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Abstract 
The purpose of this study has been to investigate how female entrepreneurs with employees perceive their role. It has 
also been to explore factors driving female leaders to expand their businesses, as well as internal and external factors 
that typically affect female entrepreneurship. Empiric data has been collected using in-depth interviews, and analysis 
performed using grounded theory and narrative analysis tools. 
 
The results show that female entrepreneurs face conditions different from those of male entrepreneurs, and that 
females’ subordinate position persist. There is also a clear predefined view of female leadership, which might hinder 
female entrepreneurs in expansion by making them overly focus on caring for the well-being of their employees. The 
family is an important source of support for the female entrepreneur, but also a cause of additional work as the 
running of the household is still seen as her responsibility. To foster more women to take on an entrepreneurial role 
and start their own business, as well as to encourage expansion of existing businesses, there is a need to invest in 
female networks. 
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Förord 
Ledarskap är något som intresserat mig under hela utbildningen på Samhälls- och kulturanalys 
och därför är jag glad över att kunna skriva min magisteruppsats om kvinnliga företagare. Ett 
stort tack till alla kvinnliga företagare som har ställt upp på en intervju trots att det ibland varit 
knappt om tid. Jag vill tacka Monica Hjern på Näringslivets Hus i Norrköping för ett gott 
samarbete och för allt stöd du givit mig under arbetet med uppsatsen, samt den information som 
du gjort tillgänglig för mig. Jag vill också tacka Mirjaliisa Lukkarinen Kvist för all hjälp. En bra 
handledare betyder mycket då en uppsats blir till och det har du verkligen varit. Tack Bibbi 
Petterson för att du gav mig chansen att skriva min uppsats i Företagshuset. Tack också till alla 
företagare i Företagshuset som på olika sätt har stöttat mig under uppsatsens gång. Det har 
verkligen varit berikande och kul att lära känna er alla. Tack Peter för ditt stöd och för att all hjälp 
med översättning av sammanfattningen. Tillsist vill jag också rikta ett tack till min familj och mina 
vänner som funnits där för mig hela tiden. 
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Inledning  
Regeringen har avsatt hundra miljoner kronor i budgeten för att främja kvinnors företagande. 
Dessa ska användas både till att få fler kvinnor att starta företag men också till att utveckla dem 
som redan finns.1 Att driva sitt eget företag innebär enligt min uppfattning både frihet att påverka 
sitt arbete men också ett stort ansvar över arbetet. En egen företagare kan vara både chef och 
ägare och skiljer därmed från chefer som är anställda på andras företag. Vad karaktäriserar då den 
kvinnliga företagaren och varför behövs det avsättas särskilda pengar för att främja kvinnliga 
företagare? Med kvinnliga företagare menar jag kvinnor som äger företag. 
 
En tidigare studie Bilder av kvinnligt företagande i Norrköping utförd åt Norrköpingskommun av 
Jennie Högström visar på att 28 % av företagarna i Norrköpings kommun är kvinnor. De företag 
som ägs av kvinnor existerar endast i liten omfattning och har oftast inga anställda förutom 
eventuella familjemedlemmar. Studien visar också på att dessa kvinnor inte strävar efter att 
expandera i samma utsträckning som män. De kvinnor som deltagit i studien uppger att de fått 
kämpa mot samhällets bilder av företagaren som en man, vilket medfört att deras eget 
företagande inte ansetts lika viktigt. Studien som genomfördes på Norrköpings kommuns 
beställning omfattar både soloföretagare och större företag. Gemensamt för dem alla är dock att 
de finns i Norrköpingskommun och ägs av kvinnor.2 Efter att ha läst denna studie väcktes mitt 
intresse för kvinnliga företagare och frågan varför de flesta var soloföretagare. Jag blev 
intresserad av att ta reda på vilka företag i Norrköpings kommun som ägdes av kvinnor och hade 
flera anställda, samt ville expandera eller hade expanderat. Vilka villkor hade denna grupp 
kvinnliga företagare och vad hade fått dem att expandera? Högströms studie byggde på både 
intervjuer och enkäter. Syftet med studien var att få fram en bild av kvinnor företagande som 
finns. Jag ville få en djupare kunskap om den grupp kvinnor som hade expanderat och därför 
valde jag att studera just dem.  
 
Denna studie har jag utfört i samarbete med Näringslivets hus i Norrköpings kommun. Jag 
kontaktade Monica Hjern som arbetar med näringslivsfrågor. Av henne fick jag ett antal tidigare 
rapporter och uppsatser att inspireras av. Bland annat Bilder av kvinnligt företagande. Jag har själv fått 
utforma min studie utifrån mina önskemål. 

Disposition 
Uppsatsen kommer att ha följande upplägg. Först kommer syftet och de frågor jag utgått ifrån att 
presenteras. Jag beskriver sedan vilken metod jag valt och hur jag gått tillväga för att få kontakt 
med forskningsfältet och de personer som kom att bli informanter. I teoriavsnittet som följer 
efter metod gör jag en kortare presentation av de teorier jag använt mig av i analysen. Meningen 

                                                 
1 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1365365 2007-05-14 kl. 22: 50 
2 Jennie Högström Bilder av kvinnligt företagande i Norrköping (Norrköping, 2003) 
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med detta avsnitt är att introducera läsaren för teorierna för att sedan utveckla dem i analysen. I 
detta avsnitt återfinns också min ontologiska utgångspunkt. Vidare har jag presenterat tidigare 
forskning som bedrivits på området kvinnliga företagare. I min analys presenterar jag resultatet av 
mina intervjuer. Detta sker genom att mina informanters svar lyfts fram och relateras till den teori 
som presenterats tidigare. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag också presenterar mina 
slutsatser samt förslag till fortsatt forskning.    

Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur det är att vara kvinna och driva ett eget företag med 
flera anställda. Jag vill undersöka hur kvinnorna upplever sin roll som företagsledare. Jag vill 
också studera huruvida de anser att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 
företagsledare, hur dessa gestaltar sig och vad de får för konsekvenser för dem själva som 
företagsledare. Syftet är också att undersöka om och i så fall hur kvinnor som driver företag med 
flera anställda skiljer sig från den bild av kvinnliga företagare som jag nämnde in inledningen. 
Den bild som visar att kvinnor ofta driver företag i småskalighet och inte vill expandera till 
skillnad från manliga företagare. Mitt syfte är också att denna uppsats ska tillföra nya kunskaper 
som kan användas och förmedlas till andra kvinnliga företagare.  
 
Jag kommer att utgå från följande frågor: 

• Hur kom det sig att informanterna blev egenföretagare? 

• Hur upplever mina informanter att det är att vara kvinnlig företagsledare? 

• Vad är det som gjort att informanterna valt att expandera? 

• Vilka inre respektive yttre faktorer påverkar företagandet? Med inre faktorer menar jag de 

som kommer inifrån till exempel drivkrafter och med yttre faktorer menar jag de som 

kommer från omvärlden till exempel efterfrågan på marknaden. 

Metod 

Jag vill undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar kvinnliga företagare har av att vara 
företagsledare, samt expandera och därför har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. Att 
sätta etikett på den metod som används i en studie är inte alltid väsentligt anser Ulf Bjereld, Marie 
Demker och Jonas Hinnfors. De anser istället att för- och nackdelar med det tillvägagångssätt 
forskaren valt bör diskuteras.3  Något som jag gör i min uppsats. Jag har valt att kombinera olika 
tillvägagångssätt. Det empiriska materialet samlades in genom att jag gjorde djupintervjuer. James 
A. Holstein och Jaber Gubrium förespråkar djupintervjuer som metod i de studier där forskaren 
är intresserad av att få fram informantens subjektiva uppfattning samt hitta förklaringsmodeller 

                                                 
3 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors Varför Vetenskap (Lund, 2000) s. 98 
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till denna.4 Mitt syfte är att undersöka hur kvinnliga företagare upplever sin roll, samt vad som 
fått dem att expandera och vad som påverkat expansionen. Genom att använda mig av 
djupintervjuer kan jag få kunskap om detta. Till analysen av detta material har jag i huvudsak 
använt mig av den kodning som tillämpas inom grundad teori, eftersom kodning är ett sätt att 
strukturera upp stora datamaterial vid kvalitativa studier.5 Då detta analyssätt har kritiserats för att 
splittra upp en intervju och därmed gå miste om helheten har jag även valt att använda mig av 
narrativ analys.  

Val av informanter och access till fältet 
Jag har valt att göra avgränsa mitt forskningsfält till Norrköpings kommun. Anledningen till 
denna avgränsning är dels för att Norrköpings kommun är tillräckligt stort för att kunna hitta 
kvinnliga företagare som driver företag med anställda och dels för att jag skriver min uppsats i 
samarbete med Näringslivets Hus. Den information jag behövde för att kunna studera detta fält 
var inte offentlig. Därför var jag tvungen att få access till den. Access kan fås genom att forskaren 
skapar kontakter som kan hjälpa honom eller henne ut på fältet. Sådana kontakter kallas 
gatekeepers.6 Min gatekeeper blev min kontakt Monica Hjern på Näringslivets hus. Genom 
henne har jag fått tillgång till förteckningar över Norrköpings kvinnliga företagare, vilket har gjort 
det möjligt för mig att hitta informanter.  
 
Som jag nämnde i inledningen är cirka 28 % av alla företagare i Norrköpings kommun kvinnor. 
Dock är de allra flesta enmansföretag7 och därmed har mitturval av informanter varit begränsat. 
Tillsammans med Monica Hjern gjorde jag en lista över kvinnor som driver egna företag och som 
hade anställda. För att få en bred spridning av informanter valdes en kvinnlig företagare ur elva 
branscher ut i den utsträckning det fanns kvinnliga företagare med flera anställda. Jag kontaktade 
sedan åtta av dessa kvinnor via telefon och tre via mail. Fem var intresserade av att bli intervjuade 
och dessa kom att bli mina informanter. 

Djupintervjuer 

Forskare som använder sig av kvalitativ metod anser vanligen att världen är socialt skapat. De 
utgår med andra ord från ett konstruktionistiskt synsätt och menar att det sociala uppstår i mötet 
mellan individer.8 Syftet med min studie är som jag tidigare nämnt att få fram kvinnliga 
företagares egen syn på hur vad det innebär att vara kvinna, driva ett företag med flera anställda 
och vad som fick dem att expandera. Därför har jag valt att använda djupintervjun som 
intervjumetod. Skillnaden mellan djupintervjuer och intervjuer som används till exempel vid 

                                                 
4 James A Holstein och Jaber F Gubrium The Active Interview (Kalifornien, 1995) s. 73 
5 Bjereld m.fl. (2000) s. 44 
6 Marty Hammersly och Paul Atkinson Etnography (London, 2004) 54ff  
7 Högström (2003) s. 8  
8 Alan Bryman Samhällvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s. 250 
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kvantitativa studier ligger i intervjuns utformning. Djupintervjun tillåts vara helt eller delvis 
ostrukturerad, vilket ger informanten större frihet att bestämma vad hon eller han vill berätta om. 
Då kvalitativa studier inte har samma krav på att uppnå validitet och reliabilitet som kvantitativa 
blir det därför möjligt att använda sig av djupintervjuer. Kvalitativa undersökningar eftersträvar 
inte att samla en viss mängd data utan det primära är att få ta del av informantens berättelse.9 
Datainsamlingen avslutas då forskaren inte längre finner nya svar. Inom grundad teori används 
begreppet mättnad. Det innebär att de kategorier som forskaren får ut av sitt material inte går att 
tillföra något nytt.10 Jag intervjuade fem kvinnor som drev egna företag. Deras berättelser var 
enligt min uppfattning ganska lika och därmed uppnådde jag mättnad och kunde avsluta min 
datainsamling.  
 
