Wostl, 2010), men 
kan också ske genom övertygelse via utbyte av idéer och värderingar (Reed et al., 2010). Det 
vill säga att socialt lärande inte sker genom formella regler, utan via positiva upplevelser som 
är involverade i samhället (Wildemeersch, Jansen, Vandenabeele & Jans, 1998; Benn, 2000).  
 
Resultatet av denna process bidrar till att individer i sociala grupper skapar en ökad 
samhörighet, via likartade värderingar och normer (Frazier & Tupper, 2018). Utfallet av detta 
skapar en ökad homogenitet. Med utgångspunkt i att socialt lärande är en ständigt pågående 
process, kan det bidra till att grupper omvärderar sina regler, normer, maktrelationer och sociala 
nätverk med tiden (Reed et al., 2010). Det sociala lärandet leder till att individer blir medvetna 
om vilka konsekvenser ett visst beteende medför, genom att handlingar som framkallar 
belöning upprepas och handlingar som medför straff undviks och upprepas inte i samma 
utsträckning (Pratt, Cullen, Sellers, Winfree Jr., Madensen, Daigle, Fearn & Gau, 2010).  
 
Sammanfattningsvis om ett lärande ska betraktas som socialt lärande bör det uppfylla två krav 
(Reed et al., 2010). Det första innebär att visa att en förändring av förståelsen har skett, vilket 
kan vara ytligt genom enbart ny information. Men det kan även ha skett på ett djupare plan 
genom exempelvis förändringar i attityder och världssyn. Det andra kravet enligt författarna 
innefattar förmågan att gå bortom individen och förstå att lärandet sker i en större social kontext 
genom sociala interaktioner och processer mellan aktörer inom ett socialt nätverk.  
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2.3.2 Social cognitive theory 
Varje enskild individ är sin egen agent, det är individen själv som skapar förutsättningar för att 
de ska känna behag, styra sina tankar och handlingar samt kontrollera sin egen effektivitet 
(Bandura, 2005). Detta betyder att individen lägger grunden för sin egen utveckling, genom att 
de med erfarenhet finner saker som de uppskattar och därmed har förmågan att reglera sin 
motivation (Bussey & Bandura, 1999). Det mänskliga beteendet är vidare resultatet av det 
dynamiska samspelet mellan personlig-, beteende- och miljömässig påverkan, för att individen 
ska ha förmågan att förändra och konstruera den miljö de själva vill leva i (McAlister, Perry & 
Parcel, 2008). Individens förmåga att leda och utveckla sig själv bygger på fem stycken olika 
kategorier; (1) psykologiskt avgörande faktorer av ett beteende, (2) observationsinlärning, (3) 
miljömässigt avgörande faktorer av ett beteende, (4) självreglering och (5) moralisk frigörelse.  
 
Psykologiskt avgörande faktorer av ett beteende innebär att individen tror att sannolikheten av 
olika resultat är beroende av det beteende som de själva väljer (McAlister, Perry & Parcel, 
2008). Den grundläggande idén för det mänskliga handlandet utgår från att individen utifrån 
subjektiva val maximerar fördelar och minimerar kostnader. Genom subjektiva val ökar 
individen sin själveffektivitet, då individen är medveten om att hon kan påverka sitt liv. 
Själveffektivitet är enligt Bandura (1997) en av de viktigaste faktorerna för individens 
utveckling.  
 
Observationsinlärning sker enligt Bandura (2002) utifrån fyra processer; (1) uppmärksamhet, 
(2) kvarhållande, (3) produktion och (4) motivation. Den första processen visar individers 
förmåga att uppmärksamma beteenden hos människor i sin omgivning. Via kvarhållande har 
individer förmågan att sortera och framkalla observerade önskvärda beteenden. Produktion är 
beroende av individers kommunikation och själveffektivitet för att utföra ett observerat 
beteende. Det förväntade resultatet av ett valt beteende styr individers motivation till att agera. 
Utfallet av observationsinlärning har ingen betydelse för individers beteendeförändringar om 
inte miljön stödjer det nya beteendet (Bandura, 2002), detta för att miljön har en stark påverkan 
på individers beteende (McAlister, Perry & Parcel, 2008).  Externa påtryckningar kan därmed 
försätta individer i obalans (Bandura, 1998). Dock kan individer genom att erkänna det hinder 
de står inför, finna vägar för att avlägsna eller övervinna dem.  
 
Bandura (1997) identifierar sex olika sätt för självreglering; (1) självövervakning, individens 
observation av sitt eget beteende, (2) målsättning, individens förmåga att tänka långsiktigt, (3) 
feedback, hur väl de svarat upp till målsättningen och hur det kan förbättras, (4) självbelöning, 
individens belöningssystem för sig själv, (5) självinstruktion, individens förmåga att leda sig 
själv innan, under och efter påfrestande prestationer och (6) socialt stöd, uppnås när individen 
funnit människor som ger uppmuntran. Dessa strategier ställer krav på individens förmåga att 
kunna hantera sig själv snarare än sin viljestyrka (McAlister, Perry & Parcel, 2008). 
Grundtanken är att individen kan påverka sitt eget beteende genom belöningar, motivation och 
miljöförändringar.  
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2.3.3 Andra påverkansfaktorer på entreprenörens självledarskap  
Enligt D’Intino et al. (2007) kan entreprenörens självledarskap även påverkas av andra faktorer 
som exempelvis kultur, personlighetsdrag, utbildning, arbetslivserfarenhet samt ålder. 
Författarna menar fortsättningsvis att det finns olika kulturella dimensioner som påverkar 
entreprenörens självledarskap, exempelvis graden av jämlikhet, graden av individualism och 
graden av långsiktigt tänk. Vidare beskriver de hur vissa individer mer naturligt har förmågan 
att leda sig själva, vilket grundar sig i individens personlighet. Unga människor tenderar att 
engagera sig mer i självledarskap då de generellt är mer målorienterade och har ett större behov 
av att finna sin egen identitet. Den äldre generationen är inte lika benägna att engagera sig i 
självledarskap vilket grundar sig i att de redan har funnit sin identitet och har därmed i högre 
grad funnit sin självkänsla. Dock menar D’Intino et al. (2007) att de inte har funnit några direkta 
kopplingar mellan kön och självledarskap och menar vidare att det därför krävs ytterligare 
forskning inom det fältet.   

2.4 Analysmodell  
Med utgångspunkt i studiens syfte utgår studien från att undersöka på vilket sätt könsstereotypa 
normer och sekundärt andra faktorer påverkar entreprenörens självledarskap. I likhet med det 
som Mignonne Sims, Gong och Hughes (2016) beskriver, för entreprenören med sig en stor 
del av sin personliga identitet och erfarenheter in i sitt bolag. Med utgångspunkt i den socialt 
konstruerade verkligheten och de värderingar som den har skapat kan tänkas att de kvinnliga 
och manliga entreprenörernas arbete genomsyras av detta (jfr Alvesson & Kärreman, 2012). 
Även det faktum att entreprenörskap och förmågan att vara en god entreprenör ses som 
maskulint betingat (Mignonne Sims, Gong & Hughes, 2016), stärker denna uppfattning. Det 
innebär att de könsstereotypa normerna i olika utsträckning bör avspeglas i entreprenörernas 
arbete. De teoretiska begrepp som ryms inom de könsstereotypa normerna är hämtade från 
social learning theory samt feministisk teori, genom att dessa teorier grundar sig i hur vi lär oss 
av andra samt förmedlar en kritik mot de könsstereotypa normer som har skapats (Kark, 2004; 
Ahl, 2006; Reed et al., 2010; Fraizer & Tupper, 2018). Könsstereotypa normer är därmed en 
påverkansfaktor som tas hänsyn till i analysen av den insamlade datan. Dock tycks även 
forskare i vissa fall göra ohållbara generaliseringar eller jämföra kvinnors och mäns 
prestationer utifrån ett manligt ideal (Cromie, 1987; Ahl, 2006; Lewis, 2006), vilket ger ett 
sken av att bilden som den socialt konstruerade verkligheten har skapat inte alltid behöver 
stämma överens med den faktiska verklighet som vi lever i.   
 
Identifieringen av att den socialt konstruerade verkligheten inte alltid tycks stämma ger 
indikationer på att andra faktorer kan påverka entreprenören och arbetet med självledarskap. 
Dessa faktorer involverar bland annat kultur, personlighetsdrag, utbildning och 
arbetslivserfarenheter (D’Intino et al., 2007), som i sin tur påverkar hur entreprenören arbetar 
med självledarskap. Dessa faktorer blir därmed också potentiella påverkansfaktorer att ta 
hänsyn till vid analysen av den insamlade datan, antingen separat eller i samverkan med andra 
faktorer eller könsstereotypa normer.  
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Entreprenörens viktigaste resurs är som tidigare nämnt de själva (Bendell, Sullivan & Marvel, 
2019). Det blir därmed av stor vikt för dem att arbeta med sina kognitiva tankemönster och sin 
motivation för att hantera med- och motgångar, för att ha förmågan att använda sig av 
självledarskap på ett effektivt sätt. De teoretiska begrepp som är kopplade till detta är hämtade 
från social cognitive theory, genom att det belyser interaktionen mellan människor och miljö 
samt individens förmåga att uppnå beteendemässiga resultat. Till följd av att studien ämnar 
undersöka hur entreprenörer med maximalt tre stycken anställda arbetar med detta, skapas stora 
möjligheter att se vilken betydelse och påverkan självledarskap har på dem.  
 
Genom att koppla samman dessa delar skapas en förståelse för på vilket sätt könsstereotypa 
normer och sekundärt andra faktorer påverkar entreprenörens självledarskap. Det vill säga att 
de könsstereotypa normerna påverkar individer i termer av deras handlande och hur 
omgivningen ser på dem. Samtidigt som även andra faktorer kan påverka dessa delar, enskilt 
eller i kombination med varandra. Detta påverkar sedan entreprenörens självledarskap och 
deras förmåga att leda sitt företag i med- och motgångar.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Val av metod 
Studien syftar till att studera på vilket sätt könsstereotypa normer och sekundärt andra faktorer 
påverkar manliga och kvinnliga entreprenörers arbete med självledarskap. Människan blir 
därmed en beroende variabel för att förstå hur dessa könsstereotypa normer påverkar 
entreprenörers självledarskap (Ahrne & Svensson, 2015). Trost (2010) menar att utformningen 
av studiens syfte och frågeställning avgör vilken metod som är lämpligast för undersökningen. 
Om syftet är att öka förståelsen för en företeelse och finna samband bör en kvalitativ ansats 
antas. Genom att tillämpa en kvalitativ metod möjliggörs att med berättelser kunna beskriva 
olika händelser individer har ställts inför (Woolsey, 1986) och detta sker via Critical Incidents 
Technique (CIT) där kritiska händelser studeras. Genom att tillämpa CIT, som är av kvalitativ 
karaktär, kommer studien visa ett djup av det studerade fallet, då det ger en närhet till 
datamaterialet och bidrar till att vi kan arbeta efter ett tolkande arbetssätt (jfr Denscombe, 
2018).  
 
Vidare antas en deduktiv ansats då denna studie utgår från vad tidigare forskning har belyst 
kring ämnet, det vill säga att utgångspunkten är redan existerande teori. Hsieh och Shannon 
(2005) menar att en deduktiv ansats kan vara passande för en studie om fenomenet som ska 
undersökas är ofullständigt och har nytta av ytterligare tillägg. Denna studie syftar till att 
undersöka på vilket sätt könsstereotypa normer och andra faktorer påverkar entreprenörers 
arbete med självledarskap, vilket grundar sig i avsaknaden av befintlig forskning kring 
kopplingen mellan könsstereotypa normer och självledarskap. Därför är en deduktiv ansats att 
föredra, men också för att det tillåter att “testa” om det empiriska materialet bekräftar den 
uppställda frågeställningen1.  

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Definition av Critical Incident Technique  

CIT är en utforskande kvalitativ metod som präglas av hög flexibilitet på grund av att den kan 
användas på studier av olika karaktär (Woolsey, 1986). Metoden visar hög grad av reliabilitet 
och validitet genom att den baseras på omfattande och detaljerade beskrivningar av en individs 
upplevda händelser. Utgångspunkten ligger i händelser som individen har observerat och 
upplevt och som är av kritisk prägel, oavsett om det är en positiv eller negativ association 
kopplat till händelsen (Woolsey, 1986; Edvardsson & Roos, 2001). Woolsey (1986) 
understryker vidare att händelserna ska vara specifika och detaljrika, snarare än generella. CIT 
består av ett antal intervjuer som syftar till att fånga individens direkta observationer av deras 
eller andras beteenden.   
 

                                                
1 Hans Englund, professor, Föreläsning F2 innehållsanalys, Örebro Universitet den 27 november 2018  
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Med utgångspunkt i att informanterna ska återberätta händelser som de har upplevt, är det av 
stor vikt att ta hänsyn till deras minne för att de ska ha förmågan att ge välgrundade svar, då 
validiteten i de svar som inkommer ska vara av hög kvalitet (Edvardsson & Roos, 2001). 
Svaren kan samlas in på många sätt, bland annat genom personliga intervjuer, 
fokusgruppsintervjuer och observationer. Vid intervjuer rekommenderar Edvardsson och Roos 
(2001) en intervjuguide för att få en tydlig struktur i intervjuprocessen. Bitner (1990) 
rekommenderar att använda hypotetiska situationer, det vill säga påhittade scenarion som 
informanter kan tänkas ställas inför, för att erhålla möjliga reaktioner på den hypotetiska 
situationen. Frågorna ska inte behöva delas ut i förväg, då de kritiska situationerna de har ställts 
inför ska ha haft en stark och ihågkommen inverkan på deras liv (Flanagan, 1954). Utfallet av 
intervjuerna kan påverkas av informanternas förmåga att i högre grad komma ihåg de negativa 
händelserna de har ställts inför, då de har en större påverkan på informanternas liv än de 
positiva händelserna (Edvardsson & Roos, 2001).   

3.2.2 Definition av kritisk händelse  
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning uppstår en kritisk händelse i denna 
kontext då individens självledarskap påverkas av könsstereotypa normer eller andra faktorer. 
Påverkan kan antingen ha ett positivt eller negativt utfall för individens förmåga att leda sig 
själv och det kan exempelvis innefatta att entreprenören har arbetat med ett projekt under en 
längre tid och resultatet blev över förväntan. Resultatet leder i sin tur till olika lärdomar som 
entreprenören tar med sig in i nästkommande projekt vilket påverkar det fortsatta arbetet. Lika 
väl som att det kan utgå från en händelse där entreprenören har arbetat med ett projekt under 
en längre tid men att resultatet inte blev som förväntat. Vidare diskussioner i detta fall utgår 
också från lärdomar och hur de angriper fortsatta projekt.  

3.2.3 Genomförande   
För genomförandet av CIT krävs det att fem steg utförs (Woolsey, 1986). Det första steget 
handlar om att identifiera studiens syfte som bör vara enkelt och klart. Identifieringen av syftet 
är krävande på grund av svårigheten att tydligt precisera en klar kontext i studien. Studiens 
syfte handlar primärt om på vilket sätt könsstereotypa normer påverkar entreprenörers 
självledarskap och sekundärt om andra faktorer som kan påverka, detta för att det har 
identifierats ett gap i existerande teori som bortser från genusmedvetna studier inom området. 
 
Steg två tar sin utgångspunkt i att planera genomförandet (Woolsey, 1986). CIT ställer inga 
krav på antalet informanter, utan utgår istället från antalet händelser som det rapporteras om. 
Dock är det viktigt att ha i åtanke att studien ska svara upp till korrekt validitet och för att 
bedöma validiteten ska tillräckligt många informanter intervjuas tills dess att studien når ett 
överskott. Genomförandet av intervjuerna ska innehålla tydliga regler för vilka kritiska 
händelser som ska tas upp samt tid, plats och villkor. Det är viktigt att ha i åtanke att ju närmare 
i tid en händelse har skett, desto bättre och mer detaljrik information kan informanterna ge. 
Styrkan i det som redovisas skapar därmed högre reliabilitet. Vi har utformat en intervjuguide 
som vi har delat upp i två delar (Bilaga 1). Den inledande delen utgår från entreprenören och 
dennes bakgrund samt tankar om entreprenörskap och självledarskap, vilket genomförs för att 
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göra informanterna bekväma med att prata om sig själva men också för att starta deras 
tankebanor. Den andra delen tar sin utgångspunkt i de kritiska händelserna som dels är 
förankrade i uppfattningar om könsstereotypa normer men också andra faktorer som kan 
påverka entreprenörernas självledarskap. Alla kritiska händelser är dock förankrade i den 
teoretiska bas som studien håller där frågorna har ställts upp som hypotetiska situationer. 
Samtidigt som frågorna började ta sin form kontaktade vi möjliga informanter till studien, detta 
gjordes främst via mail men också genom att lägga ut inlägg i dels två 
entreprenörnätverksgrupper på Facebook, men också på våra LinkedIn-profiler (Bilaga 3). I 
det första mailet vi skickade ut beskrev vi kort vad studien skulle handla om men vi valde att 
exkludera begreppet “könsstereotypa normer”, eftersom begreppets laddning skulle kunna 
bidra till att svaren blev vinklade (Bilaga 2). Dock skickade vi ut ett sista dokument med mer 
ingående information om studiens syfte och intervjuns upplägg dagen innan intervjun skulle 
genomföras (Bilaga 4). I detta mail presenterade vi begreppet “könsstereotypa normer” i 
samband med andra faktorer som kan tänkas påverka entreprenörens självledarskap. 
Anledningen till varför vi ändå valde att informera om begreppet var för att de fortfarande 
skulle kunna ta ställning till om de vill medverka i studien eller inte, men också för att vara 
tydliga med vad vi faktiskt vill undersöka för att de inte ska känna sig “lurade”. 
 
När planeringen för CIT är genomförd ska data samlas in, som är det tredje steget (Woolsey, 
1986). För att genomförandet av intervjuerna ska kunna genomföras på bästa sätt bör en 
detaljerad guide skrivas och en pilotgenomgång ske av frågorna. När detta är slutfört och 
intervjuguiden är reviderad, ska med fördel en mindre detaljerad guide användas. Det blir i 
detta steg viktigt att beakta att frågorna i intervjuguiden ska indikera kritiska händelser som är 
kopplade till studiens frågeställning. För att tydligt fånga upp informanternas budskap bör 
intervjuarna bruka empatisk lyssning och ställa följdfrågor för att försäkra sig om att de har 
uppfattat informanterna korrekt. Avslutningsvis bör intervjuerna spelas in och med fördel 
transkriberas (Woolsey, 1986). Vi valde att inte utforma en detaljerad intervjuguide och inte 
heller att genomföra en pilotgenomgång på en entreprenör som var relevant för studien. Dock 
testade vi intervjuguiden på varandra samt förde en diskussion med vår handledare för att 
säkerställa att frågorna i intervjuguiden var relevanta för vår studie och förankrade i teorin. 
Efter detta omformulerade vi vissa frågor och därefter uppstod en reviderad intervjuguide. I 
intervjusituationen inledde vi med att berätta kort om CIT, att de skulle vara anonyma och 
själva fick bestämma i vilken utsträckning de ville svara på frågorna samt att vi återigen 
presenterade studiens syfte. Vidare var det av vikt för oss att låta informanterna tala öppet och 
fritt om de kritiska händelser som de har varit med om, samtidigt som vi ställde följdfrågor 
som bidrog till ytterligare diskussion. Avslutningsvis valde vi att spela in intervjuerna, då vi 
båda skulle ha förmågan att vara delaktiga och lyssna på informanterna men även för att kunna 
genomföra transkribering av intervjuerna.      
 
Det fjärde och femte steget utgår från en analys av den data som har samlats in (Woolsey, 
1986). Med utgångspunkt i teorin och de ställda frågorna kategoriserades och sorterades de 
inkomna svaren från intervjun i olika kluster för att ge studiens resultat en struktur. Därefter 
delades dessa kluster in i olika kategorier. Denna fördelning gjordes med hjälp av en 
innehållsanalys som presenteras i avsnitt 3.6 Analysmetod.  
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3.2.4 Samtalsmiljö 
Efter presentationen av oss själva, anonymitetskravet och studiens syfte startade vi upp med 
inledande frågor som är av öppen och allmän karaktär, för att sedan rikta in oss mer mot 
specifika kritiska händelser. Enligt Patel och Davidson (2011) är detta en tratteknik vars syfte 
är att motivera och aktivera informanterna till att känna sig bekväma med situationen för att 
kunna besvara frågorna på ett bra sätt. Intervjuprocessen är många gånger krävande för både 
informanterna och intervjuaren, och det är därmed av vikt att ta hänsyn till detta (Holme & 
Krohn-Solvang, 1997), detta för att vi som intervjuare måste ha förmågan att sätta oss in i 
informanternas situation och ha förmågan att tolka de inkommande svaren på ett korrekt sätt. 
Lika väl som att informanterna ska ha förmågan att uppvisa en rättvis bild av sig själva under 
en kort tidsperiod samt förstå de frågor som ställs utan att försköna svaren. Vi hanterade detta 
genom att inta en lyssnarställning och vara öppna och uppmärksamma under intervjuprocessen, 
för att få informanterna att känna sig hörda och bekväma under intervjuprocessen (jfr Jacobsen, 
2002; Holme & Krohn-Solvang, 1997). Vi var även noggranna med att ställa följdfrågor när vi 
inte förstod svaret eller om intressanta poänger som framfördes inte utvecklades tillräckligt.  
 
För att inte förlora ögonkontakt, andra viktiga minspel och delaktighet i intervjuprocessen 
valde vi att spela in samtalen (Jacobsen, 2002). Inspelningar kan dock ha en negativ inverkan 
på informanterna, genom att det kan uppstå en nervositet och stumhet vid tanken av att de blir 
inspelade. Eftersom vi var tydliga med att informera om nyttjandekravet, det vill säga att 
uppgifter som spelades in enbart var menade för forskningsändamålet (Patel & Davidson, 
2011), upplevde vi att de kände sig trygga med detta. Samtidigt som det också är svårt att 
anteckna allt som sägs (Jacobsen, 2002). Intervjuerna genomfördes både i informanternas 
hemmiljö på deras kontor men även på andra ställen, som exempelvis hotellobbys och i en av 
författarnas kontorsrum på hennes arbetsplats. Vi var genomgående tydliga med att de själva 
fick välja platsen som intervjun skulle hållas på, där det enda kravet var att det skulle vara en 
något lugnare plats där vi inte skulle bli störda av yttre faktorer.  
 
Fördelen med att vi genomförde intervjuer på informanternas kontor eller i deras hemmiljö 
bidrog till att vi framförallt fick en helhetsbild av deras arbetssituation, vilket enligt Widerberg 
(2002) medför värdefull information. Eftersom intervjuer som genomförs på en plats där 
informanter känner sig som hemma kan det bidra till att de uppträder mer normalt (Jacobsen, 
2002). Dock kan informanterna påverkas av andra intryck så som mail, telefon eller andra 
personer (Jacobsen, 2002; Widerberg, 2002) vilket är en nackdel för intervjuns genomförande. 
Författarna menar även att det finns risk för att informanterna inte har haft tid att landa från 
andra möten eller samtal, vilket kan bidra till att det känns uppskruvat. Samtidigt som det kan 
kännas som att intervjuarna tar tid av informanterna, då de kanske känner att de behöver lägga 
tid på annat.  
 
