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Abstract 

In today's Swedish society, far more men than women start their own businesses. The purpose 
of this study is to investigate what motivates women to start their own business. It also 
explores how the women describe their way to starting their own businesses and what 
experiences the women have of their own business conditions. Previous research shows that 
women are motivated by a variety of factors. The environment and family have an impact on 
women's choice to start their own business. Factors as to achieve something, to achieve self-
realization, to earn money for the family, have a sense of power and freedom were important. 
In other cases, the women in previous research saw no development opportunity as 
employees. Using five semi-structured interviews, we have received answers to our questions 
as well as a deeper understanding of why women start their own businesses. The study shows 
that women's upbringing contributed to a positive approach to hard work and had an impact 
on why they started their own business. Women have primarily been motivated by the 
freedom to control over their time and work tasks. They have also been driven by achieving 
self-realization, and to see their business grow and profit. Some of the women had no choice 
but to start their own businesses. It was clear in the study that these women are driven 
individuals but also that they have experienced some obstacles in having their own business. 
Problems with getting time to suffice, and loneliness are common experiences of the women.  
 
Keywords: self-employed, women, motivation, drive, upbringing, experience.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Sammanfattning  
I dagens svenska samhälle är det betydligt fler män än kvinnor som startar eget företag. Syftet 
med denna studie är att undersöka vad som motiverar kvinnor till att starta eget företag. Det 
undersöks även hur kvinnorna beskriver sin väg till att starta eget företag samt vilka 
upplevelser kvinnor har av egenföretagandets villkor. Tidigare forskning visar att kvinnor 
motiveras av ett flertal olika faktorer. Miljö och familj har en inverkan på kvinnors val till att 
starta eget företag. Faktorer som att åstadkomma någonting, nå självförverkligande, tjäna 
pengar till familjen, ha en känsla av makt och frihet var utmärkande. I andra fall såg 
kvinnorna i den tidigare forskning ingen utvecklingsmöjlighet som anställda. Genom fem 
semistrukturerade intervjuer har vi fått svar på våra frågeställningar samt en djupare förståelse 
för varför kvinnor startar eget företag. Studien visar att kvinnors uppväxt bidragit till en 
positiv syn på hårt arbete och haft en inverkan på varför de startat eget företag. Kvinnorna har 
främst motiverats av friheten att styra över sin tid och sina arbetsuppgifter. De har även drivits 
av att nå självförverkligande samt att se sitt företag växa och gå med vinst. En del av 
kvinnorna hade inget annat val än att starta eget företag. Det framgick tydligt i studien att 
samtliga kvinnor är drivna individer men att de även har upplevt en del hinder med att ha eget 
företag. Problem med att få tiden att räcka till och ensamheten har varit utmärkande för 
kvinnorna.  
 
Nyckelord: egenföretagare, kvinnor, motivation, drivkraft, uppväxt, upplevelse.  
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1.0 INLEDNING  

I detta kapitel presenteras uppsatsens problemformuleringen, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar, begreppsdefinition och till sist disposition.  

1.1 Problemformulering 
I Sverige har kvinnor sedan lång tid tillbaka drivit företag men inte alltid haft rättigheten att 
äga sitt eget företag. Det dröjde ända till början av 1900-talet tills kvinnor hade samma 
rättigheter som män att både äga företag samt råda över ekonomin (Johnson, 2009). Trots 
denna möjlighet är majoriteten av de som startar eget företag idag män. Det är enbart en 
fjärdedel av alla svenska egenföretagare som är kvinnor (Holmquist & Sundin, 2002:13,32). 
Holmquist och Sundin (2002:141) beskriver att många kvinnor upplever att de inte har 
möjlighet att starta och driva företag i dagens samhälle. Kvinnorna upplever dels att de inte 
betraktas som företagare på samma sätt som män gör, dels att de är en minoritet inom 
egenföretagandeväsendet. Författarna menar också att kvinnorna bär stort ansvar för hem och 
familj, vilket medför att de inte har samma förutsättningar som män. 
 
Att vara egenföretagare idag innebär en mängd möjligheter, men det medför samtidigt en hel 
del risker (Ahrne m.fl., 2008:233-234). En egenföretagares livsstil symboliseras av flytande 
gränser mellan arbetsliv och familjeliv. En risk blir därmed att individen inte kan koppla bort 
arbetet i sitt privatliv. Trots långa arbetsdagar och risker kring egenföretagande är drivkraften 
till att förverkliga sina planer och idéer större. För många egenföretagare är känslan av 
självständighet och friheten att styra över sin tid starka drivkrafter. Watson (2012:62) menar 
att inställningen till arbete är härledd från dominerande normer, regler och värderingar i 
samhällskulturen. Dessa uppsättningar har konstruerats över tid genom sociala institutioner 
såsom familj, politik, religion och så vidare. 
 
Enligt Entreprenörskaps forum (2009) saknas det en bransch för kvinnor att starta eget företag 
i. De menar att när det öppnas upp för ett ökat företagande inom vård, skola och omsorg 
kommer allt fler kvinnor starta eget företag. Faktum är dock att kvinnor startar eget företag 
trots en tydlig mansdominans inom egenföretagandeväsendet och trots de risker 
egenföretagandet medför. De hittar även branscher att starta eget företag i. Frågan är då vad 
som motiverar dessa kvinnor? Det blir även av intresse att studera vilken upplevelse 
kvinnorna har av egenföretagandets villkor i och med de risker som benämnts ovan. Vi finner 
det intressant att undersöka hur kvinnornas väg till egenföretagande sett ut eftersom samhället 
är uppbyggt av normer och värderingar. Vi menar att dessa utgör motiv för människors 
handlande i arbetslivet/yrkeslivet. Kvinnor har långt tillbaka i historien haft en sekundär roll i 
arbetslivet och vi menar att en del kvinnor går emot detta och startar eget företag. Det blir 
därför av intresse att belysa hur situationen har sett ut och ser ut för kvinnor som startat eget 
företag. Tidigare studier som kommer benämnas i nästkommande kapitel har lagt fokus på 
länder utanför Europa vilket därför gör det intressant med en fördjupning på svenska kvinnor.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur situationen har sett ut och ser ut för kvinnor som 
startat eget företag.  
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Mot bakgrund från syfte ställs följande frågor: 
 

• Hur beskriver kvinnorna sin väg till att bli egenföretagare? 
• Vad har motiverat kvinnorna till att bli egenföretagare? 
• Vilka upplevelser har kvinnorna av egenföretagandets villkor? 

 

1.3 Avgränsningar 
Majoriteten av de som startar företag i Sverige idag är män. Därför finner vi det intressant att 
fördjupa oss i vad som motiverar kvinnor i dagens samhälle till att bli egenföretagare samt hur 
de upplever företagandets villkor. Således har en avgränsning till enbart kvinnor gjorts. Fokus 
har ej lagts på bransch, företagets storlek eller huruvida det går bra eller dåligt för företaget. 
Dessa faktorer är inte av intresse för studien eftersom det inte är företaget i sig som kommer 
studeras. En lägsta åldersgräns på 25 år har satts. Detta eftersom det är önskvärt att 
intervjupersonerna har några års arbetslivserfarenhet och/eller har hunnit få viss 
företagserfarenhet. Etnicitet kommer inte heller ha någon betydelse för studien eftersom fokus 
ligger på intervjupersonernas väg till egenföretagande och inte var de härstammar ifrån. 
Hänsyn har inte heller tas till socioekonomisk klassbakgrund.  

1.4 Definitioner av begrepp  
I detta avsnitt definieras de begrepp som kommer användas i studien.   

1.4.1 Egenföretagare/Entreprenör  
I allmän mening används begreppen “egenföretagare” och “entreprenör” ofta som synonymer 
till varandra i syfte att göra språket mer varierat (Holmquist & Sundin, 2002:28).  
 
Nationalencyklopedin (1991) särskiljer dock begreppen från varandra. Definitionen av en 
egenföretagare är en person som självständigt driver affärsverksamhet (Nationalencyklopedin 
1991:285). Begreppet entreprenör har enligt Nationalencyklopedin (1991:536) två betydelser. 
Dels en person som åtar sig en entreprenad, dels en person som i konkret handling skapar ny 
affärsverksamhet. För att inte skapa förvirring för intervjupersoner och läsare har vi valt att 
utgå från begreppet egenföretagare med tillhörande definition från Nationalencyklopedin 
(1991). 

1.4.2 Motivation/Drivkraft 
Studien kommer att utgå från dessa definitioner av motivation och drivkraft. Begreppen 
kommer att användas som synonymer.   
 
Oxfords ordbok över sociologiska begrepp (Scott, 2014:189) förklarar drivkraft (“drive”) som 
energigivande krafter som är riktade mot ett visst mål eller objekt.  
 
I Clegg, Kornberger och Pitsis (2011:152-153) skiljer Deci och Ryan (1985;1987) på inre och 
yttre motivation. De menar att den inre motivationen är kopplad till det som driver en individs 
beteende för att nå självförverkligande. Det är kopplat till intressen och njutning. Den yttre 
motivationen är kopplad till faktorer som hot, straff och belöning. En individ med stark inre 
motivation arbetar alltså för att arbetet är roligt och stimulerande, medan en individ med yttre 
motivation arbetar för att den behöver pengar eller för att den måste hålla en deadline. Vi 
kommer i uppsatsen att intressera oss för båda former av motivation för egenföretagare. 
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1.5 Disposition 
I nästa kapitel redovisas tidigare forskning. Därefter beskrivs den teoretiska 
begreppsapparaten som kommer användas i studien. Denna innehåller Webers (1983) 
handlingstypologi över socialt handlande, Bourdieus (Broady, 1991) begreppsapparat samt 
Jakobsens begrepp självständighetens livsform. Teorin blir en plattform för resultat, analys 
och slutsats. Efter detta redovisas metod och hur genomförandet av studien gått till. Sedan 
beskrivs resultat, analys samt slutsatser kring studien. Därefter förs en diskussion i relation till 
tidigare forskning samt en diskussion kring resultatet av studien. Avslutningsvis presenteras 
förslag till framtida forskning. 
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2.0 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer delar av den tidigare forskningen kring forskningsområdet tas upp. 
Den tidigare forskningen bidrar till förförståelse för det studerade fenomenet och skapar en 
tydligare bild av forskningsfrågan. Vid genomgången av artiklar för tidigare forskning 
framkom två centrala teman som var ”Genus och egenföretagare” samt ”Motivationen till 
egenföretagande”. Ett annat tema som framkommit i litteratursökningen berör 
egenföretagandets villkor.  
 

2.1 Forskningsbakgrund 
Vid artikelsökningen användes sökmotorn Sociological Abstracts och sökorden 
“entrepreneur”, “female”, “motivation”, ”path”, ”drive”, ”woman”, ”self-employment” och 
“gender”. Dessa sökord kombinerades i olika konstellationer och resulterade i sex artiklar 
som vi fann relevanta för forskningsområdet. Dessutom gjordes även en genomgång av 
litteratur kring egenföretagande på universitetsbiblioteket på Örebro universitet vilket 
resulterade i en avhandling relevant för temat.  
 
Forskningsområdet egenföretagare och kvinna är delvis utforskat. Relativt många artiklar 
jämför kvinnor som är egenföretagare med någonting annat, främst med män. Det var dock 
inte lika lätt att hitta artiklar med enbart fokus på kvinnor som egenföretagare. Till en början 
var det svårt att veta vilka artiklar som var relevanta för studien. Vi fann inga artiklar där 
forskningen var gjord på svenska kvinnor, inte heller på kvinnor i Norden. En svår uppgift 
blev därför att avgöra om studien gick att generalisera till den svenska populationen.  
 
Kvinnor och egenföretagare har olika förutsättningar i olika länder. Många artiklar fokuserar 
på länder som Indien eller länder i Afrika. Dessa artiklar anses därför inte lika relevanta för 
studien som artiklar baserade på västerländska länder. Detta eftersom vi tror att villkoren för 
arbete och egenföretagande kan skilja sig åt mellan västerländska länder och fattigare länder i 
syd. Detta anser vi vara en brist inom forskningsområdet kring kvinnor som är 
egenföretagare, vilket därmed motiverar studien. Vi finner det intressant att undersöka 
upplevelser hos kvinnor som är egenföretagare i Sverige, sett ur ett sociologiskt perspektiv.  
 

