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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att försöka få en djupare förståelse för varför kvinnor väljer att starta 

egen verksamhet i egenskap av entreprenör. Men också att ta reda på vad som görs för att 

främja kvinnligt entreprenörskap och vad som kan göras ytterligare. Våra frågeställningar är: 

”Vilka är intervjupersonernas motiv och drivkrafter för att välja entreprenörskap som 

karriär?” och ”Hur kan kvinnliga entreprenörer få hjälp vid uppstart av egen verksamhet?”. 

För att få svar på detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med två kvinnliga entreprenörer 

och med två kvinnor som arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap.  Intervjuerna 

valdes ut genom ett strategiskt urval. Entreprenörskap har varit grunden i vår teoretiska 

referensram. Analysen gjordes således utifrån empirin, teoretiska begrepp och tidigare 

forskning.  

Studiens resultat presenteras utifrån fyra teman: entreprenörskap, motiv och drivkrafter, 

nätverk samt främjande av kvinnligt entreprenörskap. 

Utifrån intervjupersonernas berättelser kunde det utläsas likheter i deras motivation och 

drivkrafter till att starta egen verksamhet. De starka framträdande drivkrafterna bland 

kvinnorna var deras önskan att förverkliga en idé, få en större flexibilitet men även att känna 

friheten i att vara egen företagare. De egenskaper som intervjupersonerna ansåg utmärker en 

entreprenör är att vara envis, riskbenägen, driven men även att kunna tänka “sälj”. Samtliga 

intervjupersoner är överens om att det är viktigt att ingå i olika nätverk. Nätverk ansågs vara 

nyckeln till framgång, eftersom entreprenören får möjlighet att komma ut med sitt budskap 

samt ackumulera ny kunskap genom att ta del av andras erfarenheter. De ansåg att nätverken 

skapar nya möjligheter till nya affärer, eftersom nätverkande är ett sätt att visa att man finns 

på arbetsmarknaden.  

 

Nyckelord: kvinnligt, entreprenörskap, egen företagare, motiv, drivkrafter, främjande. 

nätverk 

  



 

 
 

Abstract  

The purpose of our study is to try to get a deeper understanding of why women choose to start 

their own business as an entrepreneur. But also to find out what is being done to promote 

female entrepreneurship and what can be done further. Our questions are: "What are the 

interviewees' motives and driving forces to choose entrepreneurship as a career?" and "How 

can women entrepreneurs get help when starting their own business?”. To answer this, we 

have conducted interviews with two female entrepreneurs, and with two women who work to 

promote female entrepreneurship. The interviews were selected through a strategic choice. 

Entrepreneurship has been the foundation of our theoretical framework. The analysis was 

therefore based on empirical data, theoretical concepts and previous research. 

The survey results presented based on four themes: entrepreneurship, motivations, driving 

forces, networking and promotion of female entrepreneurship. 

Based on the interviewees' stories there could be inferred similarities in their motivation and 

driving forces to start their own business. The dominant driving forces for women were their 

desire to realize an idea, get a greater flexibility but also to feel the freedom of being self-

employed. The features that interviewees’ thought characterizes an entrepreneur are to be 

stubborn, risk taker, driven but also be able to think "sell". All the interviewees agree that it is 

important to be part of different networks. Networking was seen as the key to success, as the 

entrepreneur will have the opportunity to get their message out and accumulate new 

knowledge by sharing their experiences with others. The interviewees felt that networking 

creates opportunities for new business because it is a way to show that you are a part of the 

labor market. 

Keywords: female, entrepreneurship, motivation, driving forces, promotion, network 
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1. Inledning 

Detta avsnitt inleds med en introduktion för ämnet kvinnligt entreprenörskap. Sedan följer 

syftet och frågeställningarna vi fokuserar på i denna studie. Avslutningsvis i detta avsnitt 

presenterar vi studiens avgränsning där vi även tydliggör vår definition av entreprenörskap. 

1.1 Introduktion 

I Sverige har både män och kvinnor samma grundförutsättningar idag genom utbildning och 

erfarenheter. Dessa förutsättningar tenderar dock att suddas ut när det är dags att ta plats på 

arbetsmarknaden. Det var först på 70-talet det uppmärksammades att arbetskraften inte endast 

bestod av män. Fram till dess har forskningen enligt Eriksson–Zetterquist & Styhre (2007) 

varit könsblind. Detta eftersom mannen under lång tid varit normerande vad gäller arbetets 

förfarande och villkor. Forskningen har även under lång tid bortsett från kvinnor när det har 

undersökts kring toppositioner samt professionellt anställda. Samtidigt som kön- och 

genusdiskussion fick uppmärksamhet sågs inte könsskillnader längre ur ett biologiskt 

perspektiv utan att skillnaderna uppstår i social konstruktion och organisatoriska 

sammanhang. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007) 

 

Kanter (2007), professor vid Harvard Business School, gjorde en studie med namnet ”Men 

and Women of Corporation”. Genom studien skrev Kanter om mäns och kvinnors position 

inom organisationen, och genom den lyfta fram vikten av att belysa vilka möjligheter som de 

olika positionerna medför eller inte medför. Utgångspunkten i studien utgörs av ett antagande 

att ”det är arbetet som gör personen”. Hon kom fram till att det finns tre strukturer som gör 

det möjligt till att endast män kommer in i organisationens innersta cirkel. Dessa var; 

möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen. Den mest relevanta för denna 

studie är möjlighetsstrukturen, genom den kom Kanter (2007) fram till att individens 

arbetsbeteende är beroende av vilka möjligheter som följer en viss position. Till exempel 

individer som befinner sig i en position där det finns få möjligheter, så ger de lätt upp med att 

avancera. Men å andra sidan är det tvärtom i situationer där individer har större möjligheter, 

mer engagemang och större karriärsmål sätts upp. Mattis (2004), Sundin och Holmquist 

(2002) samt Mckay (2001) skriver att kvinnliga entreprenörers största drivkraft grundar sig att 

de upplevt sig begränsade i tidigare anställningar. Men också att kunna balansera privat- och 

arbetsliv. 

 

Johannisson och Lindmark (1995) refererar till Reynolds (1990) som gjorde en undersökning 

på tidigt 90 – tal om manligt och kvinnligt ledarskap. Det är ingen nyhet att kvinnor och män 

leder företag på olika vis, men idag är det de typiskt kvinnliga egenskaperna som föredras. De 

ledarskapsegenskaper som idag värdesätts mest var de som tidigare ansågs orsaken till varför 

kvinnor aldrig lyckades med att ta sig till ledande positioner. Exempel på sådana egenskaper 

är ödmjukhet, nedtoning av prestige, intuitiv förmåga samt kreativitet. (Johannisson, 1992)  

 

En anledning till att män tenderar att dominera inom toppositioner enligt Kanter (2007) är 

homosocial reproduktion. Med det menas att män har haft för vana att anställa män som liknar 
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dem själva, detta med tanke på den sociala konformitet som medföljer, de förstår varandra. 

(Wilson, 2008). En annan aspekt som diskuteras gällande toppositioner är huruvida det finns 

ett så kallat glastak, som hindrar kvinnor att ta sig högre upp inom organisationer. Detta 

glastak tar sig form genom avsaknad av familjevänlig anställningspolicy, karriärmönster samt 

formella hinder (Wilson, 2008). Kvinnliga chefer upplever enligt Wilson (2008) påfrestningar 

vid hantering av diskrimineringar, fördomar och könsstereotypiska föreställningar. 

 

Trots det faktum att var tredje kvinna i världen är egen företagare, så finns det förhållandevis 

lite kunskap om kvinnligt entreprenörskap. En förklaring kan vara att kvinnligt 

entreprenörskap ofta behandlas i samma kategori som minoritetsgrupper i 

entreprenörshandböcker. Minoritetsföretagare är alltså sådana som inte passar in i stereotypen 

av företagaren. Holmquist och Sundin (2002) menar att kvinnor i sig inte utgör någon 

minoritet i världen, och därmed är entreprenörskapsforskningen gällande kvinnor 

marginaliserade och osynliggjorda. Det gör det ytterligare intressant för vår del att lyfta fram 

kvinnligt entreprenörskap. Kring detta har det gjorts studier där det understryks att det främst 

är kvinnor som får ekonomiskt stöd inför nystartande av egen verksamhet (Holmquist & 

Sundin, 2002). 

 

Holmquist (2008) skriver att företagandet som ämne står högt på den allmänna agendan i 

Sverige. Den största frågan som uppkommer är att kvinnor, över hela världen, är mindre 

benägna att starta upp och driva egen verksamhet. Däremot finns det ingen bevisning om att 

det beror på könsskillnaderna snarare än att kvinnor och män har olika villkor och 

förutsättningar, vilket skapar skillnader. Vidare menar författaren att kvinnligt 

entreprenörskap ses som ett nytt fenomen vilket växer lavinartat. Från att ha varit mer eller 

mindre osynligt är det helt plötsligt något som anses vara av största vikt att lyfta fram i media. 

Däremot påpekas att mediabevakningen skiljer sig utifrån om det handlar om manligt eller 

kvinnligt företagande. Till exempel benämns manliga företagare som företagare, medan 

kvinnliga företagare benämns som kvinnliga företagare. 

 

Muhonen (2010) skrev artikeln ”Kvinna och chef – en karriär i motvind?” i Chefstidningen. I 

artikeln ställs frågor som; varför kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom ledande 

befattningar i organisationer? Varför dagens samhälle inte finner acceptans i kvinnan som 

chef, trots att det under 1990-talet funnits en ökad förväntan om en allt mer jämställd 

arbetsmarknad kopplad till åtgärder. Vad kan detta sociala fenomen bero på? Vidare 

definierar Muhonen (2010) begreppet karriär och menar att det sedan länge ansetts tillhöra 

männens livssfär eftersom dessa teorier har utvecklats av män för män. En relevant aspekt 

som Wilson (2008) tar upp är att det oftast är kvinnor som tar sig an deltidsanställningar. Det 

är svårt att kombinera en ledande position med att vilja arbeta deltid, detta gör det svårare för 

kvinnor eftersom män i ledande position sällan arbetar deltid, snarare mer än heltid (Wilson, 

2008). Det är inte bara viktigt att framhäva kvinnliga entreprenörer för deras skull, det finns 

även andra faktorer som påverkas. Exempel på dessa är svenskt näringsliv, tillväxt, förnyelse 

på marknaden men också tillväxtpotential för kvinnors företagande. 
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Ett framgångsrikt företagande associeras inte med den typiska kvinnan, utan det är nästintill 

alltid en man som personifieras med en ledande position (Holmquist & Sundin, 2002). Enligt 

Regeringskansliet, år 2011, drevs var fjärde företag inom Sverige av kvinnor. Men också att 

32 % av ny företagande bestod av kvinnor samma år (Regeringskansliet, 2011). Av alla 

kvinnor som startade upp företag mellan 1994 och 2009 ökade andelen från 25 % till 33 % 

(Regeringskansliet 2011).  

 

En viktig aspekt kring detta är att utifall fler kvinnor tar sig an fler platser inom 

toppositionerna i Sverige, kan dessa bli förebilder för de som ännu inte vågat ta steget att 

själva starta egen verksamhet och bli entreprenörer. Som tidigare nämnts har kvinnor och män 

samma förutsättningar, men att det kan skilja sig när de ska ut på arbetsmarknaden, till 

exempel att färre kvinnor startar egen verksamhet. Tillväxtverket och andra organisationer 

vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap anser att det är viktigt med fler 

kvinnliga entreprenörer (Tillväxtverket, Golden Rules of Leadership, 2014). I en studie av 

Orhan & Scott (2001) framhävs att entreprenörskap bör främjas eftersom det symboliserar 

innovation och en dynamisk ekonomi i samhället.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att försöka få en djupare förståelse för varför kvinnor väljer att 

starta egen verksamhet i egenskap av entreprenör. Men också att ta reda på vad som görs för 

att främja kvinnligt entreprenörskap och vad som kan göras ytterligare. 

 

 Vilka är kvinnors motiv och drivkrafter för att välja entreprenörskap som karriär? 

 Hur kan kvinnliga entreprenörer få hjälp vid uppstart av egen verksamhet? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har gjort tre avgränsningar i studien, en av dessa gäller begreppet entreprenörskap. För att 

tydliggöra fokuserar vi på kvinnliga entreprenörer, vilka driver egen verksamhet. Detta är 

även något vi argumenterar för i avsnittet ”Teoretisk referensram”, där det framgår att vi utgår 

från entreprenörskap med definitionen innovatör. Att vi gjort denna inramning av begreppet 

entreprenör beror på att begreppet ofta antas vara synonymt med att vara egen företagare. Till 

exempel kan en individ vara egen företagare som frisör, det är däremot inget innovativt. 

Vidare kan en individ vara entreprenöriell både i egenskap av egenföretagare samt som 

anställd. Som anställd talas det snarare om intraprenörskap än entreprenörskap, med andra ord 

en individ som inte själv står för både upptäckt och exploatering av den (Henrekson & 

Stenkula, 2007). Fokus i denna studie ligger således på entreprenörskap och inte 

intraprenörskap. Viktigt att påpeka är att vi inte är ute efter att jämföra manligt och kvinnligt 

entreprenörskap, men anser att det är av vikt att bringa fram hur kvinnors förutsättningar varit 

i jämförelse med män sedan tidigare. Det vi söker lyfta fram är således kvinnligt 

entreprenörskap. 

Den andra avgränsningen rör urvalet, vi har endast intervjuat fyra kvinnor, vilka antingen är 

entreprenörer som driver egen verksamhet eller arbetar med att främja kvinnors företagande. 

Det i sig innebär att det blir svårt att generalisera vår studie i något större sammanhang. Detta 

http://www.regeringen.se/sb/d/15319/a/179389
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också eftersom intervjupersonerna utgår från sina egna subjektiva upplevelser kring ämnet. 

En tredje avgränsning gäller att vi inte valt att vara branschspecifika. 

1.4 Disposition  

 

I detta avsnitt presenteras bakgrund och problemformuleringen 

som sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar.  

 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för 

analysen av vår insamlade data (empiri).  

 

 

 

 

I detta avsnitt presenteras studiens metod som använts vid 

utförandet av denna studie.  

 

 

 

 

I detta avsnitt redogöras den data vi samlat in genom de intervjuer 

vi utfört med kvinnliga entreprenörer samt kvinnor som arbetar 

med att främja kvinnors företagande. 

 

 

 

I detta avsnitt presenteras vår analys. Där vi satt utvald teori i 

relation till insamlad empiri.  
 

   

 

 

I slutsatsen presenteras vad vi kommit fram till genom studien 

samt kopplar det till problemformulering och syftet.  

 

Figur 1. Dispositionsmodell. Egen konstruerad figur. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras vår teoretiska referensram som har sin grund i tidigare forskning. 

Först definieras begreppet entreprenörskap därefter belyser vi kvinnligt entreprenörskap med 

fokus på drivkrafter, motivation, entreprenöriella egenskaper och nätverk. 

2.1 Entreprenörskap  

Begreppet entreprenör utmynnar från franska ordet entreprendre, vilket innebär att 

åstadkomma eller utföra något. Men entreprenörskap är allmänt känt som en hänvisning till 

eget företagande. (Henrekson & Stenkula, 2007) Enligt Nationalencyklopedin definieras en 

entreprenör som en företagsam person som skapar nya företag eller utvecklar nya produkter 

(Nationalencyklopedin, 2014). Det går att definiera entreprenörskap på mer än ett sätt och 

nedan kommer ett axplock av dessa. Entreprenören framställs som primus motor inom den 

ekonomiska tillväxt- och utvecklingsprocessen enligt Joseph Schumpeter (1883 – 1950). 

Vidare definierar Schumpeter entreprenören som en innovatör, någon som identifierar och 

introducerar nya kombinationer på marknaden. En andra definition av Israel M. Kirzner 

(1930)  menar att entreprenören är en så kallad jämviktsskapare, med andra ord, någon som 

upptäcker och agerar på outnyttjade vinstmöjligheter inom ekonomin. Dessa jämviktsskapare 

existerar främst på grund av obalanser på marknaden men också när det uppstår ineffektivt 

användande av befintliga resurser. En tredje definition enligt Frank Knight (1885-1972) på 

entreprenörskap är att det handlar om en bärare av och beslutsfattare under genuin osäkerhet. 