Att genomföra intervjuer på andra allmänna platser bidrar till att intervjuare och informant blir 
mer på samma nivå (Widerberg, 2002). Samtidigt som det kan medföra en viss oro hos 
informanterna att de inte befinner sig i sin normala hemmiljö vilket kan ge konstlade svar 
eftersom informanterna ofta kan uppträda annorlunda i miljöer som de inte vistas i dagligen 
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(Jacobsen, 2002; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Dock menar 
författarna att det inte finns några neutrala miljöer, då yttre faktorer kan påverka informanterna 
oavsett miljö. Vi ansåg därmed att detta tillvägagångssätt var att föredra, då informanterna 
själva fick bestämma den plats där de kände sig mest bekväma.  

3.3 Urvalsmetod  
Informanterna har valts ut utifrån ett strategiskt urval, genom att ett mindre antal informanter 
väljs för att begränsa arbetet utifrån vår tidsram (Esaiasson et al., 2017). Via det strategiska 
urvalet möjliggörs en generalisering av resultatet i en liknande kontext.  
 
Urvalet utgick från ett ändamålsinriktat urval genom att vi hade satt upp ett antal kriterier som 
krävdes för att inkluderas i undersökningen (Merriam, 1994). De kriterier som vi valde att utgå 
från är (1) individen är en verksam entreprenör som driver ett bolag med högst tre anställda, 
detta för att på ett tydligare sätt se hur entreprenörerna arbetar med självledarskap, då de inte 
har några medarbetare eller kollegor som de kan bolla idéer med, (2) individen är mellan 20-
30 år, då yngre individer i större utsträckning engagerar och använder sig av självledarskap 
(D’Intino et al., 2007). Grunden till detta ligger i att yngre människor är mer målorienterade, 
arbetar med att hitta sin identitet, samt (3) varje enskild bransch som entreprenörerna är 
verksamma inom ska innefatta en manlig och kvinnlig entreprenör, detta då vi ska ha förmågan 
att ställa dessa entreprenörer mot varandra och tydligare kunna jämföra kvinnors och mäns 
erfarenheter. Genom våra personliga nätverk och via entreprenörskapsnätverk på Facebook 
kontaktade vi entreprenörer som svarade upp till dessa krav.   
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Nedan återfinns en tabell över samtliga informanter i studien. Då informanterna är anonyma, 
är namnen fiktiva.  
 

Namn Ålder  Bolag Ort 

Joel*  28 Journalistisk mediasajt 
Konferencier  

Stockholm 

Jonna* 29 Retorikkonsult och 
konferencier  

Stockholm 

Pia* 22 Konstnärsentreprenör  Örebro 

Tom* 21 Musikproducent och 
musiker  

Örebro 

Alice*  25 Fotograf Örebro 

Sam*  23 Fotograf Örebro 

Ella* 20 Mental coach  Norrköping 

Emil* 29 Utveckling och 
coachning  

Örebro 

Eva* 29 Teknik influencer  Örebro 

Adam* 26 Ekonom  Örebro  
*Informanterna som är med i studien identifierar sig med sitt biologiska kön. 
Tabell 1 - Översikt av informanter 

3.4 Trovärdighet  
För att bedöma studiens trovärdighet har i synnerhet fyra aspekter tagits i beaktande. Bryman 
och Bell (2013) beskriver dem som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. 
Med utgångspunkt i att verkligheten ses som socialt konstruerad är det viktigt att ha i beaktande 
att samhället förändras och att svaren som inkommit därmed verkar i enighet till den här tiden. 
För att göra studien tillförlitlig kan de transkriberade svaren med fördel skickas ut till 
informanterna om osäkerhet skulle uppstå. Men eftersom intervjuerna spelades in kunde vi gå 
tillbaka till inspelningarna vid tveksamheter.  
 
Överförbarhet behandlar i vilken grad studien går att generalisera i andra kontexter (Bryman 
& Bell, 2013). Med utgångspunkt i att de studerade entreprenörerna verkar i en likvärdig 
kontext skapas ett djup i studien, snarare än en bredd. Därmed går resultatet att översätta och 
generaliseras i likvärdiga sammanhang. Och för att studien ska vara trovärdig krävs det att den 
uppnår kriteriet för pålitlighet (Bryman & Bell, 2013). Studien har därmed genomgående 
granskats av oss och övriga under oppositionsseminarium. 
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En studie bör karaktäriseras av en viss grad av objektivitet för att ses som trovärdig (Bryman 
& Bell, 2013). Det blir därmed av vikt att inte medvetet framföra åsikter eller belysa teorier 
som enbart speglar en bild av verkligheten. Som tidigare nämnt kritiserar feministisk teori de 
värderingar som den socialt konstruerade verkligheten har skapat. Ur en aspekt kan denna teori 
tänkas skildra en specifik bild av verkligheten, dock kommer denna teori fungera som ett medel 
för att hålla en kritisk ansats till det som studerats. För att inte fastna i de banorna har de frågor 
som har ställts hållit en öppen karaktär för att inte leda in informanterna i specifika spår. Med 
utgångspunkt i att analysen och den kritiska diskussionen grundas på den insamlade empirin 
samt teorin ges snäva utrymmen för eget tyckande. Det är dock svårt att förhålla sig helt 
objektivt men målsättningen har ständigt varit att uppnå en så hög grad av objektivitet som 
möjligt.  

3.5 Etiska principer 

Studien har utgått från ett antal etiska principer för att skydda studiens informanter. Patel och 
Davidson (2011) har definierat ett antal krav som är viktiga att förhålla sig till. Det första är 
nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats in om informanterna enbart får 
användas för studiens ändamål. Vidare har vi svarat upp till konfidentialitetskravet genom att 
informanternas personuppgifter förvaras på ett bra sätt så att de inte sprids vidare. Att ta hänsyn 
till samtyckeskravet är något som Patel och Davidson (2011) hänvisar till. Vi informerade 
informanterna om att de fick välja i vilken utsträckning de skulle svara på frågorna, samt att de 
hade rätten att säga nej om de inte ville svara på en fråga. Informationskravet uppfylldes genom 
att vi i inledningen av intervjun var tydliga med att presentera studiens syfte och ändamål.  

3.6 Analysmetod 
Med utgångspunkt i studiens syfte ämnar studien att skapa en förståelse för på vilket sätt 
könsstereotypa normer och sekundärt andra faktorer påverkar entreprenörens självledarskap, 
en innehållsanalys är därmed lämpad att använda (jfr Hsieh & Shannon, 2005). 
Innehållsanalysen kan hålla både en kvalitativ och kvantitativ karaktär, i denna studie brukas 
en kvalitativ innehållsanalys då syftet är att skapa en djupare förståelse och generera kunskap 
om det som studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Därutöver syftar den kvalitativa 
innehållsanalysen till att frambringa subjektiva tolkningar och analyser av det insamlade 
materialet. Utifrån syftets utformning bör en riktad innehållsanalys tillämpas då Hsieh och 
Shannon (2005) hävdar att den är lämplig när syftet är att utveckla befintlig teori. 
 
Innehållsanalysen tar sin utgångspunkt i att identifiera olika meningsenheter i det 
transkriberade materialet som är av relevans för studiens syfte och frågeställning (Graneheim 
& Lundman, 2004). Därefter förklaras meningsenheten med stöd i teorin vilket skapar en latent 
meningsenhet, detta för att få en lättöverskådlig bild över materialet. Eftersom studien håller 
en deduktiv ansats har meningsenheterna kodats in i redan förutbestämda koder. Dessa koder 
har sedan kategoriserats i könsstereotypa normer, ålder, utbildning, personlig egenskap, 
arbetslivserfarenhet, stereotypa normer och tidigare erfarenheter. För att säkerställa att det 



 17 

gjorts en korrekt bedömning av materialet har vi läst materialet ett flertal gånger (jfr Hsieh & 
Shannon, 2005). 

3.7 Metodkritik  
Alvesson (2011) hävdar att intervjuprocessen är en socialt komplex situation vilket bidrar till 
att olika felaktigheter kan uppstå. Dessa felaktigheter kan bland annat bestå i intervjuareffekten 
som innebär intervjuarens påverkan på informanterna (Esaiasson et al., 2017). För att förhindra 
att detta skulle uppstå var det av vikt att vi höll ett neutralt förhållningssätt under 
intervjuprocessen genom att dels ställa öppna frågor (Larsen, 2009; Denscombe, 2010), men 
även genom att inte visa för starka känslouttryck genom minspel och andra gester för att inte 
påverka informanternas svar (Denscombe, 2010). Med utgångspunkt i att de svar som har 
inkommit kommer från fem manliga och fem kvinnliga entreprenörer, är det svårt att förhålla 
sig helt objektiv till resultatet. Om studien snarare hade utgått från en kvantitativ ansats hade 
en högre grad av objektivitet kunnat uppnås, detta då intervjuareffekten hade kunnat undvikas 
och även de subjektiva tolkningar som kan göras (Denscombe, 2014). Genom en kvantitativ 
metod hade vi kunnat nå ut till ett högre antal respondenter, dock hade den kvantitativa metoden 
inte skapat det djup som vi eftersträvade, lika väl som att möjligheten till att ställa följdfrågor 
försvinner.   
 
Det målstyrda urvalet kan bli för strategiskt, då informanterna som har valts ut kommer från 
samma eller likvärdiga nätverk, detta kan bidra till att trovärdigheten minskar genom att vi har 
valt individer som kan tänkas agera och handla på ett likvärdigt sätt (Alvehus, 2013). Även det 
faktum att en av oss kände majoriteten av informanterna sedan tidigare skulle kunna bidra till 
minskad trovärdighet, då informanterna kan ha varit mer återhållsamma i sina svar. Dock kan 
det också bidra till en trygghet och en mer avslappnad miljö. Med utgångspunkt i att 
intervjuerna inte tog plats på likartade ställen, utan skedde antingen i deras hemmiljö eller i 
annan miljö, kan ha bidragit till vissa avvikelser i resultatet. Dock upptäcktes inga avvikelser 
vare sig intervjun skedde i deras hemmiljö eller på en annan plats, vilket stärker tankarna kring 
att det inte finns några neutrala miljöer (jfr Jacobsen, 2002; Esaiasson et al., 2017).  
 
Ett av kriterierna vi hade då vi tog fram informanterna var att vi skulle kunna matcha en manlig 
och kvinnlig entreprenör som verkade inom samma bransch. Kriteriet uppfylldes delvis, dock 
hade vi svårt att matcha två konstnärer och/eller två musikproducenter. Vi såg dock en likhet 
med Pias och Toms verksamheter då båda verkar inom kulturnäringen, därmed matchades 
dessa två. På samma sätt hade vi svårt att matcha Elin som tech-influencer samt Adam som 
ekonom. Vi såg dock att dessa två verkar inom liknande branscher i form av att de båda är 
mansdominerade, och därmed valde vi att matcha dessa. Utöver detta arbetar även vissa av 
informanterna heltid med sina företag, medan andra arbetar deltid. Den skilda 
arbetsfördelningen kan tänkas påverka hur informanterna svarar i och med att de har olika 
arbetssituationer. Dock eftersökte vi specifika händelser som de har ställts inför under sina 
karriärer, vilket alla kunde ge svar på.  
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4. Empiri/resultat 

Följande empiriska framställning grundas på intervjuer från tio stycken kvinnliga och manliga 
entreprenörer. Jonna är en 29-årig kvinna som bor i Stockholm och hon driver ett bolag där 
hon arbetar som retorikkonsult och konferencier. Pia är en 22-årig kvinna som bor i Örebro, 
Pia arbetar som konstnärsentreprenör och säljer sina verk som posters, originaltavlor samt som 
tryck på inredningsdetaljer. Alice är en 25-årig kvinna som bor i Örebro och Stockholm. Hon 
arbetar som fotograf och läser även en utbildning inom foto. Ella är en 20-årig kvinna som bor 
i Norrköping, hon arbetar som mental coach och föreläsare. Eva är en 29-årig kvinna som bor 
i Örebro. Eva arbetar som tech-influencer där hon driver en blogg, en podcast och håller 
föreläsningar om teknik. Gemensamt för samtliga är att de inte har några anställda.  
 
Joel är en 28-årig man som bor i Stockholm, han driver två olika bolag, en mediesajt inom 
sport och arbetar även som entreprenörskapskonsult där han bland annat är konferencier och 
föreläsare. Tom är en 21-årig man som bor i Örebro och arbetar som musikproducent och 
musiker. Emil är 29 år gammal och är verksam inom utveckling och coachning där han bland 
annat föreläser och håller kurser. Han bor och verkar i Örebro och de är tre stycken delägare i 
företaget. Sam är en 23-årig man som bor och verkar i Örebro och han arbetar bland annat som 
fotograf och videograf. Adam är 26 år gammal och driver ihop med en kollega en 
redovisningsbyrå i Örebro. Gemensamt för samtliga är att de inte har några anställda.  

4.1 På vilket sätt könsstereotypa normer påverkar entreprenörens 
självledarskap  

4.1.1 Externa påtryckningar  
Både Jonna och Pia beskriver sammanhang där de har ställts inför psykiska och fysiska hinder 
på grund av deras kön. Jonna beskriver hur hon har upplevt psykiska hinder i form av en oro 
för att hon ska bli förminskad när hon genomför uppdrag framför en publik av högt uppsatta 
politiker och företagsledare. Dock litar hon på sin förmåga att förmedla energi och skratt och 
antar att det är det publiken vill ha. Även Pia har varit med om en liknande situation, där hon 
tillsammans med en något äldre kille hade som uppdrag att bevaka hur den äldre generationen 
bemöter den yngre under en företagskonferens. Majoriteten av deltagarna var män och hon var 
den enda i sin ålder. Vid möten med andra deltagare fick Pia kommentarer om sitt utseende 
och blev bemött med en kram medan han fick frågor om hur företaget går och ett handslag. 
Utöver detta motarbetade en äldre man henne under en workshop som genomfördes, genom att 
med ett tydligt kroppsspråk (han körde upp en hand framför ansiktet) få henne att sluta prata. 
Dock gick Pia under detta event med vetskapen om att hon i slutet skulle få framföra sina 
åsikter och erfarenheter på scenen. Vid genomförandet fokuserade hon tydligt på att ifrågasätta 
deras beteende och även framföra det hon hittills har åstadkommit, vilket var en av 
grundstenarna till varför hon tog sig igenom eventet. Pia har vidare fått kommentarer om hur 
hon ska klä sig för att bli tagen på allvar, genom att inte framhäva sina feminina sidor och 
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istället gå klädd i en vit skjorta som är knäppt hela vägen, lackskor, kostym och gärna ha håret 
uppsatt i en stram tofs. 
 
Även Eva har upplevt motstånd från män, främst under tech-event då det på sin höjd medverkar 
2-3 kvinnor, dock har PR-bolag blivit bättre på att lyfta och bjuda in tech-kvinnor. Männen 
som medverkar under dessa åker ofta på samtliga event och har därmed byggt upp ett starkt 
nätverk av individer som deltar i dessa tillställningar. Utfallet av detta bidrar till att det blir 
svårt för Eva att tydligt komma in i den gemenskapen, då de inte är intresserade av hennes 
verksamhet. Och för att hon inte ser någon större vinning med att anpassa sig till gruppen hon 
står inför. En av de främsta bromsklossarna för att hon inte vill anpassa sig är för att hon känner 
av en stämning där kvinnliga entreprenörer generellt ska se upp till manliga entreprenörer som 
tjänar mycket pengar “Och jag bryr mig inte, jag kan inte ens fejka en beundran för en man 
som tjänar pengar på sitt företag, då märker man ibland att det blir konstig stämning” (Bilaga 
5). Eva beskriver hur detta är något som påverkar henne i negativ bemärkelse, samtidigt som 
det ändå brukar löna sig i längden. Grunden till detta ligger i att hennes beteende ofta brukar 
resultera i att övriga kan tänka “Oj, vem är det där som kan bete sig på detta sättet” (Bilaga 
5), utfallet av detta leder till att relationen blir på ett jämnare plan, då båda parter uppvisar ett 
jämlikt intresse för varandra. Även Pia har en liknande inställning, individer som på olika sätt 
är nyckelpersoner för henne kan hon med välvilja anpassa sig efter, genom att plocka fram och 
tona ner vissa av hennes befintliga egenskaper. Om de inte är nyckelpersoner ser hon inga 
större vinningar med att göra det, utan vill då hitta ett samspel där de möts halvvägs. Hon menar 
vidare att det är svårare för henne att anpassa sig till män, samtidigt som hon poängterar att en 
man troligtvis kan tycka att det är svårt att anpassa sig efter kvinnor. Anledningen till varför 
hon anser att det är svårt att anpassa sig grundas i att hon behöver vara hårdare och rakare i sin 
kommunikation.  
 
Alice beskriver hur hon som ung kvinna ofta får “lektioner” i hur diverse bildbehandlarprogram 
fungerar, trots att hon har stora kunskaper och i många fall även mer kunskap än den berörda 
parten i dessa typer av program. Hon beskriver vidare att den typen av jargong ofta finns och 
tror att det beror på att de vill hävda sig. Dock låter sig inte Alice påverkas av detta, utan låter 
dem prata klart, utan att ställa några följdfrågor och tänker “I don´t give a fuck about you” 
(Bilaga 5). 
 
Även Joel har mött på kommentarer om att han inte stämmer överens med den ideala manliga 
entreprenören, genom att han inte ser de ekonomiska resultaten som sin drivkraft, utan att han 
istället drivs av att få göra något för någon annan. Och att entreprenörskap vilar i tron om att 
du som individ har förmågan att skapa något. Han påpekar att detta i synnerhet är en drivkraft 
som tycks florera i yngre entreprenörskapsnätverk som han är en del av. Dock påverkas han 
inte av kommentarerna utan går med inställningen att “jaha, skit i vad andra säger” (Bilaga 
6). En anledning till hans inställning till dessa kommentarer grundas i hans personliga 
utveckling och hur han nu är mer självsäker. Även Emil har mött på motstånd då personer i 
hans omgivning ser honom som en entreprenör, när han i själva verket har svårt att identifiera 
sig som det, utan ser sig snarare som en företagsam person.  
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4.1.2 Målsättning och drivkrafter 
Likt Joel arbetar Alice utifrån icke-ekonomiska mål, genom att även hon drivs av att hjälpa 
andra och vara med och skapa genuina upplevelser för dessa. Samtidigt som hon framhåller att 
drivkraften även har en egoistisk vinkel, då hon får kickar av att fotografera och arbeta med 
bilder. Detsamma gäller för Pia som också har andra drivkrafter än ekonomiska, i likhet med 
Joel har även Pia mött på motstånd för detta, då andra individer och entreprenörer inte har sett 
henne som en riktig entreprenör eftersom hon inte siktar tillräckligt högt. Hon arbetar istället 
för att få bort tabun kring missbruk och ser det som en viktig drivkraft som hon mår bra av. 
Samtidigt belyser hon att hon ofta är väldigt ödmjuk i sin framtoning, vilket kan bidra till att 
hennes målsättning egentligen är satt på samma nivå som övriga. Eva drivs även hon av icke-
ekonomiska mål genom att hon, via sitt entreprenörskap och företagande, får möjlighet att 
utveckla och arbeta med sitt kreativa flow och applicera det på sitt egna arbete. I likhet med 
Eva menar Adam att hans drivkrafter grundar sig i utveckling och möjligheter samt att han 
drivs av viljan att lära sig nya saker. Även Tom framhåller att han inte drivs av pengar, utan att 
skapa möten med andra personer och ha förmågan att skapa mening och musik av andras 
historier. Både Emil och Ella drivs av att skapa intryck hos folk, genom att de föreläsningar 
eller kurser som de genomför får ett bestående intryck hos människor. Till skillnad från 
ovanstående definierar Jonna entreprenörskap som något som inte bara görs för skapandets 
skull utan att en central del grundas i att det ska hålla ekonomiskt också, vilket även Adam 
framhåller. Vidare är det viktigt för Jonna att hantera bolaget som ett börsnoterat bolag för att 
frambringa inspiration i olika typer av arbetsuppgifter.  
 
Fortsättningsvis framför Tom att hans målsättningsstrategi utgår från ett långsiktigt perspektiv 
där han vill omsätta X kr nästa år. För att göra det mer realistiskt utgår han från delmål om hur 
mycket han behöver tjäna varje dag. Vidare ser han arbetet med målsättning som en 
inlärningsprocess då hans tidigare arbete med målsättning har varit bristfällig. Även Pia utgår 
från en långsiktig målsättning men arbetet mot ekonomiska mål är inte lika tydligt. Istället 
värnar hon om att hålla sin positivitet uppe genom att tona ner och fokusera på annat om hon 
exempelvis har fått för många “nej” vid förfrågningar om samarbeten, eftersom hon ska ha 
förmågan att fortsätta “jaga” nya samarbetspartners och kunder. I likhet med Tom sätter även 
Pia upp delmål. Det gör även Adam och menar att checka av delmål håller motivationen uppe 
till att nå långsiktiga mål. På samma sätt som ovanstående arbetar Sam efter långsiktiga mål, 
dock inte ur en ekonomisk aspekt som Tom, då han vill bli Sveriges mest eftertraktade 
artistfotograf och med tiden även världens. Vidare presenterar Adam hur han via olika 
befattningar och positioner så småningom ser sitt slutliga mål som ekonomichef eller VD i 
något företag. Han menar även att han kan tänka sig arbeta med andra företagare på ett 
kontorshotell i Stockholm där han köper aktier i olika startups och sitter i bolagsstyrelser 
samtidigt som han engagerar sig i egna projekt.  
 
Precis som Tom arbetar Eva efter ett ekonomiskt mål, i form av att hon vill ha en stabil 
ekonomi. Vidare framhäver hon att det viktigaste med målsättningen inte är de 
prestationsmässiga resultaten, utan att det istället handlar om hur hon vill leva och må. Dels 
genom att hon ska ha tid att få framhäva sin kreativa energi, men även att hon ska få tid för 
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ledighet. Vidare belyser hon vikten av att vara sann mot sig själv och sätta upp mål som hon 
anser är rätt, inte sådana som omgivningen förväntar sig av en. En av de främsta anledningarna 
till varför hennes målarbete ser ut på detta sätt är för att hon tidigare har haft prestationsmässiga 
mål, men insåg att hon inte drevs av dessa. Joel belyser att även han har ekonomiska mål på 
kort och lång sikt, men att hans slutliga och enda stora mål är att “Jag vill vara 75 år gammal, 
sitta framför en brasa - som jag hoppas att man fortfarande gör då - och berätta för mina 
barnbarn om alla mina roliga saker jag har gjort i livet” (Bilaga 6). Det han menar är att det 
han gör idag vill han kunna se tillbaka på med glädje och att allt han gör har en mening. Att 
Adams mål skulle bottna i en ekonomisk aspekt är inte något han strävat efter utan det är något 
som har följt med till följd av att han ser branschen han verkar inom som intressant och lärorik 
“Jag väljer ju inte inriktning efter vart jag kommer tjäna mest pengar utan vad jag tycker är 
kul” (Bilaga 6). Till skillnad från ovanstående talades det inte om några ekonomiska mål från 
Emils sida utan hans målsättningsstrategi handlar om att han på kort sikt vill våga vara konkret 
och se över vad som ska ske det kommande halvåret. Medan han på lång sikt arbetar med i 
vilken riktning han vill ta företaget och vilka förväntningar som finns. Vad som är utmärkande 
är att Sam inte har någon tydlig målsättningsstrategi, som exempelvis att skriva ned vilka mål 
som eftersträvas, utan han har ett uppsatt mål som han arbetar ganska fritt mot.  
 