Alf Arvidsson beskriver levnadsberättelsen som en muntlig skildring där den intervjuade själv 
konstruerar berättelsen. Vidare menar Arvidsson att berättelsen ofta växer fram i samspel med 
intervjuaren.11 Informantens berättelse påverkas således av intervjuns utformning, samt hur 
forskaren agerar och reagerar vid intervjutillfället. Därför kan berättelsen ses som en social 
konstruktion. 
 

Djupintervjuer kan vara helt ostrukturerade, vilket innebär att forskaren endast har några punkter 
eller teman som stöd för intervjun. I övrigt tillåts informanten att berätta fritt.12 Denna 
intervjumetod kan enligt min uppfattning leda till att intervjun förlöper som ett vanligt samtal och 
rollerna som informant och forskare tonas ner, vilket kan få informanten att bli mer öppen. Dock 
anser jag att intervjumetoden ställer krav på forskaren som aktiv lyssnare, samt att det avsatts 
ordentligt med tid för intervjun. Då mina informanter är företagsledare och inte haft så mycket 
tid att avsätta har helt ostrukturerade intervjuer inte alltid varit möjliga att genomföra. Ett 
alternativ till den ostrukturerade intervjun är den strukturerade där forskaren använder sig av en 
intervjuguide med semistrukturerade frågor vid intervjun. Dessa frågor bör vara så kallade öppna 
frågor det vill säga sådana som ger utrymme för mer än ett svar. Enligt Bryman är kombinationer 
av både strukturerade och ostrukturerade intervjuer vanligt men i de flesta fall går det att se att 
intervjuerna lutar mer åt ett av alternativen.13 I min studie har jag valt att kombinera dessa på så 
vis att jag har låtit informanten berätta fritt enligt den ostrukturerade metoden samtidigt har jag 
haft skrivit en intervjuguide som jag haft med mig vid intervjutillfällena. Anledningen till att jag 
valt att ha en intervjuguide var för att jag ansåg att den kan verka som underlag och stöd under 
intervjun. Det kan ibland vara svårt att få ingång ett samtal och då är färdigformulerade frågor 
bra att ha till hands. Enligt mina tidigare erfarenheter av att intervjua kan informanten till en 

                                                 
9 Bryman s. 300 
10 Ibid s. 296 
11 Alf Arvidsson Livet som berättelse (Lund, 1998) s. 8f 
12 Bryman (2002) s.301 
13 Ibid. s. 300f 



 5

början känna sig otrygg om forskaren inte har färdiga frågor med sig. Arvidsson menar att 
informanten i början av en intervju ofta undrar vad forskaren vill veta och detta påverkar hur 
samtalet mellan dem fortlöper.14  Människor är olika vana vid att berätta sin historia och därför är 
det lämpligt att ha med en intervjuguide. Nackdelen med att använda sig av en intervjuguide är 
enligt min uppfattning att intervjun tenderar att kretsa kring frågorna och att informantens egen 
berättelse inte kommer fram, samt att rollerna som informant och forskare förstärks. Då jag 
genomförde mina intervjuer fanns dessa roller till en början men som jag upplevde det 
försvagades de under intervjuns gång, även i de fall då jag använde intervjuguiden. Detta kan 
enligt min uppfattning bero på att jag ställde öppna frågor som krävde att informanten fick 
berätta oavbrutet.   

Analysmetoder 
Enligt Bryman resulterar kvalitativa undersökningar ofta i att forskaren får ett stort datamaterial 
som kan vara svårt att överblicka. 15 Jag har därför valt att använda mig av den analysmetod som 
används i grundad teori. Denna metod är vanligt förekommande inom kvalitativ metod för att 
den strukturerar upp det empiriska materialet. Detta sker genom att insamlad data kodas och 
dessa koder sorteras sedan in i kategorier.16  

 
Jag har valt att använda mig av analysverktyg som presenteras främst av Anselm Strauss och Juliet 
Corbins men även analysverktyg från Gunilla Guvå och Ingrid Hylander har använts. Strauss och 
Corbin anser att forskaren inte måste följa stegen i metoden slavsikt utan även kan använda sig av 
andra metoder i analysen. Jag har valt att använda mig av kodning från grundad teori för att få en 
struktur på mitt empiriska material. Utöver detta har jag använt mig av narrativ analys för att få 
fram vändpunkter i informanternas berättelser och för att kunna se intervjuns helhet.  
 
Inom grundad teori finns det flera nivåer av kodning av det empiriska materialet. Öppen kodning 
innebär att skaffa sig en överblick av materialet genom att ställa frågor till det. Forskaren går då 
igenom materialet rad för rad eller stycke för stycke med ett öppet förhållningssätt till innehållet. 
Relevant data i materialet ges sedan kodnamn.17 Dessa koder kan antingen namnges av forskaren 
eller uppkallas efter informantens benämning och då kallas de in-vivo koder.18 Jag har valt att 
själv namnge koderna i min analys eftersom mina informanter använde olika begrepp på samma 
upplevelser och därför blev det svårt att finna några gemensamma in-vivo koder. Koderna 
sorteras sedan och delas in i kategorier vilket gör det möjligt att jämföra data i materialet. Det vill 

                                                 
14 Arvidsson (1998) s. 23f 
15 Bryman (2002) s. 372 
16 Ibid. s. 372f 
17 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander Grundad teori s. (Lund, 2003) 48f 
18 Anselm Strauss och Juliet Corbin Basics of qualitative research (California, 1998) s.105 
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säga vad som skiljer kategorierna åt men också vilka samband som finns mellan dem.19 Kategorier 
bildas genom att liknade koder delas in under ett namn.20 I min analys skulle till exempel alla 
koder som beskriver hur mina informanter expanderat sina företag gå under kategorin strategier. 