2.2 Genus och egenföretagande 
Thébaud (2010) undersöker könsskillnaden inom egenföretagande och fördjupar sig i hur 
kvinnor ser på sig själva som egenföretagare genom en kvantitativ studie. Thébaud 
(2010:298) förklarar att de individer som anser att de har förmågan till att starta eget företag 
har fem gånger större chans att faktiskt starta eget företag. Vidare beskriver Thébaud 
(2010:288-289) hur egenföretagande ses som en manlig bransch. På grund av 
mansdominansen skapas en bild av att män har större förmåga att lyckas med sina företag än 
vad kvinnor har. Forskaren (2010:300) hävdar att kvinnor, i jämförelse med män, har en mer 
skeptisk bild av deras förmåga att starta eget företag. Till skillnad från männen ställer 
kvinnorna betydligt högre krav på sig själva. För kvinnorna å ena sidan krävs det en högre 
utbildning innan de ser på sig själva som kompetenta nog att driva ett eget företag. Männen å 
andra sidan bedömer inte sin utbildning som lika viktig. Enligt forskaren (2010:298) är detta 
en möjlig anledning till könsskillnaden inom egenföretagande. Ytterligare en orsak till 
könsskillnaden menar Thébaud (2010:300) är individens syn på sin egen förmåga att starta 
eget företag. Trots samma finansiella och sociala villkor, har kvinnorna fortfarande en mer 
skeptisk bild av sin förmåga att starta eget företag än vad männen har. Efter kvinnorna startat 
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sitt företag är det fortfarande en markant skillnad mellan männens och kvinnornas 
självuppfattning.  
 
Forskarna Tominc och Rebernik (2006:589) har gjort en kvantitativ studie på tre länder med 
stora könsskillnader inom egenföretagandet. Länderna är Slovenien, Ungern och Kroatien. 
Fokus ligger på skillnader mellan män och kvinnor under det tidiga stadiet av 
egenföretagande. Författarna kom fram till två olika anledningar till varför vuxna människor 
startar eget företag. Den första anledningen är att utnyttja en affärsmöjlighet. Den andra 
anledningen är att de drivits till att starta eget då det antingen inte fanns andra 
arbetsmöjligheter eller att de inte var nöjda med de möjligheter som fanns på 
arbetsmarknaden. Forskarna menar att kunskapen kring egenföretagande är en central del om 
en individ startar eget företag. Ju mindre kunskap du har, desto större rädsla för misslyckande 
har du och därför startar du inte eget företag. Utifrån studiens resultat hävdar Tomnic och 
Rebernik (2006:605) att män är mer benägna att ta risker än kvinnor, eftersom de har en större 
kunskap kring egenföretagande. Forskarna kom dock fram till att det inte skiljer sig i 
ambitionerna mellan män och kvinnor när företaget väl är uppstartat. Både männen och 
kvinnorna strävar efter att få sina företag att växa och bli stora på marknaden.  
 

2.3 Motivation till egenföretagande 
I en kvantitativ studien undersöker Allen och Curington (2014) skillnader mellan mäns och 
kvinnors motivation till att bli egenföretagare i USA. Allen och Curington (2014:160) kom 
fram till att män och kvinnor startar eget företag av olika anledningar. När kvinnor startar eget 
företag är det inte för att skapa en rikedom utan snarare att åstadkomma någonting. De 
kvinnor som startar eget företag för att tjäna pengar, gör det för att försörja familjen. Män 
startar inte företag för familjens skull utan de gör det för att nå ekonomisk framgång. Det 
framgår även från studien att kvinnor först i trettio års ålder får gynnsamma avkastningar från 
sitt eget företagande och att avkastningen uttömmer sig snabbare över en karriär när det 
kommer till kvinnor, till skillnad från män.   
 
Även Lee (1996) studerar motivationen bakom egenföretagande hos kvinnor. För att ta reda 
på vad som motiverar kvinnor till att starta eget företag jämför forskaren resultat mellan 
kvinnor som är egenföretagare och kvinnor som är anställda i en kvantitativ studie. Likt 
ovanstående artikel kom även Lee (1996:25) fram till att de kvinnor som är egenföretagare 
har ett behov av att åstadkomma någonting. Forskaren menar att en orsak till detta kan vara 
att det är fler män än kvinnor som startar eget företag och kvinnorna känner 
självhävdelsebehov. En annan anledning forskaren benämner är att kvinnor dras till att starta 
eget eftersom det är ett yrke där man har friheten att bestämma över sig själv. Ytterligare 
någonting som utmärktes hos kvinnorna var behovet av att ha makt (Lee, 1996:26-27). 
Forskaren menar att egenföretagande innebär beslutsfattande och auktoritet, vilket lockar till 
att starta eget företag. Forskaren kom fram till utmärkande egenskaper hos de kvinnor som är 
egenföretagare. De var äldre än de anställda kvinnorna, de flesta var gifta och hade många 
barn, de kom från stora familjer, deras pappor var lågutbildade och de själva hade en hög 
utbildning (Lee, 1996:28).  
 
Även Orhan och Scott (2001) undersöker varför kvinnor väljer att bli egenföretagare. Syftet 
var att använda analys material samt resultat från tidigare forskning för att utveckla en modell 
kring olika motivationsfaktorer till att starta eget företag. Forskarna kom fram till ett flertal 
faktorer som påverkar varför kvinnor blir egenföretagare. De mest utmärkande var push och 
pull-faktorer samt miljön kvinnan vuxit upp i (Orhan & Scott 2001:232). Push-faktorer 
handlar om att kvinnorna startar eget företaget på grund av negativa förhållanden som leder 
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till att kvinnorna söker sig bort från deras tidigare anställning. Pull-faktorer handlar om att 
kvinnor startar eget företag på grund av positivt laddade aspekter som lockar dem till att starta 
eget. De främsta push-faktorerna var att kvinnorna var uttråkade på deras tidigare arbetsplats 
och att det inte fanns någon möjlighet till personlig utveckling eller att klättra i karriären. Den 
främsta pull-faktorn var att kvinnorna ville nå självförverkligande. Utöver det framgick det att 
de ville utmana sig själva för att se om det kunde åstadkomma något och skapa ett eget 
lönsamt företag. Ett flertal kvinnor har haft förebilder som har varit egenföretagare och det 
har varit en stark pull-faktor till att bli egenföretagare (Orhan & Scott 2001:239). Den miljö 
kvinnorna vuxit upp i ses i studien som en bidragande faktor till att de har startat eget. Ett 
flertal kvinnor var uppväxta i familjer där föräldrarna drev eller har drivit företag. För 
kvinnorna har familjen haft en dubbel roll vid startande av företag. Familjen har dels varit en 
motivation till egenföretagandet, dels setts som en press då de varit tvungna att ta över 
företaget för att inte sätta det i konkurs (Orhan & Scott 2001:238).  
 

2.4 Egenföretagandets villkor  
Johanssons (2009) avhandling har som syfte att beskriva arbetets betydelse i att starta eget-
bidragsföretagares liv. Studien inkluderar dels aktiva, dels före detta starta eget-
bidragsföretagares livsberättelser kring deras inställning till arbete. Forskaren belyser även 
fördelar samt nackdelar med att starta eget respektive att vara anställd. Fördelen med att starta 
eget är att individen kan kontrollera sitt arbete och sin arbetssituation. Nackdelar är enligt 
Johansson (2009:189) ekonomisk otrygghet, brist på kompetens samt avsaknad av 
arbetskamrater. Individen får inte samma sociala kontakt som vid en anställning. Johansson 
(2009:189) hävdar att fördelen med en anställning i förhållande till att vara egenföretagare är 
att det skapar struktur i livet. Dels genom ekonomisk trygghet, dels genom regelbundna 
arbetstider. En nackdel är däremot att en anställd till stor del inte kan påverka sin 
arbetssituation.   
 
Yetim (2008) har i sin kvantitativa studie studerat socialt kapital hos turkiska kvinnor som är 
egenföretagare. Forskaren kom fram till att kvinnorna i studien har starka sociala band till 
familj, vänner samt andra kvinnor. De har kunnat dra nytta av dessa nätverk i och med att de 
bidrar till ett högre socialt kapital. Kvinnorna i studien utesluts från mansdominerade nätverk 
men de tvingas samtidigt skapa arbetsrelationer till männen. Detta menar forskaren peka på 
att kvinnor i andra länder tvingas inrätta liknande nätverk för att förvärva resurser till sina 
företag (Yetim, 2008:882). 
 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 
Det finns enligt tidigare forskning en mängd olika motivationsfaktorer bakom kvinnors val till 
att starta eget företag. Familj och miljö spelar en stor roll till att man drivs till att starta eget. 
Har man vuxit upp i en familj med företagarrötter är det mer vanligt att man själv väljer att gå 
i sina föräldrars fotspår. Det kan vara en motivationsfaktor men samtidigt uppfattas som 
pressande att man ”tvingas” in i det. Kvinnorna vill ha frihet att själva styra över sin tid och 
sina uppgifter, de vill känna att de själva har makten. Ytterligare en aspekt är att kvinnorna 
startar eget för att tjäna pengar till familjen. Tidigare forskning tar upp push och pullfaktorer 
till varför kvinnor startar eget företag. En tydlig pull-faktor är att kvinnan som egenföretagare 
vill nå självförverkligande och åstadkomma någonting. Push-faktorer för att starta eget 
företag är att kvinnorna inte ser en framtid på det företaget. De ser ingen möjlighet till att 
utvecklas eller klättra i karriären.  
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Något som framkommer från tidigare forskning är att det skiljer sig mellan kvinnor och män 
när det kommer till att starta och driva eget företag. Kvinnorna har möjligen inte samma 
positiva syn på sin egen förmåga som män har. De anser sig heller inte besitta samma 
kunskap som män gällande företagande. Kvinnorna är även inte lika benägna som män att ta 
risker. Tidigare forskning menar att detta är orsaker till varför fler män än kvinnor startar eget 
företag.  
 
Den tidigare forskningen beskriver arbetet som betydelsefullt för individen. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att vara anställd kontra vara egenföretagare. En viktig aspekt som 
förs fram är att egenföretagande för med sig frihet kring styrande av sitt eget arbete. 
Ytterligare en aspekt är att det sociala kapitalet är av betydelse och att kvinnor har svårt att få 
ta del av de mansdominerande nätverken. 
 
Denna studie kommer skilja sig från den tidigare forskningen eftersom fokus kommer ligga 
enbart på kvinnoperspektivet, inte i jämförelse med män. Majoriteten av den tidigare 
forskningen är utförd kvantitativt. Vi har en intention att denna studie kommer fånga en annan 
bild av egenföretagandet hos kvinnorna eftersom empiri kommer samlas in via intervjuer och 
inte enkäter med förutbestämda svar. På så sätt fångas respektive kvinnas subjektiva bild på 
ett mer djupgående sätt.  
 
Den tidigare forskningen diskuteras i förhållande till studiens resultat i slutdiskussionen. 
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3.0 TEORI 

Nedan presenteras det teoretiska ramverket. Den teori som används i uppsatsen är Max 
Webers handlingstyper, Pierre Bourdieus teori om habitus, fält och olika former av kapital 
samt Liselotte Jakobsens begrepp självständighetens livsform. Dessa teorier används 
eftersom vi anser att de är bäst lämpade för att besvara frågeställningarna med ett 
sociologiskt perspektiv. Avslutningsvis diskuteras de valda teorierna och begreppen.  
 

3.1 Webers handlingstyper 
Weber (1983:18) beskriver fyra olika typer av socialt handlande. Webers (1983:3) uppdelning 
i olika handlingstyper baseras på begreppet social handling. Weber skriver att “med ”social” 
handling avses en handling som med avseende på sin subjektiva mening relaterar sig till 
andras beteenden och vars förlopp orienterar sig efter dessa”. Weber (1983:19) menar att 
handlingarna mycket sällan utgörs av en av nedanstående handlingsformer. De utgörs ofta av 
en kombination av de olika.  
 
Den första formen är målrationellt handlande som innebär att det redan finns bestämda 
förväntningar från människor i aktörens omgivning hur denne ska handla. Förväntningarna 
används som medel för att aktören ska kunna nå sitt uppsatta mål. Aktörens mål i denna 
handlingstyp är alltid noga kalkylerat och aktören har ett rationellt synsätt. Aktören tänker 
noga igenom alternativa medel för att nå sitt mål. (Weber, 1983:19)  
 
Den andra formen är värderationellt handlande som enligt Weber (1983:18-19) innebär att 
aktörens handlande är bestämt av en medveten tro på etiska, estetiska eller religiösa 
övertygelser. Målet för handlingen är medvetet planerat och aktörens handling riktas in efter 
detta mål. Den aktör som handlar värderationellt bryr sig inte om följderna eller 
konsekvenserna av handlandet utan har fullt fokus på sin övertygelse om plikt och heder.  
 