Alice framlägger att hon anser att det är svårt att arbeta med målsättning, främst för att hon i 
dagsläget inte arbetar 100% med sitt företag utan läser en utbildning inom foto vid sidan av. 
Dock ser hon sitt långsiktiga mål som att hon ska kunna leva på fotograferingen och 
bildbehandlandet. Samtidigt strävar hon efter att hennes företagande ska bidra till att arbetet 
alltid känns meningsfullt och utvecklande likaväl som att faktorer som söndagsångest ska vara 
eliminerade. Ella beskriver hur hennes målsättning löper under en period om ett år men att hon 
arbetar för att skapa mål som sträcker sig under en längre tidsperiod. Ella inleder alltid året 
med att skriva ner 100 mål som hon vill uppnå i livet generellt och skriver därefter upp mål för 
året, dock kan dessa ändras beroende på hur prioriteringsordningen ser ut. Vidare arbetar Ella 
med en visualiseringsteknik där hon spelar upp filmer i hur hon vill att saker och ting ska gå. 
Hon använder därmed en omedveten målprogrammering i hennes tankar, detta bidrar i en 
förläning till att hon automatiskt fattar beslut som tar henne dit hon vill.  

4.1.3 Långsiktiga vinningar, en anledning till lägre prisbild?  
Vid frågan om att acceptera uppdrag med lägre prisbild erhölls liknande svar. För att acceptera 
ett uppdrag med lägre prisbild krävs det att de genuint känner något för uppdraget. Samtidigt 
belyser de vikten av att i sådana fall minska arbetsbelastningen något, vilket kan ske genom att 
uppdragsgivaren får göra en del av arbetet eller att detaljer och förberedelser dras ner på. Både 
Ella och Emil beskriver vidare hur de accepterar lägre prisbilder för ideella föreningar, främst 
för att det är verksamheter som ligger dem varmt om hjärtat, samt för att deras ekonomi inte är 
lika god som andra verksamheters. Tom har dock en annan syn på detta och tar enbart på sig 
sådana typer av uppdrag om det finns andra långsiktiga vinningar med uppdraget. Likt Tom 
beskriver Emil att priset inte är avgörande för om han tar på sig ett uppdrag eller inte, utan det 
handlar om andra långsiktiga vinningar och vad uppdraget kan ge vidare. Emil menar att 
skapandet av relationer är en av de viktigaste byggstenarna för företagandet. Även Pia, Alice 
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och Eva tar detta i beaktande men ser det inte som den huvudsakliga anledningen till varför de 
tar sig an ett uppdrag med lägre prisbild. För att Adam ska ta sig an ett uppdrag med lägre 
prisbild behöver han likt Tom se andra långsiktiga vinningar med uppdraget. Dock tar han inte 
på sig det om inte tiden finns, oavsett vad uppdraget kan leda till. De långsiktiga vinningarna 
som är av vikt enligt Adam skulle vara om kunden verkar inom ett brett nätverk som även 
Adam kan ta del av. Alice belyser vidare faktorer som stress som avgörande för om hon ska ta 
sig an uppdraget eller inte, eftersom hon vill känna att hon har förmågan att vara närvarande 
under fotograferingen och i det efterarbete som görs och vill därmed inte kompromissa på sig 
själv. Hon förklarar vidare att en stor del av hennes förhandlingsprocess utgår från att göra sina 
kunder medvetna om det som de inte vet “De tänker att oj, hon ska komma och plåta i två 
timmar och då betalar vi henne för de två timmarna, de förstår inte att de är sex timmar” 
(Bilaga 5).  

4.1.4 Förberedelser och genomförande 
Joel lyfter vidare fram vikten av goda och väl genomtänkta förberedelser inför stora event, då 
han menar att “Man måste lägga stenarna för att göra hela muren. Man skulle ha kunnat lagt 
det översta lagret direkt men då hade det rasat” (Bilaga 6). Han har under några år varit med 
och arrangerat SM för en ideell organisation där han under ett år arbetade för att få dit en av 
Sveriges främsta entreprenörer till invigningen. Det rådde en stor osäkerhet kring om han skulle 
ha förmågan att delta eller ej, vilket väckte ovisshet. Dock såg han potentialen och det faktum 
att det kunde bli “jäkligt bra” om han dök upp. Han lärde sig att så länge man har vetskapen 
om att det kanske inte blir som man har tänkt, blir fallet inte lika hårt. Det slutade med att han 
dök upp och det blev en stor succé. Likt Joel lyfter Tom fram hårt arbete och förberedelser som 
en viktig grundsten för att få bra resultat. Han ser sig själv som perfektionist och överarbetar 
ofta de jobb han genomför. I likhet med Tom beskriver Sam hur han inte vill släppa en produkt 
om den är dålig vilket ofta leder till överarbete. Dock ser inte Sam det som något negativt utan 
snarare något som lyfter företaget och för honom framåt, “Att jag har gjort det där lilla extra 
som kanske inte riktigt har förväntats av mig” (Bilaga 6).  
 
Även Jonna framhåller vikten av förberedelser som en avgörande faktor för goda resultat, då 
hon har hamnat i situationer där hon har trott att hon är bättre än vad hon egentligen är och inte 
behövt förbereda sig, vilket har lett till att resultatet inte blev som förväntat. Pias första 
utställning gick över förväntan och hon spräckte sina mål trots att hon inte hade så grundliga 
förberedelser och planeringar, bland annat betalningslösningar för kunder, vilket blev en 
lärdom hon tog med sig. Eva visar även hon hur förberedelser och förmågan att göra bra 
efterforskning har bidragit till att hon uppnår goda resultat på det hon gör, det kan vara alltifrån 
att hon skriver ett blogginlägg, genomför en föreläsning eller släpper ett avsnitt av sin podd. 
Samtidigt som hon även visar tendenser till att oroa sig för att hon inte ska prestera på den 
nivån hon vill uppnå. Utfallet av det bidrar till att hon överpresterar och levererar 120%, vilket 
är något som hon arbetar för att minimera genom att förstå att 80% är ett fullt dugligt resultat. 
I kontrast till detta förklarar Alice hur hon vid ett jobb där hon skulle fota mot en vit bakgrund 
som hon sedan skulle göra om till svart, trodde mer om sig själv, vilket ur en aspekt är bra. 
Dock belyser hon vikten av att förstå sin egna förmåga och även ha i beaktande att det är en 
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betalande kund. Vidare beskriver hon att hon idag skulle ha klarat av arbetet samt att hon, i 
likhet med Eva ur en aspekt, tror för lite om sig själv.  
 
Till skillnad från ovanstående är förberedelser något som Adam arbetar med i stort sett varje 
uppdrag han tar sig an. Det beror på att han egentligen inte har all kunskap inom den 
verksamheten han driver, utan han startade bolaget för att successivt lära sig och utvecklas 
inom den branschen. I sin tur kräver det att han inför varje uppdrag gör noggrann research och 
informationssökning hos diverse myndigheter och bolag. Dock är inte det något han vantrivs 
med, snarare tvärtom “Det är kul med grejer man inte kan” (Bilaga 6).  

4.1.5 Skapar tvivel självmedvetenhet? 
Tvivel förekommer hos alla informanter utom en och synonymt för dem är att de hanterar 
tvivlet genom att de arbetar med sina tankar och intalar sig själva om varför de gör vad de gör. 
Det skapar i sin tur motivation till att fortsätta utvecklas, trots tvivel. Jonna beskriver hur hon 
i specifika situationer där hon ställs inför “näringslivs hotshots” kan känna tvivel, men att hon 
känner tilltro till sin kompetens och kunskap och använder sig av det. För Emil uppstår tvivel 
vid tillfällen där han känner att det han försöker förmedla inte riktigt når fram till gruppen han 
talar till. Han kan då uppleva att han inte vet vad han pratar om, att han inte når fram och att 
han inte kan få dem att verka som en grupp. Dock har han insett att det inte alltid kan gå bra, 
att man inte är någon “supermänniska” och att återhämtning är ett måste. Alice framhåller en 
något annorlunda syn på tvivel, genom att hon fick ett samtal en fredag från en superstressad 
kund om en fotografering som skulle äga rum på söndagen samma vecka. Den branschen hon 
verkar inom är hetsig vilket hon inte alltid uppskattar. Trots att tiden fanns den söndagen valde 
hon att tacka nej, då hon inte vill gå med på sådana villkor. Därmed uppstod en oroskänsla i 
form av att hon inte visste om hon hade förlorat på det för framtida uppdrag. Till skillnad från 
ovanstående beskriver Adam att han inte känner något tvivel i sitt företagande, en faktor till 
detta kan bero på att han beskriver sig som självgod och möts därmed inte av sådana tankar.  
 
Samtliga informanter anser att de har utvecklats till att bli mer självsäkra individer som vågar 
lita på sin egna förmåga och som påverkas mindre av externa påtryck. Joel belyser bland annat 
hur han har frångått tankarna kring idealbilden av en entreprenör som omgivningen många 
gånger målar upp, och har istället blivit mer trygg i sig själv och det sätt han arbetar på. Dock 
kan Ella fortfarande känna av prestationsångest vid vissa tillfällen, trots att hon också menar 
att hon idag är en mycket mer självsäker individ. Det hon skulle säga hindrar henne främst är 
hon själv, då för mycket intryck och andras energier tröttar ut henne. Ella menar att detta kan 
hindra henne från att köra på då hon måste ta längre pauser mellan föreläsningarna för att 
återhämta sig, men hon arbetar ständigt med att arbeta bort det och anser att hon har blivit bättre 
med tiden. På grund av Emils erfarenhet känner han sig trygg i sig själv, dock hindrar det inte 
honom från att utvecklas och han arbetar bland annat med att “steppa” tillbaka och tona ner 
vad han kallar sina “besserwissiga” drag. I likhet med Ella menar han att han främst upplever 
motstånd från sig själv i form av att han ofta får höra “Du är ju entreprenör, eller du är ju 
entreprenöriellt lagd” (Bilaga 6), när han i själva verket har svårt att identifiera sig med det 
eftersom han definierar entreprenörer som bland annat risktagande men beskriver sig själv som 
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“Väldigt safe-zone och håller mig till det jag kan” (Bilaga 6), vilket gör att det snarare blir ett 
inre motstånd än ett yttre. Dock kan han tycka att motstånd och begränsningar är något gott, 
“Det skulle samhället behöva lära sig mer om, att gränser är bra” (Bilaga 6), att man behöver 
vila i tanken att vissa saker är över sin begränsning. Han utesluter inte utmaningar utan menar 
snarare att utmaningar är bra, men som håller sig inom en begränsning.  
 
Fortsättningsvis beskriver Sam en situation där han blev nekad ett jobb för att han inte drev ett 
aktiebolag och blev därför inte tagen seriöst. Då hade bolaget var aktivt i ungefär ett halvår och 
han kände inte att ett aktiebolag var prioriterat. När han fick höra det tog han det hårt och 
personligt, men menar att han idag är mer självsäker i sitt bolag och har ett annat perspektiv än 
då. Han litar mer på sin förmåga och vet vad han går för. Dock menar han att han fortfarande 
till en början kan ta saker personligt men att han efter ett tag ser det som något lärorikt.  

4.1.6 Att förstå sin förmåga 
Tom, Alice och Sam beskriver hur de ställer sig ödmjukt till sådant de inte har gjort tidigare 
samt att det är viktigt att vara väl förberedd inför sådana händelser. Tom utvecklar det genom 
att säga att han även ibland kan säga till kunden att “Det här är inte riktigt min grej, jag kan 
försöka lösa det men du kan inte förvänta dig toppkvalité” (Bilaga 6). I likhet med Tom menar 
Sam att han är noga med att förmedla till kunden om det är något han inte kan då han inte vill 
göra ett uppdrag om han inte känner att han kan göra det bra, han tackar då hellre nej till ett 
jobb. För både Tom och Sam handlar det även om att ständigt lära sig och göra research på 
saker de inte kan där Youtube är deras främsta redskap. Samtidigt beskriver Alice hur hon vid 
genomförandet försöker vara lugn, tagga till och tro på sig själv. Både Eva och Emil säger att 
sådana händelser uppstår ganska ofta, och Eva menar att “Jag har gett mig tusan av att inte 
blir rädd för känslan av att någon annan kanske kan göra det bättre” (Bilaga 5). En 
huvudkomponent till detta är hennes tidigare bakgrund som journalist och att hon därmed är 
bra på att göra research. Samtidigt lyfter hon hur många mediokra medelålders män tar sig an 
arbeten och gör dåliga eller halvbra jobb och att detta blir en pepp och drivkraft till att hon tar 
sig an arbeten som hon tidigare inte har genomfört. Emil menar att det är viktigt att fort komma 
fram till om det är något han inte kan, samt att omge sig med rätt människor som kan ge den 
hjälpen och att det är viktigt att ha möjlighet att bolla olika typer av frågor. Emil trycker på att 
det är viktigt att man är medveten om sina svagheter för att få rätt hjälp. Som tidigare nämnt 
menar Adam att han inte har några problem med att ta sig an uppdrag som han inte har kunskap 
om, “Sådana situationer uppstår ju i stort sett allt vi gör för vi har ju inte erfarenheten” (Bilaga 
6). Eftersom han strävar efter kunskap och att lära sig nya saker kan det hända att han lägger 
flera timmar på ett projekt men fakturerar kunden endast för en timmes förberedelse, och det 
är inte något han ser som ett problem.  
 
Vid tal om att plocka fram egenskaper som i realitet inte karaktäriserar individen framhåller 
Eva att hon i situationer av förhandling lyfter fram egenskaper som inte känns naturligt för 
henne. I dessa sammanhang behöver hon stå på sig mer och visa mer pondus, istället för att 
vara den snälla och konflikträdda individen som hon normalt sett är. Anledningen till detta 
grundas i att “Jag kan inte kan hålla på och köra över mig själv. Det får för stora konsekvenser 
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och det är inte värt det” (Bilaga 5). Hon belyser vidare att detta är något som med tiden känns 
mer naturligt. Likt Eva beskriver Emil att han ibland behöver lyfta fram vissa egenskaper, som 
egentligen inte karaktäriserar honom för att få saker att fungera. Han menar att den bästa 
inställningen att gå in med vid utbildningstillfällen eller föreläsningar är att försöka vara skön, 
på deltagarnas nivå och hitta ett sätt att “bonda”. Ibland fungerar inte det och då krävs det en 
mer auktoritär stil, vilket han anser att han har svårt för.  

4.2 På vilket sätt andra faktorer påverkar entreprenörens 
självledarskap 

4.2.1 Personliga egenskaper  

4.2.1.1 Externa påtryckningar 
Ett utmärkande drag hos informanterna är att händelser och externa negativa påtryckningar 
används som en drivkraft för att få dem att utvecklas, snarare än att hämma dem. Alice 
beskriver hur hon innan hon startade företag fick många negativa kommentarer från personer i 
sin närhet. Till en början ansåg Alice att detta var jobbigt och det påverkade henne i negativ 
bemärkelse, då kommentarerna kom från personer som hon litade på. Efter en tid vände detta 
till att hon istället tänkte “Det där säger mer om dem än om mig och sen blev det en drivkraft, 
fan jag ska bevisa att ni har fel” (Bilaga 5). Även Pia redogör för hur en stor drivkraft för 
henne kommer ur att motbevisa dem som inte har trott på henne i bland annat skolan och 
hemma. Det gör att hon brinner mycket för det hon gör och inte har speciellt mycket tålamod. 
Det har även fått henne att våga tro på sina tankar och idéer genom hennes förmåga att våga 
utveckla sig själv och diverse projekt som hon har varit engagerad i. Hon förklarar vidare att 
“Även fast man är ny eller ung behöver man inte vara oerfaren. Man har bara en annan typ 
av erfarenhet och det behöver komma in nya tankesätt oavsett var man är” (Bilaga 5). Även 
Eva beskriver hur hon på grund av avsaknad av stöd som andra företagare har fått, har hon 
behövt lita mycket på sig själv och sin egna förmåga, och hon beskriver det som lustfyllt 
samtidigt som det ibland kan vara svårt.  
 
Emil beskriver, som tidigare nämnt, att han inte ser sig som en entreprenör, något som personer 
i hans omgivning förbryllas över då de identifierar honom som en entreprenör. Dock förklarar 
han hur han förlitar sig på sin vilja och tro om att han uppskattar det han gör, och via de 
känslorna finner han en drivkraft och strävan att fortsätta arbeta. Även Joel beskriver hur han 
har mött på motstånd från sin omgivning genom att han inte ser ekonomiska resultat som en 
drivkraft. Han påverkas inte av dessa externa påtryckningar utan intalar sig själv att det är okej 
så länge han vet vart han har sig själv. Han drivs istället av att skapa mening för någon annan. 
I likhet med Emil beskriver Adam hur han har svårt för att identifiera sig som en entreprenör, 
vilket snarare ses som ett inre motstånd än ett yttre. Han beskriver att hans definition av 
entreprenör är “nytänkande och kreativ” (Bilaga 6) vilket han inte alls kan identifiera sig med, 
då han snarare ser sig som redovisningsekonom och “då är allt ganska fyrkantigt” (Bilaga 6). 
Till skillnad från informanterna ovan upplever inte Adam något motstånd från sin omgivning 
utan den externa påtryckningen bottnar i hans brist på tid då han samtidigt som han driver bolag 
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också är student. Det bidrar till att han prioriterar studier och tar sig enbart an de uppdrag han 
känner att han har tid för, vilket har bidragit till att han inte har tagit ut någon lön sen bolaget 
startade. Att inte ta ut lön ser han inte som ett problem utan snarare som ett plus då bolaget är 
mer av en sidosyssla som ska bidra med kunskap.  
 

“På ett sätt blir man begränsad för att man inte ser det ett företag där 
jag ska tjäna massa pengar utan jag ser det som ett sätt att lära mig. 
Framför allt sen när jag är färdig och ska driva lite företag på riktigt, 
då har jag baskunskapen och då är det bara att köra på direkt. 
Begränsningar finns, det är bara att inse det” (Bilaga 6). 

4.2.1.2 Målsättning och drivkrafter 

Vid tal om att engagera sig i arbetsuppgifter som är mindre roliga kommer samtliga informanter 
med likvärdiga svar. Pia beskriver hur hon mår bra av att vara produktiv och göra saker, och 
att de mindre roliga arbetsuppgifterna är en hjälp på vägen för henne att ta sig framåt och uppnå 
de olika målen som hon har uppsatta på sin visionboard hemma. Hon beskriver vidare att 
bokföring är en sådan uppgift som hon inte uppskattar jättemycket, samtidigt som hon har 
kunskaper inom det och kan göra det. Genom att hon genomför det själv kan hon även spara 
pengar som hon kan lägga på andra saker. Hon är även noggrann med att avsätta tid för detta 
och om hon inte genomför det på rätt tid ställer hon klockan extra tidigt dagen efter, vilket 
medför att hon belönar sig när hon genomför det i tid och straffar sig om hon inte gör det inom 
utsatt tid. Alice arbetar för att se det roliga i det tråkiga, vilket hon möjliggör genom vetskapen 
om att hon kommer få göra roliga saker om hon genomför de tråkiga. Vid genomförandet sätter 
hon på bra musik, har struktur och går in med inställningen att hon lär sig nya saker. Ella 
resonerar på likvärdigt sätt och ser alla arbetsuppgifter som viktiga för att företaget ska 
utvecklas i rätt riktning. Hon är även noggrann med att ta sig an arbetsuppgifter direkt, som 
exempelvis bokföring och inköp, för att hela tiden ligga i fas. Även Eva ser de mindre roliga 
arbetsuppgifterna som viktiga och har arbetat fram en tydlig planerings- och 
organisationsstruktur för sitt arbete, för att det inte ska kännas som om något hänger över 
henne. Hon förklarar vidare att hon vid tillfällen när hon känner motstånd för en arbetsuppgift 
som kan vara krävande eller tråkig, ser hon till att avsätta tid och sätter på en timer på 
exempelvis 45 minuter. Timern blir ett bra sätt för henne att komma över det första hindret då 
det får henne att komma igång. Jonna ger en något annorlunda syn på detta då hon beskriver 
sig som lustyrd. Hennes luststyrning bidrar till att hon kan ge mycket engagemang och bli 
triggad av saker som hon tycker är intressanta. På samma sätt kan hon också skjuta undan 
arbetsuppgifter som är mindre inspirerande, vilket bidrar till att hon kan arbeta sena kvällar och 
missa andra viktiga saker. Det här avspeglar sig även i hennes arbete med målsättning då 
hennes luststyrning får henne att bli mer eller mindre engagerad i de mål som hon sätter upp i 
veckorna. Hon lever dock med grundtron att alla arbetsuppgifter är viktiga och ser alla delar 
som detaljer som skapar en värdefull helhet, och när hon sedan genomför uppgiften utgår hon 
från att hon “Skapar ett flow kring det och känner mig så jävla grym. Skapar mening genom 
att bara fatta grejen, om jag vill någonstans och vill nå långt så måste jag behandla bolaget 
som att det vore ett börsnoterat bolag” (Bilaga 5).  
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Tom förklarar hur han är bra på att skapa sin motivation vid mindre roliga uppgifter genom att 
han går tillbaka till intervjun som genomfördes vid det första mötet med kunden. På sådant sätt 
finner han inspiration och har en förmåga att arbeta. Vid de tillfällen som han inte lyckas finna 
motivationen själv, genomför han uppgiften ändå, för att han är medveten om konsekvenserna. 
Även Joel beskriver att han genom att genomföra tråkiga uppgifter får möjlighet att göra roliga 
och att det finns en koppling däremellan. Sam däremot genomför vissa mindre roliga uppgifter 
eftersom han ser den ekonomiska vinningen i att genomföra det, och då sänker han ribban för 
sig själv eftersom han inte ser något annat gynnsamt än det ekonomiska. Adam beskriver hur 
han tycker att det mesta är roligt och givande men att den återkommande löpande bokföringen 
åt kunder kan upplevas som kämpig ibland, då det kan bli jättemycket löpande vid vissa 
tillfällen samtidigt som studierna och mycket annat tar tid. Adam brukar tänka att “it is for a 
greater good, man vet ju vart man vill komma” (Bilaga 6) och ser det som motiverande istället 
för något hämmande. Han motiveras också av att se omsättningen bli högre i samband med 
faktureringen av de löpande uppgifterna.  

4.2.2 Arbetslivserfarenhet  

4.2.2.1 Att förstå sin förmåga och externa påtryckningar 

En fundamental faktor som påverkar entreprenörens arbete med självledarskap är arbetet med 
och utvecklingen i att förstå sitt värde och sin kompetens. Jonna beskriver, som tidigare nämnt, 
hur hon inför “hotshots” kan känna en viss oro i att de ska se henne som en liten flicka. Men 
att hon med erfarenhet har identifierat vad hon tror att människor eftersöker och uppnår därmed 
goda resultat. Hon beskriver vidare hur mindre bra prestationer är vinningar, genom att hon 
samlar på sig en bank av “felande länkar”. Då hon inte ser sig som konflikträdd har hon även 
förmågan att diskutera igenom uppdrag som blev av sämre kvalité med uppdragsgivaren och 
på sådant sätt vinna tillbaka förtroendet. Även Pia beskriver hur hon med tiden har hittat 
arbetssätt som har gjort det möjligt för henne att finna en hållbar arbetsmetod genom att hon 
har blivit bättre på att solla i sina tankar. Alice beskriver hur hon med tiden har blivit bättre på 
att förstå sin kompetens och värdet av att leverera professionella produkter till sina kunder. Ella 
förklarar hur hon med tiden har lärt sig att strukturera upp sina dagar och vilka tider på dygnet 
hon är mest produktiv, vilket bidrar till att hon har ökad möjlighet till att effektivisera sina 
dagar. Samtidigt som hon har lärt sig att strukturera månaderna för att få tid för återhämtning 
efter exempelvis föreläsningar. Vidare beskriver hon hur hon med erfarenhet har blivit bekväm 
i sin roll som föreläsare och behöver därmed inte förbereda sig lika mycket.  
 