Narrativ analys 
Då det empiriska materialet kodas fragmenteras det. Detta är något som grundad teori har 
kritiserats för eftersom intervjuns helhet och informantens egen berättelse såsom den berättades 
under intervjun försvinner. En alternativ metod som förespråkas av kritikerna är narrativ analys21, 
som används vid bland annat studier av levnadsberättelser.22 Då jag var intresserad av hur det är 
att vara kvinnliga företagare ville jag också veta vilken bakgrund mina informanter hade, samt vad 
som drivit dem till den position de har idag. Därför anser jag att den berättelse de skildrar är en 
form av levnadsberättelse även om den inte tar sin början i barndomen utan fokuserar på deras 
yrkesverksamma liv.  
 
Arvidsson beskriver levnadshistorier som ett berättande som skiftar mellan deskriptiv berättande 
och narrativer. De deskriptiva sekvenserna är sådana som endast beskriver saker som hänt och 
sammanfattar ofta långa tidsperioder. Till exempel kan barndomen beskrivas genom att 
informanten nämner födelseort och sedan går vidare till nästa sekvens. Deskriptiva sekvenser 
återger således inte viktiga händelser eller vändpunkter23 i informantens liv utan beskriver endast 
en period. Betydelsefulla hädelser i en människas liv återges enligt Arvidsson genom narrativer, 
vilka karaktäriseras av något speciellt som hänt under ett visst skeende i livet och som 
informanten vill delge forskaren. Dessa berättelser har en tydlig början och slut. Exempelvis kan 
informanten beskriva sin ungdom och sina utbildningsår deskriptivt för att sedan komma in på 
hur det kom sig att de blev företagare och då beskriva detta mer ingående och detaljrikt.24 
Narrativer kan således beskrivas som en liten historia som är insprängd i berättelsens helhet och 
återger en händelse som informanten bedömer vara viktig för hur livet sedan förlöpte. Ofta 
binder narrativ ihop deskriptiva sekvenser.25 
 
I mitt fall kom en narrativ analys av intervjumaterialet bland annat att ge en bild av vilka 
händelser som bidrog till att informanterna blev egna företagare. Genom att studera narrativer 
framkom även de känslor och funderingar informanterna haft då de vändpunkter som jag tidigare 
nämnde beskrivs. Dessa anser jag har varit värdefulla för min analys. J.P Roos tar upp svårigheter 
som narrativer medför. Hans kritik riktar sig främst mot att narrativerna i självbiografiska 
                                                 
19 Strauss och Corbin s. 88 
20 Ibid. s. 113 
21 Bryman (2002) s. 380ff 
22 Arvidsson (1998) s. 7ff 
23 Ibid. s. 25 
24 Ibid s. 25f 
25 Ibid s. 26 
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berättelser tar över och andra relevanta delar tenderar att falla bort. Roos anser det vara särskilt 
viktigt att inte överbetona narrativer vid sociologiska studier där analysen av självbiografierna ska 
spegla både individen och samhället.26 Då min studie syftar till att lyfta fram informanternas egen 
uppfattning om hur det är att vara kvinnlig företagare ser jag narrativen som speciella inslag i den 
stora berättelsen och som i vissa fall kan ge mer information än de deskriptiva delarna därför att 
narrativen oftast återger en specifik situation eller händelse, vilken påverkat informanternas liv.  
 
Grundad teori och narrativ analys kan se ut att vara varandras motsatser men jag anser inte att 
detta kommer att bli ett problem i min uppsats. Jag har endast att använt mig av de 
kodningsprocesser som används i grundad teori. Detta kan ses som ett första steg i min analys för 
att få en uppfattning om vad som finns i materialet. Jag har också använt mig av den 
kategorisering av koderna som förespråkas inom grundad teori. Då kategoriseringen färdigställts 
har jag gått tillbaka till materialet för att undersöka de narrativ som funnits inom respektive 
kategori. Jag har även valt att lyfta fram några av dessa narrativ som citat i analysen. Detta har jag 
gjort för att få fram informanternas egen bild av hur det är att vara kvinnlig företagare men också 
för att få fram processen som drivit dem till den position de har idag.   

Etik 

De tänkbara svårigheter som jag förutsåg innan jag gick ut i fält var att informanten skulle vända 
sig tvärtemot den bild som finns av kvinnan i samhället för att visa att hon inte stämmer överens 
med den även om hon gör det till viss del, eller att hon ger sådana svar som passar in på bilden av 
kvinnan för att verka normal. Jag valde därför att konstruera min intervjuguide så att den inte 
innehöll frågor som framställde kvinnan på något speciellt sätt. Exempelvis frågade jag inte om 
informanterna om de ansåg att de skiljde sig från bilden av en kvinnligföretagare för att de hade 
expanderat. Då det finns en bild i av kvinnan som enmansföretagare ville jag inte att mina 
informanter skulle påverkas av den. Istället ställde jag öppna frågor som Vad har du haft för mål 
med företaget? Sedan lät jag informanten berätta själv om sitt företagande. Därmed anser jag att 
jag kan ha fått mer relevanta och ärliga svar om hur verkligheten ser ut för dessa kvinnor, vilket 
ger min studie högre validitet.  
 

Vid kvalitativa studier som bygger på intervjuer ska fyra krav på forskningsetik uppfyllas enligt 
vetenskapsrådet27. Dessa fyra är:  
 
Informationskravet: Den/de personer som ska ingå i studien ska delges tillräcklig information om 
studien så att de kan ta ställning om de vill delta eller inte. De ska också få vetskap om att det är 
frivilligt att ställa upp samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  
                                                 
26 J.P Roos “Livet- berättelsen-samhället: en Bermuda triangel? ” i  Christoffer Tigersted, JP Roos och Anni Vilkko 
(red) Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska berättelser inom human och samhällsvetenskap (Stockholm/Skåne, 1992) s.184  
27 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2006-10-04 kl. 16:25 
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Samtyckeskravet: Då intervjun äger rum ska forskaren ha informantens samtycke. Enligt 
vetenskapsrådet ska informanten också ha rätt att avgöra hur mycket tid denne vill avsätta för 
studien. Om informanten väljer att avbryta sitt deltagande i studien måste forskaren acceptera 
detta.  
 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om informanten är konfidentiella och får inte föras vidare av 
forskaren. Om uppgifterna ska sparas ska det ske på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt 
dem. De kontaktuppgifter jag har fått av Monica Hjern är konfidentiella det vill säga inte 
offentliga för allmänheten.  
 