Den tredje formen är affektuellt handlande som enligt Weber (1983:19) innebär att aktören 
handlar utefter sitt känslotillstånd. När det uppstår situationer som aktören ej kan kontrollera 
kan en reaktion uppstå från aktörens sida. Detta kan innebära att aktören använder sig utav 
sina känslor för att avreagera sig. Gemensamt för ett värderationellt och affektuellt handlande 
är att det är meningen med handlingen som är det viktiga, inte resultatet eller konsekvenserna 
av handlingen som sådan. 
 
Den fjärde och sista formen är traditionellt handlande där aktören handlar utefter bestämda 
traditioner och vanor. Det traditionella handlandet utgörs av automatiska reaktioner, eftersom 
aktören vanemässigt handlar på det sättet. Detta handlingssätt utgör större delen av vårt 
invanda vardagsbeteende. (Weber, 1983:18) 
 

3.2 Kapital, habitus och fält 

3.2.1 Kapital 
Bourdieu (1986:241) talar om fyra olika typer av kapital. Dessa är symboliskt, socialt, 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Kapitalet är summan av en individs resurser och 
prestationer. Det symboliska kapitalet handlar om det som erkännes, inte individuellt utan 
från gruppen (Broady, 1991:169). Symboliskt kapital kan exempelvis vara en akademisk titel 
i universitetsvärlden. En förutsättning för att titeln ska anses som symboliskt kapital är att det 
finns en marknad för den tillgången (Broady, 1991:170). Bourdieu (1992:120) menar att i 
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grupper där egenskapen inte tillskrivs ett värde blir egenskapen inte användbar som kapital 
eftersom den av gruppen inte anses vara en resurs. 
 
När Bourdieu talar om det sociala kapitalet menar han olika relationer människor emellan 
(Broady, 1991:177). Bourdieu (1986:241) förklarar att det sociala kapitalet kan ses som en 
individs kontaktnät och den möjlighet individen har att nyttja kontakterna. Det kan bland 
annat vara släktrelationer eller relationen mellan två vänner. Bourdieu (Broady, 1991:177) 
menar att alla individer knyter kontakter och skapar sina sociala relationer. Tillsammans 
bildar de ett socialt kapital, en tillgång, som de alla kan dra nytta av. Bourdieu förklarar dock 
vidare att högt socialt kapital inom ett område inte förutsätter högt socialt kapital inom ett 
annat.  
 
Enligt Bourdieu (1986:241) anses ekonomiskt kapital vara det ursprungliga kapitalet. Detta 
menar han är för att kulturellt och socialt kapital kan omvandlas till ekonomiskt kapital. Detta 
kan ses som en individs tillgångar och resurser (Broady, 1991:169). Ekonomiska tillgångar 
kan endast ses som kapital i relation till det ekonomiska fältet. Bourdieu förklarar att en 
individ kan ha mycket pengar men trots det inte anses ha ett högt ekonomiskt kapital. 
(Broady, 1991:210)  
 
Det kulturella kapitalet handlar om titlar, institutioner eller skriftliga dokument (Broady, 
1991:171). Kulturellt kapital kan bland annat grunda sig i utbildning (Bourdieu, 1992:120). 
Bourdieu (Broady, 1991:175) menar att en individ med högt kulturellt kapital är 
välinformerad. Bourdieu förklarar att en individ som studerar vidare får ett högt kulturellt 
kapital, vilket gör att individen har en möjlighet till att få en bättre framtid. Enligt Bourdieu 
ärvs och överförs en viss del av det kulturella kapitalet mellan generationer. En individ som 
ärvt högt kulturellt kapital är mer benägen att studera vidare på högre nivå. En individ som 
inte ärvt kulturellt kapital kan förvärva detta genom utbildning (Broady, 1991:175). 
 

3.2.2 Habitus 
Bourdieu har myntat begreppet habitus. Med habitus menar han att individer har system av 
ordningar som tillåter dem att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa 
handlingar har formats av familj och skolan, vilket har resulterat i hur individerna beter sig 
(Broady, 1991:228). Individerna delar samma sociala verklighet och deras handlingar och 
reaktioner sker i samspel med andra individer. Däremot skiljer sig deras erfarenheter. Detta 
leder till att de har olika uppsättningar av dispositioner och på grund av detta handlar de på 
olika sätt (Bourdieu, 2000:139).  
 
Bourdieu (Broady, 1991:227) menar att begreppen kapital och habitus är nära knutna till 
varandra. Människors skillnader i habitus kan kopplas samman till deras nedärvda kapital. En 
individ uppvuxen i en familj med högt kulturellt kapital har ärvt detta och anses vara mer 
intellektuell. Habitus kan även förklara varför människor väljer att exempelvis investera sitt 
kapital som de gör (Broady, 1991:228).  
 
Systemen är resultat av erfarenheter, minnen, sätt att röra sig och de har formats under 
individens liv. 

3.2.3 Fält 
Bourdieu (Broady, 1991:266) beskriver ett socialt fält som existerande då en begränsad grupp 
av specialiserade personer eller institutioner strider för någonting de har gemensamt. Ett 
exempel på detta är det litterära fältet. Inom fältet finns det författare, litteraturvetare, 
förläggare och så vidare. Det finns även institutioner som exempelvis dagstidningar eller 
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akademiker. De har det litterära gemensamt och strider tillsammans för definitionen av god 
litteratur och god litteraturetik. De har makten att bestämma vad som klassas som detta. 
Bourdieu menar att det finns mängder med sociala fält men att alla sociala sammanhang inte 
ska betraktas som fält. Är man författare betyder det inte att man på automatik inräknas i det 
litterära fältet. Som författare måste man först få erkännande för att vara delaktig. (Broady 
1991:267) Likaväl tillhör inte en forskare det vetenskapliga fältet förrän han/hon blivit erkänd 
av redan erkända forskare inom det aktuella fältet. Ett fält uppstår alltså inte genom en enskild 
person utan det förutsätter specialister, institutioner och erkända värdehierarkier (Broady 
1991:168).  
 

3.3 Självständighetens livsform 
Jakobsen (1999) beskriver flera olika typer av livsformer. Författaren (1999:111) förklarar 
livsform som en kombination av en kärleksform och en arbetsform. Livsform är alltså dels en 
position i ett socio-sexuellt produktionssätt, det vill säga användningen av och kontrollen av 
människors kärlekskraft. Dels en position i ett ekonomiskt produktionssätt, det vill säga 
användningen av och kontrollen av människors arbetskraft (Jakobsen 1999:96). En av de 
livsformer Jakobsen (1999:190) benämner är självständighetens livsform. Denna omfattar 
egenföretagare med få eller inga anställda och kännetecknas av att individen är producenten. 
Livsformen karaktäriseras av mycket arbete och lite fritid. Individen identifierar sig med 
arbetet och allt som görs, görs för företagets bästa. Jakobsen poängterar att det är viktigt att 
notera att det centrala målet i livsformen inte ligger i att utveckla, få företaget att växa eller 
öka vinsten. Det är självständigheten i sig som är målet med livsformen. Att vara sin egen är 
det som eftersträvas och ses som det goda i livet. Jakobsen (1999:191) förklarar att företaget 
blir ett medel för att upprätthålla målet självständighet. Ingen arbetsinsats blir för stor eller 
tung när det gäller verksamhetens bästa. I och med detta blir företaget både medel och mål.  
 
Jakobsen (1999:191-192) förklarar att eftersom egenföretagande karaktäriseras av arbete 
tenderar allt som händer runt omkring att knytas an till arbete och företaget. Sjukdomar, 
skilsmässor, miljö och samhällsekonomi blir därför indirekta risker för egenföretagare. Att 
vara egenföretagare innebär att det inte finns tid att vara sjuk eller ha kriser i familjen. Det blir 
en katastrof för företagets ekonomi. Skulle samhällsekonomin vara i obalans påverkar det 
även egenföretagarnas ekonomiska situation. Miljövillkoren påverkar i sin tur företagen 
genom bestämmelser gällande användning av preparat och dylikt. En risk blir även att anställa 
fler medarbetare. Det leder till band med oönskade beroende-och ansvarsrelationer (Jakobsen, 
1999:190).  
 

3.4 Motivering till vald teori  
Studien undersöker kvinnors väg till att starta eget, vad som motiverat dem samt vilka 
upplevelser kvinnorna har av egenföretagandets villkor. Webers (1983) typologi över sociala 
handlingar kan bidra till en mer djupgående förståelse för varför kvinnorna väljer att starta 
eget företag. Genom historien har kvinnor haft en förväntan riktad mot sig att det inte är dem 
som ska arbeta, utan det är männen som ska arbeta. Detta kan utifrån Webers (1983) 
traditionella handlingstyp tolkas som att kvinnorna glider ifrån de traditionella 
förväntningarna som riktas mot dem och handlar i utifrån andra motiv. Vi finner det även 
intressant att inkludera Bourdieus (Broady, 1991) begreppsapparat. Bourdieus olika typer av 
kapital är centrala i människors liv. Människor förvärvar ständigt kulturellt kapital genom 
utbildning, ekonomi är alltid en central fråga i samhället och människor är beroende av 
relationer. Vi anser därför att de olika kapitalformerna kan bidra till besvarande av samtliga 
frågeställningar. Bourdieus (Broady, 1991) begrepp habitus blir av relevans eftersom 
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kvinnornas uppväxt kan ha format dem och förklara deras väg till att starta eget. Bourdieus 
(Broady, 1991) begrepp fält beskriver de olika fält kvinnorna befinner sig inom, det stora 
företagarfältet samt deras respektive fält för respektive bransch. Detta kan skapa en tydligare 
bild av egenföretagandets villkor samt hjälpa till att besvara samtliga frågeställningar. 
Jakobsen (1999) talar specifikt om egenföretagare och att målet med att vara egenföretagare 
är att nå självständighet. Med hjälp av Jakobsens (1999) begrepp självständighetens livsform 
kan vi besvara vilken upplevelse kvinnorna har av egenföretagandets villkor. Det kan även 
förklara vad som motiverat kvinnorna till att starta eget företag.  
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4.0 METOD  

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet och genomförandet av studien. Kapitlet inleds 
med att presentera val av metod, för att sedan redogöra för urval, genomförande, etiska 
överväganden, metod för analys, kvalitetsbegreppen och avslutningsvis förs en diskussion 
kring val av metod. 
 

4.1 Val av metod 
Studien baseras på en kvalitativ metodologisk ansats. En sådan ansats valdes eftersom 
intresset var att ta del av den subjektiva uppfattningen hos intervjupersonerna. Det beslutades 
att detta bäst fångades med kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa ansatsen var fördelaktig för 
studien eftersom den fokuserar mer på ord än siffror. Den kvantitativa ansatsen är mer 
beroende av förutbestämda svarsalternativ. Detta skulle inte fungerat för studien eftersom 
förhoppningen var att fånga varje individs enskilda berättelse kring egenföretagande. 
(Bryman, 2011:340-341) Förhoppningen var att genom semistrukturerade intervjuer skapa en 
förståelse för intervjupersonernas väg till egenföretagande, vilken motivation som legat 
bakom deras val till att bli egenföretagare samt vilka upplevelser de har av egenföretagandets 
villkor. 
 
Med detta i åtanke kan det konstateras att studien även utgått från den hermeneutiska 
ansatsen. Fejes och Thornberg (2012:62) beskriver att hermeneutiken är lämplig vid studier 
när syftet är att få tillgång till intervjupersonernas egna upplevelser. Fokus ligger på att tolka, 
förstå och förmedla. Detta avspeglas i studien eftersom tanken var att genom intervjuerna och 
transkriberingarna dels tolka, dels förstå intervjupersonernas utsagor. 
 
Studien blir abduktiv eftersom vi växelverkat mellan ett deduktivt och induktivt angreppssätt. 
Detta innebär att vi som forskare pendlar mellan ett teoretiskt och empiriskt förhållningssätt 
(Fejes & Thornberg, 2015:27).  
 