Alice beskriver hur hon vid ett tillfälle tog emot stark kritik från en kund som ansåg att hennes 
arbetssätt inte matchade deras förväntningar, vilket resulterade i att hon återvände till kunden 
och gjorde om fotograferingen efter deras önskemål. Till en början kände hon irritation kring 
händelsen men efter ett tag såg hon det som lärorikt då hon fick inspiration till nya arbetssätt. 
Vidare beskriver Alice ett bröllop hon fotograferade där interaktionen mellan henne och 
bröllopsparet gav ett väldigt bra resultat, vilket är något hon har tagit med sig i sitt fortsatta 
arbete. Att hitta ett sätt att interagera på blev en lärdom som hon tar med sig i framtida uppdrag. 
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Ella beskriver hur hon under gymnasiet fastnade i spiraler om hur saker och ting skulle fungera, 
vilket hon förkastade och är idag mer fri i sitt tankesätt om hur saker kan lösas och hur hon kan 
utveckla sig själv. Vidare beskriver Ella att hon med tiden har blivit bättre på att hantera tvivel 
och negativa tankar som uppstår: 
 

“ Jag skulle dock säga att dom här negativa tankarna gynnar mig för att jag 
ser det som en positiv del i mig som funkar som strategi för att göra det bästa 
jag kan. För att om jag skulle sluta och ifrågasätta “men är det här bra och 
så som dom vill ha det”, då finns risken att mina föreläsningar skulle minska 
i kvalité. Jag ser ifrågasättandet som något som hjälper mig framåt, att bli 
bättre och få det som jag vill ha det.” (Bilaga 5) 

 
Eva menar att hon med tiden har lärt sig att våga utmana sina begränsningar genom att hon 
tackar ja till arbeten som är utmanande för henne. En drivkraft till detta är att det är många 
mediokra mediemän som tackar ja till vad som helst och levererar i många fall medelmåttiga 
resultat, vilket bidrar till att hon inte känner en rädsla för att de mediokra mediemännen ska 
göra det bättre än henne.  
 
Som tidigare nämnt är Tom dålig på att planera och arbetar därmed ofta under stress. Han har 
dock med tiden insett värdet av att leverera produkter i tid och har därmed blivit bättre på att 
planera sin tid. Emil beskriver hur han har insett vikten av att möta individer på rätt nivå och 
respektera olikheter. Han var vid ett tillfälle projektledare för en festival och samarbetade med 
ett flyktingboende som skulle vara med och servera mat. På grund av olika bakgrund och 
förhållningssätt skedde många missförstånd “Och då blir det väldigt mycket krockar om man 
kommer ifrån Afghanistan, Syrien och Mellanöstern, där saker är lite mer “mañana, mañana” 
och det får man lära sig den hårda vägen alltså hur möts man, det kanske inte behöver ske på 
vårt sätt” (Bilaga 6). Vidare beskriver han att vid sådana missförstånd är det viktigt att vara 
lösningsorienterad och kunna agera snabbt. Att våga släppa kunder som man har haft under en 
längre period beskriver Sam kan vara värdefullt om det hindrar en från att utvecklas. Han hade 
under en tvåårsperiod ett arbete med ett företag där han skulle fotografera någon dag i veckan 
och förutsättningarna var inte optimala samt att det inte var en jätteattraktiv merit att visa upp 
inför andra uppdrag. Han valde därmed att frånta sig ansvaret för att öppna upp för nya 
möjligheter. Vidare menar Sam att han kan jämföra sig med andra branschen vilket kan få 
honom att tvivla på sin kompetens, men mestadels ser han det som en drivkraft och 
motivationsskapande då han genom analyser av deras arbete ser hur kan kan förbättra sitt 
arbete.  
 
Synonymt med arbetslivserfarenhet är också förståelsen för varför informanterna väljer att 
engagera sig i specifika arbetsuppgifter. Alice beskriver hur hon med tiden har blivit bättre på 
att säga ifrån, utan att vara rädd för att hon framöver inte kommer få några arbeten. Istället 
kommer hon i framtiden få chansen till att genomföra andra bättre arbeten. Även Eva beskriver 
detta som något hon med tiden har lärt sig. Även Jonna beskriver hur hon har blivit bättre på 
att solla i olika uppdrag och hur hon därtill har lärt sig att ta mer betalt för de arbeten som 
kräver en större insats från hennes sida i förberedelser. Pia framhåller hur hon under en tid var 
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med och ansvarade för ett konstprojekt, som hon behövde avgå från. Hon hade själv målat en 
tavla till detta projekt och istället för att slänga tavlan, beslöt hon sig för att göra en posters av 
den. Postern belv en symbolik för henne om detta projektet och det hon lärde sig, samtidigt 
som tavlan var väldigt bra och representerade henne som konstnär. Emil beskriver hur de fick 
en bokning av en kund med en något lägre prisbild, där de skulle vara två stycken från företaget 
som genomförde uppdraget. De ställde sig därmed frågan om det är värt att tacka ja till kunden 
med den prisbild som de har givit. Dock såg de även den framtida potentialen med uppdraget 
genom att det kan leda till fler samarbeten. Att engagera sig i arbetsuppgifter som kan skapa 
långsiktiga vinningar, till ett lägre pris, är något som informanterna ser som betydelsefullt, då 
den långsiktiga vinningen är större än den kortsiktiga. Joel och Tom förklarar hur de med mer 
erfarenhet har vuxit in i sina roller och har därmed hittat sig själva och sin plats på marknaden. 
Tom beskriver vidare hur han vid tillfällen kan kritiseras för sin ålder, men att han med 
erfarenhet ser att han levererar likvärdiga resultat som de med avsevärt mycket mer erfarenhet. 

4.2.2.2 Socialt stöd 
Det sociala stödet från omgivningen är något som flertalet av informanterna belyser som 
betydelsefullt. Pia förklarar att man själv ansvarar för vilka människor man omger sig med och 
att det därmed är okej att plocka bort kontakter som inte tillför något. Sedermera innebär detta 
att det är bra att plocka bort sådana individer som enbart ser hennes utveckling och företagande 
som en begränsning. Att komma till denna förståelse är något som hon med tiden har blivit mer 
och mer varse om. Även Jonna beskriver “Att man blir som man umgås” (Bilaga 5), vilket 
medför att genom att umgås med individer som vill samma saker och har samma ambitioner, 
driv och entreprenöriella kunskaper som en själv ökar också möjligheterna att komma dit. Ella 
finner även hon inspiration hos andra och skapar sig även en medvetenhet om att det är en 
livsstil som fungerar och är hållbar. Samtidigt finner hon även inspiration genom att hon pratar 
om olika idéer med likasinnade och på sådant sätt främjar sin och andras utveckling. Även Eva 
framhåller vikten av att omringas med rätt typ av människor och att det är viktigt att följa 
magkänslan om det är något i ett samarbete som känns konstigt. Vidare beskriver både Jonna 
och Emil vikten av att ta in kompetens utifrån vid de tillfällen som ens egna är bristfällig. Jonna 
belyser hur hennes föreläsningar och kurser blir mer innehållsrika och får en starkare tyngd om 
vissa budskap kommer från individer med självupplevda historier. Emil beskriver, som tidigare 
nämnt, att det är av stor vikt att tidigt förstå sin egen förmåga för att sedan kunna omringa sig 
med individer som är bra på sådant man själv inte kan eller har upplevt något som en själv inte 
har upplevt. På sådant sätt kan individer ge och ta och lära sig av varandra. Även Sam och 
Adam finner inspiration hos andra företagare. Adam menar vidare att det är viktigt att ta lärdom 
av “rätt” individer. Med det sagt menar han att många kallar sig entreprenör fastän de inte är 
entreprenöriella, vilket grundar sig i att Adam tycker att begreppet entreprenör har fått en något 
tvetydig innebörd och tappat mening de senaste åren. Vidare menar han att för att kalla sig 
entreprenör bör åtminstone en grundförutsättning vara att driva ett bolag, vilket många inte gör 
utan kallar sig entreprenör efter att exempelvis drivit ett projekt i skolan eller på arbetet. 
Företaget bör vara i centrum, menar Adam. I och med hans engagemang i olika entreprenöriella 
föreningar och verksamheter träffar han många som utger sig för att vara entreprenörer men 
det finns inget företag utan det blir lätt flummigt, vilket för honom inte är människor han vill 
omge sig med och ta inspiration ifrån. Avslutningsvis beskriver Tom hur han med hjälp av 
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Youtube delvis finner sitt sociala stöd i form av att få in kompetens, samtidigt som han får 
energi av att möta andra människor.  

4.2.3 Stereotyp norm  
I enlighet till studiens definition av en entreprenör ser de studerade informanterna möjligheter 
med sina företag, vilket bidrar till att de ser vinningar i alla typer av arbetsuppgifter, även de 
tråkiga. Samtliga arbetsuppgifter krävs för att de ska ha förmågan att bygga och utveckla sitt 
bolag och få det konkurrenskraftigt på marknaden. Tom beskriver även att inspiration många 
gånger är något man kan skapa själv, genom att reflektera över varför man driver det bolag 
man gör och på sådant sätt skapa inspiration. Han förklarar vidare att det bara är att köra och 
inte reflektera fullt så mycket som individer idag gör. Genom att testa och göra har du förmågan 
att finna vad det är som fungerar och vad som inte fungerar. I likhet med Tom beskriver Adam 
hur individer idag tänker alldeles för mycket istället för att bara göra, speciellt när det handlar 
om att starta bolag. Han menar att det bästa man kan göra är att bara dyka in i det och köra för 
att man troligtvis kommer misslyckas oavsett, men då vet man vad som fungerar och inte. Han 
menar att det inte finns en perfekt tidpunkt att starta företag, utan det är bara att köra.  

4.2.4 Utbildning  
Tom, Alice och Ella framhåller hur deras utbildning har gett dem värdefull kunskap för 
framtiden. Tom beskriver hur utbildningen har givit honom möjlighet att utvecklas på det 
professionella planet och gett honom kunskap om branschen. I Alices fall har det skapat en 
möjlighet för henne att prova på och utveckla sin kunskap, lika väl som att skolan värdesätter 
att studenterna får prova själva innan all kunskap är förankrad. Arbetssättet bidrar till att 
studenterna misslyckas i vissa arbeten samtidigt som de även växer ur misslyckandet. I och 
med att Adam är student beskriver han likt Tom och Alice att utbildningen har inspirerat honom 
till att vilja starta bolag. Det har därmed möjliggjort utveckling inom den specifika branschen 
genom att han har fått prova på och ta sig an verkliga uppdrag, där han självständigt utbildar 
sig själv. Ella beskriver hur hennes utbildningar har givit henne kunskap om olika 
mindfullnesövningar som hon kan använda sig av innan, under och efter olika prestationer 
vilket har hjälpt henne att hantera med- och motgångar. Även Jonna har en utbildning i bagaget 
som har hjälpt henne i det dagliga arbetet. I kontrast till detta beskriver Pia hur hon under en 
längre tid trodde att det var ett krav att studera konst för att bli tagen på allvar, dock har hon 
med tiden släppt den tanken och ser det inte som lika viktigt. Det viktiga är istället vad du 
skapar och vilket mottagande det får för dig själv och för andra. Vidare beskriver Ella hur hon 
under gymnasiet kände sig låst av sin utbildning, då det ställde krav på henne att agera och ta 
sig an uppgifter på ett visst sätt.  

4.2.5 Ålder  
Att ha mött på motstånd på grund av låg ålder var något som Tom, Pia och Alice var överens 
om att de har gjort. För Tom handlar det om att försöka visa att han är äldre än han är och pratar 
därmed sällan om sin ålder. Han menar att det inte väcker förtroende om det framkommer att 
han är ung och ny i branschen. Tom beskriver vidare hur han jämför sig med andra i branschen 
och att det kan uppstå frustration över att det inte låter lika bra som vissa konkurrenter. Men 
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att han sedan kommer till insikt att de har arbetat med det i över 30 år och han är 21 år och får 
det ändå att låta snarlikt, vilket reducerar tvivlet. För Pia handlar det om att hon inte blir tagen 
seriöst eftersom hon dels är ung men också för att hon inte är utbildad konstnär. Det har lett till 
att hon möter på människor som “kommer med pekpinnen och säger hur saker ska vara” 
(Bilaga 5). Att bli utnyttjad för att man är ung och ny, menar Alice, kan leda till att människor 
kör över en. Det positiva med ung ålder som de alla är överens om är att unga ofta har ett nytt 
sätt att tänka och en annan typ av erfarenhet som bidrar till att de i hög grad skiljer sig från den 
äldre generationen. Alice har tagit lärdom av detta genom att hon har lärt sig att säga ifrån och 
förstå sitt värde. Dock har både Eva och Ella snarare sett enbart fördelar med sin unga ålder, 
eftersom Ella ofta föreläser för yngre och kan därmed i högre grad göra det relaterbart för dem. 
För Evas del handlar det om att hon som ung tjej blir mer “attraktiv” i hennes bransch då hon 
är normbrytande.  

4.2.6 Kultur 
Emil är den enda informanten som har belyst kultur som en påverkansfaktor av hans arbetssätt 
och självledarskap. Som tidigare nämnt arbetade han som projektledare för en festival där han 
fick hjälp av ett flyktingboende som skulle vara med och dela ut mat. På grund av kulturella 
skillnader hade de svårt att komma till ett samförstånd kring hur arbetsuppgifterna skulle lösas. 
Han beskrev att han i stunden behövde vara flexibel och lösningsorienterad för att få arbetet att 
fungera. I det fortsatta arbetet beskriver han vikten av att förstå olikheter och kulturella 
skillnader, och vikten av att mötas på mitten för att alla ska känna sig trygga i arbetet.  
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5. Analys  

5.1 På vilket sätt könsstereotypa normer påverkar entreprenörens 
självledarskap  

5.1.1 Externa påtryckningar 
Majoriteten av de kvinnliga informanterna beskriver hur de har mött på externa påtryckningar 
och motstånd på grund av sitt kön, dock låter de sig inte påverkas av dessa påtryckningar. 
Istället visar de en hög grad av självmedvetenhet och en förmåga att bortse från dessa negativa 
påtryckningar och istället fokusera på sin kompetens och förmåga att leverera professionella 
bemötanden och resultat (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Exempelvis beskriver Jonna 
situationer där hon är rädd för att bli förminskad när hon står inför en publik av högt uppsatta 
politiker och företagsledare. Rädslan för förminskning går att likställas med det som Bihagen 
och Härkönen (2014) samt McGowan, Cooper, Durkin och O’Kane (2015) hävdar, att kvinnor 
i högre utsträckning möter på hinder under sin karriär och att de därmed måste uppvisa ökad 
kunskap och legitimitet. Samt att de inte sägs kunna leda en grupp människor på samma sätt 
som män. Dock uppvisar Jonna en hög grad av självmedvetenhet och självreglering genom att 
hon har förmågan att reflektera över dessa tankar samtidigt som hon har förmågan att lita på 
sin kompetens och leverera det resultatet som hon tror att publiken vill ha (jfr Bandura, 1997).  
 
På samma sätt beskriver Pia hur hon i början av sin karriär fick uppdraget att övervaka hur den 
äldre generationen bemöter den yngre under ett företagsevent, där hon blev bemött på ett 
nedlåtande och icke-inkluderande sätt. Medan den något äldre killen som hade samma uppdrag 
blev bemött på ett mer inkluderande sätt, vilket går att jämföra med det som Coleman (2016) 
beskriver, att entreprenörer karaktäriseras med egenskaper som är maskulint betingade. Utfallet 
av detta har därmed skapat maktstrukturer som nedvärderar kvinnornas åsikter (Ahl, 2006), 
vilket kan ses som ett resultat av att den äldre mannen “körde upp” handen framför ansiktet på 
henne när hon ville prata och vara delaktig under en workshop. I denna situationen arbetade 
Pia tydligt med självinstruktion genom att hon hade förmågan att leda sig själv innan, under 
och efter denna händelse (jfr Bandura, 1997). Inför händelsen var hon väl medveten om hennes 
uppdrag och den situation hon skulle ställas inför. Denna kunskap tog hon sedan med sig in i 
uppdraget, vilket gjorde att hon kunde hantera situationen hon ställdes inför på ett bra sätt. Hon 
var även medveten om att hon efter eventet skulle få presentera sig och det uppdrag hon har 
genomfört. Vid presentationen hade hon två val, antingen kunde hon tycka synd om sig själv, 
eller så kunde hon på ett sakligt och välnyanserat sätt beskriva de förhållandena som hon hade 
ställts inför. Hon valde det senare och fick där möjlighet att ifrågasätta och skapa en inre 
motivation till att fortsätta arbeta, utvecklas och inte låta sig påverkas av externa påtryckningar.  
 
Evas erfarenheter med koppling till detta ämne visar hur hon som kvinna kliver in i en 
mansdominerad bransch. Där hon inte har samma tillgång till professionella nätverk, vidare 
visar de inget intresse för hennes verksamhet. Situationen skapar barriärer för henne att ta sig 
över, som kan tänkas grundas i att de inte ser henne som den stereotypa tech-entreprenören 
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(Ahl, 2006). I likhet med Mirchandani (1999) bör Eva arbeta för att efterlikna den maskulina 
normen som finns, för att vinna förtroende hos de andra tech-entreprenörerna. Dock framhåller 
Eva hur hon inte kan fejka en beundran för dessa män och hur hon inte är beredd att förändra 
sitt beteende för att vinna fördelar hos dem. Hon arbetar här med ett omvänt socialt lärande, 
där hon enbart till en viss grad är villig att anpassa sig efter grupper som har andra normer och 
värderingar än hon själv. För att ett socialt lärande ska ske bör, enligt Muro och Jeffrey (2008), 
individen aktivt delta i den sociala kontexten och uppvisa förändrade beteenden vilket i Evas 
fall inte har skett. Hon tar istället avstånd från grupper som inte har samma värderingar och 
normer som henne. I förlängningen har detta ändå skapat positiva följder, då dessa individer 
har börjat visa intresse för henne vilket har skapat en likvärdig relation mellan dem. Dock 
skulle även detta ha kunnat lett till negativa följder i termer av att dessa individer skulle ha 
upplevt henne som kall och hård, då hon inte efterliknar det som könsstereotypiskt 
karaktäriserar en kvinnlig entreprenör (Ahl & Marlow, 2012). Vidare visar det att hon är sin 
egen agent, genom att hon skapar förutsättningar för att kontrollera sin egen effektivitet 
(Bandura, 2005) 
 
De externa påtryckningarna identifieras även hos de manliga entreprenörerna, men är inte lika 
markanta som hos de kvinnliga entreprenörerna. Exempelvis beskriver Joel hur han har mött 
på motstånd då han inte drivs av att uppnå slagkraftiga ekonomiska resultat. Detta är något som 
han har identifierats som en grundläggande drivkraft hos manliga entreprenörer i nätverk som 
han är med i. Även Mignonne Sims, Gong och Hughes (2016) beskriver hur männen i högre 
grad sägs arbeta mot ekonomiska mål och resultat. Joel tar avstånd från detta och drivs istället 
av att skapa något för någon annan, vilket kan ses som ett icke-ekonomiskt mål, som kvinnor 
sägs arbete efter (jfr Eddleston & Powell, 2008; Jennings & Brush, 2013). Istället visar han hur 
han lägger grunden för sin egen utveckling, genom att han via erfarenhet har hittat vägar och 
mål som han uppskattar (jfr Bussey & Bandura, 1999). I likhet med Eddleston & Powell (2008) 
och Wood & Eagly (2010) definierar Emil en entreprenör som en risktagande person. Emil 
undviker gärna riskfyllda situationer och har därmed svårt att identifiera sig som en 
entreprenör, något som förvånar individer i hans omgivning. Ur den aspekten blir det till viss 
del ett externt motstånd som han behöver arbeta med (jfr Bandura, 1998), dock ser han det 
främst som ett inre motstånd.  

5.1.2 Målsättning och drivkrafter 
Ett utmärkande drag hos informanterna är arbetet mot icke-ekonomiska mål genom att de drivs 
av att skapa upplevelser för sig själva och andra. Arbetet med icke-ekonomiska mål beskrivs 
enligt Eddleston och Powell (2008) samt Jennings och Brush (2013) som kvinnligt betingat. 
Tom beskriver hur hans företagande bidrar till att han kan skapa upplevelser och möten med 
och för andra personer. I likhet med Bandura (2005) visar Tom att han är sin egen agent, då 
han har funnit aktiviteter och arbetssätt som skapar motivation för honom själv. På samma sätt 
vill Alice vara med och skapa genuina möten med sina kunder, samtidigt som detta har en 
egoistisk vinkel då hon får kickar av att fotografera. I likhet med Tom är även Alice sin egen 
agent då hon har haft förmågan att hitta arbetssätt som hon mår bra och motiveras av (jfr 
Bandura, 2005). Likt Alice drivs Eva av att skapa något för sig själv genom att få utlopp för 
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sitt kreativa flow som bidrar till hennes välmående. I likhet med ovanstående är även Eva sin 
egen agent då hon arbetar på ett sätt som hon motiveras av (jfr Bandura, 2005). Precis som 
Tom arbetar Adam främst med icke-ekonomiska drivkrafter i form av att utveckling och viljan 
att lära sig nya saker är hans största källa till motivation. I likhet med Bandura (2005) visar 
Adam tydligt att han är sin egen agent i form av att han har funnit vad han vill arbeta med och 
hur han bör arbeta för att fortsätta lära sig och utvecklas. Till skillnad från ovanstående förklarar 
Jonna hur hon även ser den ekonomiska drivkraften och de ekonomiska målen som viktiga och 
betydelsefulla för företagets och hennes egna framfart. Hon menar att det är viktigt att behandla 
bolaget som att det vore ett börsnoterat bolag, enligt Mignonne Sims, Gong och Hughes (2016) 
visar detta på karaktärsdrag som en manlig entreprenör besitter. Arbetsfilosofin bidrar till att 
hon finner välmående och motivation som i sin tur tyder på att även Jonna är sin egen agent 
(jfr Bandura, 2005).  
 
Bendel, Sullivan och Marvel (2019) beskriver hur manliga entreprenörer i högre utsträckning 
arbetar med starka målsättningsstrategier medan kvinnliga entreprenörer arbetar med att värna 
och bygga relationer. Dessutom beskriver Jennings och Brush (2013) hur kvinnliga 
entreprenörer arbetar för att finna en balans mellan privatliv och arbetsliv, vilket även går att 
likställas med Mignonne Sims, Gong och Hughes (2016) antaganden om att männens 
affärsmässiga förmåga är högre än kvinnors. Trots att Tom hävdar att han inte drivs av pengar 
utgår hans målsättningsstrategi, på kort och lång sikt, utifrån ett monetärt perspektiv. Arbetet 
med den monetära målsättningsstrategin går väl i linje med den könsstereotypa normen som 
finns i samhället. Han påpekar dock att han har varit dålig på att arbeta med mål tidigare och 
ser det som en inlärningsprocess. Samtliga delar tyder på att han arbetar med självreglering i 
form av att att han har övervakat sitt beteende och identifierat en brist i att han inte har arbetat 
med en tydlig målsättningsstrategi (jfr Bandura, 1997), eftersom arbetet med målsättning är ett 
betydelsefullt verktyg för att kunna hantera och reglera sig själv (McAlister, Perry & Parcel, 
2008). Adam arbetar med starka målsättningsstrategier ur den aspekten att han tydligt har 
specificerat vad hans slutgiltiga mål är, att han ska arbeta som ekonomichef eller VD, samt hur 
han via olika befattningar ska nå dit vilka han ser som kortsiktiga delmål. Befattningarna 
innefattar olika typer av controllertjänster, vilket tyder på att han har en hög affärsmässig 
förmåga (jfr Mignonne Sims, Gong & Hughes, 2016). Målsättningen indikerar att han arbetar 
med självreglering i form av tydliga och klara målsättningsstrategier då långsiktiga mål och 
delmål är viktiga delar i hans målsättningsarbete (jfr Bandura, 1997).   
 