Nyttjandekravet: Uppgifter om informanten får endast användas i vetenskapligt syfte och får ej 
föras vidare eller brukas i kommersiella syften.  
 
Jag har uppfyllt dessa krav genom att informera informanterna på telefon om vad det är för 
studie jag ämnar göra och även berätta om vilka villkor de ställer upp på. För att de inte ska gå 
miste om någon information har jag dessutom skickat ett brev eller ett mail till dem där jag 
beskrivit min studie och deras villkor mer ingående. Informanterna har fått bestämma var och när 
vi ska ses. De har också fått bestämma hur mycket tid de vill avsätta för intervjun. Genom att ha 
en aktiv dialog och vara lyhörd för informanternas eventuella tecken på tidsbrist eller 
obekvämhet har jag lyckats genomföra intervjuerna enligt de krav som vetenskapsrådet ställer.  
 
Då jag valt att göra djupintervjuer kommer jag att använda mig av citat från transkriptionen av 
dessa. Citaten återges för att styrka mina resonemang men även som ett slags bevis på att 
informanterna sagt det som återges. Oftast återger inte citat ordagrant vad som sades under 
intervjun utan det är forskaren som bestämmer vad som tas med.28 Med andra ord bestämmer 
forskaren om det är talspråk eller skriftspråk som ska återges, samt om interjektioner som till 
exempel äh ska tas med. Jag har valt att använda skriftspråk i citaten. Vidare har jag valt att inte 
skriva ut interjektioner då jag anser att dessa inte fyller någon viktig funktion. Det är innehållet i 
citatet jag vill få fram med andra ord vad som sagts under intervjun och inte hur det sagts.  
 
För att anonymisera mina informanter har jag fingerat deras personnamn. Jag har också beskrivit 
de företag de äger på ett sådant sätt att inte ska kunna spåras. Anna- Liisa Närvänen skriver att 
det är viktigt att information som kan avslöja informanternas identitet inte heller framkommer i 
de citat som används. Hon menar vidare att det är upp till forskaren att göra den slutgiltiga 
bedömningen av vad som är etiskt riktigt att ta med i den färdiga texten. Även om informanten 
tycker att alla uppgifter om denne kan tas med måste forskaren göra en bedömning av vilka 

                                                 
28 Billy Ehn och Orvar Löfgren vardags livets etnologi (Stockholm, 1996) s.142 
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konsekvenser detta kan få.29 Då mina informanter driver företag i Norrköpings kommun kan det 
vara så att de känner till varandra. Konsekvensen av att ta med fakta som kan identifiera 
informanten eller dess företag kan i vissa fall bli negativ för informanten. Det kan vara så att 
informanten berättar något för mig som inte bör delges andra och därför är det viktigt att 
informanten inte går att identifiera.  

Teoretisk referensram 
Jag har som tidigare nämnts valt att undersöka hur kvinnliga företagare i Norrköpings kommun 
upplever rollen som företagare. Det fält jag valt att studera omfattar kvinnor som inte är 
enmansföretagare utan har anställda. I detta avsnitt presenterar jag övergripande de teorier som 
jag i huvudsak använt mig av. Övriga teoretiska resonemang har jag valt att ta upp direkt i 
analysen. Jag har valt att ta en induktiv ansats. Induktion innebär att forskaren inte har någon 
hypotes utan bygger sin teori på empiriska data.30 I min analys innebär detta att jag har utgått från 
informanternas utsagor och därefter relaterat dem till teori. Därmed har den teori jag använder 
mig av i analysen valts ut för att kunna styrka empirin. De teorier som är relevanta för min studie 
är främst genusteorier, eftersom min studie handlar om kvinnliga företagare. Därför anser jag att 
teorier om kön och genus är relevanta för att kunna förklara vilka skillnader som finns mellan 
könen. Jag kommer även att använda mig av teorier som fokuserar mer på företagandets 
betydelse i samhället och de faktorer som styr företagare på makronivå. Detta för att jag ser det 
som relevant att även belysa företagande som ett sätt att påverka samhället och därmed 
undersöka kvinnors förutsättningar till att få tillträde till detta påverkansmedel. Jag har valt att 
använda mig av Yvonne Hirdman som är genusteoretiker eftersom jag anser att hennes teori om 
genussystemet är applicerbart på min empiri. Vidare har jag valt teorier som specifikt behandlar 
kvinnor och företagande vilka är Carin Holmqvist och Elisabeth Sundins Anna Wahl och 
Yvonne Due Billing har skrivit om kvinnor i arbetslivet och dessa har jag valt att använda mig av. 
Under min datainsamling har jag läst om olika teorier för att få kunskap om vilka teorier som 
finns om kvinnliga företagare. Ovanstående teorier har slutligen valts ut därför att de styrker min 
empiri.  

Socialkonstruktionism som ontologisk utgångspunkt 
Jag anser att forskarens världsbild är något som måste klargöras då det är relevant för vilken 
teoretisk utgångspunkt studien tar. Jag har valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv och inrikta mig på det perspektiv av socialkonstruktionism som Vivien Burr 
förespråkar. Hon menar att detta perspektiv är ett sätt att ifrågasätta den kunskap vi oftast tar för 
given och som exempel tar hon upp könsrollerna. Enligt Burr kan de biologiska olikheter som 
finns mellan män och kvinnor ses som naturliga men de egenskaper som vi tillskriver könen är 

                                                 
29 Anna- Liisa Närvänen När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999) s. 67 
30 Bjereld m.fl (2000) s. 84 



 10

enligt henne socialt konstruerade,31vilket jag håller med om. Jag har valt att utgå från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom min studie syftar till att undersöka kvinnliga 
företagares egna uppfattningar om hur det är att driva företag, vilket innebär att mitt empiriska 
material baseras på subjektiva uppfattningar om hur världen är skapad.  
 