4.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes med kvinnor som var egenföretagare eftersom det var deras 
uppfattningar och erfarenheter studien ville åt. Intervjupersonerna valdes inte ut 
slumpmässigt, utan valdes medvetet ut för att de skulle vara relevanta för forskningsfrågorna. 
Detta beskriver Bryman (2011:392) som ett målinriktat urval. Det var enbart egenföretagare i 
centrala Örebro som kontaktades eftersom det inte fanns tid för resor till andra orter för 
intervjuerna. Personliga kontaktnät användes för att finna lämpliga intervjupersoner. Urvalet 
kan därmed även ses som ett bekvämlighetsurval eftersom intervjupersonerna var personer 
som fanns tillgängliga (Se Bryman, 2011:194). Drivhuset på Örebro universitet, en 
organisation som hjälper nya egenföretagare att starta och driva företag, hjälpte även till att 
försöka hitta intervjupersoner. Drivhuset bidrog med en intervjuperson. Totalt kontaktades 
nio kvinnor via mail (se bilaga 2) och fem utav dem svarade ja till att delta i studien.  
 
Intervjupersonerna som deltog i studien driver samtliga eget företag i olika branscher och har 
alla varit egenföretagare under olika långa perioder. Gemensamt för intervjupersonerna var att 
de under tiden intervjuerna genomfördes bedrev eget företag. Det kan ses som en fördel att 
kvinnorna driver företag i olika branscher eftersom det medför en bredare kunskap kring hur 
det kan se ut för kvinnor som är egenföretagare.  
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4.3 Genomförande 
Vi har genomfört fem semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011:415) förklarar att 
semistrukturerade intervjuer utgår från specifika teman men att intervjupersonen har 
möjlighet att fritt utforma svaren. Vi deltog båda två vid intervjutillfället men det var en av 
oss som höll i intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 20-45 minuter.   
 
Till stöd för intervjun fanns en intervjuguide (se bilaga 1). Denna innehöll frågor i tre olika 
teman som grundade sig i studiens frågeställningar. För att konstruera frågorna till 
intervjuguiden hämtade vi inspiration från tidigare studentuppsatser gällande egenföretagare. 
Trost (2010:71) förklarar att forskaren ska vara påläst kring ämnet och ha formulerat ett 
tydligt syfte innan intervjuguiden konstrueras. Det är även en fördel att ha gått igenom 
litteratur kring forskningsområdet vilket var någonting vi tog till oss och gjorde. För att se hur 
väl intervjuguiden fungerade genomfördes en pilotintervju. Bryman (2011:259) beskriver att 
pilotintervjuer är värdefulla eftersom det ger forskaren en möjlighet att avgöra oklarheter i 
intervjuguiden och hinna åtgärda problem. Eftersom en del frågor gav samma svar under 
pilotintervjun gjordes en del omstruktureringar.  
 
För att intervjupersonerna skulle känna trygghet vid intervjun, vilket Trost (2010:65) 
poängterar som viktigt, fick intervjupersonerna välja vart intervjun skulle ske. Samtliga 
intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna inleddes med en 
presentation av studiens syfte samt frågeställningar. Intervjupersonerna informerades om att 
de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. Även information 
gällande intervjupersonens konfidentialitet gavs och det berättades för intervjupersonen att 
hon, om så önskade, hade möjlighet att läsa igenom materialet från intervjun i ett senare 
skede. Det var endast en av intervjupersonerna som var intresserad av att läsa igenom 
materialet. Samtliga intervjupersoner godkände inspelning av intervjun.  
 

4.4 Etiska överväganden 
De fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet har övervägts (Bryman, 2011:131-132). Informationskravet handlar om att 
informera intervjupersonerna om studiens syfte och att berätta att de har valfriheten att 
avbryta studien om de vill. Detta krav uppfylldes då intervjupersonerna fick ta del av denna 
information innan de tackade ja till att delta i studien. Intervjupersonerna fick även denna 
information vid intervjutillfället. Det var vid dessa tillfällen samtyckeskravet uppfylldes, 
alltså att deltagarna själva fick bestämma över sin medverkan. Konfidentialtitetskravet och 
nyttjandekravet togs även i åtanke eftersom intervjupersonerna samt deras företag presenteras 
med fiktiva namn. Information som samlades in användes endast för studiens syfte. 
Inspelningarna raderades efter dem transkriberats och transkriberingarna hölls i tryggt förvar 
hemma hos oss forskare.  
 

4.5 Metod för analys 
Kort efter intervjuerna genomfördes en noggrann transkribering var för sig av det inspelade 
materialet. Transkribering innebär att lyssna på materialet och ordagrant anteckna vad som 
sägs. Eftersom vi utgår ifrån ett hermeneutiskt angreppssätt antecknades skratt, tystnad och 
pauser i syfte att skapa en tydligare bild av hur någonting sades. Bryman (2011:428) menar 
att detta är användbart vid kvalitativa studier eftersom forskaren är intresserad av vad och hur 
någonting sägs. Detta underlättar för en mer noggrann analys. En nackdel med transkribering 
är däremot att det är tidskrävande eftersom det är mycket material att gå igenom (Bryman, 
2011:428). När transkriberingarna var genomförda lästes materialet igenom var för sig. Detta 
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gjordes för att skapa en helhetsbild samt undersöka om samma saker utmärkte sig för oss 
båda. Materialet lästes sedan igenom tillsammans. Efter detta kodades det insamlade 
materialet tillsammans. Vid kodningen söktes det efter betydelsefulla mönster i materialet, 
vilket Watt Boolsen och Kärnekull (2007:91) menar är en del av den grundliga kodningen. 
Vid en första genomgång av materialet lades därför inget fokus på teoretiska perspektiv, utan 
istället på vilken information som framgick från intervjuerna. Efter kodningen ordnades 
materialet upp mer noggrant. Vi letade efter betydelsefulla kopplingar mellan de olika 
koderna och kategoriserade materialet utifrån dessa. Detta beskriver Hjerm, Lingren och 
Nilsson (2014:40) som att tematisera materialet. Vår tanke var att de tre teman som finns i 
intervjuguiden skulle ligga till grund för analysens teman och att dessa skulle besvara de tre 
frågeställningarna. Eftersom tema tre i intervjuguiden, som skulle ligga till grund för 
besvarandet av frågeställning tre, var vagt och drog tematiskt åt olika håll gjordes en 
omstrukturering. Detta ledde även till en mer renodlad tredje frågeställning som istället 
fokuserar på upplevelser av egenföretagandets villkor.  
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Vi upplever att studien har hög intern reliabilitet. Bryman (2011:352) beskriver den interna 
reliabiliteten och menar att medlemmarna i forskarlaget är överens om hur det som 
framkommer i intervjuerna ska tolkas. Vi upplever att denna studie har hög intern reliabilitet 
eftersom intervjuerna och mycket av analysarbetet har genomförts tillsammans. Först 
spelades materialet in och transkriberades för att ingenting skulle missas samt för att båda 
forskarna skulle ha tillgång till samma material. Materialet tolkades sedan individuellt för att 
inte färga varandras uppfattning. Detta gjordes även för att se om tolkningarna 
överensstämmer med varandra. Allt material tolkades på samma sätt, beskrivet i 
analysmetoden ovan. Bryman (2011:352) talar även om extern reliabilitet. Den externa 
reliabiliteten innebär till vilken grad studien går att replikera. Det är svårt att upprepa en 
kvalitativ studie eftersom sociala miljöer ständigt förändras. Med detta i åtanke skulle det vara 
svårt att replikera denna studie. Användandet utav semistrukturerade intervjuer medför att 
intervjufrågorna kan komma i olika ordning vid de olika intervjuerna. Chansen blir därmed 
liten att en annan studie med utgångspunkt i intervjuguiden från denna studie, skulle 
genomföra intervjuerna på samma sätt. Ett försök till att öka den externa reliabiliteten har 
varit att försöka beskriva genomförandet av studien tydligt (Se Bryman, 2011:352).  
 
Statistiskt sett går studien inte att generalisera till en annan population. Detta benämner 
Bryman (2011:352) som den externa validiteten. Den externa validiteten handlar om till 
vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer.  
Bryman (2011:369) beskriver att kvalitativa forskningsresultat är nästintill omöjliga att 
generalisera till en annan miljö. Urvalet i vår studie är litet och personerna har inte valts ut 
slumpmässigt. Vid kvalitativ forskning ska resultatet däremot inte generaliseras till 
populationer utan till teori. Kvaliteten på de teoretiska slutsatserna är det viktiga vid 
generaliserbarhet i kvalitativ forskning. Bryman (2011:369) talar även om att många 
kvalitativa forskare kan göra “måttliga generaliseringar”. Med detta menar han att forskaren 
kan generalisera sitt resultat till en studie som gjort en undersökning på en jämförbar grupp. 
Genom att identifiera olika motivationsfaktorer hos kvinnor som är egenföretagare, kan dessa 
jämföras med resultatet från studier om andra egenföretagare som är kvinnor. Detsamma 
gäller för studier om vägen till att bli egenföretagare samt vilka upplevelser kvinnor har av 
egenföretagandets villkor. Studien blir på så sätt någorlunda generaliserbar. Den interna 
validiteten innebär att det är en god överensstämmelse mellan teorin som utvecklas och 
forskarens observationer (Bryman, 2011:352). De teorier som presenterats i uppsatsen är dels 
valda på förhand i och med att vi hade en teoretisk förförståelse, dels valda eftersom de går att 
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koppla till resultatet. Vi anser att den tidigare forskningen och teorierna ger studien mer djup 
och skapar en större förståelse för motivationen och vägen till egenföretagande för kvinnorna. 
För att garantera att det som undersökts är det som ämnas undersöka har det genomgående 
under studien kontrollerats att teori, resultat och slutsats hänger ihop med studiens syfte och 
frågeställningar. Detta är någonting som höjer studiens interna validitet.  
 

4.7 Metoddiskussion 
För att uppnå syfte och kunna besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ ansats. Valet av 
kvalitativa intervjuer framför andra metoder berodde på intresset av att se hur 
intervjupersonerna framställer sin väg till egenföretagande. Detta hade varit svårt att få svar 
på utifrån exempelvis observationer. Bryman (2011:441) menar att vissa frågeställningar inte 
passar vid observationer, utan att enda sättet är att fråga personen om deras åsikt kring ämnet. 
Detta kan appliceras på studien eftersom frågeställningarna inte gått att besvara genom 
observationer. Det hade även varit svåra att genomföra observationer på grund av 
tidsaspekten för studien. 
 
Valet av intervjumetod var till en början inte självklart. En första tanke var att endast göra 
narrativa intervjuer. Dock insåg vi snabbt att det skulle bli alltför omfattande intervjuer med 
risk för att hamna i sidospår. Därefter var tanken att kombinera den narrativa och den 
semistrukturerade intervjuformen. Som ovan nämnt frångicks den narrativa intervjuformen 
under studiens gång och i slutändan var intervjuerna endast semistrukturerade. Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren kan sätta upp fasta teman och ha en 
intervjuguide som underlag vid intervjuerna (Bryman, 2011:415). En nackdel med 
semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna kan ge tillrättalagda svar eftersom de 
vill framställa sig själva och sitt företag på ett positivt sätt. Det finns en risk för att 
intervjupersonerna säger det de tror vi vill höra. Därför har vi varit medvetna om att inte ställa 
ledande frågor. Som intervjuare finns en svårighet kring att inte färga materialet med ens egna 
erfarenheter och upplevelser. Att vi inte har erfarenheter kring egenföretagande tror vi har 
bidragit till en mer neutral syn under intervjusituationerna (Se Bryman, 2011:363). Det finns 
fördelar med att ha distans/närhet till studien. Distans bidrar till nya och annorlunda 
synvinklar och närhet skapar en mer “inifrån-kunskap”.  
 
En fråga vi ställt oss under studiens gång är huruvida mer öppna frågor hade bidragit till 
bredare och mer djupgående svar. De frågor vi konstruerat är till stor del öppna men hade 
kunnat formuleras på ett sätt som innefattar en möjlighet för intervjupersonen att prata 
bredare kring ämnet. Bryman (2011:246) menar att en fördel med öppna frågor är att det 
lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. Forskaren kan genom öppna frågor få 
information de inte kunnat föreställa sig. Vi anser dock att de frågor som ställts varit 
tillräckligt öppna för att generera svar på frågeställningarna. Ytterligare en aspekt gällande 
intervjufrågorna har varit huruvida ett utskick av intervjuguiden innan intervjuerna hade 
bidragit till andra svar på frågorna. Intervjupersonerna hade då haft tid att tänka efter och 
förbereda sig. Dock anser vi oss nöjda med att intervjuguiden inte skickades ut eftersom vi 
upplever att svaren varit spontana. En möjlig risk med att skicka ut intervjuguiden på förhand 
är att intervjupersonerna ger socialt önskvärda svar. Bryman (2011:224) menar att 
intervjupersonerna uppger svar som framställer dem på ett positivt sätt. Detta är ingenting vi 
sett som en risk med sättet vi genomfört intervjuerna på.  
 