I likhet med Tom och Adam arbetar även Pia, Alice och Eva med kortsiktig och långsiktig 
målsättning, dock är fokuset på de ekonomiska målen inte lika tydliga. Eva presenterar hur hon 
vill ha en stabil ekonomi, vilket ur en aspekt kan kopplas till viljan att finna en balans mellan 
privatliv och arbetsliv. Könsstereotypiskt sett karaktäriserar den aspekten de kvinnliga 
entreprenörerna (jfr Jennings & Brush, 2013), då Eva vill arbeta ihop en vinst som hon kan 
leva på. På samma sätt utgår hennes målsättning från faktorer om hur hon vill leva och må och 
inte utifrån prestationsinriktade resultat. Denna målsättningsstrategi går väl i linje med det som 
anses kvinnligt, då fokus ligger på att hon ska må bra på och utanför arbetet (jfr Jennings & 
Brush, 2013). Samtidigt som hon beskriver vikten av att ha mål som är relevanta för henne 
själv, inte för omgivningen och deras förväntningar, vilket tyder på en hög grad av 
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självmedvetenhet och att hon är sin egen agent (Bandura, 2005), då hon är medveten om vad 
som motiverar henne och hur hon ska strukturera sin tid. Alice arbetar, i likhet med Eva, för att 
på lång sikt kunna leva på fotograferingen och bildbehandlandet vilket kan tolkas som att hon 
utifrån det vill uppnå en stabil ekonomi och därmed finna en balans mellan privatliv och 
arbetsliv (jfr Jennings & Brush, 2013). Men hon strävar också efter att arbetet ska kännas 
meningsfullt och utvecklande, vilket blir ett icke-ekonomiskt mål. Då hon arbetar med olika 
typer av målsättning tyder det på att hon arbetar med självreglering samt att hon arbetar för att 
lägga tid på det som ger henne motivation och hon blir därmed sin egen agent (jfr Bandura, 
1997; 2005). Vidare förklarar Pia hur hennes fokus ligger på det som könsstereotypiskt sett 
skulle definieras som kvinnligt, arbetet med att finna en balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Genom att tona ner arbetet och fokusera på annat efter jobbiga perioder av letande efter nya 
kunder och samarbetspartners, reducerar hon negativiteten som har skapats. I detta avseende 
arbetar hon med självreglering genom att se den långsiktiga målsättningen som huvudmålet (jfr 
Bandura, 1997) samt att hon är sin egen agent genom att hon strukturerar upp arbetet för att 
hålla motivation uppe och känna behag, både på arbetet och i privatlivet (jfr Bandura, 2005).  
 
I likhet med Tom, Pia, Alice och Eva arbetar även Joel efter ekonomiska mål på både kort och 
lång sikt men hans slutliga och primära mål handlar egentligen om att han vill kunna se tillbaka 
på sitt liv med glädje och berätta för sina nära och kära om allt roligt han upplevt i livet. 
Målsättningen kan indirekt kopplas samman med att han arbetar efter mål där han finner en 
balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket könsstereotypiskt sett ses som ett kvinnligt 
arbetssätt (jfr Jennings & Brush, 2013). Grunden till detta ligger i att han vill engagera sig i 
arbetsuppgifter som skapar personliga vinningar och som han vill berätta om när han har 
avslutat sitt arbetsliv. Han arbetar här med själveffektivitet, genom att han styr sina handlingar 
och engagemang till sådant som i slutändan bidrar till att han når sitt långsiktiga mål (jfr 
Bandura, 1997). 
 
Till skillnad från Tom arbetar inte Sam med mål ur ett ekonomiskt perspektiv, han arbetar 
snarare i likhet med Pia och Adam med långsiktiga mål. Att arbetet med målsättning inte är ur 
en ekonomisk aspekt blir ännu tydligare när Sam berättar att artistfotografer inte får mycket 
betalt, utan att han vill arbeta med det för att han känner passion för sin verksamhet. Till viss 
del arbetar han med målsättning, som är en självregleringsstrategi, men han visar också tydligt 
att han är sin egen agent då han prioriterar sitt välmående och sin passion framför de 
ekonomiska vinningarna (jfr Bandura, 1997; 2005). Vidare arbetar inte heller Emil med mål ur 
en ekonomisk aspekt utan det handlar snarare om en målsättningsstrategi som utgår från vad 
han vill uppnå och vad han vill göra på kort och på lång sikt. Att inte arbeta mot ekonomiska 
mål gör att både Sam och Emil stereotypiskt sätt arbetar efter kvinnligt betingade mål 
(Eddleston & Powell, 2008; Jennings & Brush, 2013). Återigen handlar det om arbete med 
målsättning som en självregleringsstrategi, men det handlar också om att Emil är sin egen agent 
i form av att han arbetar med mål som genererar motivation i form av välmående och trygghet 
(jfr Bandura, 1997; 2005).   
 
Även Ellas målsättningsstrategi saknar fokus på de ekonomiska målen, men de håller en hög 
affärsmässig karaktär genom exempelvis visualiseringstekniker som skapar en omedveten 
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målprogrammering för att hon ska ha förmågan att uppnå de mål som hon har satt. Hon 
uppvisar med tanke på det en högre grad av manliga könsstereotypa normer i och med att 
prestationen står i fokus. I denna process visar hon tydligt att hon är sin egen agent genom att 
hon har förmågan att på ett självmedvetet sätt ägna sin tid åt det som ger henne motivation (jfr 
Bandura, 2005) 

5.1.4 Långsiktiga vinningar, en anledning till lägre prisbild?  
Samtliga informanter förutom en beskriver hur deras tidigare ideella engagemang har bidragit 
till att de gärna reducerar priset för dessa organisationer, vilket tyder på att de visar en förståelse 
och medkänsla för dessa föreningar, som i sin tur karaktäriserar den kvinnliga entreprenören. 
Förståelsen och medkänslan grundas i det faktum att de är medvetna om de ideella 
föreningarnas situation och är varse om att deras kunskap kan vara av vikt för dem. I en 
förlängning visar detta att de arbetar med självövervakning, genom att de är medvetna om 
varför de engagerar sig och har en lägre prisbild för ideella föreningar, vilket skapar motivation 
för dem att utföra arbeten med lägre prisbild (jfr Bandura, 1997). Vidare ser inte Emil att priset 
är avgörande för att ta sig an uppdraget eller inte, utan det handlar snarare om andra långsiktiga 
vinningar bland annat relationsskapande. Att skapa relationer är enligt Bendell, Sullivan och 
Marvel (2019) något som framför allt karaktäriserar kvinnliga entreprenörer.  
 
För Tom och Adam handlar det om att kunna se andra långsiktiga affärsmässiga vinningar med 
uppdraget om prisbilden inte skulle uppnå deras förväntningar. Det tyder på att de är 
resultatinriktade, vilket stereotypiskt sätt karaktäriserar en manlig entreprenör (Zampetakis et 
al., 2016). Denna medvetenhet som Tom och Adam uppvisar grundar sig i att de på ett tydligt 
sätt vet när och varför de engagerar sig i vissa beteenden, vilket enligt Bandura (1997) är 
självövervakning. Tom är medveten om att musikbranschen inte har mycket pengar vilket gör 
att han ibland får hitta andra anledningar att ta sig an dessa uppdrag för att skapa motivation 
till att genomföra dem.  
 
Även Alice belyser de långsiktiga vinningarna som avgörande för om hon ska acceptera arbeten 
med lägre prisbild och uppvisar därmed på samma sätt som Tom och Sam mer manliga 
karaktärsdrag. Vidare ser hon även faktorer som exempelvis stress som avgörande för om hon 
ska ta sig an ett arbete eller inte med lägre prisbild. Resonemanget går att koppla till Jennings 
och Brush (2013) antagande om att kvinnliga entreprenörer värderar balansen mellan arbetsliv 
och privatliv samt uppfyllandet av goda anställningsförhållanden, genom att en reducerad 
stressnivå bidrar till att hennes närvaro under fotograferingarna ökar. Även detta visar att hon 
arbetar med självövervakning, genom att hon är medveten om varför hon engagerar sig i olika 
uppdrag. Hon kan därmed gå in med större engagemang och motivation till sina arbetsuppgifter 
(jfr Bandura, 1997). Likt Alice tar Adam hänsyn till andra faktorer vid frågan om uppdrag med 
lägre prisbild, nämligen tid. Finns inte tiden till ett uppdrag, oavsett vilka långsiktiga vinningar 
uppdraget för med sig, väljer Adam att tacka nej. Det tyder på att han är sin egen agent och 
prioriterar sitt välmående genom att skapa förutsättningar för det, det vill säga inte ta sig an 
uppdrag som bidrar till att han inte mår bra och känner obehag (jfr Bandura, 2005). 
Diskussionen kring denna balans mellan arbete och välmående kan kopplas till Jennings och 
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Brush (2013) antagande om att kvinnliga entreprenörer i högre utsträckning värderar balansen 
mellan arbetsliv och privatliv högre än män, vilket motbevisas i detta resonemang.  

5.1.5 Förberedelser och genomförande  
Risktagande är ett begrepp som i många fall karaktäriserar en manlig entreprenör (Eddleston 
& Powell, 2008; Wood & Eagly, 2010). Joel beskriver en situation där han under ett event 
arbetade hårt med att få dit en av Sveriges främsta entreprenörer och beskriver det som ett stort 
risktagande då det fanns en ovisshet kring om han skulle dyka upp eller inte. Dock beskriver 
han fortsättningsvis att risken reduceras något om det föreligger grundlig planering och 
strukturering samt en vetskap om att det inte alltid kan bli som tänkt. Trots risktagandet fanns 
explicita förberedelser bakom händelsen som visar tendenser till det kvinnliga 
entreprenörskapet. Att vara medveten om konsekvenser är enligt McAlister, Perry och Parcel 
(2008) ett tecken på själveffektivitet, vilket tydligt synliggörs i Joels fall.  
 
Sams arbetssätt synliggör hur han fokuserar på att skapa goda relationer, något som 
karaktäriseras som ett typiskt kvinnligt drag (Jennings & Brush, 2013). Det visas genom att 
han ständigt arbetar för att leverera det lilla extra som inte alltid förväntas av honom, vilket 
bidrar till att han överarbetar sina uppdrag. Arbetssättet kan ses som både en för- och nackdel, 
genom att överarbetet bidrar till en ökad arbetsbelastning. Utfallet av detta bidrar till att han 
arbetar med självövervakning, genom att han är medveten om hans tendenser av att överarbeta 
och vilka för- och nackdelar det medför (jfr Bandura 1997).  
 
Att överarbeta arbeten är något som även Tom gör, i hans fall grundas det på det faktum att 
han är perfektionist och gör detta främst för sig själv. Även Eva överpresterar och levererar 
120% när det egentligen skulle krävas 80%, grunden till detta ligger i att hon är rädd för att 
inte prestera på den nivån som hon vill uppnå. Hon arbetar dock för att minimera detta. Både 
Tom och Eva visar tendenser på det som Wilson, Kickul och Marlino (2007) beskriver att 
kvinnliga entreprenörer i högre utsträckning tvivlar på sin kunskap, genom att de inte är 
beredda att släppa ett arbete om det inte uppfyller de kraven som de har ställt på sig själva. 
Tom visar i detta avseende att han är sin egna agent, genom att han får möjlighet att utöva ett 
arbetssätt där han känner behag (Bandura, 2005). Eva arbetar istället med observationsinlärning 
och själveffektivitet (jfr Bandura, 2002; McAlister, Perry & Parcel, 2008), då hon har 
identifierat att hennes överprestation inte nödvändigtvis bidrar till bättre synliga resultat och 
att hon därmed arbetar för att minska detta för att kunna maximera andra faktorer.  
 
För Jonna är förberedelser av stor vikt och en avgörande faktor för resultatet, vilket hon har 
insett när hon i vissa situationer har trott att hon är bättre än vad hon egentligen är och därmed 
inte behövt förbereda sig. Enligt Wilson, Kickul och Marlino (2007) tvivlar kvinnliga 
entreprenörer i högre utsträckning på sin kompetens vilket Jonna tydligt motbevisar, hon inser 
dock med tiden att det är bra att ha grundlig planering och ser att det tidigare beteendet är 
ineffektivt. Genom att hon är medveten om sina ineffektiva beteenden och fortsättningsvis 
arbetar med att avlägsna dem gör att hon enligt Bandura (1997) arbetar med självreglering. 
Detta kan likställas med Pias situation då hon inför sin första utställning inte hade förberett och 
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planerat i den utsträckning som krävdes vilket blev en lärdom som hon tog med sig i framtida 
uppdrag. Grunden till den bristande planeringen bottnar i att hon inte trodde det skulle gå så 
bra som det gjorde, vilket är ett tydligt tecken på att hon tvivlar på sin kompetens och det är 
enligt Wilson, Kickul och Marlino (2007) mest förekommande hos den kvinnliga 
entreprenören. Genom att hon identifierar de brister hon har och arbetar med såväl noggrannare 
planeringar och förberedelser som sin självkänsla gör att även hon enligt Bandura (1997) 
arbetar med självreglering.  
 
Precis som Jonna och Pia tog Alice sig an ett uppdrag där hon trodde mer om sig själv och 
presterade inte på den nivån hon önskade. Hon syftar dock till att det är bra att tro på sig själv 
i den bemärkelsen att det kan leda till utmaningar för sig själv och sitt bolag. Lärdomen hon 
tog med sig från den händelsen är att förstå sin egen förmåga och ha i åtanke att uppdraget som 
genomförs betalas av en kund. Även hon visar tendenser till självreglering då hon har insett att 
det inte är en optimal metod att arbeta efter och har därmed bytt inställning och strategi (jfr 
Bandura, 1997). I vanliga fall menar Alice att hon tror för lite om sig själv vilket karaktäriserar 
en kvinnlig entreprenör som tvivlar på sin kompetens (jfr Wilson, Kickul & Marlino, 2007).  
 
Till skillnad från ovanstående är förberedelser något som Adam arbetar med i stort sett varje 
uppdrag han tar sig an, då han inte besitter all kunskap om verksamheten han bedriver. Som 
student startade han sitt bolag i en bransch han varken hade erfarenhet eller kunskap inom, 
vilket signalerar att Adam är risktagande. Enligt Eddleston och Powell (2008) samt Wood och 
Eagly (2010) stämmer resonemanget kring att risktagande är en egenskap som karaktäriserar 
den manliga entreprenören. Att Adam väljer att arbeta med förberedelser och research i den 
mån han gör kan grunda sig i att han är sin egen agent och gör det för att han dels känner 
välmående men också då han utvecklas av det (jfr Bussey & Bandura, 1999; Bandura, 2005). 
Det leder i sin tur till att han kan skapa och reglera sin egen motivation.   

5.1.6 Skapar tvivel självmedvetenhet? 
Att känna tvivel är synonymt för alla utom en av informanterna, lika väl som att de skapar 
motivation för fortsatt utveckling. Jonna beskriver situationen när hon ställs inför “näringslivs 
hotshots” som en situation där hon känner tvivel, vilket går väl i linje med det som McGowan 
et al. (2015) och Bihagen och Härkönen (2014) beskriver, att kvinnor i högre utsträckning 
möter på hinder och barriärer under sin karriär, vilket bidrar till att de måste uppvisa ökad 
kunskap när de ställs inför en grupp människor. Dock utgår hon från tidigare erfarenheter och 
levererar det hon tror att publiken eftersöker. Utfallet av detta bidrar till att hon arbetar med 
observationsinlärning, genom att hon har förmågan att vara uppmärksam på omgivningen och 
vad de eftersöker och sedan leverera det till publiken (jfr McAlister, Perry & Parcel, 2008).  
 
När Emil känner tvivel är det i situationer där det han försöker förmedla till en grupp inte når 
fram vilket bidrar till att han känner en känsla av att han inte vet vad han talar om. Vid dessa 
tillfällen kan han likt Jonna, Pia och Alice tvivla på sin kompetens, vilket inte vanligtvis 
förekommer hos manliga entreprenörer i lika hög utsträckning enligt Wilson, Kickul och 
Marlino (2007). Emil har dock insett att det inte alltid kan gå bra och att återhämtning är ett 
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krav för att orka med. Att minimera negativa tankar och maximera positiva och stärkande 
tankar visar att Emil arbetar med själveffektivitet (jfr McAlister, Perry & Parcel, 2008). 
 
Till skillnad från samtliga informanter i studien beskriver Adam att han inte känner något tvivel 
i sitt företagande. Att inte känna tvivel till sin kompetens är enligt Ahl (2006) och Coleman 
(2016) synonymt med manliga egenskaper, och det kan tänkas bottna i Adams förmåga att på 
ett strategiskt sätt vända alla negativa tankar till hans fördel. Denna förmåga är enligt 
McAlister, Perry och Parcel (2008) ett tecken på att Adam arbetar med själveffektivitet.  
 
Arbetet med goda anställningsförhållanden och att finna balans mellan arbetsliv och privatliv 
är något som Alice ger svar på, vilket även Jennings och Brush (2013) beskriver karaktäriserar 
kvinnliga entreprenörer. Genom att hon valde att tacka nej till ett arbete som skulle ske hastigt 
och där hon inte ville gå med på de villkoren. Hon visar därmed att hon är sin egen agent, 
genom att hon har förmågan att engagera sig och styra sitt eget handlande för att må bra (jfr 
Bandura, 2005). Som tidigare nämnt visar även Adam att han prioriterar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv genom att tacka nej till uppdrag om inte tiden finns. Indirekt visar även 
Joel tendenser till det genom att fokusera på sitt långsiktiga mål att göra saker han mår bra av. 
Enligt Bandura (2005) handlar både Adam och Joel efter att de är sina egna agenter genom att 
de väljer att göra saker som de mår bra av.  
 
Vid tal om utveckling beskriver informanterna att de har utvecklats till mer självsäkra individer 
som till högre grad vågar lita på sin egna förmåga. Joel belyser hur han med tiden har vågat 
utmana den könsstereotypa bilden av hur en manlig entreprenör ska och bör vara. I denna 
process har han arbetat med övervakning genom att han har haft förmågan att observera sitt 
eget beteende och via erfarenhet hittat vägar och arbetssätt som han uppskattar (jfr Bandura, 
1997).  
 
Trots att Ella idag är en mycket självsäker individ förekommer prestationsångest, osäkerhet 
och tvivel i någon form. Känslan av prestationsångest är något som är utmärkande för den 
kvinnliga entreprenören enligt Wilson, Kickul och Marlino (2007). Dock menar hon att den 
främsta orsaken till tvivel är hon själv, då intryck och andras energier kan trötta ut henne och 
hindra henne från att köra på, eftersom hon behöver återhämtning. Enligt Eddleston och Powell 
(2008) samt Jennings och Brush (2013) är detta ett sätt att finna en balans mellan arbetsliv och 
privatliv men också uppnå goda anställningsförhållanden, i den bemärkelsen att Ella tar pauser 
från arbetet för att dels ha kraft till att fortsätta arbeta men också för att inte skada sig själv 
psykiskt. Ella menar dock att hon har blivit bättre med tiden och att hon ständigt försöker arbeta 
bort prestationsångesten och tvivel, vilket tyder på att hon arbetar med självreglering i den 
bemärkelsen att hon är medveten om sina brister och arbetar för att reducera dessa brister (jfr 
Bandura, 1997). 
 
Emil framhåller att han ofta får kommentarer om att han är en entreprenör. Dock definierar han 
en entreprenör som någon som är risktagande, vilket könsstereotypiskt sett karaktäriserar de 
manliga entreprenörerna (Wood & Eagly, 2010). Dock beskriver han sig som någon som inte 
tar risker och har därmed svårt att se sig som en entreprenör. Han anser ändå att det är viktigt 
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att utvecklas, inom rimliga ramar, och arbetar därmed med självreglering genom att vara 
medveten om sina kvaliteter och sina mål för att han ska ha förmågan att leda sig igenom 
framtida utmaningar (jfr Bandura, 1997).  

5.1.7 Att förstå sin förmåga 
Både Tom och Sam känner en ödmjukhet vid sådant de inte har gjort tidigare och de båda är 
noga med att förmedla det till kunden för att inte orsaka att kunden blir besviken när produkten 
inte uppfyller förväntningarna. Processen går att sammankoppla med karaktärsdrag som 
präglas av förståelse och medkänsla som enligt Eddleston och Powell (2008) samt Wood och 
Eagly (2010) är mer mjuka och kvinnliga karaktärsdrag. Vanligtvis beskrivs en manlig 
entreprenör visa karaktäristika som ambition och dominans, men som i Toms och Sams fall 
inte alls framkommer på ett tydligt sätt. Enligt McAlister, Perry och Parcel (2008) är resultatet 
beroende av ett beteende som individen väljer. I detta fall har Tom och Sam aktivt valt ett 
beteende där de ser fördelen med att inte leverera ett resultat alls framför att leverera ett dåligt 
resultat, vilket tyder på att de arbetar med själveffektivitet. 
 
Eva finner motivation till att göra sådant som hon tidigare inte har gjort genom att inte bli rädd 
för tanken att andra kan göra arbetet bättre. Samtidigt som hon lyfter hur många mediokra 
medelålders män tar sig an arbeten och gör ett halvbra eller dåligt jobb. I detta avseende låter 
hon sig inte påverkas av de könsstereotypa normerna som finns i samhället, och visar hög grad 
av självständighet och ambition till att utföra arbetsuppgifter som hon tidigare inte har ställts 
inför (McGowan et al., 2015). Vidare tyder detta på att hon arbetar med självinstruktion, genom 
att hon har förmågan att leda sig själv och hitta hållbara lösningar och motivationsmedel under 
krävande arbetsuppgifter (Bandura, 1997). Även Adam beskriver att han inte är rädd för att 
göra sådant han inte har gjort tidigare, då många av de uppdrag han får in är sådant han inte 
har kunskap inom. Han visar en hög grad av självsäkerhet i att ta sig an sådana typer av 
uppdrag. Även Adam arbetar i processen med självinstruktion, då han har förmågan att leda 
sig själv, innan, under och efter påfrestande arbeten (Bandura, 1997). Emil framhåller vikten 
av att tidigt komma fram till om det är något som han inte kan för att ha förmågan att identifiera 
det han behöver hjälp med, vilket könsstereotypiskt sett inte präglar den manliga entreprenören. 
Anledningen till detta är för att han istället borde ha visat dominans och ambition i att han kan 
klara av och hantera situationer som han tidigare inte har ställts inför. Arbetssättet präglas dock 
av en hög grad av självreglering, genom att han är medveten om sin kompetens och därmed 
har förmågan att hantera olika situationer (Bandura, 1997). I självregleringsprocessen är arbetet 
med socialt stöd en utmärkande faktor, då han i hög grad arbetar för att omge sig med individer 
som kan och har kunskap inom sådant som han inte har.  
 