Jean – Baptiste Say (1767-1832) ser entreprenören som en koordinator, med andra ord, någon 

som koordinerar, övervakar och fattar beslut om hur och till vad kunskap, arbetskraft och 

kapital ska organiseras och användas. (Henrekson & Stenkula, 2007) 

 

De ovan nämnda definitionerna belyser att en entreprenör har ett flertal betydelser. En 

återkommande beskrivning inom forskningen är att en entreprenör är innovativ, vilket vi 

anammat i vår studie. I figuren nedan illustrerar vi vilket område inom entreprenörskap vi 

koncentrerar oss på (figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vad är entreprenörskap?  (Henrekson & Stenkula, 2007:25) 

2.1.1  Entreprenör och företagare 

En aspekt gällande entreprenörer är huruvida de skapar eller upptäcker möjligheter. Det är 

främst den skapande entreprenören som är kopplad till Schumpeters (1883 – 1950) definition 

av entreprenörskap. Det handlar om att människan, entreprenören, i sig skapar nya 

möjligheter med hjälp av sin kreativa förmåga samt kompetens. Möjligheterna i detta fall ses 

Entreprenören 

Innovatör 

SCHUMPETER

RR 

Osäkerhetsbärare 

KNIGHT 

 

Arbitragör 

KIRZNER 

 

Koordinator 

SAY 
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som subjektiva, vilket innebär att de är relaterade till människans förmåga att generera, 

exploatera och skapa något nytt. (Henrekson & Stenkula, 2007) 

 

Det finns ett antal påverkansfaktorer när det kommer till att skapa möjligheter. Ett exempel är 

att konsumenternas preferenser förändras över tid. Detta kräver att det finns ett genuint 

intresse av entreprenören att skapa nya möjligheter till att utveckla en marknad. Sedan är det 

inte viktigt att entreprenören skapar något helt nytt, det kan även handla om att återinföra 

något som funnits tidigare, men i nyare upplaga. (Henrekson & Stenkula, 2007) 

 

Holmquist och Sundin (2002) framhäver att begreppen entreprenör och företagare används 

synonymt inom forskningen och politiken. Henrekson och Stenkula (2007) menar att det är ett 

vanligt förekommande misstag att sätta likhetstecken mellan entreprenör och egen företagare. 

Detta eftersom en individ kan vara både entreprenöriell både i egenskap av egenföretagare 

samt som anställd. Som anställd talas det snarare om intraprenörskap än entreprenörskap, med 

andra ord en individ som inte själv står för både upptäckt och exploatering av den. 

(Henrekson & Stenkula, 2007)  

2.1.2 Entreprenöriella egenskaper  

Inom entreprenörskapsforskningen har entreprenöriella egenskaper länge varit centralt 

(Holmquist & Sundin, 2002). Forskningen under 60- och 70- talet lade stort fokus på att 

fastställa om det fanns skillnader mellan entreprenörens personliga egenskaper och människor 

i allmänhet (Landström, 2000). Genom entreprenörskapsforskningen har det konstaterats ett 

antal egenskaper som kännetecknar en entreprenör, några av dessa är listade nedan (figur 3)  

 

 
 

Figur 3. Kännetecken på entreprenören.  (Holmquist & Sundin, 2002:39) 

 

Holmquist och Sundin (2002) menar att en del egenskaper kan tolkas olika utifrån kön, ett 

sådant exempel är oberoende. Män tolkar en ”oberoende man” som en individ som inte 

behöver arbeta för sitt uppehälle utan kan leva på sitt kapital. För kvinnor å andra sidan 

innebär det att vara en ”oberoende kvinna” utifall denne arbetar för sitt uppehälle på egen 

hand, utan en man vid sin sida (Holmquist & Sundin, 2002). Detta kan å andra sidan 

diskuteras, främst om detta antagande kan generaliseras och med det påstås vara en 

gemensam uppfattning hos samtliga individer i Sverige.  
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Entreprenörer anses även ha ett utpräglat prestationsbehov, vilket innebär att entreprenörer är 

personer som gillar utmaningar, har höga krav på sig själva samt att de har en drivkraft till att 

försöka åstadkomma något utöver det vanliga. Johannisson (1992) refererar till Bjerke (1989) 

som menar att entreprenörer ofta markerar sin entreprenöriella förmåga i tidigt skede i livet, 

vilket resulterar till att de oftast skapar mer än ett affärsprojekt i taget. (Johannisson, 1992)  

 

Hubendick et al. (1982) framhäver att alla individer kan tänka som en entreprenör, dock är det 

inte alla som genomför sina idéer och tankar till handlingar. Författarna menar att det är 

entreprenörens drivkrafter samt motivation som utmärker dem från andra individer. 

Entreprenörer är individer som är starkt inriktade på att uppnå mål i konkurrens med sig själva 

samt med andra. (Hubendick et al., 1982). Även Johannisson (1992) anser att utmärkande 

egenskaper hos entreprenörer är att de är risktagare, tävlingsinriktade samt att de inte har en 

rädsla för att misslyckas. Förändringar upplever entreprenören som något positivt eftersom 

det ger möjligheter, denna inställning är en av de största skillnaderna mellan entreprenören 

och företagaren menar Johannisson (1992). Företagare betraktar nya situationer som ett hot 

och försöker omedelbart reducera risken och osäkerheten genom formella 

planeringsinstrument såsom kalkylering och budget (Johannisson, 1992). 

2.2 Kvinnligt entreprenörskap  

2.2.1 Företagaren 

Att driva företag har kvinnor mer eller mindre alltid gjort, men andelen kvinnor som äger 

företag är idag en minoritet i Sverige. Holmquist och Sundin (1989) genomförde en 

kartläggning om kvinnligt företagande under 80- talet. Forskningsresultatet sammanfattade 

kvinnligt företagande med tre begrepp; osynligt, mångfald och anpassning. Trots att 65 000 

kvinnor i Sverige drev företag under 80-talet, vilket motsvarade en fjärdedel av företagandet i 

landet så betraktades deras företagande som osynligt. Kvinnor hade även minst lika stor 

variation som män i företagandet när det gällde branschval och storlek. Vidare understryker 

forskningen att kvinnor anpassar företagandet efter familjesituationen. (Holmquist & Sundin, 

2002). Holmquist och Sundin (1989) kom fram till slutsatsen att bilden av den ”framgångsrika 

företagaren” inte associeras med den typiska kvinnan. Å andra sidan har det nästintill alltid 

varit en man som varit synonymt med en individ i ledande position. Men något som mer och 

mer anses viktigt är att se kvinnan som en viktig kraft för innovation och skapande av 

arbetstillfällen. Orhan & Scott (2001) framhäver i sin studie att entreprenörskap bör främjas 

för att det symboliserar innovation och en dynamisk ekonomi. Med det har forskning också 

ägnat mycket tid åt att undersöka hur kvinnor blivit motiverade för att bli entreprenörer. 

2.2.2  Drivkrafter  

Med skapandet av nya företag vill enskilda individer försöka kommersialisera idéer, det kan 

röra sig om långvariga processer till sådana som utvecklas relativt snabbt. Enligt Reynolds 

(1994) har aktörer under processen kommit i kontakt med idéer genom att de ingår i olika 

nätverk. I diskussioner i samband med att nyföretagande tas upp som en viktig frågeställning 

angående vilka motiv och drivkrafter individer har när de startar företag. Lundström (1996) 

framhäver att kvinnors och mäns motivbild är någorlunda likartade, även Orhan & Scott 

(2001) menar att det finns likheter mellan män och kvinnors motivation. Viljan att bli 
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oberoende och behovet av självförverkligande är vanliga personliga faktorer som avgör varför 

individer startar eget. De skillnader som finns är att kvinnor i större utsträckning uppger att 

deras drivkraft är att bli oberoende, även är motivet att tjäna pengar mindre uttalat bland 

kvinnor än hos män. Möjligheten att kunna kombinera privat- och arbetsliv är mer uttalat 

bland kvinnor (Holmquist & Sundin, 2002). Detta resonemang får stöd av Terrell & Troilo 

(2010) som anser att det är vanligt med kvinnor som blir entreprenörer med anledningen att de 

har en bättre möjlighet att kunna balansera privat- och arbetsliv, och i med det kan vara med 

flexibla i sin vardag.  Även Mattis (2004) stödjer detta resonemang, han genomfördes en 

studie bland kvinnliga entreprenörer i medelåldern som hade barn och var gifta. Mattis (2004) 

beskriver att en vanlig drivkraft bland många kvinnor som väljer att starta företag är deras 

stävan att kunna kombinera familjelivet och yrkeslivet. Ett avgörande element till att kvinnor 

startar eget kan enligt författaren beror på att de har en önskan om att kunna bestämma mer 

över sin tid. Vidare poängterar Mattis (2004) att det är vanligt att kvinnor väljer att starta eget 

med skälet att nuvarande anställning upplevs som begränsande, i form av flexibilitet och att 

arbetet inte anses vara tillräckligt utmanande. Denna problematik lyfter även Holmquist och 

Sundin (2002) fram, och menar att dålig trivsel på nuvarande anställning kan motivera 

individen till att starta eget. 

 

Johannisson (1992) refererar till Horner (1972) som framhåller att kvinnor är drivna till att 

enbart prestera till en viss nivå, därefter kommer de i konflikt med tillhörighetsbehovet, det 

vill säga den traditionella kvinnorollen och dess normer. Horner (1972) menar att kvinnor ofta 

har ett behov av att nå framgång i sitt yrke samtidigt som det finns ett behov att uppfylla den 

traditionella kvinnorollen. Detta kan vidare leda till att kvinnan blir dubbelarbetande eller 

undviker sin karriär (Johannisson, 1992). Trots att källan är 42 år gammal anses detta synssätt 

vara relevant i studien, och anses därmed vara en trovärdig källa. Det är vanligt att kvinnor 

ofta känner ett större ansvar av att ta hand om hushållet, och med det kanske känner en 

konflikt med tillhörighetsbehovet som Horner (1972) nämner. Burns (2007) hävdar att många 

väljer att antingen starta egen verksamhet i tidigare ålder eller närmare trettio- och 

fyrtioårsåldern. Anledningen är att det finns mindre hinder i livet, personen har inga barn än, 

är ensamstående eller att barnen redan har flyttat hemifrån (Burns, 2007).  

 

Vidare så genomförde McKay (2001) en undersökning bland kvinnliga företagare i 

åldersgruppen 57-73 år. Undersökningen ville fastställa vilka drivkrafter kvinnor i övre 

medelåldern hade, utifall de skilde sig åt i jämförelse med yngre kvinnor. Detta med tanken på 

att behovet att anpassa privat- och arbetsliv inte är lika aktuellt i detta skede i livet. Trots att 

kvinnorna i undersökning inte hade samma behov att anpassa sig till barn, så framgår det i 

resultatet att en vanlig orsak till att kvinnorna motiverades till att starta eget var främst på 

grund utav personliga mål, individen ville exempelvis hålla sig aktiv eller öka sitt 

självförtroende. I likhet med Mattis (2004) och Sundin och Holmquist (2002) poängterar 

McKay (2001) att en vanlig orsak till att kvinnor startar eget företag beror på att de har 

upplevt sig begränsad under sin tidigare anställning. 

 

Enligt Burns (2007) finns det ett behov så kallade triggers bland individer vilka driver egen 

verksamhet. Detta för att klara av att agera och förvandla idén till handling. Triggers tas i 
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form av pull- och push faktorer. Dessa faktorer behandlar även Holmquist och Sundin (2002). 

Pull innebär faktorer vilka bidrar till att motivera individen. Det kan handla om att individen 

vill vara oberoende, vara sin egen chef, viljan att åstadkomma något men också personlig 

utveckling och välmående (Burns, 2007). Pull faktorer betraktar entreprenören som positivt, 

eftersom personen aktivt har valt att bli företagare.  Push faktorer beskriver yttre faktorer som 

har tvingat personen till att bli företagare. Push faktorer beskrivs av entreprenören som att 

”inga andra val finns”, omgivningen tvingar individen mer eller mindre att starta eget företag 

för att ta sig ur svåra situationer. Exempel på svåra förhållanden är arbetslöshet, dålig trivsel 

på sin tidigare anställning samt anpassning till familjelivet (figur 4). En ”kvinnlig-specifik” 

push faktor är möjligheten att kunna ha ett flexibelt schema eftersom de får mer tid till 

familjen och vara i sin kvinnoroll. Kvinnor blir därför mer påverkade än män av push 

faktorerna. (Orhan & Scott, 2001) 

 
Figur 4. Push- och pullfaktorer. Egen bearbetad figur. 

2.2.3 Entreprenörens motivation 

Begreppet motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder röra. Motivation 

handlar om vilka drivkrafter som får individer att handla i olika sammanhang. 

Motivationspsykologin vill även förklara beteendets riktning, varför individen agerar åt ett 

håll och inte åt det andra. Därmed blir de relevant att resonera målet för våra handlingar eller 

vilka avsikter vi har med dem. (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Hubendick et al. 

(1982) är kontakt, makt och prestation de tre starkaste motivatorerna till att en individ 

utvecklar ett eget projekt. Alla dessa tre motivationerna finns hos oss alla individer, men de 

varierar i olika grader. Kontakt innebär att individen har en vilja att skapa kontakter, den 

sociala sidan av att vara omtyckt är viktig. Medan makt innebär att en individ har ett 

inflyttande samt möjligheten att kunna påverka omgivningen. Prestation är ett behov av att 

åstadkomma resultat samt uppnå prestationer. Personer med ett starkt prestationsmotiv är 

benägna att ta risker, de vill se snabba resultat av sin strävan. Prestationsmotivationen är en av 

de tre motiv enligt Hubendick et al (1982) som karakteriserar en entreprenör främst. 

Prestationsmotivet är ett inlärt motiv vilket innebär att det kan utvecklas hos alla individer 

vilket kan vara till en fördel för individen själv, företaget och samhället. (Hubendick et al., 

1982). 
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2.3 Nätverk 

En entreprenör är en individ som aktivt bygger, vidmakthåller samt utnyttjar sitt nätverk som 

ett verktyg för att ackumulera kunskap och information (Johannisson, 1992). Ett fungerande 

nätverk är centralt vid startandet av ett företag. Ordet nätverk har lånats från det engelska 

ordet network som betyder nät. Ett nätverk kan ses som ett nät av sociala relationer mellan 

olika individer. De olika nätverk kan representera olika intressen och mål som individerna vill 

uppfylla (Drake & Solberg, 1996).  En entreprenör som flitigt utnyttjar sitt nätverk når en 

större framgång i jämförelse med andra entreprenörer som saknar denna förmåga. 

(Johannisson, 1992). Motiv till varför människor använder sig av nätverk kan vara för att man 

har ett bytesperspektiv där man kan dela med sig av sina kunskaper och det man är bäst på 

(Drake & Solberg, 1996). 

 

Drake och Solberg (1996) belyser två olika typer av nätverk: socialt och yrkesmässig nätverk. 

Ett socialt nätverk består av informella relationer mellan individer som interagerar 

regelbundet. Ett yrkesmässigt nätverk menar författarna att det finns ett yrkesmässigt innehåll 

och kompetens. Tidigare forskning påstår att kvinnor har mer ett socialt nätverk som är 

mindre professionella i jämförelse med manliga nätverk. Att en skillnad finns mellan 

kvinnligt och manligt nätverk får även stöd utav Drake och Solberg (1996) som menar att 

kvinnor använder sig av nätverk för att främja, uppnå sina mål, få idéer och förverkliga sina 

drömmar (Drake & Solberg, 1996). Författarna menar att det är vanligt att det skapas nätverk 

för att förena samma typ av individer, välutbildade, resursstarka och mål inriktade individer. 

Vidare menar Johannisson (1992) att kvinnor inte är lika aktiva i sitt nätverk såsom män är, en 

förklaring till det kan vara att kvinnor går in i kvinnorollen efter arbetsdagens slut för att 

uppfylla familjens behov. Forskningen påpekar även att kvinnor är mer benägna till att 

underhålla redan existerande kontakter än att knyta nya. En förklaring till detta kan vara att 

kvinnan först prioriterar att söka efter social bekräftelse istället för tillgång till expertis och 

nya idéer. (Johannisson, 1992)  

2.4 Teorins tillämpning i analysen 

Teorin om entreprenörskap kommer att tillämpas i analysen genom att relatera hur samtliga 

intervjupersonerna beskriver begreppen entreprenörskap och egen företagare samt hur de 

själva definierar sig själva i sin roll. Nästa del definierar entreprenöriella egenskaper, en 

person som har ett utpräglat prestationsbehov, uppskattar utmaningar samt är kreativ. Dessa 

egenskaper ligger till grund i analysen på så vis att intervjupersonerna beskriver sina egna 

personliga egenskaper som har hjälpt dem genom deras företagande. 

Kvinnliga entreprenörers drivkrafter och motivation till att driva egen verksamhet blir 

intressant att undersöka med avseende på syftet och vår första frågeställning i vår studie. 

Teorin om kvinnors drivkrafter kommer att tillämpas i analysen på så vis att de kommer sättas 

i relation till vad de kvinnliga entreprenörerna berättar. Genom deras utsagor kring deras 

drivkraft samt syfte med att driva egen verksamhet i egenskap av entreprenör. Drivkraften kan 

delas upp i pull- och push faktorer, vilket är relevant att studera. Dessa faktorer kommer att 

sätta i relation till de kvinnliga entreprenörernas utsagor gällande deras drivande av egen 
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verksamhet. Utifall de gjort det genom eget initiativ eller om de på ett eller annat vis blivit 

tvingade till det. 