Det finns flera perspektiv på vad som egentligen är socialkonstruktionism. Burr tar upp fyra 
premisser som binder samman dem. Jag kommer att ta upp de dem kort här: enligt den första 
premissen är den omvärld vi ofta tar för given socialt skapad och vi är hela tiden med och 
påverkar detta skapande och omskapande. Ingenting kan betraktas som naturligt uppkommet och 
alltid förekommande utan allt är socialt skapat.32 I min uppsats kan könsrollerna ses som socialt 
skapade och vi är med och omskapar eller upprätthåller dem hela tiden. 
 
Den andra premissen tar upp historiska och kulturella sammanhang. Den syn på världen som vi 
har idag, den kunskap som räknas och det vi uppfattar som självklart har inte alltid varit så och 
kommer inte heller att fortgå i framtiden. Våra liv och identiteter kunde ha sett annorlunda ut i en 
annan tid där andra värderingar rådde.33 Med andra ord får den värld vi skapar just vid detta 
tillfälle konsekvenser. Den roll som kvinnliga företagare har idag är därmed inte fast och det finns 
möjligheter att förändra den.  
 
I den tredje premissen hänger kunskap samman med sociala processer. Genom interaktion 
mellan människor skapas kunskap, vilket främst sker genom språket. Kommunikationen fungerar 
som redskap att komma fram till vad som är sant respektive falskt. Språket är något unikt för 
människosläktet. Vi kommunicerar på ett annat sätt än djuren och detta medför att vi kan skapa 
en social värld. Denna värld kan på grund av att den skapats genom sociala processer också kan 
konstrueras om.34 För att kunna förändra bilden av kvinnligt företagande måste vi kommunicera 
med varandra. 
 

I den fjärde premissen hänger kunskap samman med social handling. Med det menar Burr att den 
sociala värld vi skapat tillsammans. Det vill säga vad som är legitimt och vad som inte är legitimt, 
leder till att människor agerar på olika sätt och blir uppfattade av andra beroende av hur vi valt att 
definiera ett beteende.35 Kvinnliga företagare blir uppfattade på ett visst sätt därför att det finns 
en socialt skapad bild i samhället hur de ska vara.   

                                                 
31 Vivien Burr Social constructionism (London and New York, 2002) s. 1ff 
32 Ibid. s.3 
33 Ibid. s.4 
34 Ibid. s. 4  
35 Ibid. s.5 
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Företagens roll i samhället 
I det marknadsekonomiska systemet bestämmer marknaden vilka företag som överlever, vilket 
innebär att endast de företag som lyckas marknadsföra rätt produkt eller tjänst och hävda sig i 
konkurrensen med andra företag i samma bransch överlever. Marknaden sållar således ut de 
företag som inte står sig i konkurrensen, vilket betyder att konkurrens är det som upprätthåller 
systemet. Enligt Ulf E. Olsson bidrar detta system till att företagarna kämpar för att deras företag 
ska överleva och detta medverkar till att de fokuserar på att tillverka produkter och tjänster som 
går att sälja på marknaden. Olsson menar att ett marknadsekonomiskt system skapar företagare 
med större drivkraft än de skulle ha haft i ett planekonomiskt system då utbudet av varor och 
tjänster bestäms av staten eller annan central myndighet.36 Även om det främst är konkurrensen 
som styr och avgör företagets utveckling och framtid är företagen inte skilda från den politiska 
arenan. Företagen påverkas av politiken genom till exempel den lagstiftning och regler gällande 
företagande som finns i landet. Dessa lagar och regler skiftar beroende på vilken politisk ideologi 
som har makten och påverkar således företagen som måste anpassa sig efter den politik som 
förs.37 Detta anser jag kan få konsekvenser för hur det till exempel satsas på kvinnliga företagare.  
 
Det är samhället som sätter upp spelreglerna för marknaden, vilket får företagen att vilja engagera 
sig i politiken för att kunna värna om sina egna intressen.38 Samhälle och företag befinner sig 
därmed i symbios med varandra, vilket enligt min tolkning också betyder att företagaren har makt 
att påverka samhället och detta innebär i sin tur att om endast en liten andel kvinnor driver 
företag får de också en mindre andel makt att påverka samhället än männen. Att vara företagare 
innebär således mer än att bara driva ett företag. 
 
Svante Andersson diskuterar vilka företag som expanderar. Enligt Andersson beror ett företags 
tillväxt både på individen det vill säga företagarens förmåga att se möjligheterna att expandera. 
Men det kan också finnas en marknad för företagets vara eller tjänst. Han beskriver vidare vilka 
tillvägagångssätt som är framgångsrika då ett företag har ambitioner att växa. Att anställa personal 
med rätt sorts kompetens och även satsa på att behålla dessa är enligt Andersson ett vinnande 
koncept. Detta sker vanligen genom att företagaren ser till att medarbetarna trivs och blir 
belönade för det arbete de utför. 39  

Teori om kön och genus 
Som jag tidigare nämnt kommer jag att använda mig av teorier om kön och genus. Eftersom jag 
har valt socialkonstruktionismen som ontologisk utgångspunkt har jag också valt att använda mig 
av genusteoretiker som anser att könsrollerna är socialt konstruerade. Mina valda teorier kan 

                                                 
36 Jörgen Ljung, Per Nilsson, Ulf E. Olsson Företag och marknad- samarbete och konkurrens (Lund, 2006) s.12 
37 Ibid. s. 297f 
38 Ibid. s. 37ff 
39 Svante Andersson Det växande företaget (Lund, 2001) s. 69ff 
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delas upp i två kategorier: i den första ingår rena kön och genusteorier och i den andra finns 
teorier om kvinnor som företagare och ledare. Då det endast finns ett fåtal teorier om kvinnor 
som egenföretagare har jag valt att även använda mig av teorier om kvinnliga chefer och 
karriärkvinnor. Detta för att jag anser att dessa teorier kan appliceras även på min empiri 
eftersom kvinnor i ledarpositioner och i karriären även kan innefatta kvinnliga företagare.  
 