Att förmedla pondus och vara auktoritär är något som enligt Eddleston och Powell (2008) samt 
Wood och Eagly (2010) karaktäriserar den manliga entreprenören. I realitet kan detta dock vara 
något som de manliga entreprenörerna känner olust för. Emil beskriver hur han vid vissa 
tillfällen behöver plocka fram dessa egenskaper, men att han inte känner sig bekväm med det. 
Dock är det nödvändigt ur en självreglerings- och själveffektivitetsaspekt, då det möjliggör för 
honom att observera sitt beteende och därefter anpassa sitt angreppssätt efter det. Även Eva 
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beskriver hur hon vid specifika tillfällen behöver förmedla pondus för att få sin vilja igenom, 
uppvisa mer kompetens och inte “köra över sig själv”. Vid denna process kan tänkas att det är 
av stor vikt för henne att tänka på balansgången av att inte förmedla för mycket pondus, då det 
kan få negativ effekt genom att mottagaren kan uppfatta henne som hård och känslokall (jfr 
Ahl & Marlow, 2012). I detta fall arbetar hon med självövervakning genom att hon har 
identifierat vilka typer av beteenden som är effektiva i olika situationer (Bandura, 1997). Lika 
väl som att det även ger svar på ett socialt lärande, då hon är medveten om vilka konsekvenser 
och fördelar ett specifikt beteende medför (Reed et al., 2010).  

5.2 På vilket sätt andra faktorer påverkar entreprenörens 
självledarskap 

5.2.1 Personliga egenskaper 

5.2.1.1 Externa påtryckningar  
Att informanterna präglas av mycket driv och utvecklingsambitioner är ett faktum, vilket även 
bidrar till att negativa externa påtryckningar många gånger omvandlas till en drivkraft för att 
få dem att utvecklas. Fenomenet är även något som stämmer väl överens med vår definition av 
en entreprenör, genom att de har förmågan att se möjligheter, har gott självförtroende samt att 
de drivs av kreativitet och motivation (Pamsey, 2011; Block, Fisch & van Praag, 2017). Både 
Alice och Pia förklarar hur de har mött på motstånd från individer i sin omgivning. Men att de 
genom att arbeta med det som McAlister, Perry och Parcel (2008) beskriver som psykologiskt 
avgörande faktorer och själveffektivitet har de förmågan att förstå hur olika beteenden som de 
väljer är beroende av tankar som de själva för med sig in i situationen. Genom att minimera de 
negativa externa påtryckningarna och istället gå tillbaka till deras egna ambitioner med 
företagandet och vad det är som driver dem till att göra detta. Vidare arbetar de även med “self-
talk” genom att de ersätter de negativa tankarna som skapas med positiva självdialoger om 
varför de gör det de gör (D’Intino et al., 2007). Exempelvis genom Pias reflektion kring att: 
“Även fast man är ny eller ung behöver man inte vara oerfaren. Man har bara en annan typ 
av erfarenhet och det behöver komma in nya tankesätt oavsett var man är” (Bilaga 5). Eva 
beskriver att hon på grund av avsaknaden av professionellt stöd som andra företagare kan få, 
har fått lära sig själv och lita på sin egna förmåga. Arbetssättet visar att hon arbetar med 
självinstruktion, genom att hon har förmågan att leda och stötta sig själv innan, under och efter 
påfrestande situationer (jfr Bandura, 1997). 
 
Emil arbetar med observationsinlärning och själveffektivitet genom att han inte låter sig 
påverkas av omgivningens uppfattning av honom och istället utgår från hans egna vilja och tro 
att utvecklas (jfr Bandura, 1997). Joel leder sig själv på samma sätt, då han inte låter sig 
påverkas av påtryckningarna om att det ekonomiska ska vara det som är mest drivande i 
företagsprocessen. På sådant sätt har de förmågan att minimera påtryckningarna utifrån och 
istället utveckla sin egna bild av sig själv (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Lika väl som att 
de är deras egna agenter genom att de med erfarenhet har funnit vägar och arbetssätt som de 
uppskattar (Bandura, 2005).  
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5.2.1.2 Målsättning och drivkrafter  
Vid tal om att hantera och genomföra arbetsuppgifter som är mindre roliga belyser 
informanterna att det är viktigt för deras och bolagets fortsatta utveckling, vilket går i linje med 
det som Block, Fisch och van Praag (2017) beskriver, att entreprenörer arbetar för att utveckla 
sina bolag och skapa ekonomisk tillväxt. Samtidigt som det i en förlängning bidrar till att de 
får vara innovativa. De arbetar därmed med själveffektivitet genom att maximera tankarna 
gällande de positiva fördelarna som arbetet medför, vilket i sin tur minimerar ansträngningarna 
till att göra detta. Eva tillämpar en teknik där hon sätter på en timer för att hantera krävande 
arbetsuppgifter, vilket verkar som ett bra första steg för att komma över det första hindret. På 
sådant sätt tillämpar hon själveffektivitet genom att hon maximerar och styr sin inspiration och 
motivation till de 45 minuterna som hon har timern på och därmed minimerar påfrestningen att 
genomföra arbetet (jfr Bandura, 1997). Arbetet med själveffektivitet på detta sätt är något som 
även Tom och Adam uppvisar, då de är bra på att styra och reglera sin inspiration och 
motivation till specifika händelser. Pia vidareutvecklar denna diskussion genom att beskriva 
att hon “bestraffar” sig om hon inte utför arbetet i tid, exempelvis genom att sätta klockan extra 
tidigt dagen efter samtidigt som hon också belönar sig när arbetet är gjort, vilket tyder på att 
hon arbetar med självbelöning och självbestraffning (Bandura, 1997). Hon arbetar även delvis 
i denna situation med självreglering genom att hon övervakar sitt egna beteende samtidigt som 
hon verkar efter en långsiktig målsättning via sin visionboard, som påminner henne om hennes 
långsiktiga mål och varför tråkiga arbetsuppgifter är viktiga.    
 
Jonnas luststyrning ställer delvis till problem för henne, då hon kan visa mindre engagemang 
till arbetsuppgifter som hon tycker är tråkiga. Dock är hon bra på att arbeta med 
självövervakning, genom att observera sitt eget beteende och identifierar därmed i vilka 
situationer hon avstår från att genomföra vissa arbetsuppgifter (jfr Bandura, 1997). Vidare 
arbetar hon med “self talk” och ersätter därmed de negativa dialogerna med positiva, genom 
att hon ser att alla delar skapar en värdefull helhet och har via den processen förmågan att 
omvandla tråkiga arbetsuppgifter till att bli intressanta och givande (jfr D’Intino et al., 2007).  

5.2.2 Arbetslivserfarenhet  

5.2.2.1 Att förstå sin förmåga och externa påtryckningar  

Talesättet att lära sig av sina misstag är något som samtliga informanter har känt på betydelsen 
av och också utvecklats genom. Via denna process har de också lärt sig att förstå sitt värde och 
sin kompetens. Med utgångspunkt i att Jonna med tiden har lärt sig att hantera situationer där 
hon har ställs inför “hotshots” och byggt på en bank av “felande länkar” när hon har genomfört 
arbeten med mindre bra resultat, visar hon även starkt hur hon arbetar med självreglering. 
Grunden till det ligger i att hon har förmågan att observera sitt beteende och via denna process 
kunna arbeta för att avlägsna ineffektiva beteenden (Bandura, 1997). Misslyckanden och 
obehagliga situationer har därmed blivit långsiktiga vinningar, som hon kan använda sig av för 
att nå sin målsättning och nyttja i framtida uppdrag. Arbetet med självreglering och 
avlägsningen av ineffektiva beteenden uppvisar även Pia och Alice då de båda med tiden har 
lärt sig att finna hållbara arbetsmetoder. Samt att de arbetar med själveffektivitet, då de via de 
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hållbara arbetsmetoderna minimerar påfrestningarna och maximerar nyttan (McAlister, Perry 
& Parcel, 2008). Alice vidareutvecklar svaret genom att visa arbete med själveffektivitet, i 
termer av att hon under ett arbete fick påbackning från en kund som inte ansåg att hon var 
tillräckligt rörlig när hon fotograferade. Till en början ansåg Alice att detta var jobbigt och blev 
sur över kommentaren, denna tanke släppte dock fort då hon ansåg att de förändringar som hon 
genomförde bidrog till att hon kunde leverera bättre resultat till sina kunder. Därmed arbetar 
hon med själveffektivitet genom att eliminera och minska de negativa tankebanorna och istället 
se vinningarna med att utveckla sitt arbetssätt (jfr Bandura, 1997).   
 
Även Ella beskriver processen att finna hållbara arbetsmetoder, genom att hon med tiden har 
lärt sig identifiera när på dygnet hon är som mest produktiv, vilket indikerar att hon arbetar 
med självövervakning (jfr Bandura, 1997). I förlängningen ger även detta svar på arbetet med 
själveffektivitet (jfr McAlister, Perry & Parcel, 2008). Vidare visar arbetet med att kontrollera 
och styra de negativa tankarna att hon är sin egen agent och arbetar med själveffektivitet, 
genom att hon har förmågan att styra sina egna tankar och handlingar och på sådant sätt lägga 
grunden för sin egen utveckling.  
 
Arbetet med självreglering, självövervakning och själveffektivitet är något som även Tom, 
Emil och Joel arbetar med. Bland annat beskriver Tom hur han har varit dålig på att planera sin 
tid och har därmed haft problem att leverera produkter i tid. Genom självövervakning har han 
haft förmågan att identifiera denna bristen och även det faktum att det bidrar till att han inte 
alltid kan leverera till kund i tid (jfr Bandura, 1997). Genom bättre planering har han därmed 
haft förmågan att maximera nyttan i att få nöjdare kunder och ett bättre arbetsflöde och 
minimerat faktorer som stress och kunder som inte levererar produkterna i tid. För Emil har det 
handlat om att förstå individers olikheter och respektera det vid engagemang i olika 
arbetsuppgifter samt ha förmågan att mötas på mitten. Genom arbetet med självreglering och 
självövervakning har han haft förmågan att identifiera detta (jfr Bandura, 1997) och därefter 
arbetat för att åtgärda den problematiken (jfr McAlister, Perry & Parcel, 2008). Vidare delger 
Sam och Adam ytterligare ett synsätt på detta, då de visar att de är sina egna agenter och 
engagerar sig i arbetsuppgifter som ger dem behag (jfr Bandura, 2005). Sam beskriver hur han 
under en längre period fotade åt en kund och han kände med tiden att denna typ av uppdrag 
hindrade honom från att utvecklas, istället för att fortsätta fota valde han att avbryta det 
uppdraget. Arbetet med att vara sin egna agent identifieras genom att han väljer att engagera 
sig i arbetsuppgifter där han känner behag, som ger honom goda tankar och vidare inte hindrar 
honom från att utvecklas. Bristen i utvecklingsmöjligheter belyser även hur han har sin 
långsiktiga målsättning i beaktande när han väljer att engagera sig i uppdrag. vilket återfinns i 
kategorin självreglering och arbetet med målsättning (Bandura, 1997). Sam talade även om hur 
hans jämförelser med andra i branschen kan få honom att tvivla på sin kunskap men att han 
mestadels ser det som en drivkraft och som något som skapar motivation till att förbättras och 
utvecklas. Det gör att han arbetar med själveffektivitet i form av att han har förmågan att vända 
de negativa tankarna som uppstår till en faktisk drivkraft och motivationsfaktor (jfr McAlister, 
Perry & Parcel, 2008). Adam däremot beskriver hur han tycker att det mesta är roligt och 
givande men att uppdrag som görs löpande åt vissa kunder kan upplevas som kämpiga 
emellanåt. Genom att han är sin egen agent och också arbetar med själveffektivitet har han 
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förmågan att vända de negativa tankarna till något bra han kommit till insikt att det kommer 
gynna honom långsiktigt (jfr Bandura, 2005; McAlister, Perry & Parcel, 2008).   
 
Med arbetslivserfarenhet skapas också förståelse för varför informanterna väljer att engagera 
sig i specifika arbetsuppgifter. Genom att vara sin egen agent beskriver Alice, Eva, Jonna och 
Pia hur de har blivit bättre på att solla bland de uppdrag de får in och engagera sig i de som ger 
dem behag (jfr Bandura, 2005). Pia vidareutvecklar detta och beskriver hur hon, när hon var 
engagerad i ett konstprojekt, tvingades avgå på grund av osämja i projektgruppen. Efter detta 
arbetade hon med självövervakning och “self-talk”, genom att observera sitt beteende och 
därefter omvandlade de negativa tankebanorna som hade skapats med positiva (jfr Bandura, 
1997).   

5.2.2.2 Socialt stöd 

Arbetet med socialt stöd är något som samtliga informanter anser är viktigt, vilket går väl i 
linje med Banduras (1997) tankar om att det sociala stödet är av stor vikt, då det bidrar till att 
individen får uppmuntran och motivation till fortsatt arbete. Genom att Pia ständigt är noggrann 
med att omringa sig med individer som på olika sätt uppmuntrar henne, arbetar hon aktivt med 
socialt stöd. Det sociala stödet kan även ta uttryck på ytterligare sätt i situationer där exempelvis 
Jonna anser att det är viktigt att omringa sig med individer som vill liknande saker som henne 
själv. Att omringa sig med rätt individer medför att hon har förmågan att reproducera andras 
beteenden och arbetar därmed med socialt lärande för att utvecklas själv (Reed et al., 2010; 
Steinbauer et al., 2014). Samtidigt som hon även arbetar med observationsinlärning i 
händelseförloppet att vara uppmärksam på andras beteenden och ta åt sig av dem. Och förvalta 
dem på ett som tillåter henne att välja ett beteende för att uppnå ett önskat resultat (Bandura, 
2002). I förlängningen skapar detta en medvetenhet kring önskvärda och mindre önskvärda 
beteenden. Även Ella arbetar med socialt lärande, då hon är i ständig interaktion med andra 
entreprenörer och skapar sig därmed en medvetenhet kring att detta levnadssätt är hållbart och 
har därför förmågan att reproducera deras beteenden (jfr Reed et al., 2010; Steinbauer et al., 
2014). Vidare arbetar hon även med observationsinlärning då hon, i likhet med Jonna, har 
förmågan att vara uppmärksam på andras beteenden och därefter motivera sig till att handla i 
likhet med individen (jfr Bandura, 2002). Även Eva anser att det är viktigt att omringas med 
rätt typ av människor och belyser vikten av att följa sin magkänsla, vilket innebär att hon inte 
arbetar med socialt lärande utan snarare självövervakning, då hon observerar sitt eget beteende 
och känsla och utifrån det drar slutsatser om vilka arbetsuppgifter hon ska och bör engagera 
sig i (jfr Bandura, 1997). På samma sätt tyder det även på att hon är sin egen agent, då hon 
väljer att engagera sig i arbetsuppgifter som gör att hon känner behag (jfr McAlister, Perry & 
Parcel, 2008). Precis som Eva anser Adam att det är viktigt att ta lärdom av rätt typ av 
människor då många kallar sig entreprenörer men engagerar sig inte i det entreprenöriella 
beteendet. I och med att han har förmågan att välja vilka människor han vill omge sig med och 
vilka beteenden han vill reproducera kan han antas arbeta med observationsinlärning till viss 
del. Med utgångspunkt i Banduras (2002) processer för observationsinlärning visar Adam 
uppmärksamhet av andras beteenden, men också kvarhållande genom att han kan sortera och 
frambringa önskvärda beteenden.  
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Det sociala stödet kan även yttra sig genom förmågan att ta in kompetens utifrån vid de tillfällen 
som ens egna är bristfällig, vilket är något som Jonna och Emil arbetar effektivt med. De arbetar 
därmed med socialt stöd men även med självövervakning och självinstruktion, genom att de 
har förmågan att observera sitt egna beteende och kompetens och har därefter förmågan att leda 
sig själva innan, under och efter svåra händelser (Bandura, 1997). Avslutningsvis ger Tom och 
Sam en delvis annorlunda syn på detta genom att de finner sitt sociala stöd med hjälp av 
Youtube.  

5.2.3 Stereotyp norm  
Entreprenörer som yrkesgrupp besitter många gånger liknande egenskaper som karaktäriserar 
dem. I enighet med studiens definition är entreprenören en individ som ser möjligheter och vill 
göra något av dessa möjligheter samt att det är en kreativ och driven individ som vill utvecklas 
(Ramsey, 2011; Block, Fisch & van Praag, 2017). Detta är något som även avspeglar 
informanterna och deras arbete med självledarskap. Exempelvis beskriver Tom hur han många 
gånger kan skapa sin inspiration själv, vilket indikerar att han arbetar med själveffektivitet. 
Grunden till detta ligger i att han har förmågan att styra sitt liv genom att maximera fördelarna 
och minimera de negativa aspekterna av ett arbete (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Adam 
anser att individer tänker mer än vad de borde istället för att köra på.  Han visar stor 
medvetenhet kring att nystartade bolag troligtvis kommer misslyckas ur en aspekt men att man 
då lär sig vad som fungerar och inte. Det signalerar själveffektivitet ur den aspekten att Adam 
vänder de negativa tankarna om misslyckande till något bra och lärorikt som kan föra honom 
framåt i företagandet (jfr McAlister, Perry & Parcel, 2008).  

5.2.4 Utbildning  
Utbildningens positiva påverkan på självledarskapet är synligt genom att Alice via sin 
utbildning har fått möjlighet att prova på olika tekniker samt att lärarna låter dem arbeta 
självständigt, vilket stundtals medför att Alice misslyckas, men finner sedan vägar för att ta sig 
framåt. På sådant sätt får hon testa sin självregleringsförmåga, genom att bland annat observera 
sitt beteende, sin förmåga att ta emot och ge sig själv feedback samt arbetet med 
självinstruktion i processen att lösa olika svåra uppgifter (jfr Bandura 1997). Även Adam driver 
bolag vid sidan av studierna, vilket har gett honom möjligheten att applicera det han lär sig på 
universitet i sin verksamhet. Det leder till att han får arbeta hårt, ibland misslyckas och därmed 
lära sig från sina misstag. Det gör att även han arbetar med självreglering i form av att han 
observerar sitt beteende och ger sig vidare feedback för att ta reda på hur han ska ta sig framåt 
(jfr. Bandura, 1997). Eftersom Adam nämner att göra research och förberedelser ibland kan 
vara kämpigt. M§en också själva genomförandet av vissa uppdrag samt efterarbetet i viss mån 
i form av exempelvis frågor från kunden, kan man dra slutsatsen att han ständigt arbetar med 
självinstruktionsprocessen, eftersom han behöver stötta och leda sig själv före, under och efter 
krävande uppdrag.  
 
Ella har fått kunskap inom olika mindfulnessövningar, vilket tyder på att hon är sin egen agent 
som har förmågan att skapa förutsättningar för sin egen utveckling och effektivitet (jfr Bandura, 
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2005). I kontrast till detta beskriver Pia hur hon länge trodde att det var ett måste för henne att 
plugga konst, men insåg efter en tid att det inte var rätt väg för henne. Hon arbetar därmed med 
självövervakning och “self-talk”, då hon har förmågan att observera sitt beteende och även ha 
en förmåga att vända de negativa tankarna till något positivt (jfr. Bandura, 1997).  

5.2.5 Ålder 
Att komma in som ung på marknaden har både sina för- och nackdelar. Alice beskriver hur hon 
som ung många gånger kan och har blivit utnyttjad på grund av detta. Dock har hon med hjälp 
av självövervakning och själveffektivitet haft förmågan att eliminera detta, genom att i högre 
utsträckning förstå sitt värde och sina kvaliteter (Bandura, 1997; McAlister, Perry & Parcel, 
2008). Pia arbetar på samma sätt då hon många gånger har upplevt att individer försöker köra 
över henne. Även Tom har känt av dessa påtryckningar och hanterar det delvis genom att inte 
nämna sin ålder, vilket indikerar att han arbetar med själveffektivitet, då han minimerar risken 
för att folk ska döma honom för hans unga ålder och istället maximera chanserna för att de ska 
se honom som kompetent och kan göra ett bra jobb (McAlister, Perry & Parcel, 2008). På 
samma sätt arbetar han med själveffektivitet i situationer då han känner frustration över att han 
inte alltid kan leverera samma kvalitet som sina konkurrenter. Genom att reflektera över att de 
har arbetat i branschen längre än vad han har levt och att han kan leverera snarlika resultat 
maximerar han den positiva känslan och minimerar den negativa.  

5.2.6 Kultur  
Självledarskapets påverkan av kulturella aspekter har enbart Emil benämnt och att det i denna 
process är viktigt att se till samtliga parters behov och erfarenheter och sedan mötas på mitten. 
Han arbetar i denna process med självreglering och observationsinlärning, genom att han har 
förmågan att observera sitt egna beteende men även andras (Banduras 1997, 2002). I denna 
process skapas därmed ett samförstånd för hur olika individer fungerar, vilket i förlängningen 
bidrar till att han har förmågan att leda sig själv och andra genom olika situationer. Han arbetar 
även i denna process med socialt lärande genom att ha förmågan att vara uppmärksam på andras 
beteenden och motiverar sig för att genomföra en förändring av sitt beteende (Reed et al., 2010; 
Steinbauer et al., 2014). I förlängningen bidrar det till ökat förtroende och respekt mellan 
individerna i den sociala kontexten, vilket bidrar till att det blir lättare för dem att nå sina mål 
(Ison, Röling & Watson, 2007; Stagl, 2007).  
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6. Avslutande/kritisk diskussion 
En utmärkande faktor är de externa påtryckningarna och det faktum att även de manliga 
entreprenörerna har stött på sådant. De externa påtryckningarna som männen har stött på har 
uppkommit på samma sätt som för kvinnorna och i linje med det som Henry, Foss och Ahl 
(2016) beskriver, genom att värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten har skapat 
normer för hur män och kvinnor ska bete sig och agera. När då exempelvis Joel inte svarade 
upp till normen om att män är ute efter de resultatinriktade monetära målen, mötte han motstånd 
på grund av det, som under en tid påverkade honom negativt. På samma sätt som att Eva har 
känt ett utanförskap vid olika tech-event, då hon som kvinna exempelvis är underrepresenterad 
och inte har ambitionen eller lusten att se upp till män som tjänar pengar på sina bolag. Dock 
får vi inte blunda för den situationen som råder, där både Jonna och Pia har mött på externa 
påtryckningar som har förminskat deras kompetens och karaktär, lika väl som det faktum att 
männen i vissa avseenden kan premieras om de visar mer omvårdande drag (Bihagen & 
Härkönen, 2014), exempelvis som i Joels fall där han fokuserar på att skapa något för någon 
annan. Exempelvis som för Jonna, där det uppstår en rädsla för att de ska se henne som en liten 
flicka. Och hur Pia fick en hand uppkörd framför ansiktet när hon skulle prata under en 
workshop, vilket belyser de barriärer och maktstrukturer som värderingarna i den socialt 
konstruerade verkligheten har skapat (Sarasvathy, 2004; Marlow & Patton, 2005). Dock visar 
de styrka ur ett självledarskapsperspektiv hur de ändå litar på sig själva och sin förmåga att 
skapa och leverera bra produkter till sina kunder. En mer jämställd forskning skulle i detta 
avseende kunna leda till en mer jämställd arbetsmarknad, då gapet mellan män och kvinnor 
skulle minska och därtill inte baseras på felaktig information. Ingen yrkeskategori skulle 
därmed förskönas vilket i förlängningen skulle bidra till att värderingarna som den socialt 
konstruerade verkligheten har gett upphov till skulle jämnas ut.   
 