Nätverk blir intressant att studera i samband med samtliga intervjupersonernas berättelser. 

Detta eftersom nätverk kan betraktas som grunden till framgång. Med tanke på ovanstående 

presentation blir det intressant att analysera hur intervjupersonerna har använt sig av nätverk, 

vad nätverk har för betydelse för dem, samt hur viktigt det är att tillhöra ett sådant eller inte 

när man startar och driver en verksamhet. 

 

Eftersom vi inte funnit någon teori eller tidigare forskning gällande främjande av kvinnligt 

entreprenörskap, kommer denna del att analyseras lite annorlunda. I denna del kommer därför 

intervjuerna utförda med de två kvinnorna som arbetar med att främja kvinnligt 

entreprenörskap, ligga till grund för analysen. Med andra ord sätts intervjupersonernas utsagor 

i relation till den teori vi valt att använda oss utav.   
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens val av metod följt av förförståelse, intervju 

som metod och urval. Sedan redogörs även genomförandet av studien, kontakten med 

intervjupersonerna, intervjuguiden samt intervjutillfällena. Senare framförs de etiska 

aspekterna vi förhållit oss till, utskrift och bearbetning av data samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Avslutningsvis i detta avsnitt framför vi vår metodkritik. 

3.1 Val av metod 

Vi utfört en kvalitativ studie av deskriptiv karaktär. Koncentrationen har legat i att utforska 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser kring att vara entreprenör samt att främja kvinnors 

entreprenörskap. Detta kallas även för en fenomenologisk ansats, som intresserar sig för 

sociala fenomen utifrån individens egna upplevelser (Kvale, 2009). Det är genom samtliga 

intervjupersoners utsagor vi sedan kan dra några slutsatser utifrån vår utvalda teori och 

tidigare forskning. För att sedan kunna bearbeta och analysera det insamlade materialet har vi 

använt oss av meningskoncentrering (Kvale, 2009). Detta beskrivs mer ingående under 

rubriken ”Analys av data” nedan. 

 

Syftet med studien, att försöka få en djupare förståelse för ett fenomen, varför kvinnor väljer 

att starta egen verksamet inom entreprenörskap. Men också att ta reda på vad som görs och 

vad som kan göras för att främja kvinnligt entreprenörskap. Detta ledde till att vi anammat en 

kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ intervju har till syfte att delge nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld. Med andra ord 

hanteras ord och inte siffror inom kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att en intervju ska anses vara bra krävs det av intervjuaren att denne lägger ner mer tid på 

intervjupersonen, uppgiften och materialet än på tekniska och formella regler. För att kunna 

ge djup och mening i vår analys är det också viktigt med en bra och gedigen teoretisk grund 

kring ämnet. Med tanke på den tid vi lagt ner på sökandet efter vår teoretiska referensram var 

vi mer än väl förberedda när vi genomförde analysen (Kvale, 2009). 

3.2 Förförståelse 

På grund av att vi valt en fenomenologisk ansats kan vi som forskare inte gå in med någon 

förförståelse. Det är av vikt att förhålla sig så öppensinnad som det är möjligt gentemot 

intervjupersonerna. Däremot är det viktigt att vara medveten om de egna förutfattade 

meningarna samt erfarenheter kring ämnet som berörs. Men för den saken skull ska dessa 

sättas åt sidan till dess att studien är slutförd. Det är först efter att analysen av intervjuerna är 

genomförda som vi ska ha fått ny kunskap om hur världen verkligen ser ut, utifrån 

intervjupersonernas utsagor (Starrin & Svensson, 1994). 

3.3 Urval 

För att kunna finna relevant teori och tidigare forskning kring ämnet har vi använt oss av 

sökmotorerna; Google och Summon. Några använda nyckelord i våra sökningar har varit; 

kvinnligt entreprenörskap, entreprenörskap, entrepreneurship, female entrepreneurship, eget 

företagande, drivkrafter, motivation samt nätverk. Efter att vi hittat ett antal artiklar lästes 
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samtliga sammanfattningar för att sedan kunna välja ut de som svarade till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vidare utgjordes våra teorier utifrån litteratur vi funnit på Örebro 

Universitetsbibliotek och vår egna tidigare litteratur. 

Eftersom vi är intresserade av kvalitet i våra intervjuer har vi utgått från ett strategiskt urval. 

Vi har försökt få tag på individer vilka bär på rätt slags kunskap som vi är ute efter 

(Halvorsen, 2009). Ett antal mejl skickades ut till lämpliga kandidater vilka var relevanta i vår 

studie. De fyra kvinnor vi sedan fick kontakt med, var de som var positivt inställda till att 

ställa upp. Samtliga intervjupersoner önskade även anonymitet och därför har vi gett dem 

fiktiva namn. Av dessa fyra var det två kvinnliga entreprenörer, eftersom de är entreprenörer 

fick de namn som började på bokstaven E, Eva och Erika. Sedan intervjuade vi två kvinnor 

vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap, eftersom de arbetar med att främja fick 

de namn som börjar på bokstaven F, Frida och Fanny. Utöver att arbeta med främjandet av 

kvinnligt entreprenörskap driver Frida och Fanny egen verksamhet i egenskap av entreprenör. 

Detta hjälpte oss vid insamlingen av empirin där vi även kunde få deras syn på att vara kvinna 

och entreprenör. Dessa namn gör det även lättare för läsaren att urskilja att citaten kommer 

från olika individer utan att avslöja intervjupersonernas namn.  

3.4 Genomförande 

3.4.1 Kontakt med intervjupersonerna 

Vi började med att höra av oss till två organisationer vilka arbetar med att främja kvinnors 

företagande. Vi fick positiv respons av båda organisationerna, eftersom vi också vill lyfta 

fram kvinnligt entreprenörskap. Via en av dessa kvinnor fick vi ytterligare kontakt med 

kvinnliga entreprenörer, som vi också hörde av oss till. Det slutade med att två av dessa 

kvinnor var positivt inställda och hade möjlighet att ställa upp i vår studie. Till samtliga 

intervjupersoner skickade vi först ut ett informationsmejl där vi förklarade vilka vi är, vad vårt 

syfte med studien är i vår C – uppsats samt vilken roll vi önskar att de har. 

 

Både de kvinnliga entreprenörerna (Eva och Erika) samt kvinnorna som arbetar med att 

främja kvinnligt entreprenörskap (Frida och Fanny) blev intresserade av att ställa upp i vår 

studie. De upplever att det är viktigt att lyfta fram dagens kvinnor och visa att ”vi kvinnor” 

också kan. Vikten av att visa vilka hjälpmedel och drivkrafter som finns och behövs för att 

klara sig, alla sådana faktorer är bra. Det var därför ingen fråga om att inte ta del av studien 

utan snarare ytterligare ett sätt att nå ut till fler kvinnor. 

3.4.2 Intervjuguiden 

Vi har utformat två olika slags intervjuguider, eftersom vi utfört två intervjuer med kvinnliga 

entreprenörer och två intervjuer med personer som verkade inom organisationer vilka arbetar 

med att främja kvinnligt entreprenörskap. Vi utförde två intervjuer med kvinnliga 

entreprenörer, av dem var vi främst intresserade av att höra deras erfarenhet gällande deras 

verksamhet, hur det gick till och vad deras mål är med verksamheten med mera. Sedan 

utförde vi två intervjuer med personer som verkar inom organisationer vilka arbetar med att 

främja kvinnligt entreprenörskap. Av dessa var vi mer intresserade av vilka hjälpmedel som 

finns och på vilket sätt de finns där för dessa kvinnor. 
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Båda intervjuguiderna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjupersonen fick stor 

frihet till att utforma svaren på sitt eget vis (se bilaga 1 & 2). Den här typen av intervjuguide 

behöver inte följas till punkt och pricka, utan ger utrymme för att fritt uttryckande samt att 

spontana följdfrågor kan ställas (Bryman & Bell, 2013). En del av frågorna har varit desamma 

i båda intervjuguiderna, till exempel ” Vilka tips skulle du ge unga kvinnor som vill, men 

kanske inte vågar starta egen verksamhet?”. Men också ”Hur skulle du definiera 

entreprenörskap samt egen företagsamhet?”. Däremot har ett antal av frågorna varit riktade 

mot den vi intervjuat.  Vi ställde till exempel till de kvinnliga entreprenörerna följande fråga; 

”Skulle du kunna förklara vilka dina drivkrafter och motivation har varit för att driva egen 

verksamhet?”. En annan typ av fråga ställde vi till kvinnorna vilka arbetar med att främja 

kvinnligt entreprenörskap; ”Hur främjar er organisation kvinnligt entreprenörskap och eget 

företagande?”. (se bilaga 1 & 2) 

3.4.3 Intervjutillfällena  

Vi utförde fyra intervjuer, två med kvinnliga entreprenörer (Eva och Erika) samt med två 

kvinnliga representanter vilka arbetar hos organisationer som arbetar med att främja kvinnors 

företagande (Frida och Fanny). Dessa gjordes via ett personligt möte, och utfördes hos 

respektive intervjupersons arbetsplats. Vid tre av fyra intervjuer kunde alla tre av oss 

författare medverka, vilket vi såg som en stor fördel eftersom vi kunde fördela uppgifterna 

emellan oss. En höll huvudsakligen i intervjun, en var uppmärksam på att ställa följdfrågor 

medan den tredje uppmärksammade omgivningen, utifall den påverkade intervjun negativt.  

Inledningsvis presenterade vi oss ytterligare, vilka vi är och vad vårt syfte och frågeställningar 

är i studien. Vi frågade även om det var okej att spela in intervjun med hjälp av en mp3-

spelare samt informerade om möjligheten att vara anonyma. Samtliga godkände inspelningen 

men önskade anonymitet. 

3.5 Etiska aspekter 

I denna studie kommer inga personliga uppgifter gällande intervjupersonerna redovisas, inte 

heller deras verksamheters namn. Använda citat är därmed också anonyma och har skickats 

till intervjupersonerna för godkännande innan publicering. Vi har valt att benämna de två 

kvinnliga entreprenörerna för Eva och Erika. Medan representanterna från organisationerna 

vilka arbetar för att främja kvinnligt entreprenörskap för Frida och Fanny. Delar av 

intervjuerna där verksamheten eller specifika situationer benämns har således tagits bort vid 

presentationen av eventuella citat. 

 

En viktig etisk aspekt är den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson. Det är 

viktigt att den relationen fungerar och det är viktigt att intervjuaren skapar en lugn och säker 

miljö för att intervjupersonen känner sig bekväm med att uttala sig om privata upplevelser. 

Detta eftersom studien senare kommer att publiceras offentligt genom vår studie. (Kvale, 

2009) 

 

Kvale (2009) tar också upp några etiska aspekter kring de sju forskningsstadierna; 

tematisering, planering, intervjusituationen, utskriften, analysen, verifiering och 
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rapporterande. Med tematisering innebär att forskaren borde ta hänsyn till både det 

vetenskapliga värdet av den eftersträvande kunskapen samt hur denna påverkar och förbättrar 

den mänskliga situationen. Genom att vi förmedlar vårt slutresultat till samtliga 

intervjupersoner säkerställer vi också att detta genomförs. För de som är intresserade kommer 

vi även att utföra en presentation gällande vår studie. (Kvale, 2009) 

 

Planering är nästa steg i intervjuprocessen, och här bör forskaren fokusera på att 

intervjupersonen måste få möjligheten att ge sitt samtycke till intervjun och med det 

säkerställa konfidentialiteten. Vi informerade även om att det var frivilligt för 

intervjupersonerna att delta och att de när som helst kunde dra sig ur. I detta steg hör även att 

vi var noggranna med intervjupersonernas anonymitet och därmed utformade fiktiva namn 

såsom person X. Detta gjordes för att intervjupersonernas identitet inte ska kännas igen för 

läsaren. Med detta gjorde vi våra intervjupersoner medvetna samt att vi informerade om att 

den färdigställda studien senare kommer offentliggöras (Kvale, 2009). 

 

Det tredje steget är intervjusituationen och här är det viktigt att ta hänsyn till omständigheter 

som kan påverka både innan, under och efteråt, till exempel stress. Detta gjorde vi genom att 

vi alla tre hade möjligheten att närvara vid samtliga intervjuer som skedde som ett personligt 

möte. En höll huvudsakligen i intervjun, en studerade omständigheter som kunde påverka 

situationen och en tredje var uppmärksam över eventuella följdfrågor som kunde ställas efter 

intervjun. Detta för att täcka så mycket som möjligt under intervjutillfället. 

 

Det är sedan viktigt vid utskriften att de transkriberade texterna stämmer med vad som 

faktiskt sades under intervjutillfället. På grund av detta var vi noga med vårt utförande av 

transkriberingarna. Efter att detta gjordes raderades samtliga bandinspelningar för att 

säkerställa att dessa inte hamnade i någon utomståendes händer (Kvale, 2009). 

 

Senare kommer analysen och där är det viktigt som forskare att se över hur djupt denne ska 

analysera intervjuerna. Därför gav vi våra intervjupersoner möjligheten att läsa igenom 

utvalda citat, efter att vi omformulerat dessa. Omformulering har varit nödvändigt stundom 

för att göra de utvalda citaten så förståeliga som möjligt för läsaren. Det gav oss extra 

anledning till att ge intervjupersonerna möjligheten att godkänna utvalda citat. 

 

Med verifiering innebär att vi som forskare har en skyldighet att se till att den text som 

publiceras är verifierad så långt som det är möjligt. Det gav oss anledning att ständigt tänka på 

att endast ställa relevanta frågor till intervjupersonerna som är relaterade till vårt syfte samt 

våra frågeställningar. Även denna aspekt gav oss anledning att ge intervjupersonerna 

möjlighet till att se över utvalda citat för ett godkännande. 

 

När vi som sista steg rapporterade vår studie var vi också noggranna med att se till den var 

konfidentiell än en gång. Detta för att se till studien efter att den offentliggörs inte medför 

några negativa konsekvenser för intervjupersonerna och deras verksamheter (Kvale, 2009). 
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3.6 Utskrift och bearbetning av data 

Vid bearbetningen av vår insamlade data lyssnades samtliga intervjuer igenom noggrant, var 

och en för sig samtidigt som de transkriberades. Sådant som pauser, tvekningar eller skratt 

skrevs även ner, däremot skrev vi inte hur långa pauserna var. När en intervju blivit 

transkriberad lyssnades denna på åter igen för att på så vis säkerställa att det är korrekt. 

Transkriberingsarbetet delade vi mellan oss men vi var noga med att se till att vi utförde dessa 

på samma vis (Kvale 2009). 

3.7 Analys av data 

Vid analys av empirin använde vi oss av meningskoncentrering som metod. När vi utfört 

transkriberingarna och påbörjade analysen av dessa utläste vi ett antal teman utifrån 

intervjupersonernas utsagor. Vi gick igenom intervju för intervju och utvalda citat lade vi 

under de olika identifierade teman. Detta gav oss sedan en tydlig överblick, för att vi skulle 

hålla reda på vem som sagt vad, skrev vi intervjupersonens tilldelade bokstav vid citatet. 

Nästa steg var att på de utvalda citaten ta ut det som ansågs mest väsentligt vid presentationen 

av uttalandena. För att lättare kunna bearbeta citaten som tematiserats öppnade vi ett 

dokument för att föra in allt som vi hade för avsikt att använda oss av. Teman vi utläste var; 

Att vara kvinna och entreprenör, Motiv och drivkrafter, Nätverk samt Främjandet av kvinnligt 

entreprenörskap. 

 

Vid användning av meningskoncentrering måste forskaren vara noggrann med att inte ta 

uttalandet ur sitt sammanhang. Ytterligare en aspekt gällande meningskoncentrering är att 

under intervjutillfällena se till att få så omfångsrika och nyanserade beskrivningar som 

möjligt. Det innebär även att se till att inte begränsa sig till våra utvalda teorier kring ämnet i 

studien (Kvale, 2009). När vi sedan bearbetat det insamlade materialet används det i 

analysavsnittet där det genomförs en djupare diskussion mellan insamlad empiri och teorier 

samt artiklar. Detta för att kunna fånga upp den djupare förståelsen vi söker efter att finna 

genom vår studie. 

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att en undersökning ska vara valid måste det som faktiskt mäts vara det som avses mätas. 

Det innebär att det är viktigt att hela tiden återkoppla till studiens syfte och frågeställningar. 

För att gardera oss om att studien har hög valididet har vi operationaliserat frågeställningarna 

så långt det går under arbetsprocessen. Våra intervjuguider är utformade på så vis att frågorna 

ska kunna besvara samtliga frågeställningar. Vi har valt att arbeta med en kvalitativ 

forskningsmetod vilket också innebär att vi endast har utgått från intervjuer. Under 

intervjuerna som genomfördes använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide, med ett 

antal öppna frågor som gav intervjupersonerna möjlighet till att ge unika svar och oss 

intervjuare möjlighet till unika följdfrågor. För att kunna mäta det som avses mätas var det 

även av vikt att intervjupersonerna bestod av två kvinnliga entreprenörer vilka driver egen 

verksamhet, men också av två kvinnor vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap. 