”Att vara man är att inte vara kvinna” 40 skriver Yvonne Hirdman. Mannen ses enligt Hirdman 
som norm i samhället och han respresenterar också människan och det mänskliga till skillnad från 
kvinnan. Hirdman menar att detta avspeglas i samhället genom att män ges mer utrymme än 
kvinnan eftersom de är normen. Hon beskriver också mannen som människan. Kvinnan är enligt 
Hirdman bara ett kön som strävar efter att få bli människa, en kvinnlig människa. Att mannen 
utgör normen i samhället får konsekvenser till exempel att endast sådant som de stereotyper av 
män som finns i samhället anser vara viktigt behandlas och dessa kan inte vara till exempel barn. 
Då barn hör samman med det kvinnliga skulle ett manligt intresse för dem hota konstruktionen 
av könsordningen. Män innehar också flest maktpositioner i samhället, vilket ger dem mest 
inflytande och detta sker enligt Hirdman på bekostnad av kvinnorna.41 Enligt min uppfattning av 
Hirdman menar hon att könsrollerna är socialt konstruerade och på grund av att vi fortsätter att 
upprätthålla dem kommer de inte att omformas. Det är med andra ord vi som lever i ett samhälle 
där män och kvinnor har olika villkor, som också måste förändra denna ojämlikhet.  
 
Som jag nämnde tidigare menar Burr att historiska sammanhang har betydelse för identiteter. 
Hirdman tar också upp de historiska sammanhang som lett fram till de könsroller som finns idag. 
Genom historien har mannen och kvinnan beskrivits som två varelser av olika kön och som på 
grund av sitt kön också har tillskrivits olika roller. Till exempel har kvinnan på grund av att hon är 
den som föder barn också förknippats med den som stannar i hemmet och tar hand om dem. 
Detta har i sin tur medfört att det anses naturligt att kvinnas plats är i hemmet medan mannens är 
utanför hemmet. Hirdman nämner att kvinnan vanligen beskrivs som underordnad mannen och 
fokus ligger på att påvisa könens olikheter.42 Dessa olikheter mellan de roller som könen 
tillskrivits har sedan fortsatt genom historien och även ansetts vara naturliga i den mening att 
ordningen tagits för given. Mannen har varit den som försörjt kvinnan ekonomiskt och arbetat 
utanför hemmet medan hon skött barn och hem.43 Könsrollerna är socialt skapade och har olika 
betydelse i olika tidsperioder. De könsroller som existerar idag är en kvarleva från ett tidigare 
samhälle där män och kvinnor levde efter olika villkor.  

 

                                                 
40 Yvonne Hirdman Genus  (Malmö, 2004) s. 48 
41 Ibid. s. 59ff 
42 Ibid. s. 19ff 
43 Ibid. s. 80ff 
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Yrken är inte könsneutrala hävdar Billing utan många ses som traditionellt manliga eller kvinnliga. 
De yrken som är förknippade med kvinnor har ofta lägre status än de som uppfattas som 
mansyrken.44 Min uppfattning är att hon menar att även positioner i vissa fall är könsbundna till 
exempel uppfattas chef som en typisk mansroll. Enligt Billing har en kvinna i en organisation 
dominerad av män svårare att klättra uppåt i hierarkin än en man som arbetar inom en 
kvinnodominerad organisation.45 Även Hirdman menar att det är skillnad på vilka yrken som 
kategoriseras som manliga och kvinnliga.  Hon anser att kategoriseringen är ett sätt att hålla isär 
de två könen. Vidare menar hon att en kvinna som arbetar i ett yrke som anses vara manligt ofta 
får beröm. Dock måste kvinnan anpassa sig efter de regler som finns inom yrket. ”Hon som ger 
sig in i leken får leken tåla” 46 Det motsatta att män går över till kvinnoyrken får konsekvensen att 
yrket förändras till att bli mer manligt därmed behöver mannen inte anpassa sig utan yrket 
anpassar sig efter mannen. 47 

Kvinnor i högre positioner 
Elisabeth Sundin och Carin Holmquist presenterar en bild av kvinnliga företagare grundad på 
statisk från tidigare forskning. Av denna framkommer att 25 % av alla företag i Sverige ägs av en 
kvinna. 85 % av dessa är gifta eller sammanboende. Enligt Sundin och Holmquist har inte 
kvinnliga företagare samma ambitioner att växa som manliga företagare.48 Dock visar siffror från 
både Nutek och FEM (female entrepreneurship management) att 50 % av kvinnorna skulle 
expandera om det fanns möjlighet mot 57 % av männen.49  
 
Anna Wahl presenterar i sin doktorsavhandling en studie om kvinnliga civilekonomer och 
civilekonomers karriärutveckling. Hon har undersökt vilka faktorer som påverkar kvinnors 
karriärutveckling. I boken finns ett kapitel om kvinnor som driver egna företag. Där tar hon upp 
att kvinnliga företagare i större utsträckning upplever att de blir tagna på allvar i situationer där de 
möter kunder och andra i samma bransch jämfört med kvinnor som endast är anställda. Enligt 
henne kan det bero på att egen företagarna har bättre kontroll på arbetssituationen.50 En 
företagare besitter med andra ord mer kunskap om hela arbetsorganisationen än en kvinna som 
är anställd, vilket därmed ger henne mer respekt. Enligt Wahl startade kvinnorna företag främst 
på grund av att de ansåg att deras kapacitet inte tillgodosåg i de anställningar de haft. En annan 
anledning var att kunna styra sin egen tid och kombinera ihop arbete och familjeliv. Det 
sistnämnda ansåg de även då de blivit företagare fortfarande vara ett problem.51 