På samma sätt kan även förhållandet vara omvänt, att de kvinnliga entreprenörerna leder sig 
själva att verka efter normer och värderingar som i högre grad karaktäriserar den manliga 
entreprenören. Samtliga informanter anses arbeta efter icke-ekonomiska mål, vilket i regel 
karaktäriserar de kvinnliga entreprenörerna (Eddleston & Powell, 2008; Jennings & Brush, 
2013). Dock belyser Jonna hur hon ser den ekonomiska biten som avgörande för företagets 
utveckling och som en grundsten i hennes arbete med självledarskap, vilket belyser att 
värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten inte är så svartvita när det handlar om 
deras förmåga att leda sig själva. Ytterligare en intressant diskussion är hur Tom hävdar att han 
arbetar mot icke-ekonomiska mål, men hans målsättning utgår från en tydlig monetär 
målsättningsstrategi, då hans långsiktiga mål är att tjäna X antal kronor och han har en intensiv 
uppföljning på detta. Han tenderar att visa ett icke rationellt beteende då han å ena sidan menar 
att han arbetar mot icke-ekonomiska mål, medan han å andra sidan har en målsättningsstrategi 
med ett tydligt monetärt syfte. En förklaring till detta kan grundas i att han anser att det är 
“finare” att arbeta mot icke-ekonomiska mål för att vara varm i sin framtoning. Dock ligger de 
hårdare dragen latent under ytan och synliggörs delvis i vissa sammanhang.  
 
Vidare sägs även kvinnor fokusera mer på den relationsskapande processen, än vad män gör 
(Bendell, Sullivan & Marvel, 2019) vilket är ett antagande som vi inte har identifierat. Istället 
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ser vi hur entreprenörerna leder sig själva till att skapa relationer till sina kunder, exempelvis 
är detta synligt i processen att acceptera arbeten med lägre prisbild. Entreprenörerna leder sig 
själva i denna process genom att sätta möjligheten till långsiktiga vinningar och relationer i 
fokus, vilket återigen slår hål på antagandet om att män inte anses värna om relationer i samma 
utsträckning som kvinnor.  
 
Ovanstående diskussion svarar upp till den kritik som feministisk teori har förmedlat, genom 
att värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten har skapat normer om hur män och 
kvinnor ska agera, men att dessa i realitet inte alltid stämmer (Henry, Foss & Ahl, 2016). 
Följande studie ger upphov till en gråskala, där kvinnor och kvinnor samt män och män kan 
besitta olika kunskap och agera på olika sätt i processen att leda sig själv utan att det är kopplat 
till deras kön. I likhet med detta ser vi inga tydliga mönster på att kvinnor eller män skulle 
arbeta mer eller mindre med självledarskap. Bendell, Sullivan och Marvel (2019) belyser att 
kvinnor tenderar att vara mer benägna att arbeta med självledarskap, dock genomfördes deras 
studie inom IT-branschen som är mansdominerad. Kvinnorna i studien startar därmed i ett 
underläge, vilket bidrar till att de är i större behov av att leda sig själva i det hårda klimatet som 
de verkar inom. I vår studie kommer informanterna från olika typer av branscher som inte har 
samma distinkta könsdominans som IT-branschen har.  
 
Vidare identifieras även att flera olika påverkansfaktorer kan ligga bakom hur entreprenörerna 
arbetar med sitt självledarskap. Jonnas förklaring om oron när hon ställs inför “hotshots” går 
att koppla dels till könsstereotypa normer samt arbetslivserfarenhet. Kopplingen till 
könsstereotypa normer kopplas samman till värderingarna i den socialt konstruerade 
verkligheten och hur hon därigenom kan känna att hon behöver besitta högre kompetens när 
hon utför vissa uppgifter. Arbetslivserfarenhet kopplas samma med det faktum att hon med 
tiden har observerat sig själv och sin publik och därigenom börjat förlita sig mer på sin förmåga 
att leverera på scenen, trots att viss oro fortfarande finns kvar. Detta ger sken av att förhållandet 
mellan de olika påverkansfaktorerna är flytande och att flera olika faktorer kan samverka i 
entreprenörens arbete med självledarskap.  
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7. Slutsats  
Utifrån studiens syfte som lyder “Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt 
könsstereotypa normer påverkar manliga och kvinnliga entreprenörers arbete med 
självledarskap. Utfallet bidrar till en ökad förståelse för om specifika egenskaper som ryms 
inom de könsstereotypa normerna ligger till grund för den obalans som råder, samt om det 
finns andra faktorer som påverkar entreprenörens självledarskap enskilt eller i kombination 
med andra” framkommer att den tidigare bilden av könsstereotypa normer inte är så djupt 
förankrad som värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten framhåller, utan att en 
kvinna kan anamma manliga egenskaper och en man kan anamma kvinnliga egenskaper. 
Tendenser av värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten finns fortfarande kvar, 
vilket synliggörs genom att kvinnliga entreprenörer kan känna att de blir förminskade och 
behöver därmed arbeta med självledarskap för att hantera specifika arbetssituationer. På samma 
sätt som att manliga entreprenörer kan känna av externa påtryckningar för att de inte svarar 
upp till de manliga könsstereotypa normerna och behöver därmed arbeta med sitt 
självledarskap för att hantera dessa arbetssituationer.  
 
Trots att de könsstereotypa normerna kan ha negativ inverkan på entreprenörerna, kan de också 
skapa fördelar för dem. Exempelvis genom att de omvandlar de externa påtryckningarna till 
positiva fördelar och drivkrafter som tar dem framåt. Omvandlingen går att identifiera bland 
annat i Pias beskrivning när hon mötte på motstånd från äldre män under en konferens. Hon 
tog sig igenom konferensen för att hon visste att hon i slutet av konferensen skulle få 
konfrontera och ifrågasätta det bemötande hon ställts inför. På samma sätt som att Eva fann 
motivation i de könsstereotypa normerna och värderingarna som den socialt konstruerade 
verkligheten har skapat, då hon aldrig låter sig bli rädd för tanken att någon annan kan göra ett 
arbete bättre och att hon litar på sin kompetens. Denna motivation hämtar hon från det faktum 
att det är många mediokra medelålders män som tar sig an arbeten och levererar halvbra 
resultat, för att de besitter gott självförtroende. På samma sätt kan även männen ställas inför 
detta i de fall de inte svarar upp till idealbilden av en manlig entreprenör och sedan omvandla 
det till en motivationshöjande faktor. Sam och Tom framhåller exempelvis hur de kan tvivla 
på sig själva och sin kompetens för att de inte levererar samma resultat som sina konkurrenter, 
men att de sedan har en förmåga att omvandla detta till en drivkraft för hur de kan förbättras.  
 
Studien visar även att könsstereotypa normer i kombination med andra faktorer kan påverka 
entreprenörens arbete med självledarskap, vilket tyder på att förhållandet mellan de olika 
påverkansfaktorerna inte är distinkt. Det vill säga samtidigt som könsstereotypa normer kan 
inverka på entreprenörers självledarskap är det inte omöjligt att utesluta exempelvis 
arbetslivserfarenhet som påverkansfaktor. Som tidigare nämnt beskriver Jonna hur hon kan 
känna oro vid specifika föreläsningar vilket dels går att koppla till könsstereotypa normer i 
form av att hon inte känner att hon har tillräckligt med kunskap, vilket värderingarna i den 
socialt konstruerade verkligheten har bidragit till. Samtidigt som självledarskapet genomsyras 
av påverkansfaktorn arbetslivserfarenhet i form av att hon ändå litar på sin förmåga att leverera 
genom att hon dels har kunskap om vad publiken förväntar sig men också genom att hon arbetar 
bort den oro som finns.  
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Vidare kan exempelvis ålder enskilt ha en inverkan på självledarskapet i form av att 
entreprenörerna känner sig förminskade på grund av deras låga ålder och att de då får arbeta 
bort dessa tankar och komma till insikt att de ändå besitter hög kompetens. Samtidigt som 
exempelvis arbetslivserfarenhet och kultur i samverkan kan påverka entreprenörers 
självledarskap. Exempelvis då Emil vid ett flertal tillfällen har arbetat med människor som 
kommer från olika kulturer vilket har bidragit till att han dels har lärt sig av sina misstag, genom 
att få en ökad förståelse för olika kulturer. Samtidigt som det också har bidragit till 
arbetslivserfarenhet då han nu förstår människors olikheter och kan anpassa sitt arbetssätt 
utifrån det.   
 
Med utgångspunkt i att vi inte har identifierat någon skillnad mellan manliga och kvinnliga 
entreprenörer och till vilken grad de brukar självledarskap går det heller inte att se det som en 
bidragande faktor till den obalans som råder i fördelningen mellan manliga och kvinnliga 
entreprenörer. Utan att det istället är andra aspekter som påverkar. Sammanfattningsvis visar 
studien att könsstereotypa normer har viss påverkan på entreprenörens arbete, ur både en 
positiv och negativ bemärkelse. Vidare visar även studien att andra faktorer påverkar hur 
entreprenörerna brukar självledarskap.  

7.1 Bidrag  
Vid läsning av tidigare forskning om kvinnliga och manliga entreprenörers arbete ges en strikt 
bild av hur män och kvinnor ska agera och hur de skiljer sig åt. Denna fördelning är ett resultat 
av värderingarna som den socialt konstruerade verkligheten har skapat. Denna studie tillför ny 
kunskap i den redan befintliga teorin genom att ge en alternativ syn på denna bild och de 
värderingar som den socialt konstruerade verkligheten har givit upphov till. Detta genom att 
belysa att värderingarna i den socialt konstruerade verkligheten inte nödvändigtvis är knutna 
till ett specifikt kön, utan att fördelningen är kopplad till individen och de specifika egenskaper 
som den besitter. Studien tillför även ett klargörande av självledarskap och vad självledarskapet 
faktiskt påverkas av, för entreprenörer och företagare. Slutsatserna kan ge en idé om en 
alternativ verklighet som motsätter sig värderingarna som den socialt konstruerade 
verkligheten har skapat och hur det kan påverka deras fortsatta arbete med självledarskap.  

7.2 Vidare forskning  
Denna studie utgår från att studera hur unga entreprenörer i åldrarna 20-30 år arbetar med 
självledarskap och på vilket sätt könsstereotypa normer och sekundärt andra faktorer påverkar 
detta arbete. Med utgångspunkt i detta kan ett förslag på vidare forskning vara att jämföra hur 
den äldre och yngre generationen arbetar med självledarskap, med påverkan av könsstereotypa 
normer. Blir skillnaden större ju högre upp i åldern vi kommer, eller är arbetet med 
självledarskap fortfarande lika viktigt? Indoktrineras vi in i ett samhälle och yrkesliv som blir 
mer strikt, där exempelvis könsstereotypa normer och värderingarna som den socialt 
konstruerade verkligheten har skapat är styrande? Som i förlängningen bidrar till att utrymmet 
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för individen att bruka självledarskap blir begränsat, då individen har ett tydligt ramverk om 
vad som är rätt och fel.  
 
Studien har även utgått från att studera entreprenörer med maximalt tre anställda som inte är 
knutna till en specifik bransch. Detta bidrar till att studien är generaliserbar till andra 
entreprenörer som verkar inom samma kontext. Därmed kan förslag på vidare forskning 
grundas i att studera entreprenörer som verkar i andra kontexter än denna, exempelvis att enbart 
studera entreprenörer som verkar i branscher som antingen är mans- eller kvinnodominerade. 
Men också att studera entreprenörer som verkar i andra länder under andra förhållanden som 
skiljer sig från de svenska.  
 
Med anledning av att vi inte identifierat någon skillnad mellan hur kvinnor och män brukar 
självledarskap och därmed inte dragit en slutsats att det är en av anledningarna till obalansen 
mellan män och kvinnor, kan förslag på vidare forskning även grundas i att studera varför det 
är skillnad i fördelningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Critical incidents 
Inledande frågor  

1. Berätta kort om dig själv  
a. Namn 
b. Ålder 
c. Arbete/utbildning/arbetsliverfarenhet/andra kurser/fritid/ledarskap 
d. Drivkrafter (vad ger dig energi och motivation) 

2. Hur skapar du mening för dina arbetsuppgifter?  
3. Vad anser du kännetecknar dig som entreprenör?  
4. Vilka egenskaper anser du att du har som entreprenör? Vad gör dig bra? Svagheter. 

Anser du dig ha samma styrkor och svagheter nu som när du inledde din karriär?  
5. Vad är entreprenörskap för dig?  
6.  Har du några förebilder i ditt yrkesliv, vilka och varför?  
7. Vad skulle du ge för rekommendationer till andra personer som vill starta företag? 
8. Har du hört talas om självledarskap? Vad är självledarskap för dig? 

a. Hur använder du dig av det?  
 
Critical incidents 

1. Vilka händelser i företagets historia skulle du säga har varit mest utmärkande för din 
och företagets karriär? Både positiva och negativa 
 

2. Hur ställer du dig till arbetsuppgifter som är mindre roliga men som är viktiga för din 
karriär? Berätta om ett tillfälle!  
 

3. Tänk dig in i en situation där du precis har klarat av ett stort jobb som du har kämpat 
med länge, resultatet blev över förväntan, hur agerar du efter något sådant?  

a. Definiera vad det är som har gått bra 
b. Vilka lärdomar tar du med dig? 
c. Ger du dig själv någon form av belöning? Fysisk/psykisk→ skapar det 

motivation för att ta dig an nya uppgifter? 
Konstruktiva tankemönster, motivation, personliga egenskaper, själveffektivitet  
 

4. Tänk dig in i en situation där du precis har klarat av ett stort jobb som du har kämpat 
med länge, resultatet blev inte som du hade hoppats. Hur agerar du efter en sådan 
händelse? 

a. Definiera vad det är som har gått mindre bra 
b. Vilka lärdomar tar du med dig? 
c. Hur går du vidare? (avlägsna ineffektiva beteenden) 

Självbestämmande, personliga egenskaper, motivation, maktförhållande, socialt konstruerad 
verklighet, självreglering, själveffektivitet  
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5. Tänk dig in i en situation där du har ett möte med en person som du ser upp till. Du vill 
göra ett gott intryck. Hur förbereder du dig inför en sådan händelse och vad tänker du i 
mötet? Egen erfarenhet? 

Konstruktiva tankemönster, självreglering, maktförhållande  
 

6. När tvivlade du på dig själv senast? Hur ofta sker det? Vad beror detta tvivel oftast på?  
a. Har tvivlet någon gång bidragit till att du har presterat sämre?  

Socialt konstruerad verklighet, maktförhållande, maskulin arbetsnorm, barriärer, 
självreglering 
 

7. Tänk dig in i en situation då du kliver in i en homogen grupp människor (som du inte 
är en del av) - som ser likadana ut, har likvärdig kompetens och samma åsikter.  

a. Kan du beskriva den situationen? Hur agerar du i en sådan situation?  
Maktförhållande, barriärer, maskulin arbetsnorm, självreglering  
 

8. Har du någonsin befunnit dig i en situation där du behövt ändra ditt beteende för att 
uppnå ett visst resultat? Vilka faktorer låg bakom ditt val av beteende?  

a. Påverkar detta dig att du även tar med dig det nya beteendet in i andra arbeten? 
b. Vad får dig att gå tillbaka till ditt ursprungliga beteende? 

Socialt konstruerad verklighet, barriärer, maktförhållanden, maskulin arbetsnorm 
 

9. Ofta har entreprenörer ett visst typ av beteende som har vissa specifika kännetecken, 
har du i någon situation mött på motstånd för att du visat ett beteende som inte 
överensstämmer med idealbilden?    

a. Om ja, hur kändes det? Hur arbetar du med dig själv för att fortsätta vara den 
du där?  

Socialt konstruerad verklighet, barriärer, maktförhållanden, maskulin arbetsnorm,  
 

10. Upplever du att du lär dig av andra entreprenörer i din omgivning? Om du jämför dig 
själv med hur du agerade ditt första år, kontra var du är nu, skulle du säga att du har 
påverkats av andra entreprenörer?  

a. Vad ligger bakom förändringen?  
Självreglering, själveffektivitet, social interaktion, socialt konstruerad verklighet  
 

11. Du ska göra ett jobb/inleda ett samarbete med ett företag, men kunden har en lägre 
prisbild än vad du har tänkt dig. Hur ställer du dig till en sådan situation?  

a. Om du genomför jobbet, vad har du för inställning till det då? Hur motiverar du 
dig till att göra ett bra jobb? 

b. Om man tackar nej - vad ligger bakom det beslutet? 
Socialt konstruerad verklighet, maskulin arbetsnorm  
 

12. Tänk dig en situation där du ska göra något nytt för första gången, eller när du har fått 
förtroende att göra ett jobb som du kanske inte har kompetens nog för → men kunden 
vill ändå anställa dig. Hur förbereder du dig inför en sådan händelse? 
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a. Tar du tag i problemet själv, tar du hjälp av andra eller lägger du det åt sidan? 
b. Känner du obehag till en sådan händelse? Hur ställer du dig till den känslan? 
c. Hur agerar du vid genomförandet?  

 
13. Har du någon gång känt dig begränsad i din roll som entreprenör? Beskriv en sådan 

händelse, vad väckte det för tankar hos dig?  
a. Begränsning i att vara man/kvinna → följdfråga 
b. Hur arbetar du med detta, för att du ska fortsätta utvecklas?  

Socialt konstruerad verklighet, maktförhållande, maskulin arbetsnorm, barriärer, motivation, 
självreglering, självbestämmande  
 

14. Sista frågan - vad har du för framtida mål?   
a. Hur arbetar du med målsättning? Vad är det som driver dig framåt?  
b. Känner du att vi har missat något? Finns det något du vill framföra?  

Bilaga 2 Mail 1: Förfrågan om deltagande  
Hej [namn]! 
 
Vi heter Elma Korac och Johanna Österling och vi är ekonomistudenter som nu läser den 8:e 
terminen vid Örebro universitet. Vi är i full gång med att skriva vår masteruppsats i 
företagsekonomi, och vi vill väldigt gärna komma i kontakt med dig! Uppsatsen handlar om 
hur entreprenörer arbetar med självledarskap och vilka faktorer som påverkar entreprenörens 
arbete med just självledarskap. Anledningen till varför vi genomför denna studie är bland annat 
för att vi vill öka förståelsen för hur entreprenörer hanterar både framgångar och motgångar 
och hur ni driver er verksamhet framåt, samt vilka faktorer det är som påverkar detta.   
 
Skulle du ha möjlighet att medverka i vår studie genom att vara med på en intervju? 
 
Intervjun tar cirka en och en halv timme. Din medverkan är anonym och dina svar och 
kontaktuppgifter kommer enbart användas för studiens ändamål. 
 
Återkoppla gärna så snart som möjligt om du vill medverka, eller har några frågor. Det går bra 
att nå oss via mail eller telefon. 
 
Elma Korac 
Mobil: 070-400 82 12 
Mail: korac.elma@live.se 
 
Johanna Österling 
Mobil: 070-610 73 04 
Mail: johannaosterling@yahoo.se 
 
Varma hälsningar, 
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Elma Korac & Johanna Österling. 
 

Bilaga 3: Facebook och Linkedin 
🚀Driver du eget?! Vi är intresserade av att veta hur du arbetar med självledarskap🚀 
 
Jag och min uppsatspartner Johanna Österling är i fullgång med att skriva vår masteruppsats i 
företagsekonomi vid Örebro Universitet! Vi är intresserade av att veta hur entreprenörer 
arbetar med självledarskap och vilka faktorer det är som påverkar detta! 
 
Några krav  
✨ Du driver eget med max 3 anställda  
✨ Du är mellan 20-30 år  
✨ Du bor i närheten av Örebro (tänk avstånd Stockholm, Norrköping, Karlstad) 
 
Är du intresserad? Kontakta mig här eller via mejl korac.elma@live.se, så berättar jag mer! 
 
Ha det fint!!# 
 
🚀Driver du eget?! Vi är intresserade av att veta hur du arbetar med självledarskap🚀 

Jag och min uppsatspartner Elma Korac är i fullgång med att skriva vår masteruppsats i 
företagsekonomi vid Örebro Universitet! Vi är intresserade av att veta hur entreprenörer 
arbetar med självledarskap och vilka faktorer det är som påverkar detta! 

Några krav  

✨ Du driver eget med max 3 anställda  

✨ Du är mellan 20-30 år  

✨ Du bor i närheten av Örebro (tänk avstånd Stockholm, Norrköping, Karlstad) 

Är du intresserad? Kontakta mig på fb eller via mejl johannaosterling@yahoo.se, så berättar 
jag mer! 

Ha det fint!!# 

Bilaga 4 Mail 2: Upplägg intervju 
Hej!  
 
Kul att du vill vara med i vår studie! Nedan listar vi tre punkter inför intervjun:  
 
Självledarskap och studiens syfte 
Kortfattat handlar självledarskap om individens förmåga att leda sig själv, via tre stycken 
strategier; naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade strategier och 
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tankemönsterbaserade strategier. Dessa strategier ligger till grund för individens förmåga att 
motivera och leda sig själv. Samtidigt kan individen även påverkas av andra yttre faktorer och 
tidigare erfarenheter, som både kan stärka och hämma individen. Dessa faktorer är bland annat 
kultur, personlighetsdrag, utbildning- och arbetslivserfarenhet, ålder och i synnerhet 
könsstereotypa normer. Studien syftar därmed till att se hur entreprenörer arbetar med 
självledarskap och vilken påverkan exempelvis könsstereotypa normer och andra faktorer har 
på entreprenörens självledarskap.  
 
Critical Incidents Technique (CIT) 
Frågorna som kommer ställas utgår från en metod som heter Critical Incidents Technique. CIT 
syftar till att du som informant kommer få svara på frågor som rör diverse kritiska händelser 
som du har stött på under din karriär. Händelserna kan vara av både positiv och negativ 
karaktär. Observera att du har möjlighet att avstå från att svara på en fråga om du skulle önska. 
Samt att de insamlade svaren enbart kommer användas till denna studie, likväl som att du är 
anonym i dina svar.  
 
Urval 
Vi kommer intervjua ca 7 stycken kvinnliga och ca 7 stycken manliga entreprenörer. En 
jämförelse kommer göras både mellan och inom könen, för att se om och på vilket sätt det 
skiljer sig åt.  
 
Intervjun kommer ta ca 1,5 timme  
 
Vi ser fram emot att träffa dig!  
 
Varma hälsningar  
Johanna Österling och Elma Korac 
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Bilaga 5: Reducerad Innehållsanalys kvinnor 
Jonna 
Pia 
Alice  
Ella 
Eva 
 

Meningsenhet Latent mening Kod Kategori  

(Fråga 2 CIT) I dåliga perioder skjuter jag undan 
dem (tråkiga arbetsuppgifter) och så blir det ett 
problem senare, men då är jag bra på att lösa det 
problemet, [...] Men i bra perioder så vet jag att 
detta är viktiga detaljer som gör helheten, och då 
skapar jag ett “flow” kring det och känner mig så 
jävla grym. Skapar mening genom att bara “fatta 
grejen”, om jag vill någonstans och vill nå långt så 
måste jag behandla bolaget som att det vore ett 
börsnoterat bolag, [...] Hanterar man det utifrån det 
perspektivet så blir det mer inspirerande.  
 