Vidare ger intervjuerna studien hög grad av validitet eftersom intervjupersonerna sitter på rätt 

slags kunskap och har även förståelse för vad studiens fokus ligger i. 
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Reliabilitet syftar till om forskningsresultaten är tillförlitliga (Kvale, 2009). Vi har kunnat öka 

studiens reliabilitet genom att utforma våra intervjufrågor så att de kunde svara till en och 

samma frågeställning (Svensson, 1996). Men det handlar också om huruvida 

forskningsresultaten kan reproduceras. Med det menas om resultaten blivit desamma vid ett 

annat tillfälle och av andra forskare (Kvale, 2009). Eftersom vi utgår från en kvalitativ studie 

med intervjuer, är var och en av dessa unika, detta gör det svårt att uttala sig om reliabiliteten. 

Det är till exempel inte helt säkert att intervjupersonen skulle agera på exakt samma vis om 

det hade blivit ytterligare ett intervjutillfälle. Någonting kan ha hänt personen som satt denne i 

ett helt annat sinneslag, som i sin tur skulle kunna påverka intervjutillfället (Svensson, 1996). 

Generaliserbarhet avser i vilken utsträckning vår studie antas gälla för andra situationer eller 

personer utöver vår studie (Kvale, 2009). Vår studie är svår att generalisera av olika 

anledningar, en av dessa är att vi inte endast ser till en specifik bransch. På grund av det blir 

det svårt att utgöra en generalisering över att intervjupersonernas erfarenheter gäller alla 

kvinnliga entreprenörer oavsett bransch. Däremot bringar vår studie mer förståelse för 

kvinnligt entreprenörskap samt vad som görs för att främja det, men också att studien kan 

vara av intresse för de som vill men inte vågar ta steget att bli entreprenör. 

3.9 Metodkritik 

Till en början riktar vi kritik gällande vår intervjuteknik, hur pass utvecklad den är eller inte. 

Vi är alla tre ovana intervjuare, och har inte heller varit på många heller. Det gör att vi 

eventuellt har missat olika följdfrågor eller möjligtvis ställt allt för ledande följdfrågor. 

Däremot kan vi anta att de senare intervjuerna håller högre kvalitet än de första eftersom vi 

med tiden blev bättre på att ställa relevanta följdfrågor. Till exempel förändrade vi och la till 

ett fåtal frågor, men vi förändrade även vårt eget agerande gentemot intervjupersonerna, 

genom att inte fylla i allt för många meningar. 

Det är svårt att generalisera vår studie eftersom vi endast intervjuar ett fåtal personer och där 

intervjuerna riktar sig till att se till deras upplevelse av ett fenomen. Det är också svårt för oss 

att generalisera vår studie på ett större plan eftersom vi söker efter ett fåtal individers 

subjektiva upplevelse kring ett fenomen. Det är omöjligt för oss att påstå att 

intervjupersonernas uttalanden skulle vara generella uppfattningar bland alla kvinnliga 

företagare. 

Vi förhåller oss också kritiska till det faktum att forskaren inte ska ingå med någon 

förförståelse. Detta eftersom vi läst in oss på ämnet innan intervjutillfällena för att kunna 

ställa frågor vilka var relevanta till våra frågeställningar. Detta gav oss också en grundsyn om 

kvinnligt entreprenörskap. Men även att vi alla tre har arbetat på arbetsplatser där vår 

närmaste chef varit kvinnor. Det gör att vi arbetat nära den kategori av individer vi fokuserar 

på inom denna studie. Men det är även tack vare detta som vi fann intresset för att 

uppmärksamma kvinnliga entreprenörer. Avslutningsvis förhåller vi oss kritiska till att vi inte 

är ute efter att jämföra manligt och kvinnligt entreprenörskap. Det var av en ren slump att våra 

två intervjupersoner vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap, var kvinnor. De 

hade lika gärna kunna varit män, detta kanske hade påverkat vårt resultat, det vet vi inte och 

kan därför inte uttala oss om detta.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för det data vi samlat in genom de intervjuer vi utfört med 

två kvinnliga entreprenörer samt två kvinnor som arbetar med att främja kvinnors 

företagande. Dessa intervjuer utfördes utifrån två semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 

1 & 2). Analysen kommer att presenteras med hjälp av de gemensamma teman vi kunde utläsa 

i intervjuerna. Dessa teman är; Att vara kvinna och entreprenör, Motiv och drivkrafter, 

Nätverk samt Främjandet av kvinnligt entreprenörskap. Som nämnts i metodavsnittet har vi 

utfört fyra intervjuer utifrån två olika perspektiv, se nedan; 

Kvinnliga entreprenörer; Eva och Erika. 

Kvinnor vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap; Frida och Fanny. 

4.1 Att vara kvinna och entreprenör 

Den första delen av studiens syfte är att försöka få en djupare förståelse för varför kvinnor 

väljer att starta egen verksamhet i egenskap av entreprenör. Därför valde vi att inleda 

intervjun med att ställa frågan hur samtliga intervjupersoner definierar entreprenörskap samt 

egen företagare. Samtliga upplevde det svårt till en början att urskilja dessa och funderade ett 

tag. Frida som arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap menade att dessa hänger ihop, 

men att det ena inte behövs utan den andra. Vidare att entreprenörskap är en förutsättning för 

ett välfungerande näringsliv. Entreprenören Eva höll också med detta och uttalade följande 

under intervjun; 

 

“Jag skriver entreprenör på mitt visitkort. Fast jag är egen företagare med. Så 

det är svårt att ha isär dem för jag tror att är man egen företagare så är man 

entreprenör. Är det inte egentligen likhetstecken?” (Eva) 

 

Erika menade att entreprenörskapet ligger i hur man är och hur man tänker, medan man 

samtidigt driver verksamheten framåt. Hon menar även att en del av oss har det i oss naturligt 

medan andra inte har det, till exempel om individen är uppväxt i en familj där föräldrarna 

drivit egen verksamhet eller att man har en ”entreprenörskapsådra” inom sig. I ett sådant fall 

är det nog lätt hänt man får ett naturligt intresse för det. Fanny som är ordförande i en av 

organisationerna vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap, beskrev 

entreprenörskap och egen företagare enligt; 

 

“För mig går de hand i hand, för en entreprenör drar igång saker och har mycket 

tankar och idéer. Man kan vara entreprenöriell utan att vara en egen företagare. 

Det är väldigt viktigt och framgångsrikt att fullfölja de idéer man har eller så 

hjälper man företag att starta och gå vidare. Det kan vara ett affärskoncept i sig.” 

(Fanny) 

 

Efter att vi diskuterat de olika definitionerna ställde vi frågan utifall det skiljer sig i att starta 

och driva egen verksamhet beroende på om man är man eller kvinna. Ingen av 

intervjupersonerna var särskilt positivt inställda till att skilja på manligt och kvinnligt 
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entreprenörskap. De menade att alla har samma förutsättningar att starta och driva egen 

verksamhet idag. Däremot instämde de i att det varit större skillnader tidigare. Något som å 

andra sidan kom på tal var att det oftast är män som vågar ta risker i större utsträckning än 

kvinnor. De vågar även ta sig an nya marknader och branscher medan kvinnor tenderar att 

starta upp verksamheter inom området där de känner trygghet.  Frida påpekade också det att 

kvinnor ofta dras till att driva verksamheter inom deras intressen snarare än att tänka ”smart” 

och lönsamt. I och med det sa Frida; 

 

”Det kommer tex en hel del kvinnor som vill starta café och då brukar vi fråga: 

Tycker du om att gå på café eller tycker du om att driva café? För det är ju inte 

riktigt samma sak.” (Frida) 

 

Erika svarade till samma fråga med att hon själv anser sig vara mer åt det manliga hållet. 

Detta eftersom hon mest drivs av lönsamhet, mer än kvinnor vanligtvis gör till en början 

menade hon. Vidare påpekar Erika att hon är mer riskbenägen i jämförelse med sin kvinnliga 

kollega, som även är delägare i samma verksamhet. Sen sade hon att män har en tendens att 

tänka mer sälj i början, medan en kvinna vill att allt ska vara klart och strukturerat. Om detta 

sa Erika; 

 

”Jag tycker det är kul med siffror, och eftersom jag fortfarande har kvar ”duktiga 

flickan” syndromet så tycker jag om ordning och reda!” (Erika) 

 

Efter det frågade vi våra intervjupersoner vilka egenskaper de skulle associera med en 

entreprenör. Samtliga menade att envishet är en viktig sådan och något de också kan 

identifiera hos sig själva. Att våga ta risker och vara driven är ytterligare egenskaper som 

anses viktiga enligt dem. Två av intervjupersonerna var speciellt fokuserade på att bringa upp 

den sociala egenskapen att klara av att sälja. Det anser dem var och är en av de absolut 

viktigaste egenskaperna oavsett om man är entreprenör eller inte. Till exempel uttryckte Erika 

följande;  
 

”Man måste vara driven, det är självklart, och lite riskbenägen också, social. Det 

är jätteviktigt att man har fokus på sälj!”[....]”Oavsett bransch är det stenhård 

konkurrens! Så om man startat något som man verkligen brinner för så tror jag 

att det är en risk att man inte tänkte på sälj, sälj är super viktigt om man inte har 

det i sig själv så är det viktig att man har någon vid sig som kan det här med sälj. 

Sälj är skit viktigt! Det är nästan så, skit i siffrorna till en början, bara sälj! Det 

finns liksom ingenting annat!” (Erika) 

 

Likt detta uttryckte Fanny att till och med när vi går på arbetsintervjuer säljer vi oss själva. 

Vid det tillfället handlar det om att övertyga någon annan att man är bra på det man kan. 

Vidare berättade Fanny att hon redan som barn kunde sälja sina vänners majblommor för att 

hon tyckte de var kul. Detta är en nödvändighet som entreprenör att kunna sälja in sin 

verksamhet hos andra och med det blir sälj en viktig ingrediens. Under intervjun uttryckte sig 

Fanny på följande vis kring detta; 
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”Ju fortare man fattar att sälj är grunden till det mesta i livet, desto fortare är 

man med i matchen, för då tänker man nej, jag ska inte blir säljare, jag jobbar 

inte med försäljning.” (Fanny) 

 

Ytterligare en fråga gällande entreprenörskap ställdes, det handlade om hur 

intervjupersonerna upplever hur lång processen tog från affärsidé till att den blev verklighet. 

Samtliga intervjupersoner menar att det tar tid att få sin affärsidé i rullning samt att det kan ta 

tid innan en affärsidé blir riktig lönsam. Frida berättade att så länge man har en bra idé eller 

produkt är det lugnt, däremot tar det en stund innan verksamheten blir lönsam och når sin 

topp. I och med denna fråga diskuterades huruvida deras affärsidé varit densamma eller om 

den har förändrats med tiden. Erika berättade då att i en av de verksamheter hon är delägare i 

har affärsidén definitivt förändras med tiden. Det har berott på olika omständigheter såsom 

målgrupper, bemanning, löner, längre öppettider och så vidare. Även Fanny har drivit egen 

verksamhet i egenskap av entreprenör vilket ledde till även hon besvarade frågan utifrån 

hennes verksamhet. Hon berättade att när hon startade sin verksamhet lade hon tid på att 

bestämma namnet just för att det kan vara vägen till framgång, hon tyckte även att tjejer kan 

välja ”för snälla” namn på sina företag. Med det menade hon att för att hennes verksamhet 

skulle ta plats och synas ansåg hon det viktigt att komma med ett namn på verksamheten som 

respekteras. Kvinnor har en tendens att döpa företag till ”Karins mysiga hörna” och så vidare 

och det låter trevligt men det utstrålar kanske inte professionalism.  

4.2 Kvinnors motiv och drivkrafter 

En del av vårt syfte i studien är att försöka få en djupare förståelse för varför kvinnor väljer att 

starta egen verksamhet i egenskaper av entreprenörskap därför fick samtliga intervjupersoner 

förklara sin motivation och sina drivkrafter med att driva egen verksamhet. Anledningen till 

att Eva valde att starta eget beroende främst på att hon saknade ett större utbud av produkten. 

Därför tog Eva saken i egna händer och utvecklade en affärsidé och med den har hon nu varit 

verksam i 19 år. Till en början var det aldrig tänkt att Eva skulle bli en entreprenör och driva 

eget, utan “det bara blev så” som hon uttryckte det under intervjun. Den största motivationen 

till att satsa på verksamheten kom från en förundersökning som gjordes innan verksamhet 

drog igång för att se om det fanns någon efterfrågan ute på marknaden. I den undersökningen 

var det hela 25 % som visade intresse, och det blev starten till att sätta igång. Senare berättar 

Eva att en stor motivation och drivkraft varit att hälsa på alla kunder och höra deras åsikter 

kring produkten, som gör det möjligt för Eva att ständigt utveckla verksamheten. 

Vidare berättade entreprenöreren, Erika, att hon bestämde sig för att start en egen verksamhet 

för att hon inte trivdes på sin dåvarande arbetsplats. Erika förklarar att hon upplevde att hon 

kunde göra samma arbete fast bättre. Branschen Erika är verksam i idag är väldigt utpräglad 

men hon valde att nischa in sig på en specifik del av branschen. Till en början kombinerade 

Erika två arbeten för att få det att gå runt med lönen innan hon helt utgick från sin egen 

verksamhet. Som tidigare nämnts var det inte en naturlig del av Erikas uppväxt med 

företagande, vilket ledde till att bara hände med tiden. Hon berättade att hon har en fallenhet 

för siffror och sälj vilket inte gjorde företagandet till en främmande företeelse. Precis som Eva 
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uttryckte sig Erika att; ”Så jag tycker att jag halkat in i att bli företagare, det har bara blivit 

så”. Däremot uttryckte hon även följande kring motivationen att vara egen företagare; 

”Det har liksom aldrig varit problem att ta en lön. Och då om man även har 

jobbat mycket, skulle man räkna alla timmar man har jobbat delat med lönen så 

vet jag inte sjutton om det skulle var lönsamt i jämfört med vad jag skulle kunnat 

tjäna att jobba på ett ”vanligt jobb då” men den friheten på nått vis har ju ändå 

kompromissat det… Friheten och att själv kunna bestämma!” (Erika) 

 

Sedan berättade Erika att det är klart hon vill lyckas, det vill väl alla, och sedan sade hon; 

”På nått sätt är det här med att lyckas, man får en idé, man får en tanke, man får 

någonting som driver en sen så vill man ju lyckas med det… ehh jag vill inte 

sticka under stolen att jag driver företag för att tjäna pengar!” (Erika) 

Ytterligare en drivkraft till att Erika driver egen verksamhet är hon alltid har funnit ett genuint 

intresse i att starta och driva egen verksamhet. Hon är inne på sin fjärde verksamhet, två av 

bolagen har varit mer eller mindre lika i sin karriär. Erika tycker att företagande är kul och att 

branschen i sig inte spelar någon roll bara hon får driva något eget. Vidare berättar 

intervjupersonen Fanny som har varit anställd på ett större bolag innan hon startade sin egen 

verksamhet, ville inte vara anställd och valde därför att sluta och uttryckte sig enligt följande;  

“Jag ville absolut inte vara anställd, grejen är att när man jobbar åt någon annan 

så har de alltid tankar, idéer och vinstsyften som kanske inte överensstämmer med 

mig men jag måste ändå anpassa mig efter deras helhetssyn. Jag ville sälja på ett 

annat sätt, jag ville jobba mot andra målgrupper än dem.” (Fanny) 

 

Fanny valde att gå ifrån sin tidigare anställning för att hon inte trivdes, istället startade hon 

egen verksamhet eftersom hon fick då friheten att arbete på sitt sätt och bestämma själv. 

Drivkraften och motivation att våga starta eget måste finnas inom personen, man måste våga 

och vara envis, som hon uttryckte: “man måste ha is i magen, för man vet inte om det kommer 

en lön nästa månad”. Fanny menar att man måste tro på sig själv och det man gör och ta ut 

svängarna vilket generellt sett tjejer inte gör. 