 
Det har som ovan nämnts gjorts ett målinriktat urval samt ett bekvämlighetsurval. Personerna 
hittades genom personliga kontaktnät och detta kan upplevas som att vi som intervjuare inte 
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har en neutral ståndpunkt. Bryman (2011:143) förklarar dock att all samhällsvetenskaplig 
forskning är svår att utföra helt objektivt och att det är svårt att vara värdeneutral. Vi känner 
däremot inte någon av intervjupersonerna personligen utan de är mer individer som finns i 
med i våra personliga kontaktnät. Relationen till intervjupersonerna är inte tillräckligt nära för 
att det skulle kunna skapa problem. Det målinriktade urvalet genererar svar på 
frågeställningarna, vilket endast kan ses som positivt.  
 
 
Resultatet i studien grundar sig i material från fem semistrukturerade intervjuer med 
egenföretagare som är kvinnor. Vi är medvetna om att det är litet till antalet och att det 
därmed inte går att skapa en bild över hur det ser ut för alla kvinnor som är egenföretagare. 
Syftet med studien är dock att skapa en ökad förståelse för kvinnors väg till egenföretagande, 
vilken motivation som ligger till grund för deras val till att bli egenföretagare samt vilka 
upplevelser de har från egenföretagandets villkor. Eftersom intervjupersonerna har erfarenhet 
av egenföretagande anser vi att intervjuerna gett tillräckligt med information för att kunna 
besvara frågeställningarna.  
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5.0 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer resultat och analys presenteras. Resultatet och analysen bottnar i 
empiri och teori. Först introduceras intervjupersonerna kortfattat. Därefter följer genomgång 
av resultat samt analys. Detta tematiserades och underkategoriserades utifrån respektive 
frågeställning.  
 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet kommer intervjupersonerna och deras arbetsplatser 
presenteras med fiktiva namn. Exakt ålder kommer inte att skrivas ut i syfte att skydda 
intervjupersonernas identitet.   
 
Karin är i 50årsåldern och har ett eget företag inom rekrytering. Karin har drivit sitt företag 
sedan 2003 och har tidigare arbetat inom HRs olika funktioner. Karin har inga egenföretagare 
i släkten men har vuxit upp i en familj av akademiker. Idag bor Karin med sin man och deras 
dotter har flyttat hemifrån.  
 
Lisa är i 30årsåldern och driver eget företag inom frisörbranschen. Lisa startade eget företag 
direkt efter sin yrkesutbildning inom frisör. Hon har således drivit företag i drygt fem år. 
Tidigare har Lisa mestadels sommarjobbat inom service. Lisa har inga egenföretagare i 
släkten men har vuxit upp i en familj av akademiker. Lisa bor med sin sambo. 
 
Eva är i 30årsåldern och driver ett eget företag inom skönhet och hälsa. Eva har drivit 
salongen i snart fyra år. Tidigare har Eva arbetat som arbetsledare på lager samt arbetat för 
sina föräldrar som driver eget företag och har gjort det under lång tid. Eva har sambo och de 
blev för ett antal månader sedan föräldrar.  
 
Sara är i 25årsåldern. Hon driver företag med inriktning på personlig träning och massage. 
Sara har drivit sitt företag i drygt två år. Tidigare har Sara arbetat som konsult på ett 
bemanningsföretag där hon hade en allt-i-allo-roll. Idag bor Sara med sin pojkvän. Sara är 
uppvuxen i en familj där pappa och moster har drivit företag under en längre period.  
 
Anna är i 50årsåldern och arbetar som projektledare, moderator och föreläsare. Anna har 
drivit sitt företag sedan 2007 och har tidigare arbetat som projektledare och kommunikatör. 
Båda Annas föräldrar är egenföretagare och hon bor tillsammans med sin man och deras två 
gemensamma barn i tonåren.  
 

5.2 Vägen till att bli egenföretagare 
Detta avsnitt beskriver kvinnornas uppväxt och hur den haft en inverkan på att starta eget 
företag.  

5.2.1 Uppväxt 
Samtliga kvinnor beskriver att deras uppväxt har påverkat vilka de är idag och även bidragit 
till det faktum att de valt att starta eget företag. Anna, Sara och Eva har föräldrar som har eller 
har haft företag. De menar att “företagarandan” alltid varit bekant för dem, men att de 
samtidigt inte reflekterat så mycket över det. Det har mer varit en form av livsstil. Kvinnorna 
beskriver hur deras föräldrar arbetat långa dagar, vilket har varit normalt för dem under deras 
uppväxt. Anna beskriver hur hennes uppväxt sett ut i en familj av egenföretagare.  
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Jag är uppvuxen i en företagarfamilj för mina föräldrar är bönder så jag är nog uppvuxen 
rätt entreprenöriellt. Att driva företag som livsstil tror jag präglar mig fortfarande ganska 
mycket i vad jag gör (Anna).  

 
Detta kan förstås utifrån Bourdieus begrepp habitus (Broady, 1991). Med hjälp av begreppet 
habitus kan detta tolkas som att kvinnornas uppväxt kan ha haft en inverkan i deras val till att 
starta eget. Anna, Sara och Eva har vuxit upp med föräldrar med eget företagande som 
livsstil. Det har därför inte varit främmande för dem att det krävs hårt arbete som 
egenföretagare. Det har även bidragit till en syn på egenföretagande som något “naturligt”, de 
har inte gjort någon skillnad mellan att vara anställd eller att vara egen. Anna förklarar att det 
för henne inte var en “stor grej” att starta eget företag. Kvinnornas resonemang kan knytas an 
till deras habitus som formats av deras uppväxt. 
 
Karin och Lisa har vuxit upp i hem där föräldrarna har akademisk utbildning. De båda säger 
att de är uppvuxna med inställningen att hårt arbete lönar sig. De tror att detta kan ha förberett 
dem inför livet som egenföretagare. Karin och Lisa har arbetat extra under studierna och varit 
duktiga i skolan. Karin beskriver vad som präglat hennes uppväxt i en familj av akademiker. 
 

Min uppfostran är “hårt arbete före belöning”, det är bara i alfabetet som nytta kommer 
före, eller ja lön kommer före möda tror jag vi har sagt. Så hårt arbete har alltid varit ett 
sätt för mig (Karin). 

 
Även detta kan förstås utifrån Bourdieus begrepp habitus (Broady, 1991). Karin och Lisas 
uppväxt har också symboliserats av hårt arbetande föräldrar, trots att föräldrarna inte driver 
eget företag. Lisas föräldrar arbetar inom vården och har arbetat på obekväma tider. 
Kvinnorna menar att egenföretagande innebär mycket ansvar. Detta är någonting Lisa har fått 
med sig från tidig ålder eftersom hennes föräldrar arbetat både kvällar, helger och nätter. Lisa 
menar att hon har fått ta mycket eget ansvar i och med att hennes föräldrars arbete hållit dem 
borta från hemmet. Intervjupersonernas uppväxt har alltså format deras habitus, vilket därmed 
påverkat hur de agerat och tänkt under sin resa till eget företag. 
 
Kvinnorna har alla studerat vidare på högskola, yrkeshögskola eller universitet. För Karin och 
Lisa har det alltid varit en självklarhet att studera vidare på en högre nivå, vilket beror på att 
deras föräldrar gjort det. Karin och Lisa kan ses som individer födda med högt kulturellt 
kapital. De var på så sätt mer benägna att studera vidare än individer med lågt kulturellt 
kapital. Utifrån Bourdieu (Broady, 1991) kan det tolkas som att Karin och Lisa har fått med 
sig högt kulturellt kapital från familjen, medan Anna, Sara och Eva själva förvärvat sitt 
kulturella kapital genom studier på högre nivå.  
 
Samtliga kvinnor har fått en specifik titel från deras studier på högre nivå. Många av 
kvinnorna säljer sin kompetens och hävdar att kompetensen från deras högre studier ger dem 
en bra grund att stå på. Kvinnorna har tagit med sig kapitalet in på det aktuella fältet för deras 
bransch. När kvinnorna har trätt in på respektive bransch har kapitalet erkänts av individerna 
på fältet. Ett exempel på detta är då Lisa med sin frisörutbildning träder in på frisörfältet och 
erkänns som frisör. I och med erkännandet av kapitalet, har kvinnorna kunnat använda sig av 
det på fältet. En förutsättning för detta är att individerna i branschen anser att kapitalet innehar 
ett värde och att det finns en marknad för kapitalet. När detta sker menar Bourdieu att 
kapitalet blir symboliskt (Broady, 1991). 
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5.3 Drivkraft/motivation 
I detta avsnitt redogörs det för de motivationsfaktorer som ligger bakom kvinnornas val att 
starta eget företag.  
 

5.3.1 Friheten att styra över sin tid  
Samtliga kvinnor anser att det innebär väldigt mycket arbete med att ha eget företag. Arbetet 
tar extremt mycket tid av kvinnorna men de hävdar att de skulle arbetat minst lika mycket 
ifall de var anställda. Det hårda arbetet är dock ingenting som skrämmer dem. Gemensamt för 
dem är att de själva väljer sina arbetstider. Kvinnorna poängterar att de har friheten att ta 
långhelger eller gå ut och tvätta bilen mitt på dagen. De upplever också att de har en större 
möjlighet att utöva fritidsintressen. Anna menar att hon upplever en frihet i att kunna avsätta 
tid för sina barn. Samtliga kvinnor menar att friheten att kunna styra över sin tid är en 
motivationsfaktor. Lisa beskriver i citatet nedan att det bästa med rollen är att kunna styra 
över arbete och ledighet.  
 

Den främsta fördelen är att jag bestämmer tiderna jag jobbar själv. Jag bestämmer när jag 
vill och jag jobbar hur lite eller mycket jag vill. De är aldrig komplicerat för vill jag vara 
ledig så är jag ledig, så det är ju det bästa (Lisa). 

 
Samtliga kvinnor uppger skäl som kan tolkas som målrationella (Weber, 1983). Eftersom 
kvinnorna har drivits till att starta eget företag för att kunna styra över sina arbetstider blir 
deras handlande målrationellt, det vill säga ett medel för att nå ett uppsatt mål. De drivs till att 
starta eget företag för att få känna friheten att kunna styra över sin tid. För Lisa handlar det 
om att kunna bestämma vilka tider hon ska arbeta. Hon vill kunna avgöra själv hur 
arbetsveckan ska se ut. Vid en anställning menar Lisa att hon hade blivit tillsagd om vilka 
arbetstider hon skulle ha. För Anna handlar det snarare om att kunna avsätta tid för sina barn. 
Genom att Anna startar eget företag når hon sitt mål att få spendera mer tid med sina barn. 
Därmed blir uppstarten av hennes företag medel för målet.  
 

5.3.2 Friheten att bestämma över sina arbetsuppgifter 
Kvinnorna säger att de drivs av att känna frihet på jobbet. Samtliga kvinnor upplever att de får 
möjligheten att arbeta med precis det de vill när de startade eget företag. De hävdar att de inte 
hade fått samma möjlighet om de var anställda eftersom de då tvingas arbeta med uppgifter de 
egentligen inte finner givande eller roliga. Som egenföretagare får kvinnorna istället 
möjligheten att vara kreativa och kan välja bort de uppgifter som inte tillfredsställer dem. 
Sara beskriver nedan hur hon drivs av att själv kunna styra över sina arbetsuppgifter.  
 

Det var nog det att jag kan styra själv vad jag kan jobba med och välja helt fritt. För att jag 
tycker om variation i vardagen och att jag får hela bredden. Jag tror det kan vara svårt att 
hitta en arbetsplats där jag får göra allt det här, då skulle jag få välja någonting. Jag tycker 
det är utmanande att jag kan välja vad jag vill (Sara).  