Självövervakning i form av att hitta 
mening och förstå varför man gör 
tråkiga uppgifter. Även “Self talk” 
genom att omvandla tråkiga 
arbetsuppgifter till intressanta och 
givande arbetsuppgifter. Men också 
självinstruktion, det vill säga att 
leda sig själv genom hela processen.  

Könsstereotypa 
normer, 
personlig 
egenskap 

På vilket sätt   
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörers 
självledarskap  

(Fråga 10 CIT) Jag tror mycket på att man blir som 
man umgås. Umgås man med personer som är 
entreprenöriella och drivna och ser möjligheter, då 
hjälper det en i ens egen resa någonstans. Så att jag 
både inspireras och tar hjälp av andra - dessa 
personer blir ju på något sätt förebilder 
 

Visar på förmåga att reproducera 
andras beteenden för att utvecklas. 
Skapar medvetenhet kring 
önskvärda och mindre önskvärda 
beteenden. 

Stereotypa 
normer, 
personliga 
egenskaper  

På vilket sätt   
andra faktorer 
påverkar 
entreprenörers 
självledarskap  

(Fråga 1 CIT) Jag har mött människor som kommer 
med pekpinnen och säger hur saker ska vara. En 
händelse som sedan har vänts till bensin. [...] I det 
projektet var jag koordinator och skulle samla in 
konstnärer. Jag ville inte visa det traditionella sättet 
att arbeta, [...] Jag ville lyfta konstnärer som är 
entreprenörer - som hittar andra vägar. [...] Vi hade 
delad mening. Jag trodde jag skulle plugga konst för 
att om man inte gör det, tas man inte seriöst. 
Speciellt inte när man är ung. Det blev mycket 
missförstånd. Nu ser jag att det är två olika 
generationer och åldrar.  
 

Via självreglering och “self-talk” 
vänder hon de negativa tankarna till 
något positivt.  

Stereotypa 
normer, ålder, 
personliga 
egenskaper 

På vilket sätt   
andra faktorer 
påverkar 
entreprenörers 
självledarskap 

(Fråga 7 IF) Även fast man är ny eller ung behöver 
man inte vara oerfaren. Man har bara en annan typ av 
erfarenhet och det behöver komma in nya tankesätt 
oavsett var man är. Ta plats utan att vara jobbig. Se 
till att ens ord värderas. Omges med rätt människor.  
 

Visar en hög självmedvetenhet 
genom att hon förstår varför hon 
engagerar sig i frågan. Även “self-
talk” i form av att hon ersätter 
negativa tankar med positiva 
dialoger. Vidare belyses arbetet 
med socialt stöd genom att hon 

Personliga 
egenskaper, 
ålder 

På vilket sätt   
andra faktorer 
påverkar 
entreprenörers 
självledarskap 
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arbetar med att omringa sig med 
människor som ger energi.  
 

(Fråga 6 CIT) Det beror på hur jag skulle definiera 
tvivla, men för mig kan det exempelvis vara de här 
lite taskiga tankarna som kan komma ibland helt 
hux flux typ “tänk om det går dåligt” osv. Men om 
jag skulle säga tvivla tvivla och verkligen inte tro på 
mig själv alls sker nästintill aldrig så. [...] Men att 
jag känner “det där kan jag inte alls” det kommer 
aldrig i mitt företagande för att jag har den här 
grundtron på att jag kommer klara av det och jag har 
ju gjort det hittills. Jag skulle dock säga att dom här 
negativa tankarna gynnar mig för att jag ser det som 
en positiv del i mig som funkar som strategi för att 
göra det bästa jag kan. För att om jag skulle sluta 
och ifrågasätta “men är det här bra och så som dom 
vill ha det”, då finns risken att mina föreläsningar 
skulle minska i kvalité. Jag ser ifrågasättandet som 
något som hjälper mig framåt, att bli bättre och få 
det som jag vill ha det.   
 

Hon är sin egen agent i form av att 
hon styr sina egna tankar och 
handlingar samt lägger grunden för 
sin fortsatta utveckling.  

Personlig 
egenskap, 
könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörens 
självledarskap  

(Fråga 12 CIT) det händer ganska ofta, jag har gett 
mig tusan av att inte bli rädd för känslan att någon 
annan kanske kan göra det bättre, utan det är min 
styrka, jag har min journalistbakgrund och är 
extremt bra på att göra research, i de flesta 
situationer när det handlar om att berätta - kan jag 
lära mig det. I mediebranschen är det också väldigt 
många mediokra mediemän som tackar ja till vad 
som helst och levererar skitdåligt. Det är en bra 
peppgrej som jag säger till mig själv, alltså hur vad 
skulle en medioker medelåldersman, de skulle ha 
tackat ja utan problem, jag vet att jag kommer 
leverera och att jag komme göra det som krävs, då 
kan jag tacka ja istället  
 

Visar på självinstruktion, genom att 
hon har förmågan att leda sig och 
hitta hållbara lösningar och 
motivationsmedel under krävande 
uppgifter.  

Arbetslivserfaren
het, 
könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt   
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 8 CIT) Hm, lite i situationerna när jag 
förhandlar, det känns inte som min naturliga 
position. Men när det handlar om, när jag har lärt 
mig med tiden att jag måste stå på mig och vara 
tydlig, för min egen skull. Jag kan inte hålla på och 
köra över mig själv. Det får för stora konsekvenser 
och de är inte värt det. Nu handlar det mycket om att 
ta på sig mer pondus, inte vara snäll och trevlig som 
jag oftast är utan istället säga såhär är det. [...] 
Berätta att det här, jag är egenföretagare, jag kan 
inte lägga ner så här mycket tid och förklara att det 
som händer när ni säger det här är att jag får en stor 

Visar tydligt självobservation då 
hon har observerat sitt beteende i 
dessa situationer och är medveten 
om att vara snäll och trevlig inte är 
effektivt, utan vid förhandling krävs 
pondus och att vara rakt på sak. 
Detta visar på socialt lärande utifrån 
att hon är medveten om vilka 
konsekvenser och fördelar ett 
specifikt beteende medför.  
 
 

Könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörens 
självledarskap  
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stressklump för att jag inte vet hur jag ska klara de 
närmsta månaderna. Känns inte supernaturligt, men 
man blir bättre och bättre på det.  
 

(Fråga 1 CIT) En grej som var utmärkande var 
innan jag startade, eller när jag skulle starta när min 
farfar, mamma och pappa sa, nej det kommer inte 
gå, det kommer du aldrig klara av, du kan inte leva 
på det där. Var jobbigt för att först tog jag åt mig 
det, för att det var personer jag litade på men sen 
kände bara, det där säger mer om dem än om mig 
och sen blev det en drivkraft, fan jag ska bevisa att 
ni har fel  
 

Arbetar med psykologiskt 
avgörande faktorer genom att hon 
ser att resultatet av olika beteenden 
är beroende av ett beteende som hon 
själv väljer.  
 

Personlig 
egenskap 

På vilket sätt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 13 CIT) Ung flicka – av gubbar, bla en 
person som skulle förklara hur photoshop fungerar, 
det känns som att den jargongen finns ofta.  
Tacklar - Photoshop situationen, lyssnade på det han 
hade att säga, ställde inga följdfrågor och tänkte ”I 
dont give a fuck about you”  
 

Visar att externa påtryckningar inte 
påverkar henne negativt, utan att hon 
har tittat ett system för att övervinna 
dem 
 
 
 

Könsstereotyp 
norm 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap  

(Fråga 11 CIT) Händer hela tiden, [...] Ofta är det att 
kunden inte alltid tänker och ser allt arbete som är 
runtomkring. Utan de tänker att oj, hon ska komma 
och plåta i två timmar och då betalar vi henne för de 
två timmarna. De förstår inte att det är sex timmar.  
Ibland tar man en lägre prisbild för att uppdraget 
känns värdefullt, på andra sätt i portfolio ibland om 
det är  jobb jag inte har någon vinning i utan att det 
är bra ekonomiskt. då säger jag, då håller jag fast 
vid priset. Förhandla, det är svårt, men att stå på 
mig, [...] Men också mycket ligger i att utbilda 
människor, [...] att då anmärka på det de inte vet. 
Och så känner jag mer och mer med stress och 
sådant, jag vill inte sänka mina priser vad jag vill ta, 
för att jag vill kunna vara närvarande och inte känna 
mig stressad och inte känna att man har 
kompromissat på sig själv. Lägre – dels till 
portfolio, referenser att de tycker att hon gjorde ett 
bra jobb, och att de kan säga det till den personen. 
eller så, att jag kan visa upp det 
Och om det är ett skitroligt jobb, fotar först och 
främst för att det är ett intresse, det är svårt att skilja 
på det, men det är en skitkul grej, då känns det, ska 
man tacka nej  
 

Arbetar med självövervakning 
genom att vara medveten om när 
och varför de engagerar sig i olika 
beteenden. Skapar motivation till att 
utföra arbeten med lägre prisbild.  
 
 

Könsstereotyp 
norm, personlig 
egenskap  

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörens 
självledarskap  
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Bilaga 6: Reducerad Innehållsanalys män 
Joel  
Tom 
Emil 
Sam 
Adam 
 

Meningsenhet Latent mening Kod Kategori  

(Fråga 9 CIT) Många entreprenörer, eller ett beteende, 
man ser den ekonomiska delen som kvittot. Ser absolut 
inte det som drivkraften. Det vet jag förvånade många 
[...] Speciellt om man tittar i unga entreprenöriella 
nätverk är framgång, mäts ofta i omsättning, intäkter 
och hur många anställda du har. Det är ofta de som 
lyfts upp. Fine, bra med det - men det finns också 
många andra entreprenörer som gör jävligt mycket bra 
saker. [...] Jag påverkas inte av de ekonomiska 
kommentarerna. [...] Jag vet inte vad det kommer ifrån 
men jag känner “jaha, skit i vad andra säger, så länge 
det är lugnt för dig så” det hade varit jobbigt om man 
hade fått de åsikterna och varit osäker. Jag tror man 
hade varit mer sårbar och känt att man behövde ändra 
sitt beteende och anpassa sig.  
 

Lägger grunden för sin egen 
utveckling genom att via erfarenhet 
ha hittat vägar och arbetssätt som 
han uppskattar 

Könsstereotypa 
normer, 
personlighetsdra
g, stereotypa 
normer  

På vilket sätt   
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörens 
självledarskap 

(Fråga 14 CIT) Mitt enda mål som jag alltid 
återkommer till är att jag vill vara 75 år gammal, sitta 
framför en brasa - som jag hoppas att man fortfarande 
gör då - och berätta för mina barnbarn om alla mina 
roliga saker jag gjort i livet. Det är ett slutmål liksom. 
För att “trackar” man tillbaka det till nutid liksom så 
kommer det till att “tycker du det här är kul”, blir det 
en rolig story kring detta osv, då är det värt att göra 
det. [...] Ja man har ju numerära målsättningar i form 
av läsare på sajten veckovis, månadsvis och årsvis. 
Men också ekonomi månadsvis, halvårsvis och 
årsvis. Och så finns det målsättningar för mig själv 
som person. 

Arbetar med själveffektivitet 
genom att styra sina handlingar för 
att i slutändan nå sitt långsiktiga 
mål.  
 
Arbetar med målsättning ur ett 
kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv.  

Könsstereotypa 
normer, 
arbetslivserfaren
het  

På vilket sätt   
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörens 
arbete med 
självledarskap.  

(Fråga 3 CIT) Arbetade med SM i Ung 
Företagsamhet och det slutade med att vi fick dit 
Ingvar Kamprad [...] Vi belönade oss med att få göra 
andra glada. Många fina kommentarer [...] Vad jag 
lärde mig. [...] Man måste ha tålamod och göra det på 
rätt sätt. Man måste lägga stenarna för att göra hela 
muren. Man skulle ha kunnat lagt det översta lagret 
direkt men då hade det rasat. [...] Oftast så vill man 
som entreprenör att det ska gå fort. Men att om man 
vill att något riktigt stort ska hända krävs det att man 
jobbar hårt [...] Trots ovissheten i om han kunde 

Är väl medveten om konsekvenser 
vilket gör att han visar på hög grad 
av själveffektivitet - då blir inte 
fallet lika hårt om det misslyckas. 
Det medför att han kan ge sig själv 
en psykisk självbelöning då han 
har gjort andra människor glada.  

Könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt   
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörens 
arbete med 
självledarskap 
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komma eller ej såg vi potentialen i det att det kunde 
bli jäkligt bra. [...]  Så länge man har den vetskapen 
om att det kanske inte blir, men vi försöker, då blir 
det ev fallet inte lika stort. Eftersom insikten finns 
från början.  
 

(Fråga 4 CIT) Jag jobbade som projektledare för en 
festival och då finns det ett mattorg [...] Då 
samarbetade vi tillsammans med ett flyktingboende 
där det var 15-20 ungdomar som bara drar fötterna 
efter sig - på gott och ont liksom. [...] Vi tyckte att vi 
var tydliga med scheman, förväntningar och hur det 
ska funka och sådär liksom men det blev ju kaos 
liksom. [...] Där lär man sig ju verkligen någonting 
som vi tagit med i det företaget vi arbetar i nu, det här 
med kulturförståelse. [...] Och då blir det väldigt 
mycket krockar om man kommer ifrån Afghanistan, 
Syrien och Mellanöstern, där saker är lite mer 
“mañana, mañana” och det får man lära sig den hårda 
vägen alltså hur möts man, det kanske inte behöver ske 
på vårt sätt. [...] (Hur gick ni vidare?) På plats kommer 
man tillbaka till det lösningsorienterade, alltså hur 
löser vi det här dom här dagarna liksom för då fattade 
vi att om det är problem dag 1 så kommer det vara 
problem dom andra dagarna också. Vi löste det ju på 
plats, och den här festivalen är ju bara en gång om året 
så att så länge man kan lösa det och vara okej med det 
så kan man skratta åt det efteråt på något sätt.  
 

Genom självreglering och 
självobservation har han förmågan 
att reflektera över och avlägsna 
ineffektiva beteenden  

Kultur, 
arbetslivserfaren
het 

På vilket sätt 
andra faktorer 
påverkar 
entreprenörens 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 9 CIT) Det är nog mest motstånd från mig 
själv kanske. Man har nog hört mer av att, du är ju 
entreprenör eller du är ju entreprenöriellt lagd. Och så 
har jag själv haft svårt att identifiera mig med det. 
Jaha, vad menar du med det? Jag är ju väldigt safe-
zone och håller mig till det jag kan. Nog mer ett inre 
än ett yttre motstånd.  
 
Trots detta, vad får dig att göra det? Mm, jag men det 
är nog när man tror på det, och när man vill det. och 
tappar man viljan och tron, då är det kört. och att våga 
tro på något och sedan märka att det bär, eller håller 
och att någon uppskattar det. Det är det som får en att 
fortsätta med något. Om man märker att detta vill inte 
kunder ha, detta stämmer inte - då får man ändra taktik 
och beteende. 
 

Arbetar med självreglering ( 
observationsinlärning) och 
själveffetkivitet, genom att vara 
observant och medveten om hur 
han kan fortsätta utvecklas.  

Könsstereotyp 
norm, personlig 
egenskap 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörens 
självledarskap  

(Fråga 13 CIT) Jag, grundläggande tycker jag att 
begränsningar är något gott, det skulle samhället 
behöva lära sig mer om, att gränser är bra. Och att It 

Arbetar med självinstruktion 
genom att ha förmågan att leda sig 
själv och reflektera över sin 

Könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer påverkar 
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all happends for a reason, men om det finns något som 
är utmanande men inom gränsen - KÖR. Men också 
vila i tanken att det här är över min begränsning - det 
kommer nya ideér, tankar och möjligheter. Så tar jag 
mig an det  
 

förmåga innan, under och efter 
påfrestande situationer  

entreprenörens 
självledarskap  

(Fråga 12 CIT) Youtube 100%, alla dagar i veckan. 
Nej men jag konsumerar så jävla mycket Youtube. Så 
jag tittar på videos hur man gör om det är något som 
jag inte har koll på överhuvudtaget. [...] Men oftast 
brukar jag vara ärlig och säga om det är något jag inte 
har kompetens för så brukar jag vara ärlig och säga 
att “det här är inte riktigt min grej, jag kan försöka 
lösa det men du kan inte förvänta dig toppkvalité”. 
Och om kunden vill att jag ska göra det ändå bara för 
att det är jag så gör jag det, men om dom verkligen 
vill ha kvalité så brukar jag skicka dom till någon 
annan typ dom gamla rävarna.  
 

Arbetar med självinstruktion 
genom då han leder sig själv innan, 
under och efter svåra situationer. 
Men också självmedvetenhet 
genom att han är ärlig mot sig själv 
och sina kunder när han inte har 
kompetens för ett specifikt arbete.  

Könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt  
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 4 IF) Jag är väldigt lätt att jobba med, jag tror 
nästan jag kan vara lite för lätt ibland och att jag 
nästan blir lite för snäll med vissa saker och att jag 
för det mesta inte vill släppa en produkt om det är 
dålig, vilket gör att jag kanske arbetar för hårt med 
vissa saker. Men det är nog det också som har gjort 
att jag har tagit mig framåt, att jag har gjort det där 
lilla extra som kanske inte riktigt har förväntats av 
mig.  
 

Visar hög grad av 
självmedvetenhet då han är 
medveten om vilka brister han har, 
men i och med att han är sin egen 
agent kan han vända dessa brister 
till något bra och lärorikt. 

Könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 9 CIT) Det stora är ju nytänkande och kreativ, 
och det identifierar jag mig inte med. Men det beror 
helt på hur man definierar entreprenör, finns ju olika 
sorter. Finns den som är kreativ och start-up och tänker 
i nya banor, den är jag inte och kommer nog inte vara 
det heller i och med att jag är redovisningsekonom, då 
är allt ganska fyrkantigt. Men jag kommer jobba med 
att effektivisera och hitta nya vägar istället för att starta 
något från grunden. Möter inte på motstånd pga det.  
 

Visar att han är självmedveten 
genom att han tydligt vet med vad 
och hur han identifierar sig, samt 
att han är sin egen agent i form av 
att han vet hur han behöver arbeta.  

Personlig 
egenskap 

På vilket sätt 
andra faktorer 
påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 12 CIT) Sådana situationer uppstår ju i stort 
sett allt vi gör för vi har ju inte erfarenheten. 
Förbereder i form av att vi tar mer tid på oss, [...] 
ringer runt till olika kundtjänster liksom för att få 
information. Det är väl det vi förbereder oss med, jag 
tycker inte det är kul att framstå som att jag inte 
vet.[...] Vi hade ett jobb nu där vi körde workshops 
via X där andra småföretagare kunde komma och vi 
hjälpte dom med deras bokföring på plats och det var 
ju framför allt enskilda bolag. Och då hade vi ingen 

Arbetar med självinstruktion 
genom att han leder sig själv innan, 
under och efter svåra situationer. 
Men också självmedvetenhet 
genom att han är ärlig mot sig själv 
och erkänner att han inte alltid 
besitter rätt kompetens.  

Könsstereotypa 
normer 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 
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kund som var ett enskilt bolag så då vet vi inte hur 
man gör det, så då var det väldigt mycket research 
från vår sida och göra powerpoints och ringa runt. Vi 
körde hur mycket repetition som helst på just vår 
powerpoint för att vi hade en ekonomiföreläsning 
också och för just den förberedde vi oss hur många 
testgånger som helst men så fakturerade vi bara för en 
timme liksom, fast vi kanske stog 10 timmar. [...]  
Det är kul med grejer man inte kan, jobbigt med 
grejer man inte gjort research på för då känner jag 
mig inkompetent. För det kan ju komma upp en 
relativt enkel fråga som jag ändå inte kan och då kan 
jag känna att det är jobbigt och känner mig 
inkompetent. Men har jag gjort research och känner 
att jag kan mer än vad jag borde, och så kommer det 
en svår fråga ändå, men då säger jag ärligt att jag inte 
svara på det. [...] 
 

(Fråga 13 CIT) Ja det gör man ju i och med att man 
driver det vid sidan om studierna och då tar vi inte på 
oss så mycket heller eftersom skolan är prioriterad. 
Men det är också roligt när man vet att det är något vi 
ska jobba med, vi har ju liksom inte tagit ut någon lön 
sen vi började och vi kommer nog inte göra det än 
utan bara köpa massa saker till oss själva som vi 
behöver. På ett sätt blir man begränsad för att man 
inte ser det ett företag där jag ska tjäna massa pengar 
utan jag ser det som ett sätt att lära mig. Framför allt 
sen när jag är färdig och ska driva lite företag på 
riktigt, då har jag baskunskapen och då är det bara att 
köra på direkt. Begränsningar finns, det är bara att 
inse det.  

Arbetar med självinstruktion 
genom att ha förmågan att leda sig 
själv och reflektera över sin 
förmåga innan, under och efter 
påfrestande situationer. Är också 
självmedveten kring begränsningar 
och att de finns, samt är sin egen 
agent i form av att han vet hur han 
ska arbeta utefter dessa 
begränsningar.  

Personlig 
egenskap 

På vilket sätt 
andra faktorer 
påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 

(Fråga 14 CIT) [...] Efter jag tagit examen vill jag 
fortsätta på samma sätt som fast som junior business 
controller, sen fortsätta med olika konsultuppdrag 
som business controller och sen senior business 
controller. Sen har jag ambitionen att jag vill fortsätta 
som konsult för att driva in kapital men sen driva 
egna projekt och köpa aktier i olika startups och vara 
med och sitta i styrelsen i olika projekt. Så har jag väl 
någon sorts vision om att jag skulle vilja ha ett kontor 
i innerstan där till exempel jag och två andra vänner, 
[...] som man kan ha gemensamt kontor med och 
driver egna projekt men också samarbetar i 
gemensamma uppdrag och investerar i samma saker. 
[...] Om jag inte ska jobba med detta så ser jag att jag 
jobbar mig från senior business controller till head of 
business controller till ekonomichef till VD. Inte helt 
bestämt än. (Rent strategiskt, hur arbetar du med 
målsättning?) Väldigt mycket uppenbarligen, jag har 
alltid målsättningar. Jag har satt som mål innan jag 
flyttade till Örebro att under hösten 2017 ska jag 
starta ett företag, ingen aning vad men jag ska starta 
ett företag och så startade jag oktober 2017. [...] Jag 
sätter upp mål för i stort sett allting me delmål och 
sådär, annars kommer man aldrig någonstans. Man 
kan inte ha ett slutmål typ jag vill vara här när jag är 

Arbetar med själveffektivitet 
genom att styra sina handlingar för 
att i slutändan nå sitt långsiktiga 
mål.  
 
Arbetar med målsättning ur ett 
kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv.  

Könsstereotypa 
normer, 
arbetslivserfaren
het 

På vilket sätt 
könsstereotypa 
normer och 
sekundärt andra 
faktorer påverkar 
entreprenörers 
arbete med 
självledarskap 



 72 

40, det fungerar inte riktigt så, man måste ha delmål 
hela tiden. [...] (Men är det pengamässiga mål?) Nej 
asså det  är ju alltid en bidragande faktor men det 
följer alltid med, det kommer garanterat innebära 
väldigt hög lön, men det är inte det som är drivet utan 
det handlar om att jag tycker att det är jäkligt kul. 
Men sen är det en bidragande faktor att den här typen 
av jobb är väldigt högt betalda jobb, och som konsult 
i eget bolag kan man fakturera det dubbla, men det är 
inte målet. Jag väljer ju inte inriktning efter vart jag 
kommer tjäna mest pengar utan vad jag tycker är kul. 
Driver man företag på ett bra sätt och gör det bra så 
kommer det komma in pengar.  
 

 
 