 

En vanlig drivkraft till att individer starta eget är att de vill anpassa arbetet till sitt privatliv, 

därför var det även intressant för vår studie att ta reda på hur intervjupersonerna balanserar sitt 

privat- och arbetsliv. Som entreprenör och egen företagare kan man disponera sin tid hur man 

vill och man blir mer flexibel, men det kan även innebära att det tar mer tid av det privatlivet 

och rollen som mamma. Det var samstämmigt mellan intervjupersonerna att det inte varit ett 

problem att balanser privat- och arbetslivet. Det har däremot krävts struktur och en ständigt 

pusslande för att få ihop det. Under en period på fyra år har Erika varit delägare i två olika 

verksamheter som hon sedan balanserar med sitt privatliv. Erika uttryckte följande under 

intervjun; 
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”Jag upplever inte mig själv som en bullmamma eller vad man nu ska kalla sig 

för! Utan jag har kunnat, mitt förhållande har varit väldigt bra på så sätt att det 

har varit väldigt givande, med lite pusslande... Och när man är egen företagare 

så är fördelen att man kan styra sin tid! då kan man ju åka och hämta barnen. Så 

har man tiden innan barnen lägger sig. Sen så är jag väldigt kvällspigg. Så 

många kvällstimmar blir det! Det är ju så att driva företag är tyvärr inte ofta 40 

timmar utan det är ju mer!” (Erika) 

 

Detta bekräftade Eva genom att påpeka att det blir vad man gör det till, att kunna se 

möjligheterna istället för problemen. Med det menade hon att problem och motgångar kan det 

aldrig bortses ifrån, utan det är något att acceptera och hantera på bästa vis istället. 

 

Inställningen är något som är viktigt när man ska starta eget, man måste ha drivet och se just 

möjligheterna. Motgångar kommer att dyka upp på vägen och det får man ta lärdom av för att 

kunna fortsätta drivas framåt. Fanny som tidigare arbetat många år i en större koncern, 

upplevde att under en tio årsperiod hade hon inget riktigt privatliv, hon var ensamstående 

mamma och levde för att jobba och vara en bra och närvarande mamma till sin dotter. Det 

resulterade i utbrändhet och en stressig livstid. Men då kom hon till en punkt där hon 

ifrågasatte om det var så hon ville leva resten av sitt liv och bestämde sig för att ta hand om 

sig och sa ifrån till slut. Hon berättade även att när man väljer vissa saker i livet så väljer man 

bort andra. Men senare upptäckte hon att man måste kunna hitta en balans och njuta av livet, 

”man ska jobba för att ha ett liv och inte leva för att jobba.”. 

4.5 Nätverk 

Eftersom vi bland annat undersöker vad som görs för att främja kvinnligt entreprenörskap 

ställdes en fråga gällande nätverk, hur viktigt det är att tillhöra ett sådant eller inte när man 

bestämmer sig för att starta och driva egen verksamhet men även individer som redan är 

verksamma och vill få sin verksamhet att växa. Med tanke på att denna studie fokuserar på 

kvinnligt entreprenörskap, var det också den typen av nätverk som framhävdes under 

intervjuerna Eva uttryckte följande kring nätverk; 

 

”Jag är med i ett antal nätverk. Men ärligt talat så är jag inte så mycket för 

kvinnor och kvinnligt företagande eftersom jag inte rår för att jag är en kvinna. 

Men ändå så kände att jag kunde gå med några gånger, men man måste träffa 

andra för att få ut sitt budskap. Fast jag går hellre på möten där det är både män 

och kvinnor.” (Eva) 

 

Som nämnts tidigare var det tre av fyra som inte var särskilt positivt inställda till att särskilja 

manligt och kvinnligt. Detta framkom tydligt med Evas uttalande ovan, hur hon uttryckte att 

hon inte kan rå för att hon är kvinna, och med inte har bett om att kategoriseras till att tillhöra 

ett specifikt nätverk för att hon påstås tillhöra en minoritetsgrupp inom företagare. Samtliga 

intervjupersoner berättade om vikten med att ingå i olika nätverk, det är en win-win mellan de 

som redan är verksamma och för de som vill starta någonting. För dem som är verksamma 

och etablerade på marknaden är nätverkande ett sätt att visa upp sig och sina verksamheter. 
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De som vill starta upp egen verksamhet får tillfälle att utöka sin kunskap genom att ta del av 

andras erfarenheter. Eva deltar i ett antal olika nätverk och menar att det är viktigt för både 

henne själv och för verksamheten. Detta för att kunna nå ut med sin produkt på marknaden 

och budskap, ett sätt att visa att man finns. En av de kvinnor som driver ett av dessa nätverk är 

Fanny, hennes organisation arbetar med att arrangera olika nätverksdagar, vilka förefaller en 

gång i månaden. Hon berättade om vikten att ingå i olika nätverk och att det är nyckeln till 

framgång, att knyta kontakter, det då man gör business, till exempel över en kopp kaffe, ett 

glas vin eller på afterworken. Fanny berättade att hennes organisation jobbar för att skapa mer 

och fler affärer för kvinnor emellan, för det är så män jobbar och gör, att man jobbar och 

deltar i olika nätverk. 

 

Frida berättade också att de erbjuder kvinnorna att nätverka med varandra genom ett projekt. 

Bland annat erbjuder de olika mentorprogram, där kvinnorna tilldelas en mentor. Dessa 

mentorer kan vara någon som driver eller har drivit egen verksamhet. Genom detta får 

kvinnorna inspiration, nya idéer och kunskaper och ofta får de en känsla av att våga mer när 

de får har någon annan att bolla sina idéer och tankar med. Frida uttryckte sig som att mentorn 

säger till kvinnan ”åh hallå, nu får du flaxa på lite mer”. Vidare berättade Frida att de bland 

annat erbjuder kvinnor seminarium, nätverksträffar och utbildningar där de även ges 

möjlighet att samtala och knyta kontakter. Erika berättade att hon är delaktig i ett antal olika 

nätverk, däremot inte aktivt på det viset att hon deltar vid varje tillfälle. Ett av nätverken ger 

kvinnorna möjlighet att vara unik i sin bransch. Detta innebär att de kopplas ihop med 

företagare som inte arbetar med samma produkt eller tjänst som en själv. Sedan berättade hon 

även att det finns kvinnliga nätverk, men att de inte är av större intresse för hennes egen 

verksamhet. Kring det uttryckte Erika följande; 

 

”Sen så finns det kvinnliga nätverk, de är jag lite skeptisk till! Kvinnliga nätverk 

är ofta enmansföretag, hantverk [...] Inget negativit med det men det är inte mina 

kunder! Mina företag är 20 till 20 plus anställda, så det finns inget för mig riktig 

att hämta där.” (Erika) 

 

En av de nätverk som Erika utnyttjat är genom den organisation Frida arbetar inom. Det var 

inom det projekt som de drev för att främja kvinnors företagande, vilket innebar att Erika 

deltog i fem utspridda möten där hon fick möjlighet att driva sin verksamhet framåt. Hon 

påpekade att det är viktigt att tillhöra olika nätverk om man driver egen verksamhet för att 

synas, speciellt om man driver ett enmansföretag. Vi ställde en följdfråga till Erika vad dessa 

nätverk har betytt för hennes yrkesroll, och fick svaret att det leder till marknadsföring och 

synlighet. Vidare att inom nätverken florerar liknande tankar och därför kan detta vara ett sätt 

att ventiler dessa genom att utbyta tankar och idéer. 

 

Fanny arbetar som bekant med att främja kvinnligt entreprenörskap och med det inspirera 

kvinnor till att starta eget, men också de som redan är etablerade och kanske inte vet hur de 

ska komma vidare. Hon berättade följande under intervjun kring vilken roll hennes 

organisation har för dessa kvinnor med avseende på de nätverk de erbjuder sina medlemmar; 
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”Det är en sådan grej som vi på organisationen vill överbrygga och hitta någon 

som är etablerad och så kan man sammanföra med någon som har en bra idé. Det 

är därför vi vill ha medlemmar som är företagsamma och innovativa. En 

människa som har en bra idé kanske inte är en entreprenör och det är det vill 

kunna sammanföra och man kan få inspiration och kontakter igenom oss, från tjej 

till tjej.” (Fanny) 

 

Fannys organisation har en kunskapsbank på sin hemsida, genom denna erbjuds kvinnor 

möjligheten att kunna ta kontakt med andra som är verksamma i samma bransch. Men också 

om de behöver köpa tjänster eller produkter som de själva behöver i sin verksamhet. Genom 

detta kan kvinnor komma på så kallade utsändningstider, där får de introducera sina idéer och 

få tips om hur de kan gå vidare. Det kan även vara så att alla kanske inte är entreprenörer, 

men om någon har en idé kan denne leta upp andra genom kunskapsbanken som är verksam 

inom det specifika området. Syftet med organisationen är att skapa affärer mellan kvinnor och 

även ett utbyte av tjänster sinsemellan. Varje månad ordnar organisationen en träff där det 

finns möjlighet för dessa kvinnor att träffas och mingla. Fanny berättade även att de brukar ha 

en entreprenör som får presentera sitt företag och produkter och visa upp sig för de andra 

deltagarna. Organisationen är idag rikstäckande, vilket gör att kunskapsbanken fyller en viktig 

funktion för dagens kvinnliga entreprenörer. Helhetskonceptet som sådant var innovativt i sitt 

slag då organisationen tog sin form på arbetsmarknaden eftersom det tidigare inte funnits. 

4.6 Främjandet av kvinnligt entreprenörskap 

Andra delen i studiens syfte handlar bland annat om att ta reda på vad som görs för att främja 

kvinnligt entreprenörskap, vilket även utgjorde vår andra del av studiens syfte. Frida berättade 

om hur hennes arbetsplats arbetar med att hjälpa kvinnor, vilka vill starta och driva egen 

verksamhet. Vidare att de arbetar med att utveckla företag och företagare, från idé till 

lönsamma företag. Detta görs utifrån två ”ben” inom organisationen, rådgivning samt 

finansiering. Vad gäller finansiering samarbetar de med banken, organisationen fungerar som 

ett slags komplement. För att täcka upp startkapitalet kanske inte personen får den 

finansiering som behövs, från banken, och då har organisationen möjlighet att låna ut 

mellanskillnaden. En del finansieras då av personen själv, en del av banken och resten från 

organisation. Detta beror också på att banken kräver rätt mycket säkerhet från lånetagaren, 

medan organisationen inte har lika stora säkerhetskrav utan tar lite högre ränta än banken 

istället. När Frida förklarade detta uttryckte hon följande; 

”Företagaren själv tar en väldigt hög risk för man satsar sina…” [...] “och 

banken tar en lägre risk. Åh så ska man försöka få ihop det här kapitalet som 

behövts. Det kan ibland vara svårt att få de två att mötas och det är där vår 

organisation kan träda in och finansiera mellanskillnaden.” (Frida) 

 

Genom att erbjuda finansiell hjälp för nyföretagare har det även visat sig vara fler som vågat 

och tagit sig för, eftersom de känner ett stöd i att någon tror på en. Kvinnorna erbjuds också 

rådgivning samt olika utbildningar och coachning. Gällande det uttryckte Frida följande; 
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”Vi har bland annat anordnat säljutbildningar i tre delar. Då har man verkligen 

fått träna med säljcoach. Vi tar in professionella lärare. ´Starta eget´ information 

och utbildning kör vi återkommande. Vi har även haft utbildningar inom sociala 

medier, grundläggande ekonomi med mera.  Vad gäller innovationsrådgivning har 

vi gett möjlighet till innovationsgrupper för att ge möjlighet till kvinnor att utveckla 

sina idéer i grupp, steg för steg. Vi försöker lyfta de som behöver och när det gäller 

utveckling av etablerade företagare så erbjuder vi både enskilda coaching men 

även gruppcoaching där flera företagare träffas och coachar varandra “ [...] ”vi 

är övertygade om att med en coach hjälp kan man ta sig från punkt A till B 

snabbare.” (Frida) 

 

Att erbjuda dessa utbildningar och rådgivningstillfällen till kvinnor har det visat sig vara en 

stor framgång. Det är många som tar kontakt med organisationen och tagit del av det som 

erbjuds för att utvecklas. I och med att intresset visat sig vara så stort har även organisationens 

ambition och intresse för att hjälpa dem ökat menar Frida. Att de ska bli en naturlig del av 

deras verksamhet även efter att projektet avslutas. 

 

Senare ställde vi frågan till Frida hur länge organisationen har arbetat med att fokusera på 

kvinnors företagande. Frida förklarade att de haft ett projekt riktat mot kvinnor som pågått i 

totalt sex år, i två omgångar. Detta är ett projekt som kommer avslutas under 2014 men de 

räknar med att den grupp kvinnor de arbetat med under projektet kommer bli en naturlig del 

av organisationen. Med andra ord; projektet avslutas men samarbetet med kvinnoföretagare 

består. Målet med projektet har varit att få kontakt med många kvinnor som vill starta eget, 

redan driver verksamheter eller vill utveckla en innovativ idé. Utifrån kvinnors behov har 

sedan olika möjligheter erbjudits. Inspiration, utbildning och utveckling har varit ledorden och 

de som visat intresse har fått möjlighet till enskild rådgivning/coaching samt i gruppträffar 

och i nätverk. Detta skulle göras förutsattlöst, vilket har inneburit att erbjuda gratis rådgivning 

inom projektet varit viktigt. Eftersom det varit gratis blev fler intresserade av att ta kontakt 

med organisationen. De som visade intresse fick även möjlighet att träffas i grupper såsom 

mindre nätverk. I dessa grupper fick de träffa andra verksamma inom samma bransch för att 

på så vis kunna skapa nya kontakter som kan hjälpa dem med den egna verksamheten. 

 

En tid efter vårt möte med Frida träffade vi Eva, hon var en av de kvinnor som deltagit i detta 

projekt. Därför tog vi chansen att fråga henne utifall hon upplever att hon hade kunnat klara 

sig på egen hand, eller om projektet hade en avgörande roll i uppstarten. Eva menar att det 

inte hade varit möjligt fullt ut och uttryckte följande; 

 

”Nej det hade jag inte gjort... Jag fick något som heter “kvinnolån”, det retar mig 

lite namnet (haha) Men det var jättebra att jag fick det, annars jag kanske inte 

kunnat starta utan jag kunde då låna av både banken och organisationen Frida 

arbetar hos.” (Eva) 

 

Startkapitalet eller kvinnolånet som det även kallas var något samtliga intervjupersoner förde 

på tal. Däremot var ingen positivt inställda till att benämna det som kvinnolån, eftersom de 
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inte ser sig som bara kvinna i denna kontext. De är lika mycket entreprenörer och egen 

företagare som vilken man som helst. Det som framgick utifrån intervjuerna var även att det 

är viktigt med olika typer av stöd för att våga ta risken och möjligheten att utveckla en idé 

man har och sedan göra den verklig. 

 

Ytterligare för att sätta intervjuerna i relation till vårt syfte samt frågeställningar, ställde vi en 

fråga till samtliga vad de anser kan och bör göras för att främja kvinnors entreprenörskap. 

Samtliga var överens om att skolan har stor betydelse i den frågan. Det borde redan i 

skolåldern, från högstadiet och gymnasiet informeras om möjligheten att driva egen 

verksamhet. Samtliga intervjupersoner förde Ung Företagsamhet (UF), som är ideell och 

obunden organisation med syftet att införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i 

utbildningssystemet (Ung Företagsamhet, 2014). Ungdomar får inom UF möjligheten att 

starta, driva samt avveckla en verksamhet inom loppet av ett år. Detta var något de talade 

väldigt positivt kring, men att det ska börja pratas och informeras om det redan innan 

gymnasiet. Detta eftersom ungdomar idag i princip måste bestämma vad de vill göra med sitt 

liv så tidigt som 14 år gammal, när de söker till gymnasiet. Gällande det uttryckte Eva 

följande; 

 

“ [...] att prata om entreprenörskap redan i skolan i tidig ålder så att det finns 

med. Jag tycker även att barn ska ut tidigare på praktik för att prova på... Ju mer 

sådant man ser desto mer tänker man till att man kanske vill starta eget och göra 

något själv. Och inte bara att man ska vara anställd… Att man kan driva saker 

själv eller ihop med andra. “ (Eva) 

 

Fanny som vill inspirera kvinnor till att starta eget och växa, ser till att de har 

inspirationsföreläsningar. Hon berättade att vid nästa nätverksträff skulle de ha en gäst som 

kommer och berättar hur man går från idé till affärsverksamhet eller om man har något litet 

hur man ska få den att växa. Fanny tyckte även som Eva och Erika, att det är viktigt för att 

kunna nå till tjejer att man från tidigt, i skolan har ämnet som handlar om entreprenörskap och 

att driva något eget. I skolan är man så formbar så man ska kunna prova olika saker och man 

förstår inte konsekvenserna av sina val. Unga kan tycka det är jobbigt då men som kan ha 

nytta senare i livet. I skolan har man en skyldighet att visa entreprenörskap och jämställdhet. 