 
Utifrån Weber (1983) kan Saras och samtliga kvinnors handlande ses som ett målrationellt 
handlande. Samtliga kvinnor vill själv styra över sina arbetsuppgifter. För Sara handlar det 
om att hitta en arbetsplats där hon får bredden i arbetet. Detta är ingenting hon känner att hon 
kan hitta via en anställning. Uppstarten med företaget blev därför ett medel för att nå hennes 
mål. Det kan samtidigt tolkas som att Sara handlar värderationellt (1983). För Sara blir 
verksamheten både medel och mål eftersom hon via uppstarten av sitt företag, hennes medel, 
når målet att få bredden i sitt arbete. Weber (1983) menar att handlingar ofta utgörs av en 
blandning av de olika handlingstyperna. Detta är ett tydligt exempel på att Saras handling kan 
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tolkas som en kombination av de båda. Jakobsen (1999) ser egenföretagandet på ett liknande 
sätt. Hon menar att verksamheten blir både medel och mål. Utifrån Jakobsen (1999) kan vi 
tolka det som att Saras företag blir medlet för att upprätthålla hennes mål självständighet. Det 
finns ingen arbetsinsats som är för tuff för att nå verksamhetens bästa. 
 

5.3.3 Att se företaget växa och ge vinst 
Gemensamt för fyra av de fem kvinnorna är att ekonomin är en form av drivkraft med att ha 
eget företag. När ekonomi kommer på tal talar kvinnorna försiktigt kring ämnet. Intrycket blir 
att de inte vill framhäva den ekonomiska vinsten som en viktig drivkraft. Kvinnorna vill 
snarare framhäva känslan den ekonomiska biten ger dem. De menar att pengarna ger dem en 
känsla av att det är just dem som åstadkommer någonting, vilket i sin tur var en motivation till 
varför de startade eget företag. De som drivit kvinnorna under tidens gång har varit att se sina 
företag växa. I citaten nedan beskriver Sara och Lisa deras syn kring ämnet. 
  

Man behöver liksom inte vänta på lönen för pengarna på kontot stiger varje dag när 
kunderna betalar in, och det kan jag se som lite motiverande haha. Inte för att det är 
pengarna som driver mig men bara att se det växa och att det är jag som är anledningen till 
att det växer (Sara).  

 
Jag känner ju att det är en liten drivkraft till mig själv, det är ju mig det hänger på. Ska 
pengarna in måste jag jobba liksom. Man sliter åt sig själv och det är ingen annan som får 
pengarna. Så det skulle jag säga har drivit mig ändå (Lisa).  

 
Detta kan tolkas som en kombination av värderationellt handlande (Weber, 1983) och 
ekonomiska motiv (Broady, 1991). Kvinnorna motiveras av att se deras företag leva och växa. 
Detta kan ses som ett värderationellt handlande eftersom kvinnorna strävar efter att nå 
egenvärde med sin handling (Weber, 1983). Genom kvinnornas handlingar åstadkommer det 
någonting som i sin tur blir deras mål med handlingen. Ekonomiska motiven kan förstås 
utifrån Bourdieu (Broady, 1991). Kvinnorna eftersträvar ett högre ekonomiskt kapital och når 
detta genom att driva sina företag. Eftersom kvinnorna drivs av att se sina företag växa, blir 
även pengarna en drivkraft. Jakobsen (1999) menar däremot att det centrala målet i 
självständighetens livsform inte är att få företaget att växa, vilket står i kontrast till det 
kvinnorna i denna studie uttalat sig om.  
 

5.3.4 Inget annat val 
Sara, Lisa och Anna startade alla företag på grund av att de inte hade något annat val. Sara 
skulle inte få syssla med alla de tjänster hon ville om hon stannade kvar på arbetsplatsen hon 
tidigare var anställd på. Hon fick inte heller bedriva konkurrerande verksamhet parallellt med 
att jobba på arbetsplatsen. Hon valde istället att säga upp sig och starta eget. Salongen Lisa 
hade praktik på kunde inte anställa henne om hon inte var egen, vilket resulterade i att hon 
startade eget företag. Frisörbranschen består mestadels av egenföretagare och det var därmed 
inte främmande för Lisa att starta eget företag. Anna fick inte de jobb hon sökte eftersom hon 
enligt arbetsgivare ansågs vara för nischad från sin tidigare bransch. När hon gick på 
anställningsintervjuer inom den privata sektorn sa de att de tyckte hon tillhörde mer den 
offentliga sektorn och vise versa. Anna värdesatte sin kompetens högt och ville inte tacka ja 
till arbeten hon egentligen inte ville ha. Hon beslutade sig därför att starta eget företag för att 
få arbeta med det hon ville.  
  

2007 startade jag eget företag egentligen mest för att ingen ville ha mig (skratt) nej men 
det var ju liksom inte så himla lätt att komma ut och söka jobb. Jag hamnade i dilemmat 
att den privata världen inte tyckte att jag kunde jobba i näringslivet och när jag vände mig 
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till kommunen tyckte de att jag var väldigt privat. Så då bestämde jag mig för att göra en 
grej utav det (Anna). 

 
Detta kan knytas an till Bourdieus begrepp fält (Broady, 1991). För att kvinnorna inte ska 
slussas ut från arbetsmarknadsfältet och riskera arbetslöshet, krävs det att de startar eget 
företag. Anna ligger mellan två olika fält, privata sektorn och den offentliga sektorn. De två 
fälten är inriktade på olika frågor och innefattar olika regelverk. Anna får inte tillträde på 
något av dem eftersom hon på grund av sina tidigare arbetserfarenheter inte anses höra 
tillhöra varken den privata eller den offentliga sektorn. Det blir i hennes fall arbetsgivarna på 
respektive sektor som styr fältet samt bestämmer vilka som erkänns. Sara skulle bli utslussad 
från fältet om hon bedrev konkurrerande verksamhet. För Sara var det viktigare att få syssla 
med det hon ville än att ha kvar sin anställning. Hon valde därför att lämna det ena fältet för 
att träda in på det breda egenföretagarfältet. För att Lisa ska få tillträde på hennes branschfält 
krävs det dels erkännande av kompetens, dels att hon är egenföretagare. Därför drevs Lisa till 
att starta eget.  
 

5.3.5 Självförverkligande  
Samtliga kvinnor värdesätter rollen som egenföretagare högt. De uttrycker att rollen är 
betydelsefull för dem eftersom den ger möjligheten att arbeta mot att uppnå deras personliga 
mål. Vid en anställning hade det varit svårare för dem att uppnå sina personliga mål. 
Kvinnorna identifierar sig starkt med sina företag och egenföretagarrollen ger dem glädje och 
energi till att arbeta vidare. Den skapar även möjlighet för dem att nå självförverkligande. Det 
blir således en motivationsfaktor till att driva eget företag. Detta kan kopplas till Jakobsens 
(1999) beskrivning av självständighetens livsform. Kvinnorna når självförverkligande genom 
rollen som egenföretagare och Jakobsen (1999) menar att självförverkligande är det man bör 
eftersträva i vardagen. Att vara sin egen och verksam för sig själv är enligt Jakobsen (1999) 
målet och det goda i livet i självständighetens livsform.  
 

Jag har börjat med att uppnå mina personliga mål. Att jag känner att jag fått friheten där 
jag verkligen kan säga att jag har ett högkvalitativt liv. Jag har lyckats skapa en tillvaro 
där jag får bekräftat med återkommande kunder som är glada och nöjda som vill komma 
tillbaka. Det ger mig en jättehärlig känsla (Karin).  

 
Kvinnorna menar även att rollen är betydelsefull för samhället. En del av kvinnorna anser att 
de idag hjälper människor med sin kompetens. Sara menar att hon hjälper människor att nå 
sina personliga mål inom hälsa genom sitt företag. Karin förklarar att en framtidsplan är att 
hennes företag ska vara mer samhällsnyttigt. Detta kan tolkas som att kvinnorna upplever att 
deras roll som egenföretagare är betydelsefull för samhället.  
 

5.4 Upplevelser av egenföretagandets villkor 
I detta avsnitt beskriver vi hur kvinnorna upplever sitt egenföretagande. De talar dels om 
ensamheten med att ha eget företag, dels om vilka risker och hinder de stött på under sin tid 
som egenföretagare. De beskriver även hur det är att vara kvinna och ha eget företag. 
 

5.4.1 Ensamheten 
Kvinnorna beskriver både för-och nackdelar med att vara ensam med sitt företagande. En 
fördel är att de själva får bestämma hur de vill sköta arbetet utan att någon bestämmer över 
dem. De anser dock att de även upplever en nackdel med att vara ensam i besluten. 
Ensamheten kan enligt kvinnorna leda till att de känner sig väldigt utelämnade i situationer 



	   22	  

när det går dåligt. I sådana situationer kan ensamheten kännas tung eftersom det inte finns 
någon kollega som stöttar dem i beslutet. Kvinnorna anser att det ofta saknas någon att bolla 
idéer med. Dock framför kvinnorna att detta går att lösa genom att nätverka med andra 
egenföretagare: 
 

Ensamheten kan ju bli det som blir baksidan om du är den typen som vill tillhöra 
någonting stort. Då tänker jag att man kan lösa det genom att nätverka eller hänga  
ihop organisationer och så (Karin).  

 
Flera av kvinnorna berättar om nätverksträffar där de får en chans att knyta kontakter med 
andra egenföretagare. Genom att ansluta sig till nätverk utökar kvinnorna sitt sociala kapital. 
Via nätverksträffarna skapar kvinnorna nya kontakter de kan dra nytta av genom att ta lärdom 
från varandra. Utifrån Bourdieu (Broady, 1991) kan detta tolkas som att kvinnorna skapar ett 
högre socialt kapital på det gemensamma företagarfältet. De får även en möjlighet att 
nätverka med personer inom samma bransch som dem själva, vilket enligt Bourdieu (Broady, 
1991) skulle kunna tolkas som att de nätverkar med personer från deras specifika branschfält.  
 

5.4.2 Hinder 
Kvinnorna har under uppstarten av företaget stött på en del hinder. Ett hinder kvinnorna 
benämner med att vara egenföretagare är det administrativa arbetet. Karin beskriver att det är 
svårt att hinna med både det administrativa och det övriga arbetet. Det administrativa blir 
något som hon gör på kvällstid vilket gör gränsen mellan arbetsliv och privatliv flytande. De 
övriga fyra menar att de inte har kunskapen kring det administrativa. De har därför hyrt in en 
extern person som hjälp, i de flesta av kvinnornas fall en revisor.  
 
Eva beskriver en svårighet kring föräldrapenning. När Eva skulle söka föräldrapenning 
upplevde hon en okunskap hos försäkringskassan gällande egenföretagare. Hon kände att hon 
inte fick den hjälp hon behövde och att hon själv inte besitter sådan kunskap. Eva anser detta 
vara underligt med tanke på hur många egenföretagare det finns i Sverige idag. Hon tror att 
det i sådana fall hade underlättat att vara anställd.  
 
Ytterligare ett hinder kvinnorna benämner är att få tiden att räcka till. De menar att det krävs 
mycket arbete för att få företaget att utvecklas och växa. Rollen som egenföretagare innefattar 
ett flertal arbetsområden, kvinnorna menar att det ibland hade underlättat att vara flera 
personer inom företaget. Då hade alla haft varsitt arbetsområde att lägga sitt fokus på, vilket 
hade lett till att företaget hade kunnat växa i en snabbare takt. Jakobsen (1999) menar att flera 
medarbetare inom det egna företaget inte alltid är positivt. Det kan snarare innebära oönskade 
relationer som kan innebära en risk för företaget. Som nämnt i stycket avsnitt 5.3.3 menar 
även Jakobsen (1999) att det centrala i självständighetens livsform inte handlar om att se 
företaget växa. Eva belyser nedan problemet att få tiden att räcka till. 
 

Ja man jobbar ju dygnet runt. Jag har en 6 månaders bebis hemma som jag försöker bolla 
eller hur ska man säga? Man får verkligen försöka pyssla ihop för att få tiden att räcka till, 
både till företaget och barn och det har lite i sig varit en kamp (Eva). 

 
Trots att kvinnorna ser den ekonomiska vinsten som någonting positivt upplever de att det 
finns en baksida av ekonomin. En del av kvinnorna förklarar att de arbetar mer men att de 
nödvändigtvis inte tjänar mer. Ansvaret ligger hos kvinnorna själva när det gäller att få in 
pengar till företaget. Vissa månader är det tufft ekonomiskt och kvinnorna beskriver att 
efterfrågan på marknaden styr hur mycket arbete de har. Karin menar att det oftast är mindre 
arbete under sommarmånaderna. Detta leder till att arbetet måste planeras i god tid för att inte 
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riskera ekonomisk förlust. Ytterligare en faktor kvinnorna upplever kan leda till ekonomisk 
förlust är att vara sjuka.  
  