”Varför inte ställa killarna och baka?” Skolan kan spela en större roll. Erika höll också med i 

det att påbörja ett sådant arbete med unga redan i skolan. Däremot menade hon även att det är 

viktigt att se till att fler kvinnor kommer in i styrelser. Hon uttryckte också att ofta är det män 

som tar för sig mer när de läser en jobbannons, än vad kvinnor tenderar att göra. Följande 

uttalande gjordes under intervjun kring det; 

 

”Det är det klassiska när man ser en jobbannons så är män bara jag kan hälften 

men jag söker, en tjej bara jag måste kunna 110 % då söker jag!” (Erika) 

 

Det Erika ville lyfta fram var att genom att kvinnor kommer in i styrelser kommer det finna 

förebilder för unga kvinnorna i samhället, som ett sätt att inte bli rädd för att verka högre 

inom organisationer. Däremot trycker hon även på att kvinnor måste våga ta för sig och lita 
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mer på sin egen förmåga. Fanny berättade å andra sidan att hon är extremt för att kvotera 

kvinnor in i styrelser. Det är många kvinnor som säger att de inte vill bli kvoterade utan vill 

bli valda för det dem är. Men männen blir inte valda för den de är, de blir valda för att de har 

gått i skolan ihop eller festat tillsammans eller för att det ingår i samma nätverk. De blir inte 

invalda för att de ha en högre kompetens utan det är en bekvämlighetszon. 

Fanny som hade jobbat i ett stort norskt bolag i flera år kände att hon fastnade och insåg inte 

vilka dolda barriärer det fanns, det var det som fick henne att börja tänka och ville starta sin 

organisation med kvinnor för kvinnor. Det är bara kvinnor som är inbjudna, det är för att det 

blir en annan kemi och det är inte för att exkludera någon. Hon sprang in i glasväggen men 

innan så trodde hon inte på det, innan trodde hon att det var kvinnor som inte var tillräckligt 

starka och drivna, och så stod hon där själv och insåg att det inte gick att ta sig vidare hur hårt 

hon än jobbade eller hur än bra resultat hon redovisade, det skapade en frustation hos henne. 

Det var den främsta orsaken till varför Fanny är med och vill påverka, för att hon vill vara en 

inspirationskälla till andra. Fanny åker även till skolor och föreläser om sin framgångsresa, 

hon vill visa att kan hon så kan andra också. Fanny uttryckte sig; 

”Jag kände att jag ville dela med mig, kan krossa en glasvägg för en annan tjej så 

är det viktigt.” (Fanny) 

 

Avslutnings under varje intervju upplevde vi det intressant att höra deras tankar kring vilka 

råd de själva skulle ge unga kvinnor som vill starta egen verksamhet som entreprenör men 

inte riktigt vågar. Gällande det uttryckte Eva följande; 

 

”Definitivt att vara envis! Inte ge sig och vara beredd på motgångar för dem 

kommer, det går upp och ner!” (Eva) 

 

Frida föreslår att man kontaktar organisationer som arbetar med att hjälpa nyföretagare, detta 

ger möjlighet att få ett perspektiv över hur långt man har kommit med sin idé. Men också att 

man inte behöver göra allt själv, det är okej att be om hjälp och stöd av andra, detta för inte 

behöva göra alla misstag, utan att man kanske lyckas undvika några. Erika menar att det är 

viktigt att man brinner för det man arbetar med för att få verksamheten i rullning. Det kan ta 

upp till 3 – 5 år innan man känner att man byggt upp en ordentlig kundstock. Sedan ger hon 

följande tips till unga kvinnor som vill starta och driva egen verksamhet; 

”Jag är optimist och bara säger kör! Men man ska ha koll på försäljning, om nån 

kommer, jag ser framför mig. Jag är lite nöjd att jag ska jobba lite mer med 

mentorskap… Det är jätteviktigt att man tänker till lite ”[…]”Hur ska jag sälja 

det här””. För det är jätte lätt att man blir rik i ett Excel ark… Att man räknar 

och räknar men hur ska man göra det här hur ska jag sälja det här?” (Erika) 

 

Det Erika vill framföra är att man ska våga tro på sig själv och sin idé om man vill lyckas som 

entreprenör och med det driva egen verksamhet. Men att man för den sakens skull inte ska 

underskatta sin egen förmåga utan även våga ta hjälp med man själv inte känner att man 

behärskar fullt ut. 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenterar vi vår analys där vi relaterar vår insamlade data, med andra ord 

empirin, med den utvalda teorin och tidigare forskning. Detta sker utifrån de teman som 

presenterades under empiriavsnittet; Att vara kvinna och entreprenör, Motiv och drivkrafter, 

Nätverk samt Främjandet av kvinnligt entreprenörskap. 

5.1 Att vara kvinna och entreprenör 

Utifrån våra presenterade teorier gällande entreprenörskap används ofta begreppen egen 

företagare och entreprenör synonymt till varandra (Holmquist & Sundin, 2002). Enligt 

Henrekson och Stenkula (2007) är det ett förekommande misstag. Att det är svårt att hålla isär 

begreppen kan även styrkas genom att samtliga intervjupersoner upplevde det svårt att urskilja 

dessa två begrepp. Eva uttalande enligt följande; “Jag skriver entreprenör på mitt visitkort. 

Fast jag är egen företagare med.” [...] ”Är det inte egentligen likhetstecken?” det understryker 

svårigheten att urskilja dessa begrepp. Vidare menade samtliga intervjupersoner att 

entreprenörskap egentligen handlar om personliga egenskaper, det handlar om hur individen 

är och hur individen tänker. Erika berättade att en entreprenör är en individ som drar igång 

och driver egna saker, det handlar om hur man är som person och hur man tänker. Vidare 

definierar Erika, som själv är entreprenör, entreprenörskap som att det finns naturligt inom 

oss, att individer har en “entreprenörskapsådra” eller så kan individen vara uppväxt i en familj 

där det fanns entreprenörer och egen företagare. Men även Fanny konstaterade att individer 

kan vara entreprenöriell utan att vara en egen företagare.  

Samtliga intervjupersoner, teorin och tidigare forskning var överens gällande definitionen av 

entreprenörskap och egen företagare, att skillnaden är svår att sätta fingret på. I folkmun är det 

förmodligen samma sak, att vara entreprenör och egen företagare. Definitionen i denna studie 

utgår från är en entreprenör med innovativitet i sin verksamhet, och som själv driver 

verksamheten och inte är anställd. Ovanstående resonemang visar också på att det har varit 

svårt för oss att särskilja på entreprenörskap och egen företagare vid uttagandet av vårt urval. 

Henrekson och Stenkula (2007) nämner att en entreprenör som innovatör är någon som skapar 

och upptäcker möjligheter. De två kvinnliga entreprenörerna, Evas och Erikas verksamheter 

indikerar innovativitet. Eva valde att utveckla en produkt som saknades på marknaden. Även 

Erika försökte skapa nya möjligheter genom att nischa in sig på en specifik del av den 

utpräglade branschen. Vilket går att relatera till Schumpeters (1883 – 1950) definition av 

entreprenörskap, där individen skapar nya möjligheter med hjälp av sin kreativa förmåga och 

kompetens. (Henrekson & Stenkula, 2007) Denna definition går även att relatera till Fannys 

organisation. Organisationen i sig vill skapa nya möjligheter för dagens kvinnliga 

entreprenörer. Syftet med organisationen är att skapa affärer mellan kvinnor och även ett 

utbyte av tjänster sinsemellan. Organisationens helhetskoncept är innovativt i sitt slag då 

organisationen tog sin form på arbetsmarknaden på grund av att det tidigare inte funnits. 

Genom entreprenörskapsforskningen har det fastställts ett antal egenskaper som utmärker en 

entreprenör. Vissa egenskaper kan tolkas olika utifrån kön, ett exempel på det är egenskapen 

oberoende Definitionen av en oberoende man och en oberoende kvinna skiljer sig åt, att en 

kvinna måste arbeta för sitt uppehälle på egen hand till skillnad från en man (Holmquist & 
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Sundin, 2002). Reynolds (1990) påpekar att kvinnors och mäns urförandeform att leda företag 

är olika. Idag är det snarare de typiska kvinnliga egenskaperna som värdesätts högre inom 

ledande positioner. Egenskaper såsom ödmjukhet, nedtoning av prestige, intuitiv förmåga och 

kreativitet har ansetts skall tillhöra en ledare oavsett kön (Johannisson, 1992).  Trots att tre av 

fyra inte var positivt inställda till att diskutera skillnader mellan kön vad gäller 

entreprenörskap, instämde de ändå i vissa avseenden. Bland annat att män är mer benägna att 

ta risker i större utsträckning än kvinnor. Att män vågar mer och kvinnor istället väljer att 

starta och driva verksamhet inom ett område där de känner trygghet. Detta reflekterar att 

egenskaper hos män och kvinnor kan skilja sig. Denna diskussion fördes flitigt under 

intervjutillfällena, och det framkom tydligt att kvinnor tenderar att driva verksamheter inom 

deras trygghetszon samt inom deras hobby, det ska vara ”kul och mysigt på arbetet”. Precis 

som intervjupersonerna driver frågan att kvinnan är mindre riskbenägen än män, kan det vara 

en av de största faktorerna till att kvinnor inte vågar ta för sig som entreprenör. Det kan ses 

som att det är underförstått att mannen är den starka och kvinnan den som inte vågar sticka ut. 

Men med tanke på Erikas uttalande kring hur hon ser på sig själv och hennes sätt att berätta 

om hur hon drivs av att driva egen verksamhet, kan vi nog konstatera att i hennes fall stämmer 

inte de typiskt kvinnliga egenskaperna in. Bland annat ser hon sig själv mer riskbenägen än 

sin kvinnliga kollega. 

 

Utifrån vilka egenskaper intervjupersonerna skulle associera en entreprenör med, tyckte dem 

att envishet är viktigt men också att vara riskbenägen och driven. Holmquist och Sundin 

(2002) menar att inom entreprenörskapsforskningen har entreprenöriella egenskaper länge 

varit i fokus. Forskningen har konstaterat ett antal egenskaper som kännetecknar en 

entreprenör. Utifrån samtliga intervjupersoners svar var envishet egenskapen som främst 

framhävdes som ska finnas hos en entreprenör. Däremot fanns inte egenskapen envis med i 

Holmquist och Sundins (2002) lista över entreprenöriella egenskaper, däremot kan det 

relateras till ihärdighet. Johannisson (1992) och Hubendick et al. (1982) menar att en 

entreprenör är en individ som inte är rädd för att misslyckas, de är risktagare och 

tävlingsinriktade vilket vi kan se en liknelse hos intervjupersonen Erika som nu för tillfället 

driver sin fjärde verksamhet menade att hon skulle kunna tänka sig att driva fler företag. Att 

Erika just nu är inne på sin fjärde verksamhet visar att hon vågar, dessutom har hon för 

tillfället valt att vara delägare i en bransch som hon tidigare inte varit verksam. Trots risken 

och oerfarenheten i denna bransch vågade Erika tro på sig själv och satsa på sin idé. 

Entreprenörerna, Eva och Erika, har båda gått igenom en större förändring i sina arbetsliv. En 

entreprenör upplever ofta att förändringar är något positivt eftersom den kan ge möjligheter 

och att det är det som skiljer en entreprenör från en företagare. Nya situationer kan istället 

upplevas av företagaren som ett hot (Johannisson, 1992). 

 

Att envishet är en av de viktigaste ingredienserna för att lyckas, framkom tydligt under 

intervjuerna. Att hela tiden arbeta med att utvecklas samt ha en grundläggande tankegång som 

relateras till att vilja lyckas inom det man är verksam i. Men också som teorin framför att vara 

risktagare samt tävlingsinriktade, en kombination av detta skulle kunna vara ett bra 

framgångsrecept inom entreprenörskap. En annan viktig egenskap som framfördes under 

intervjun av både Erika och Fanny var att kunna sälja. Entreprenörer har en förmåga att 
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uttrycka sina entreprenöriella egenskaper i tidigt skede i livet, vilket kan leda till att individen 

utvecklar mer än ett affärsprojekt (Johannisson, 1992). Detta kan relateras till Fanny då hon 

redan som barn kunde sälja sina vänners majblommor, för att hon tyckte det var roligt. Detta 

kan också relateras till Erika som har utvecklat mer än ett affärsprojekt. Vidare påpekade 

Erika att det är viktigt i uppstarten att förstå vikten av att kunna sälja in sin verksamhet för att 

på sätt synas och visa att man finns som en aktiv aktör på marknaden. Fanny tyckte även att så 

fort man förstår att allt går ut på att sälja då är man med i matchen, och det oavsett inom sin 

profession eller i vardagen i övrigt. Det tillfället handlar det om att övertyga någon annan man 

är bra på det man kan, och att de ska anställa oss. Detta är en nödvändighet som entreprenör 

att kunna sälja in sig själv och sin verksamhet hos andra och med det blir sälj en viktig 

ingrediens. Egenskap “att sälja” fanns inte med i listan med egenskaper som kännetecknar en 

entreprenör som Holmquist och Sundin (2002) bringar på tal (figur 4). Fanny uttryckte att till 

och med när vi går på arbetsintervjuer säljer vi oss själva. En anledning till att egenskapen 

”sälj” inte finns med i listan kan vara att det inte ses som en självklar egenskap utan det är 

något man gör inte något man är eller har.  

Ett konstaterande från samtliga intervjupersoner var att det tar tid innan affärsidén blir 

verklighet. Det är rent av naivt att starta egen verksamhet och tro att den snabbt kommer vara 

lönsam. Däremot är det viktigt att tro på både sig själv och sin affärsidé för att den någon ska 

kunna bli lönsam. Det framfördes även att affärsidén för Erika och Eva har förändrats över 

tid, att den sällan är densamma som i början när den fortfarande bara var en tanke. Något 

Fanny även ansåg var viktigt att fokusera på verksamhetens namn, att det inte sätts åt sidan. 

Oavsett kön är det fortfarande viktigt att döpa verksamheten på så vis att det reflekterar 

organisationen och vad den står för. Ett namn som framhäver den profession man utövar. Det 

ska vara ett namn som är respektingivande samtidigt som intressant och lockande. Detta för 

att kunna skapa seriösa och lojala kontakter med andra företag. Samarbeten och nätverk är en 

mycket viktigt del i att driva egen verksamhet, vilket framhävs nedan under rubriken 

“Nätverk”. Med andra ord påverkas människor av det första de kommer i kontakt med, ett 

namn, ett utseende eller vad de hör genom andra. Därför kan Fannys budskap vara bra att ta 

till sig om man går i tankarna om att någon gång driva egen verksamhet. 

5.2 Kvinnors motiv och drivkrafter 

Genom tidigare forskning framförs att många individer kan tänka som en entreprenör men det 

är inte alla som genomför sina idéer till handlingar. Hubendick et al. (1982) menar att det är 

drivkrafter och motivationer som utmärker en entreprenör från mängden. Samtliga 

intervjupersoner påpekar att det är inställningen till vad man håller på med som är viktig när 

det rör sig om att sätta idén i rullning. Det krävs att individer när de startar egen verksamhet, 

ser möjligheterna eftersom motgångar kommer att dyka upp på vägen, som Eva berättade, 

”det är vad man gör det till, att se möjligheterna och inte bara problemen”. Det är med andra 

ord viktigt att inte vara rädd för de motgångar som kommer på vägen, dessa är oundvikliga. 

Det är mycket man inte kan rå på som egen företagare då verksamheten påverkas av så 

mycket mer än vad entreprenören själv lägger ner i sin verksamhet. Till exempel är 

efterfrågan och trender. Därför är det viktigt att se möjligheterna och inte problemen om 
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entreprenören vill lyckas med sin verksamhet. Nyckeln kan vara att tro på sig själv och den 

produkt eller tjänst entreprenören vill tillgodose på marknaden. 

Eva berättade att anledningen till att starta eget berodde på att hon saknade ett större utbud av 

vissa produkter på marknaden. Det resulterade i att hon utvecklade sin affärsidé och startade 

sin verksamhet. Men för att Eva skulle kunna gå vidare med processen gjorde hon en 

förundersökning. Detta för att ta reda på om efterfrågan fanns på marknaden, och med positivt 

resultat blev hon ännu mer motiverad att driva igång sitt företag. Eva berättade att en stor 

motivation och drivkraft har varit att ha kundkontakt, att kunna höra deras åsikter kring 

produkten, som gör det möjligt för Eva att ständigt utveckla verksamheten. Hubendick et al. 

(1982) beskriver att motivationen består av tre starka delar; kontakt, prestation och makt. 