Om man blir sjuk blir man drabbad rent ekonomiskt sätt så sjuk är väl ingenting man är 
speciellt ofta, det skulle jag säga är största nackdelen. Är du anställd kan du ringa till chefen 
och säga att du är sjuk, jag har ju kunder som står på kö och väntar, det är ju bara mig det 
hänger på att jobba ikapp det (Lisa).  

 
Kvinnornas utsagor kan jämföras med Jakobsen (1999) resonemang om att sjukdomar skapar 
indirekta risker för företaget. Likt kvinnorna menar Jakobsen (1999) att sjukdomar leder till 
ekonomisk förlust. Anna förklarar att en sjukskrivning skulle leda till nedläggning av hennes 
verksamhet. Kvinnornas agerande för att motverka hinder kan kopplas till Webers (1983) 
begrepp målrationellt handlande. För att inte riskera att gå med ekonomisk förlust måste 
kvinnorna noga kalkylera hur de ska gå tillväga. De måste planera deras arbetsprocess så att 
de vid möjlig sjukdom eller lågkonjunktur inte behöver lägga ned sin verksamhet. Kvinnorna 
har inte samma möjligheter som en anställd eftersom de själva bär ansvaret. För att nå sina 
uppsatta mål med företaget måste de därför handla målrationellt.  
 

5.4.3 Att vara kvinna och ha eget företag 
Majoriteten av kvinnorna har inte reflekterat över att de har upplevt några svårigheter med att 
vara just kvinna och egenföretagare. Vid motgångar har kvinnorna inte upplevt att det berott 
specifikt på deras kön. De har snarare trott att motgångarna gäller alla egenföretagare oavsett 
kön. Samtliga kvinnor har svårt att besvara frågan “hur upplever du att det är att vara kvinna 
och egenföretagare?”. De ger svar som “kul” eller “det har jag inte tänkt på”. Ett flertal av 
kvinnorna beskriver att de är uppväxta med föräldrar med ett jämställt perspektiv. Detta har 
lett till att de ser män och kvinnor som jämlika. Det skulle alltså utifrån Bourdieus begrepp 
habitus (Broady, 1991) kunna tolkas som att kvinnornas uppväxt gjort att de enligt sin egen 
utsago har en jämställd syn på män och kvinnor.  
 

Jag har tänkt på den frågan, jag är inte den som tänker att det är motgångar för att jag är 
kvinna. Man kan ju ha svårigheter i vissa situationer vem man än är för man har ju vissa 
kompetenser innan och så. Visst finns det fördelar och nackdelar men jag kan inte säga att 
det beror på att jag är kvinna, jag tycker inte det (Eva).  

 
En av kvinnorna beskriver att hon upplevt en fördel med att vara ung kvinna i vissa 
sammanhang där majoriteten varit män. Hon menar att männen har sett henne som ödmjuk, 
vilket underlättat för henne att få dem med sig i beslut på företagarområdet utan något större 
motstånd. Det är främst i nätverken kvinnorna upplever skillnader mellan män och kvinnor 
som egenföretagare. De flesta nätverk består mestadels av män och karaktäriseras av en 
“machokultur”. De beskriver “machokulturen” som “grabbig”, vilket kvinnorna inte gillar. En 
av kvinnorna upplever att det som kvinna är svårt att bli insläppt i nätverk bestående 
mestadels av män. Besluten fattas i mindre konstellationer och ett flertal av kvinnorna har 
blivit vända ryggen. Dock poängterar kvinnorna att de inte med säkerhet kan säga att detta 
beror på deras kön. På grund av den manliga jargongen har en del av kvinnorna valt att 
ansluta sig till nätverk bestående av endast kvinnor. Eftersom kvinnorna känner sig utanför 
och ohörda söker de sig till fält bestående av kvinnor. Kvinnorna känner att de får mer 
inflytande på dessa fält. Detta beskriver Anna nedan.  
 

Men viss, härskarteknik har jag varit utsatt för ganska mycket. Att man vänder ryggen emot, att 
man har små samtal där borta i grupp och man vet att det har bestämts saker i bastun (Anna). 
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Detta kan kopplas till Bourdieus begrepp fält (Broady, 1991). Kvinnorna blir uteslutna och 
har ingen talan i vissa mansdominerade nätverk. Detta kan tolkas som att männen styr fältet. 
De sitter inne på mandatet att bestämma vilka som får erkännande på det aktuella fältet. Den 
manliga jargongen sätter upp ramar för beteende, vilket gör att kvinnorna känner att de inte 
passar in. Trots att männen och kvinnorna gemensamt strider för någonting och har samma 
kunskap kring ämnet, får kvinnorna inte erkännande på fältet. Eftersom kvinnorna känner sig 
utanför och ohörda söker de sig till fält bestående av kvinnor, där de upplever att de får mer 
inflytande.  
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6.0 SLUTSATS  

I detta kapitel besvaras frågeställningarna och slutsatser från studien presenteras.   
 
6.1 Hur beskriver kvinnorna sin väg till att bli egenföretagare? 
Vägen till kvinnornas egenföretagande kan tolkas utifrån Bourdieus begrepp habitus (Broady, 
1991). Utifrån analysen av empiriska materialet kan vi dra slutsatsen att kvinnornas uppväxt 
har påverkat deras väg till att starta eget företag. En gemensam aspekt för kvinnorna är deras 
syn på arbete. Hårt arbete har genomsyrat kvinnornas uppväxt och de har tagit med sig denna 
syn in i deras egna beslut kring att starta eget företag. Det kan tolkas som att kvinnorna ser 
hårt arbete som något positivt. Deras upplevelser kring hårt arbete från uppväxten verkar inte 
ha avskräckt dem från att ha startat eget företag. De har snarare sett hårt arbete som en 
förutsättning för att nå framgång.  
 
Att ha föräldrar som driver eller har drivit eget företag kan också ha spelat en roll under 
kvinnornas väg till egenföretagande. En del av kvinnorna har vuxit upp med föräldrar som 
driver eget och det har därför inte varit främmande för dem att själva starta eget företag. 
 
Parallellt med detta upplever kvinnorna deras utbildning som avgörande för dem. Utan 
utbildning hade de inte fått tillgång till de fält de vill starta företag på. En del av kvinnorna 
har tagit med sig denna syn hemifrån i och med ett ärvt kulturellt kapital. Övriga kvinnor har 
eftersträvat ett högt kulturellt kapital och förvärvat detta genom studier på högre nivå. 
 
Sammantaget kan vi dra slutsatsen att kvinnornas uppväxt präglat av hårt arbetande föräldrar 
kan ha påverkat deras handlande och lett dem till att starta eget företag. Ytterligare en slutsats 
vi kan dra är att kvinnornas utbildning har varit ett delstopp på vägen till att starta eget 
företag.  
 

6.2 Vad har motiverat kvinnorna till att bli egenföretagare? 
Meningen bakom kvinnornas handlande kan tolkas både målrationellt och värderationellt 
(Weber, 1983). Mål som de satte upp handlade om frihet över den egna tiden och 
arbetsuppgifter samt att tjäna pengar. Kvinnorna hävdade att denna frihet inte gick att nå 
genom en anställning. I och med detta blev företagandet ett medel för att kunna känna den 
frihet de eftersträvade.  
 
Parallellt med detta upplevde de ett egenvärde i egenföretagandet, med värderingar som 
handlade om att förverkliga sig själv, se sin skapelse växa samt att bidra till någon form av 
samhällsnytta. Genom att starta eget företag fick kvinnorna en känsla av att de åstadkom 
någonting. Kvinnorna anser att de genom rollen som egenföretagare har kunnat uppnå sina 
personliga mål och fått en möjlighet att vara samhällsnyttiga. Detta har i sin tur bidragit till att 
de uppnått självförverkligande. 
 
Resultatet från empirin kan inte helt knytas an till Jakobsens (1999) resonemang om 
självständighetens livsform. Ett centralt mål för kvinnorna i denna studie har varit att se 
företaget växa. Detta står i kontrast till Jakobsen (1999) eftersom hon menar att det centrala i 
livsformen är att vara sin egen, och inte företagets tillväxt. Kvinnorna i denna studie förhåller 
sig mer instrumentellt än att se företaget som en livsform.  
 
Det har dock inte enbart varit positiva aspekter som drivit kvinnorna till att starta eget företag. 
För ett flertal av kvinnorna handlade det om att de inte fick de arbeten de sökte eller fick 



	   26	  

arbeta kvar på sin nuvarande arbetsplats. Kvinnorna upplevde att de inte hade något annat val 
än att starta eget företag om de ville arbeta inom sin bransch.  
 
Vi kan alltså dra slutsatsen att det kan vara en kombination av flera faktorer som motiverat 
kvinnorna till att starta eget företag.  
 

6.3 Vilka upplevelser har kvinnorna av egenföretagandets villkor? 
Samtliga kvinnor beskriver att vägen till att bli egenföretagare inte varit helt enkel. Detta kan 
förstås utifrån Jakobsens (1999) resonemang om risker. Ekonomin styr väldigt mycket av 
deras företagande. En motgång i livet kan innebära att kvinnorna måste lägga ned sin 
verksamhet. Det är dem själva som ligger bakom företagets resultat och de har därför inte tid 
att vara sjukskrivna eller gå igenom personliga kriser. Vår tolkning är att det kan finnas en 
förväntning på att kvinnorna skall vara en “superkvinna” som klarar av alla motgångar.  
 
Kvinnorna har upplevt ett flertal hinder under tiden som bland annat bestått av deras känsla 
att räcka till som person, få tid till att utveckla företaget samt att få företaget att växa. 
Kvinnorna hävdar även att det ibland varit svårt att dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv, 
vilket lett till att arbetet ofta tagits med hem på kvällen för att hinna med alla arbetsuppgifter. 
 
En baksida med att vara egenföretagare anser kvinnorna vara ensamheten. Avsaknaden av 
kollegor innebär att den sociala kontakten blir liten. För kvinnorna blir det därför väldigt 
betydelsefullt att nätverka. De menar att de genom nätverken kan bolla idéer och känna en 
form av gemenskap. Detta leder till ny kunskap eftersom de kan dra lärdom av andra 
egenföretagare i nätverken. Gemensamt för kvinnorna är dock att de upplever en skillnad 
mellan män och kvinnor i nätverken. Nätverken består mestadels av män och präglas av en 
manlig kultur de inte trivs med. Den manliga jargongen skapar utanförskap för kvinnorna och 
de ansluter sig därför till nätverk bestående av kvinnor.  
 
Det framgår tydligt att kvinnorna har upplevt ett flertal hinder med att vara egenföretagare. 
Trots detta har kvinnorna valt att fortsätta driva sina företag och vi kan dra slutsatsen att de 
upplevt fördelarna som övervägande. 
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7.0 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REFLEKTION 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att jämföra resultatet med den tidigare forskning som 
presenterades under avsnitt två. Därefter förs en diskussion om resultatet från studien i sin 
helhet. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning.  
 

7.1 Diskussion i förhållande till tidigare forskning 
Intervjupersonernas utsagor har i stor utsträckning stämt överens med tidigare forskning. 
Delar av resultatet i studien överensstämmer med Orhan och Scotts (2001) studie. Studien 
beskriver att miljön en kvinna växer upp i påverkar kvinnors val till att bli egenföretagare. 
Detta avspeglas i resultatet för denna studie eftersom kvinnornas uppväxt haft en inverkan på 
deras beslut till att bli egenföretagare. 
 
En motivationsfaktor som framkommit ur empirin kan förankras till resultatet i Lees (1996) 
studie. Gemensamt för Lee (1996) och kvinnorna i denna studie är att friheten vid 
beslutsfattande lockar kvinnor till att starta eget företag. För kvinnorna i denna studie gäller 
det beslutsfattande kring dels arbetstider, dels arbetsuppgifter. 
 
Ytterligare en motivationsfaktor som framkommit ur empirin är att en del av kvinnorna inte 
hade något annat val än att starta eget företag. Tominc och Rebernik (2006) menar att en 
individ startar eget företag på grund av att det finns en brist på arbetsmöjligheter, vilket 
stämmer överens med vad kvinnorna i denna studie beskrivit. Detta ligger även i linje med det 
Orhan och Scott (2001) framställer som en push-faktor för kvinnor att starta eget företag. I 
deras studie framkom det att självförverkligande är den främsta pull-faktorn till att starta eget 
företag. De menar även att viljan att kunna åstadkomma någonting är en pull-faktor. Dessa 
resultat stärks i vår studie eftersom kvinnorna anser att deras företagande ger dem möjligheten 
att nå självförverkligande, samt att de åstadkommer någonting genom att vara 
samhällsnyttiga.  
 