Dessa tre motivationer finns hos oss individer, men i olika grader. Viljan att skapa kontakt, 

kan vi relatera till Evas berättelse. Kontakten innebär att individen vill utveckla den sociala 

sidan, skapa kontakter och vara omtyckt (Hubendick et al., 1982). Kontakten går även att 

relatera till nätverk, eftersom Eva till exempel får ut mycket av kundkontakten i sin 

verksamhets utveckling. Det är också genom kontakter som entreprenören får extern hjälp av 

andra verksamma, samt att det kan hjälpa till att utöka verksamhetens kundstock. Utifrån de 

två anledningarna är kontakt en stor drivande motivation till att driva den egna verksamheten 

framåt. Vidare kan prestation relateras till Erikas och Fannys berättelser, om att de inte vill 

vara anställda utan de vill driva någonting eget. De har ett starkt prestationsmotiv till att ta 

risker och åstadkomma snabba resultat från sin strävan. Enligt Hubendick et al. (1982) är 

prestationsmotivationen som karakteriserar främst en entreprenör. Att det kan utvecklas hos 

individer, verksamheten och samhället i sig. Erika berättade att hennes anledning till att starta 

eget var att hon inte trivdes med den dåvarande anställningen. Även Erika upplevde att hon 

kunde göra samma arbete fast bättre, därmed valde hon att sluta. Detta kan relateras till 

Hubendick et al. (1982) beskrivning av makt, vilket innebär att individen har ett inflyttande 

samt en möjlighet att kunna påverka omgivningen. Mattis (2004), Sundin och Holmquist 

(2002) samt Mckay (2001) lyfter fram att det är vanligt förekommande att kvinnor väljer att 

starta eget på grund av att den nuvarande anställningen upplevs som begränsande. Holmquist 

och Sundin (2002) framhäver att dålig trivsel i den nuvarande anställningen kan motivera 

individen till att starta eget. Detta bekräftar att teorin och intervjupersonernas utsagor står i 

linje med varandra. 

Drivkraft till att starta företag kan kategoriseras som pull- och push faktorer (Burns, 2007). 

Burns (2007) benämner dessa faktorer som triggers, och menar att dessa påverkar individen 

till att agera och förvandla idén till handling. Orhan & Scott (2001) hävdar att en “kvinnlig-

specifik” push faktor är möjligheten att kunna ha ett flexibelt schema då det får mer tid för sin 

kvinnoroll. Med andra ord anses det att kvinnor bli mer påverkade av push faktorerna. Hos 

samtliga intervjupersoner finns det tydliga inslag av både pull och push faktorer. Bland annat 

var anledningen till att Eva valde att starta företag var att hon saknade ett större utbud av en 

produkt, därför ville hon förverkliga sin idé vilket ses som en pull faktor (Holmquist & 

Sundin, 2002 ). Det går även att se i Evas berättelse inslag av push faktorer eftersom 

produkten som hon utvecklade hade en avgörande roll för hennes och för andra individers 

hälsa. Erika som berättade om sin missnöjdhet i en tidigare anställning, benämns det av 
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Holmquist och Sundin (2002) som en push faktor. Men det finns även element i form av 

pullfaktorer, hon ville självförverkliga något och utvecklas personligt vilket bidrog till att 

motivera henne till att starta eget. 

Lundström (1996) och Orhan & Scott (2001) berättar att det finns likheter mellan män och 

kvinnors motivbild till att starta eget. Både Eva och Erika ville skapa något eget och det visar 

en önskan om att bli oberoende och behovet av självförverkligande. Det är faktorer som kan 

ha påverkat dessa kvinnor till att starta egen verksamhet. Men Eva och Erika berättade också 

att de har “råkat” halka in till att bli egen företagare, att det var en tanke som inte fanns med 

från början utan som aktiverades senare. Detta visar på att drivkrafter till att starta egen 

verksamhet kan grunda sig i att individen har funnit ett intresse för entreprenörskap. Men även 

möjligheten att kunna kombinera privat- och arbetsliv varav vi förde en diskussion med 

intervjupersonerna kring detta. Mattis (2004) och Holmquist och Sundin (2002) menar att en 

förekommande anledning till att kvinnor väljer att starta egen verksamhet är på grund av 

flexibiliteten. Detta uttalades även under intervjuerna, samtliga upplevde en frihet med att 

vara egna, självständiga och känslan av att inte behöva anpassa sina idéer efter andra. Att 

kunna sätta sin egen idé i relation till den egna kompetensen. Erika nämnde bland annat att det 

kanske inte ens är lönsamt i relation till hur många timmars arbete man investerar i 

verksamheten. Däremot kompenserar frihetskänslan för detta. Ena intervjupersonen, Fanny, 

som tidigare arbetat i en större koncern under flera år, upplevde att det under en lång period 

inte fanns något utrymme för privatliv. Hon levde för att arbeta och vara en bra mamma, det 

ledde till att Fanny blev utbränd och stressad. Det blev därför en drivkraft för Fanny till bli 

egen företagare eftersom hon inte ville vara anställd. Senare har hon upptäckt att livet inte 

enbart ska handla om arbetet utan det är även viktigt att kunna njuta av livet och hitta en bra 

balans mellan privat- och arbetsliv. Som anställd har man vissa begränsningar för inom vilken 

ram man kan uttrycka sina egna idéer och med det känna tillfredsställelse. Erika upplevde hela 

tiden att hon kunde göra samma arbete fast bättre, vilket var en stor drivkraft för henne att gå 

vidare från att vara anställd. Med detta i åtanke går det att relatera till Mckays (2001) artikel, 

förutom en skillnad att samtliga av våra intervjupersoner har familj och barn. Enligt hans 

artikel kom han fram till att kvinnorna främst startade eget på grund utav personliga mål 

snarare än att kombinationen av privat- och arbetslivet skulle vara den drivande faktorn. 

Vilket även våra intervjupersoner hävdade var orsaken till att driva egen verksamhet. 

En vanlig drivkraft enligt teorin är att kvinnor startar egen verksamhet för att kombinera 

privat- och arbetsliv (Holmquist & Sundin, 2002; Terrell & Troilo, 2010). Däremot har inte 

detta kunnat konstateras som ett faktum utifrån samtliga intervjuer. Intervjupersonerna 

upplevde nämligen inte balansen mellan privat- och arbetsliv som ett problem när de valde att 

starta egen verksamhet. Något som är viktigt att poängtera å andra sidan är att ingen av våra 

intervjupersoner hade för avsikt att på ett bättre vis kunna klara av att balansera privat- och 

arbetsliv genom att driva egen verksamhet. Enligt teorier anses möjligheten att balansera 

privat- och arbetsliv vara någon av den största anledningen till att kvinnor väljer att gå från att 

vara anställda till att driva eget. Däremot går resultatet utifrån intervjuerna emot detta, för den 

saken skull handlar det inte om att det inte stämmer, eftersom studien i sig inte har för syfte att 

generalisera på något plan. Historiskt sett har kvinnan alltid varit den som ansetts ta hand om 
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hem och familj. Och med tanke på den historiken, är det inte konstigt att den största 

anledningen till varför kvinnor väljer att driva egen verksamhet antas vara att kunna balansera 

privat- och arbetsliv. 

Karriär har sedan länge ansetts tillhöra männens livssfär eftersom dessa teorier har utvecklats 

av män för män (Muhonen, 2010). Horner (1972) påpekar att kvinnor enbart presterar till en 

viss nivå eftersom de hamnar i konflikt med den traditionella kvinnorollen (Horner, 1972). 

Samtliga intervjupersoner har inte upplevt ett hinder med att genomföra sin karriär trots att de 

har haft småbarn och familj när de startade egen verksamhet. Det kan diskuteras kring 

huruvida det endast skulle vara fråga om kvinnorna inte tar sig för möjligheter på 

arbetsmarknaden av anledningen att de har småbarn eller om det har att göra med att män 

tenderar att dominera på toppositionerna. Detta kan sedan sättas i relation till det så kallade 

glastaket som existerar inom organisationer, vilket påverkar kvinnors möjligheter att ta sig till 

toppositioner (Kanter, 2007). Det var även något som Fanny förde på tal under intervjun, att 

hon själv mött sådana hinder och menade att för varje glasvägg hon kunde ta ner för andra 

kvinnor är en av de största drivkrafterna för henne. Fanny påpekade även att kvotera kvinnor 

in i styrelser kan skapa möjligheter för kvinnor att visa sin kompetens. Däremot menar hon att 

de flesta kvinnor inte vill kvoteras in utan de vill istället bli utvalda utifrån sin kompetens. 

Vidare poängterade Fanny att män inte blir valda in i styrelser på grund av sin kompetens, 

utan de blir valda för att de har något gemensamt och hamnar därför i en bekvämlighetszon 

där de anställer sådana som liknar dem själva. 

5.3 Nätverk 

Nätverk anses vara en viktig grundsten för att lyckas som egen företagare, det är ett sätt att 

uppnå sina mål och att kunna omvandla sina idéer till verklighet (Drake & Solberg, 1996). 

Johannisson (1992) lyfter fram att kvinnor inte är lika aktiva i sina nätverk i jämförelse med 

män. En förklaring till det kan vara att kvinnor måste ta på sig kvinnorollen efter arbetsdagens 

slut (Johannisson, 1992). Syftet med nätverk är enligt Drake och Solberg (1996) att dela med 

sig av sin kunskap samt ackumulera ny kunskap. Samtliga intervjupersoner var överens om att 

nätverk är viktigt för deras yrkesroll. De ansåg att nätverken skapar nya möjligheter till nya 

affärer, eftersom nätverkande är ett sätt att visa att man finns på arbetsmarknaden. Erikas 

uttalande gällande att nätverk leder till synlighet och marknadsföring framhäver detta. Att 

nätverk ger kunskap, går att utläsa utifrån Eva uttalande som menade att nätverk är nyttigt för 

både etablerade entreprenörer samt för de som vill starta ny verksamhet. Forskning menar att 

kvinnor ofta håller sig till redan existerade kontakter istället för att knyta nya (Johannisson, 

1992). Detta påstående stämmer inte överens med intervjupersonernas uttalande. Fanny som 

arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap menade att nätverk är nyckeln till framgång. 

Vilket kan relateras till Johannisson (1992) som menar att en entreprenör är en person som 

använder sitt nätverk flitigt och det i sin tur leder till framgång. I och med detta kan det vara 

värt att reflektera över som företagare, vilka kontakter man knyter, att dessa är relevanta för 

sin verksamhet. Utnyttja och driva nätverkandet kontinuerligt för att främja nya kontakter 

samt behålla bestående kontakter. Det skulle å andra sidan kunna vara nyttigt att knyta 

kontakter utanför sin bransch och sin trygghetszon. Detta för att ta del av andra typer av 

kunskaper och erfarenheter, framför allt för att utveckla de sidor man själv inte behärskar. 
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Drake och Solberg (1996) lyfter fram två olika typer av nätverk, socialt och yrkesmässigt, där 

kvinnor ägnar mer tid åt sociala nätverk och mindre åt professionella nätverk (Johannisson, 

1992). Däremot går inte intervjupersonernas uttalande i linje med vad teorin hävdar. Fanny 

menade att det är genom nätverk man knyter kontakter vilka kan leda till nya affärer. Erika 

berättade att hon är delaktig i ett antal olika nätverk, gärna i nätverk där hennes bransch är 

unik, vilket innebär att nätverket består utav individer som inte arbetar med samma produkt 

eller tjänst som en själv. Vidare berättade Erika att hon inte anser att kvinnliga nätverk är av 

större intresse, detta satt i relation till vad hennes verksamhet står för. Detta är också att sätta i 

relation till att kvinnor tenderar att driva egen verksamhet inom branschen för deras intresse, 

till exempel inredning.  

Samtliga intervjupersonerna berättade att nätverk ger möjlighet att få inspiration vilken bidrar 

till verksamhetens utveckling. Frida bekräftar också detta och menade att det är genom 

nätverken de får inspiration till nya idéer. Genom att höra andra berätta och ta del av deras 

erfarenheter kan det motivera fler kvinnor att starta egen verksamhet. Detta vill även 

organisationen Fanny verkar inom lyfta fram, att erbjuda kvinnorna tillfällen att inspireras och 

utvecklas, oavsett om de är i uppstarten eller redan etablerade på marknaden. Som hon 

berättade en individ som har en bra idé kanske inte är en entreprenör och det är det vill kunna 

sammanföra, få inspiration och knyta kontakter igenom dem. De erbjuder även en 

kunskapsbank på sin hemsida som ger kvinnor möjligheten att kunna ta kontakt med andra 

som är verksamma i samma bransch. Med organisationen vill Fanny ge kvinnor möjligheten 

att skapa affärer sinsemellan och utbyta tjänster. Även detta går att relatera till Drake & 

Solbergs (1996) påpekande att nätverk är till för att utöka sin kompetens inom sin verksamhet 

och branschen i stort. Även om de ställer sig positivt till att vara aktiva nätverkare, uttryckte 

Eva att det inte måste vara specifikt ett kvinnligt nätverk. Med det menades att man kan inte rå 

för vilken kön man tillhör utan att det kan vara bra med dynamiska grupper. Även detta kan 

bidra till att man får mer mångsidiga och nyanserade berättelser kring andras erfarenheter. 

Och då också berikas med mer kunskap och råd vilka kan tas med in i den egna verksamheten. 

Precis som Fanny nämnde under intervjun är det också viktigt att ta hänsyn till vad som sker 

utanför arbetsplatsen. Även detta går att relatera till att nätverkande är en viktig beståndsdel 

för en verksamhets utveckling. 

5.4 Främjandet av kvinnligt entreprenörskap 

Studiens andra del av syftet består av att ta reda på vad som görs för att främja kvinnligt 

entreprenörskap. Frida och Fanny som arbetar med att främja detta fick dela med sig av sina 

åsikter och erfarenheter. Frida berättade att i organisationen hon arbetar i vill hjälpa kvinnor 

att starta företag och att utveckla företagare och företag i processen från idé till verklighet. 

Organisationen erbjuder rådgivning och finansiering, båda viktiga delar för att kunna starta 

igång en verksamhet. Med finansiering samarbetar de med banken och agerar som ett 

komplement. Startkapital är grunden till att kunna dra igång processen och därför har Fridas 

organisation en avgörande roll, att de kan ställa upp med mellanskillnaden. Organisationer 

som erbjuder stöd har en avgörande roll går att utläsa ifrån Evas berättelse, att det inte hade 

varit möjligt att starta sin verksamhet utan lånet och stödet. Det visar att det är viktigt med 

organisationer som satsar på nyföretagande eftersom det bidrar till tillväxten och förnyelsen 
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av det svenska näringslivet. Detta framhäver Orhan och Scott (2001) genom deras studie, att 

främjandet bidrar till innovation samt en dynamisk ekonomi. 

 

Enligt Frida har det varit en stor fördel att delta i det projekt som erbjöd kvinnor utbildning 

och rådgivning. Meningen var även att utbildningen och rådgivningen skulle ske förutsattlöst, 

och med det erbjuda gratis rådgivning. Detta visade sig även vara en viktig förutsättning 

eftersom det ökade intresset hos många kvinnor. Att de som sedan deltog fick möjlighet att ses 

i grupper var också positivt, med tanke på att det utökade deras nätverk för den egna 

verksamheten. Det öppnade upp möjligheten till att träffa människor vilka bedriver 

verksamhet inom samma bransch, detta ledde till utbyte av kunskaper och erfarenheter. Drake 

och Solberg (1996) påpekar att kvinnor tenderar att använda nätverk för att främja, uppnå mål 

samt förverkliga sina drömmar. Detta resonemang stämmer väl överens med hur samtliga 

intervjupersoner argumenterar kring nätverkande. Vikten av att tillhöra nätverk är ytterst 

relevant för verksamhetens överlevnad, varför dessa typer av projekt blir till en stor del av 

främjandet av kvinnligt entreprenörskap. 

 

Utifrån den diskussion som förts kring vad som bör göras för att främja kvinnligt 

entreprenörskap var skolan ett påtagligt ämne. Att det är viktigt med främjande av kvinnligt 

entreprenörskap redan i tidig ålder, de menade att skolan har en viktig roll i denna fråga. En 

anledning till att kvinnor inte vågar starta eget kan bero på att de inte fått insikt i hur det går 

till att driva egen verksamhet. Som Eva lyfte fram, man behöver inte “bara” vara anställd, man 

kan också göra något själv. Unga borde bli introducerade i ämnen som rör entreprenörskap 

tidigt, något som finns redan är Ung Företagsamhet (UF) för gymnasieelever. Med Ung 

Företagsamhet kan unga få prova på och se hur processen från start till avveckling av ett 

företag går till. Eva menade också att barn borde få möjligheten att få komma ut i praktik 

tidigt för att prova på och se hur det går till i verksamheter. Kring detta finns ingen teori i vår 

studie, detta var något som kvinnorna själva förde på tal under intervjuerna. 

 

Motivationen till att individer väljer att starta eget kan beror på makt (Hubendick et al., 1982), 

Fanny berättade att hon startade sin verksamhet för att hon upplevde att de fanns dolda 

barriärer i hennes tidigare anställning, hon hade sprungit in “i glasväggen”. Fanny bestämde 

sig senare i karriären också för att föreläsa om sin framgångsresa och bli en inspirationskälla 

för andra. Genom hennes organisation vill hon hjälpa andra kvinnor och krossa dessa 

“glasväggar” åt dem, det anser hon vara viktigt. Wilson (2008) framhäver också det så kallade 

glastaket, och beskriver det som ett osynligt tak, vilket gör att kvinnor inte kommer mer än till 

en viss gräns inom organisationer. Glastaket är en konsekvens av att män har för vana att 

anställa andra män som påminner om dem själva inom toppositionerna, vilket även kallas för 

homosocial reproduktion (Wilson, 2008). En annan intressant reflektion Erika förde på tal 

under intervjun var att kvinnor tenderar att vilja överprestera för att på något vis befästa att 

“jag faktiskt kan”. Det räcker inte bara med att klara hälften eller 90 % av allt som tjänsten 

kräver att de sökande kandidaterna kan, helst ska de klara 110 % av kraven. Med detta 

menades vidare att genom kvinnliga förebilder som vågar och står på sig kan desto fler finna 

en inre trygghet i sig själv och med att våga söka nya tjänster. Och inte bara “vanliga” tjänster 

utan även de inom de högre distanserna inom organisationer. Erika och Fanny påpekade också 
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vikten av att fler kvinnor kommer in i styrelser är en viktig ståndpunkt i frågan. Detta i sig 

skulle påverka kvinnor i övrigt att våga ta för sig mer, för “kan hon, kan vi”. 