Kvinnornas uttalanden har stått i kontrast till tidigare forskning när frågan om företagets 
tillväxt kommit på tal. Kvinnorna i denna studie anser att de motiverats av att se företaget 
växa. Detta har inte överensstämt med Allen och Curington (2014) påstående om att kvinnor 
vill tjäna pengar till familjen vid startande av företag, och inte för att få en rikedom. En möjlig 
tolkning av detta kan vara att denna studie är gjord i Sverige och Allen och Curingtons (2014) 
studie är gjord i USA. Det kan skilja sig i respektive land gällande hur det talas om pengar i 
samhället. Det kan handla om en skillnad i familjeideologi i Sverige och USA. Kvinnor i 
Sverige kan möjligen tendera att prata mer om karriär än amerikanska kvinnor. 
 
Tominc och Rebernik (2006) förklarar även att kvinnor är mindre benägna att starta eget 
företag eftersom det finns en rädsla för att misslyckas. De menar att kvinnorna inte vågar ta 
lika mycket risker eftersom de inte har samma kunskap som männen. Detta är dock ingenting 
som överensstämmer med resultatet från vår empiri. Detta kan bero på att vårt urval är 
kvinnor som redan startat eget företag. Kvinnorna i denna studie har startat eget företag trots 
riskerna det medför. En möjlig tolkning av dessa skillnader skulle även här kunna vara att det 
skiljer sig länder emellan. En tänkbar tolkning kan vara att länder i Östeuropa fortfarande har 
andra arbetsvillkor och att kvinnorna i dessa länder inte har samma förutsättningar som 
kvinnor i Sverige. Kvinnorna i Östeuropa vågar möjligen inte ta lika mycket risker som 
kvinnorna i Sverige eftersom ett misslyckande skulle innebära att de inte kan försörja familj 
och barn.  
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Kvinnorna benämner ensamheten som en nackdel med att vara egenföretagare. Ensamheten 
var även en aspekt Johanssons (2009) avhandling behandlar. Han beskriver hur en individ 
med eget företag inte får samma sociala kontakt som en anställd får. Likt Johanssons (2009) 
resultat upplever kvinnorna avsaknaden av arbetskamrater som en nackdel.  
 
Thébaud (2010) beskriver egenföretagande som en manlig bransch där männen är de som 
lyckas. Hon menar även att kvinnorna som startar eget företag inte lyckas på grund av 
mansdominansen. Kvinnorna i denna studie menar att de upplevt mansdominansen i nätverk 
men att det dock inte hindrat dem från att lyckas med sina företag. De anser att motgångar 
inte beror på kön utan att motgångar är naturligt för alla egenföretagare. Thébaud (2010) 
menar också att det krävs en högre utbildning för att kvinnorna ska se sig själva som 
kompetenta nog att klara av att driva eget företag. Detta går att dra en parallell med denna 
studie. Kvinnorna anser att det krävs en utbildning för att ta sig in på respektive branschfält 
och för att lyckas. Kvinnorna i denna studie upplever samma uteslutning från de 
mansdominerande nätverken som Yetim (2008) talar om i sin studie. Detta finner vi intressant 
eftersom Sverige och Turkiet har skilda kulturer och skilda sett att se på kvinnor. Trots detta 
upplever kvinnorna i respektive land samma uteslutning. 
 

7.2 Diskussion kring studiens resultat 
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnors väg till egenföretagande sett ut, vad som 
motiverat dem och vilka upplevelser de har av egenföretagandets villkor. Vi har fått svar på 
frågeställningarna och har fått en djupare förståelse för vad det innebär att vara 
egenföretagare.  
 
Vi förvånades över att de flesta kvinnorna inte upplevde problem kring mamma/hustrurollen 
och företagarrollen. I allmän mening benämns relationen kvinnor och karriär som någorlunda 
problematiskt. Ofta kolliderar förväntningarna på yrkesrollen och mamma/hustrurollen. Vi 
gick in i studien med en föreställning om att kvinnorna skulle uppleva en svårighet kring att 
kombinera de olika rollerna. Så var dock inte fallet. Kvinnorna talade mer om fördelarna 
egenföretagandet gav dem i deras olika roller. De menade att de själva kunde styra över när 
de skulle arbeta respektive vara hemma med familjen.  
 
Vi hade även en föreställning om att kvinnorna skulle uppleva att arbetet inkräktade på deras 
fritidsintressen. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att de hade tid att utöva 
fritidsintressen trots att de arbetade mycket. Även här ansåg kvinnorna att de i och med att de 
är egenföretagare kan styra över arbetstid och fritid. Några av kvinnorna förklarade att en 
negativ aspekt av det hårda arbetet var att de ofta blir trötta, kvinnorna väljer då själva att 
välja bort fritidsintressen. Ett flertal av kvinnorna var dock engagerade i verksamheter utanför 
arbetet, då inom deras fritidsintressen. Detta var någonting de ansåg berika deras vardag. 
 
Det har förts en diskussion kring valet av teori. De valda teorierna har bidragit till en större 
förståelse men vi har under studiens gång ställt oss frågan om andra teorier hade bidragit med 
ett bredare perspektiv. Det har vid tillfällen varit svårt att särskilja om kvinnornas handlande 
varit målrationellt eller värderationellt, men som Weber (1983) menar är det ofta en 
kombination av dem. Vi kan även konstatera att alla typer av handlingar i praktiken är 
rationella, och att det därför fungerat att använda Webers olika handlingstyper. Vidare anser 
vi att Bourdieus begreppsapparat och Jakobsens begrepp självständighetens livsform har varit 
applicerbara på den insamlade empirin. Trots att Bourdieus begreppsapparat är gammal anser 
vi att begreppen fortfarande är aktuella i samhället.  
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Utifrån den kunskap vi besitter idag hade vi valt att utgå från ett större urval om vi hade gjort 
studien igen. En svårighet kring studien var att först och främst hitta intervjupersoner att 
intervjua inom det geografiska område vi hade förutsättningar för att röra oss på. Det var även 
svårt att hitta intervjupersoner som hade tid att ställa upp. Likt resultaten från denna studie tar 
det mycket tid att driva eget företag och detta kan vara en anledning till varför en del av de 
förfrågade inte hade tid. Ett större urval hade möjliggjort en generalisering av studien, vilket 
är någonting vi inte kunnat göra på grund av det lilla urvalet. Vi har dock kunnat göra en 
måttlig generalisering av studien, vilket vi upplever som positivt.  
 
Resultatet från denna studie har bidragit med en sociologisk synvinkel på forskningsfrågan. 
Detta eftersom vi undersökt hur uppväxt haft en inverkan på kvinnornas väg till att starta eget 
företag. Det har även blivit sociologiskt i och med att vi förklarar kvinnornas väg till 
egenföretagande genom Webers (1983) handlingsteori. Studien får ytterligare en sociologisk 
synvinkel eftersom den undersöker upplevelser av egenföretagandets villkor.  
 

7.3 Förslag till framtida forskning 
Som tidigare nämnt är området kring kvinnor som är egenföretagare delvis utforskat. Dock 
har större delar av den tidigare forskningen gjorts på länder utanför Norden. Vi anser att 
denna studie bidrar med en intressant synvinkel eftersom studien undersökt frågan i Sverige 
ur ett sociologiskt perspektiv. I denna studie har det inte lagts något större fokus på ålder. Vi 
skulle finna det intressant att studera hur det ser ut för unga eller äldre egenföretagare. Det 
kan möjligen skilja sig något i motivationsfaktorer samt upplevelser beroende på vilken ålder 
man har. Denna frågeställning skulle kunna ligga till grund för framtida forskning. Ytterligare 
en aspekt värd att studera vidare är frågan om genus och egenföretagande. Denna studie har 
enbart riktat in sig på kvinnor. Det skulle därför vara intressant att studera frågan ur ett 
genusperspektiv och fördjupa sig i skillnader mellan att vara man eller kvinna och ha eget 
företag. En sådan studie skulle kunna genomföras på ett kvantitativt sätt. På så sätt skulle det 
gå att nå ut till en stor population av egenföretagare och svaren skulle kunna generaliseras till 
egenföretagare i Sverige. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide. 
 
Presentation och inledning 
Tack för att du är med och hjälper till i vår studie. Vi vill undersöka vad som motiverar 
kvinnor som är egenföretagare till att starta eget företag och hur de beskriver sin väg till 
egenföretagande. Syftet med studien är att genom dessa intervjuer skapa ökad förståelse för 
kvinnan som egenföretagare samt hennes motivation till företagande. 

Är det okej att vi spelar in denna intervju? Materialet kommer enbart att användas 
som underlag för analys i denna studie. Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt, 
och du och ditt företag kommer att ges fiktiva namn. Du kan när som helst under studiens och 
intervjuns gång välja att inte medverka och du behöver i så fall inte ge en anledning. Om du 
önskar så kommer du även att få möjlighet att läsa igenom materialet från intervjun för att 
godkänna att allting uppfattas på rätt sätt.   
 
Personlig bakgrund 
Vill du berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör? 

• Namn 
• Ålder 
• Familjesituation 
• Företag 

o Vad gör ditt företag? 
o Hur länge har ditt företag varit verksamt? 
o Hur många anställda har du? 
o Berätta kort om en vanlig dag för dig på din arbetsplats. 

 
Vägen till egenföretagande 
Intervjupersonens uppväxt 

• Var växte du upp? 
• Vad arbetade/arbetar dina föräldrar med? (har dem studerat på högskola?) 
• Vill du berätta lite kring din väg till ditt egenföretagande?  

o Vad gjorde du innan du startade eget företag? 
o Har du länge tänkt på att starta eget företag? 
o Hur var dina tidigare erfarenheter från branschen?  

§ Hade du några eller var det helt nytt för dig? 
• Hade du några tidigare erfarenheter av egenföretagande, egna eller i släkten?  

 
Motivation till att bli egenföretagare 

• Vad anser du vara den viktigaste anledningen till att du startade eget? 
• Var det ditt eget beslut eller var någon annan involverad i beslutet? 
• Har du någon gång ångrat ditt val av att starta eget? I så fall varför/varför inte?  
• Vad har du för mål med verksamheten? Har du uppnått målen? Vad har du för planer 

för framtiden? 
• Kan du tänka dig att gå tillbaka till att vara anställd för någon annan? 

 

Betydelse och erfarenheter av egenföretagande 
• Vad innebär rollen som egenföretagare? Är den av betydelsen för andra, bra för 

samhället…?  
• Trivs du bra med rollen som egenföretagare? Är det viktigt för dig att vara 

egenföretagare?  



	  

• Hur upplever du det att vara kvinna och egenföretagare? 
• Vad tycker du är för och nackdelar med att vara egenföretagare?  
• Upplever du några svårigheter eller hinder med att vara egenföretagare?  
• Om du varit anställd, hur upplever du skillnaden mellan en sådan anställning och 

egenföretagande?  
• Upplever du att du har mer/mindre tid för andra intressen nu när du är egenföretagare?  

 
Avslutning 

• Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
• Är det ok att återkomma och ställa någon följdfråga om det är något som vi känner att 

vi behöver utveckla?  
 
Tack för din tid och ditt engagemang! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

BILAGA 2 
Mail till intervjupersoner. 
 
Hej!  
Vi är två studenter från Örebro universitet som just nu skriver vår C-uppsats inom ämnet 
sociologi. I vår C-uppsats vill vi undersöka hur kvinnor som är egenföretagare beskriver sin 
väg till egenföretagande och vad som har motiverat dem. Vi vill även ta reda på vilken 
betydelse deras egenföretagande har för dem idag. 
 
Just nu söker vi intervjupersoner som vill delta i studien. Intervjun planeras att äga rum i 
slutet av vecka 47 eller under vecka 48. Den beräknas ta ca en timme och du som 
intervjuperson bestämmer vart intervjun ska äga rum. Din medverkan i denna intervju 
kommer vara anonym och ditt namn och ditt företag kommer presenteras med fiktiva namn.  
 
Hoppas detta låter intressant och du vill hjälpa oss i vår studie! 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!  
Tack på förhand!   
 

Clara Backlund      Johanna Holmdahl 
0739692515        0730557370 
clara_backlund@msn.com     johannaholmdahl@hotmail.com  
 
 