 

Avslutningsvis under varje intervju upplevde vi det intressant att höra deras tankar kring vilka 

råd de själva skulle ge unga kvinnor som vill starta egen verksamhet inom entreprenörskap. 

Detta i sig är ett slags arbete mot att främja kvinnligt entreprenörskap. Eva tryckte återigen på 

att envishet är viktigt, våga vara nyfiken och ta för sig. Detta instämde även Frida och Erika in 

på. Kontakta organisationer som arbetar med entreprenörskap, men också komma ihåg att 

man inte behöver göra allt på egen hand, utan våga ta hjälp av andra. Även vara förberedd på 

att det tar tid innan verksamheten faktiskt är i rullning, vara förberedd att det kan ta sin tid 

innan den första lönen kan utbetalas och så vidare. Det som sades under intervjuerna kan vara 

viktiga måttstockar för att på sikt kunna få sin verksamhet att fungera och verka lukrativt på 

marknaden. I alla fall viktiga aspekter för att klara av att styra kosan i rätt riktning och med 

det minska riskerna och onödiga motgångar. Självklart finns det sådant som inte går att rå på, 

som beror på yttre omständigheter. Det kanske inte är alla som har fallenhet för att driva 

entreprenöriella verksamheter utan att ha en hel del “kämparglöd” inom sig. Som Erika 

uttrycker att det bara är att köra och egentligen inte överanalysera problem som kan komma 

att uppstå. Utan våga ta risker och framför allt att hjälp av de som kan behärska det man själv 

inte kan.  
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6. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt presenteras vår slutsats och vad vi kommit fram till efter ha analyserat våra 

teorier i relation till empirin. Detta görs utifrån våra två frågeställningar. Som avslutning 

framför vi även ett förslag till framtida forskning kring kvinnligt entreprenörskap samt 

främjandet av det. 

 

Innan det görs en ingående presentation av slutsatsen vill vi återigen lyfta fram syftet med 

studien. ”Syftet med denna studie är att försöka få en djupare förståelse för varför kvinnor 

väljer att starta egen verksamhet i egenskap av entreprenör. Men också att ta reda på vad som 

görs för att främja kvinnligt entreprenörskap och vad som kan göras ytterligare.”. Utifrån 

syftet utformade vi sedan två frågeställningar, vilka är;  

 

 Vilka är kvinnornas motiv och drivkrafter för att välja entreprenörskap som karriär? 

 Hur kan kvinnliga entreprenörer få hjälp vid uppstart av egen verksamhet? 

För att kunna besvara syftet samt frågeställningarna har det samlats in teorier och tidigare 

forskning samt att fyra intervjuer har genomförts. Två kvinnliga entreprenörer (Eva och 

Erika) samt två kvinnor vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap (Frida och 

Fanny). Nedan kommer slutsatsen presenteras utifrån våra frågeställningar. 

6.1 Vilka är kvinnornas motiv och drivkrafter för att välja entreprenörskap som 

karriär? 

Som den första frågeställningen lyder handlar det om vilka motiv och drivkrafter de kvinnliga 

entreprenörerna har. Av våra intervjupersoner var det inte bara de kvinnliga entreprenörerna 

som driver egen verksamhet utan också kvinnorna som arbetar med att främja kvinnligt 

entreprenörskap driver eget i dagsläget. Detta gjorde att samtliga kunde komma med målande 

beskrivningar gällande motivation och drivkrafter som en entreprenör har. Det blev intressant 

för vår studie att analysera detta eftersom många väljer att förbli anställda då de känner en 

större trygghet. Detta i relation till att starta något själv eftersom det är en risk man tar. Två av 

intervjupersoner visade en stark vilja att driva sin egen verksamhet och inte vara anställda 

eftersom de inte var nöjda med den dåvarande anställningen och kände sig begränsade, de 

ville förverkliga sina idéer och arbete på sitt sätt.  

 

Det finns likheter i intervjupersonernas motivation och drivkrafter till att starta en egen 

verksamhet. Den starkt framträdande drivkraften bland kvinnorna var deras önskan att 

förverkliga en idé, även var friheten en omtalad drivkraft med andra ord, möjligheten att 

kunna bli oberoende. Även om tidigare forskning menar att alla inte genomför sina idéer till 

handlingar, visar våra intervjupersoner starkt på att de har vågat ta risker och satsa.  Det visar 

också på att en entreprenör får en större flexibilitet att själva kunna bestämma över sin tid. 

Våra presenterade teorier gällande entreprenörskapens motiv och drivkrafter påstår att en stor 

anledning till att kvinnor startar eget grundar sig på att de vill hitta en balans mellan privat- 

och arbetsliv, att de får tid för sin kvinnoroll. Men utifrån intervjupersonerna berättelser dras 
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slutsatsen att de inte upplevde balansen mellan privat- och arbetsliv som ett problem, och det 

var därför inte en av de främsta anledningarna till att starta eget. 

 

I och med resonemanget kring manligt och kvinnligt entreprenörskap, kan det utläsas att det 

kanske inte finns några typiska manliga respektive kvinnliga egenskaper. En av orsakerna till 

att det talas om manligt och kvinnligt kan ha att göra med social konstruktion. Med andra ord 

att samhället lagt grunden för vad som anses vara rätt och fel. De egenskaper som 

intervjupersonerna ansåg utmärker en entreprenör är att vara envis, riskbenägen och driven. 

Detta eftersom motgångar kommer att dyka upp under resans gång, man skall istället se 

möjligheterna och inte problemen. Det lyftes även fram av både Fanny och Erika att sälj är en 

viktig del att tänka på när man ska starta en verksamhet, ju tidigare det upptäcks desto bättre, 

därför ansåg det sälj som en viktig ingrediens och egenskap att utveckla som entreprenör. 

 

Samtliga intervjupersoner var överens om att det är viktigt att ingå i olika nätverk, 

entreprenören får möjlighet att komma ut med sitt budskap samt ackumulera ny kunskap 

genom att ta del av andras erfarenheter. Samtliga intervjupersoner var överens om att nätverk 

är viktigt för deras yrkesroll. De ansåg att nätverken skapar nya möjligheter till nya affärer, 

eftersom nätverkande är ett sätt att visa att man finns på arbetsmarknaden. Kvinnorna är 

medvetna om betydelsen att ägna sig åt professionella nätverk som består av kompetens och 

yrkesmässig innehåll. Framför allt framfördes det av Fanny att beslut och affärer inte alltid 

sker på arbetstid, utan det sker över en kopp kaffe, ett glas vin eller middag. Därför kan det 

vara till ens fördel att vara lyhörd kring vad som sägs utanför arbetsplatsen. Eftersom detta 

kan leda till att verksamhetens idéer och liknande utvecklas och hela tiden blir bättre. 

6.2 Hur kan kvinnliga entreprenörer få hjälp vid uppstart av egen verksamhet? 

För att kunna svara på vår andra del av syftet om vad som görs för att främja kvinnligt 

entreprenörskap lade vi främst fokus på att diskutera detta med Frida och Fanny som arbetar 

med att hjälpa kvinnor att starta företag och att utveckla företagare och företag i processen 

från idé till verklighet. Däremot diskuterades detta även med Eva och Erika för att höra hur de 

såg på saken. Organisationerna i fråga erbjuder gratisrådgivning och finansiering som är 

viktiga delar för att kunna starta igång ett företag. Eva berättade att hon inte hade kunnat klara 

av det på egen hand, utan att det finansiella lånet samt stöd hon fick var avgörande. Det visar 

hur viktigt det är med just sådana organisationer som främjar entreprenörskap och eget 

företagande. Det skapar möjligheten för individer att driva någonting eget samt nya 

arbetstillfällen skapas. 

Samtliga intervjupersoner höll med att entreprenörskap skall introduceras redan i tidig ålder 

och därför har skolan en avgörande roll och borde satsa mer på detta. Men även för att som 

ung ska kunna få insikt om att man kan driva någonting eget och att man behöver inte enbart 

vara anställd. Ung Företagsamhet (UF) för gymnasieelever var något som lyftes fram, att de 

unga får prova på att starta upp och avveckla ett företag under ett årstid, från att formulera 

affärsidén till att bokföra och hålla koll på verksamhetens ekonomi. 
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Det framhävdes också under intervjuerna att det är dåligt med kvinnliga förebilder. Genom att 

organisationer börjar ta sitt ansvar att se till både kvinnor och män som likvärdiga kandidater 

att tillhöra en styrelsegrupp kan detta börja ta form. Finns det kvinnliga förebilder, kan detta 

leda till att fler vågar ta steget att utöva entreprenörskap. Som redogjordes i analysen har 

kvinnor tendensen att vilja överprestera för att hävda sig, att de kan. Men vilket också blir 

konsekvensen av att få kvinnor söker sig till sådana tjänster. Med detta resonemang kom det 

fram till att kvinnliga förebilder är ett måste för att kvinnor inte ska rädas av att driva egen 

verksamhet. Likadant att det är viktigt att inte se problem utan möjligheterna istället. 

Ytterligare en viktig aspekt är att våga ta hjälp, speciellt inom de områden och 

kompetensområden man själv inte behärskar. Både Erika och Fanny tryckte på det faktum att 

få in fler kvinnor i styrelser skulle stärka fler kvinnor, att tro på sig själva och sin egen 

förmåga. 

 

I relation till att det är viktigt att be om hjälp av andra har nätverkande varit en omdebatterad 

fråga under vår studie. Att ingå i nätverk kan vara nyckeln till framgång, detta styrker 

både intervjupersonerna och teorierna. Detta är något organisationerna som Fanny och Frida 

arbetar inom, erbjuder kvinnor som fundererar på en karriär, eller redan befinner sig mitt i 

karriären i egenskap av entreprenörer. Men dessa nätverk är inte bara till för entreprenörer 

utan egentligen alla som bedriver någon form av egen verksamhet. Viktigt att ta vara på allt 

dem erbjuder vad gäller gratis rådgivning, finansieringsrådgivning, nätverksträffar samt 

coaching. Med deras hjälp och stöd kommer troligtvis processen att gå snabbare än om man 

skötte allt själv. Fanny uttryckte under intervjun att ju fler glasväggar hon kan slå ner för 

andra kvinnor desto mer tillfredsställd blir hon i sin roll inom organisationen samt att hon vill 

vara en inspirationskälla för andra. Med vetskapen om att en sådan eldsjäl arbetar med att 

främja kvinnligt entreprenörskap, vore det dumt att inte utnyttja dessa drivna organisationer. 

Detta sett också till kunskapsbanken vilket är ett sätt att komma i kontakt med andra 

verksamma, som med sitt företagande kan hjälpa en själv samt verksamheten att utvecklas 

och hela tiden bli bättre. Det kanske är precis det som behövs, kvinnor som hjälper kvinnor, 

för att det ska ske någon större förändring på marknaden oavsett bransch. Sedan är Sverige ett 

av de mest jämställda länder i världen idag, vilket påvisar att ändringar ständigt sker. 
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6.3 Förslag till framtida forskning  

Under denna studie har vi fokuserat på kvinnligt entreprenörskap och dess motiv och 

drivkrafter samt vad som görs för att främja det. Med det intervjuade vi två kvinnliga 

entreprenörer samt två kvinnor vilka arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap. Vi har 

två förslag till framtida forskning, det första är att göra studien könlös, och med det inte 

utesluta någon. Sedan har det diskuterats mycket oss emellan under denna studie kring skolan, 

därför vore det intressant att lyfta fram även denna målgrupp. Genom det skulle man få 

ytterligare en dimension kring entreprenörskap. Vi ställde frågan under intervjuerna vilket tips 

de skulle ge till unga kvinnor som vill men inte riktigt vågar sig på entreprenörskap som 

karriär. Eftersom samtliga förde skolan och Ung Företagsamhet (UF) på tal vore det intressant 

att få ungdomar på gymnasiet att ställa upp i en liknande studie som vår. Även höra med dem 

hur de resonerar kring entreprenörskap, men också om de vet hur var de kan få hjälp, när de 

kommer ut i det ”riktiga” vuxenlivet. Detta skulle innebära att studien kan göras utifrån tre 

perspektiv; 

 

 De unga som vill men inte vågar. 

 De redan etablerade entreprenörerna. 

 Organisationer vilka arbetar med att främja entreprenörskap.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide - kvinnliga entreprenörer 

Personlig bakgrund 

 Namn: 

 Utbildning: 

 Familj: Hur har det varit att balansera arbets- och familjeliv? 

Entreprenörskap 

 Skulle du kunna ge din definition på kvinnligt entreprenörskap samt egen 

företagsamhet? 

 Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en entreprenör?  

 Ser du dig själv som en entreprenör?  

 

Verksamheten 

 Hur kom det sig att du valde starta upp egen verksamhet? 

 Hur länge har verksamheten funnits? 

 Vad är din roll i verksamheten? Har den alltid varit densamma? 

Från idé till verklighet 

 Hur lång tid upplever du att processen från affärsidé till verklighet tog? 

 Upplevde du det svårt att sätta affärsiden i rullning?  

 Vad var det viktigaste vid uppstarten för dig? 

 Har det varit svårt att se till att affärsiden är densamma som du från början tänkte den, 

eller har den utvecklats och med det förändrats? 

 De mål du från början satt upp, är de desamma, eller har de förändrats? 

 

Drivkrafter & Motivation  

 Skulle du kunna förklara vilka dina drivkrafter och motivation har varit för att driva 

egen verksamhet? 

 När du bestämde dig för att starta eget vad fick dig att bli motiverad? 

 Vad gör dig motiverad att prestera på ditt arbete? 

 Vad tror du i allmänhet är motivet för att starta eget företag? 

 På vilket sätt har kontakten med andra individer påverkat din motivation till att 

 Starta eget företag? 

 Vilka faktorer påverkar din motivation? 

 

Nätverk 

 Är du med i något nätverk?  

 Hur viktigt är det med ett brett nätverk? 

 Vilken betydelse anser du att nätverk har för dig i din yrkesroll?  

 

 

 

  

 



 

 
 

Övrigt 

 Skulle du påstå att det är skillnad för en man respektive en kvinna väljer att starta egen 

verksamhet? 

 Vilket/vilka tips skulle du ge unga kvinnor som vill men kanske inte vågar starta egen 

verksamhet? 

 Vad kan göras i framtiden med att främja det kvinnliga entreprenörskapet? 

 På vilket sätt skulle du säga är det ultimata sättet att nå ut till så många kvinnor som 

möjligt idag? 

  



 

 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide - kvinnor som arbetar med att främja kvinnligt 

entreprenörskap.   

Personlig bakgrund 

 Namn: 

 Utbildning: 

 Familj: Hur har det varit att balansera arbets- och familjeliv? 

Entreprenörskap 

 Skulle du kunna ge din definition på kvinnligt entreprenörskap samt egen 

företagsamhet? 

 Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en entreprenör? 

 Ser du dig själv som en entreprenör?  

 

Bakgrund 

 Vad gör er organisation?  

 Kan du berätta om din roll i organisationen?   

 Hur främjar er organisation kvinnligt entreprenörskap och eget företagande?  

 Varför väljer ni att främja kvinnligt entreprenörskap?  

 

Nätverk 

 Hur viktigt är det med ett brett nätverk, och på vilket sätt? 

 Är du med i något nätverk?   

 Vilken betydelse anser du att nätverk har för dig i din yrkesroll?   

 

Från idé till verklighet 

 Hur ska man gå tillväga som kvinna om man vill starta egen verksamhet och 

intresserade av er hjälp? 

 Hur lång tid kan det ta från det att en idé tar form till att den blir till verklighet? 

 Vilka tips skulle du ge unga kvinnor som vill men kanske inte vågar starta egen 

verksamhet 

 

Övrigt 

 Skulle du påstå att det är skillnad för en man respektive en kvinna väljer att starta egen 

verksamhet? 

 Vilket/vilka tips skulle du ge unga kvinnor som vill men kanske inte vågar starta egen 

verksamhet? 

 Vad kan göras i framtiden med att främja det kvinnliga entreprenörskapet? 

 På vilket sätt skulle du säga är det ultimata sättet att nå ut till så många kvinnor som 

möjligt idag? 

 