                                                 
44 Yvonne Due Billing Viljan till makt? (Lund, 2006) s.40ff 
45 Ibid. s. 46 
46 Hirdman (2004) s. 67 
47 Ibid. s. 66f 
48 Carin Holmquist och Elisabeth Sundin Företagerskan (Stockholm, 2002) s.11ff 
49 http://www.fsf.se/fem/ den 26 april 2007 16:16 
50 Anna Wahl Könsstrukturer i organisationer (Lund, 2003) s. 156f 
51 Ibid. s. 155ff  
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Enligt Wahl sitter män på flest höga positioner i organisationerna och därmed utgör kvinnan en 
minoritet då hon når dessa positioner. Wahl beskriver ett antal strategier som kvinnor använder 
för att hantera denna minoritetskänsla. Den första innebär att kvinnan bortser från att kön har 
betydelse över huvud taget och därmed ser hon inte sig själv längre som en minoritet. Den andra 
strategin är att se mansdominans som något relativt och den tredje går ut på att mansdominansen 
beror på könsstrukturer skapad av omvärlden och det är inget som den enskilda kvinnan kan rå 
för. Den sistnämnda strategi som Wahl berör innebär att kvinnan accepterar att vara minoritet 
och ser fördelarna med detta, samt också utnyttjar dessa fördelar. Denna strategi var den som 
kvinnorna i Wahls studie använde sig mest av.52  
 
Då mina informanter driver företag som har anställda är de även företagsledare. Därför har jag 
valt att även omnämna kvinnligt ledarskap. Ledarskap skiljer sig mellan kvinnor och män. 
Kvinnor leder och förväntas leda mer omsorgsfullt och mjuk än männen.53 Kvinnliga ledare tar 
ofta rollen som moder, vilket får konsekvenser som att hon tar ett för stort ansvar eftersom hon 
ser medarbetarna som sina barn.54 Leena Avotie menar att kvinnor socialiseras till att intressera 
sig för relationer och omsorgsarbete, vilket senare avspeglar sig i deras ledarskap.55  

Familj och karriär 
Enligt Sundin och Holmquist anpassar kvinnor i högre grad sin karriär efter familjen än mannen 
gör. De visar på att de flesta företagerskor är i barnafödande ålder. Detta förklaras med att många 
kvinnor har tagit över föräldrars eller äldre släktingars företag då de inte längre själva orkat. 
Sundin och Holmquist menar också att kvinnan påverkas då hon får barn. Hon får då andra 
perspektiv på livet och detta kan vara en orsak till att hon bestämmer sig för att starta företag. De 
flesta företagerskor är gifta eller sambor och många av dem driver företag tillsammans med sin 
man.56 Wahls studie visar en av de vanligaste anledningarna till att kvinnor startar egna företag är 
för att de ser det som ett bra sätt att kombinera barnomsorg med arbetsliv. De andra 
anledningarna var att kunna styra sin egen tid samt att kunna utnyttja hela sin kapacitet. Wahl tar 
också upp att kvinnliga företagare ofta upplever att de inte har tillräckligt med tid för båda 
familjen och företaget. Hon menar dock att kvinnor i Sverige inte avstår från att skaffa barn till 
förmån för att göra karriär eller starta eget företag.57 Den välfärdspolitik som fördes under 1970-
talet resulterade i en ökad satsning på att bygga ut barnomsorgen. Även möjligheten att ta ut 
föräldraledighet har medfört att kvinnor göra både karriär och skaffa barn.58 I Wahls studie 
                                                 
52 Wahl (2003). s. 328f 
53 Billing (2006)s. 116 
54Christian Ylander Rädslans makt (Stockholm, 1998) s. 135 
55 Leena Avotie ”Ledningsstil och genus” i Åke Sandberg (red) Ledning för alla? (Stockholm, 1999) s. 157f 
56 Sundin och Holmquist (2002)s. 31ff 
57 Wahl (2003) s. 156ff 
58 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén Det sociala landskapet (Göteborg, 2000) s. 128f 
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använder 74 % av kvinnor som är egna företagare eller har chefspositioner också 
barnomsorgen.59  

Tidigare forskning 
Den bild som finns i samhället beskriver vanligen företagaren som en man, så även i forskningen. 
Kvinnor som är företagare finns inom andra forskningsområden än just företagare. De måste 
benämnas som kvinnliga företagare. Begreppet företagare avser män som företagare och i de 
sammanhang det talas om kvinnliga företagare är detta oftast preciserat att det gället kvinnliga 
företagare. Enligt Holmquist och Sundin är kvinnligt företagande ett bihang till ordinarie 
företagande och först på senare år har kvinnors företagare uppmärksammats. Mannen utgör 
normen även i företagarbranschen och kvinnan blir då anomalien. Fortfarande forskas det 
mindre om kvinnliga företagare än om manliga Kvinnliga företagare faller ofta under 
företagsforskning gällande minoritetsgrupper, vilka i detta fall syftar till minoritetsgrupper i ett 
land. De tar också upp att detta är missvisande eftersom kvinnan sällan utgör en minoritet av 
befolkningen i ett land60 Jag har valt ut fyra olika rapporter som jag funnit relevanta för min 
studie. Jag har dock inte hittat någon vetenskaplig forskning som endast berör kvinnor som har 
expanderat sina företag.  
 
Jag har tidigare nämnt Jennie Högström som har skrivit en rapport åt Norrköpings kommun om 
kvinnligt företagande i Norrköping. I sin rapport har hon kartlagt hur dessa företag ser ut och 
hur kvinnorna ser på sin egen roll som företagsledare. Undersökningen bygger både på enkäter 
utskickade till företagsledare i Norrköping och på intervjuer med några av dem, samt intervjuer 
med externa aktörer som banker och skattemyndighet. Denna rapport är inte skriven i 
vetenskapligt syfte utan endast för att belysa vilka bilder som finns av kvinnliga företagare i 
kommunen. Jag har ändå valt att ta med den i min studie då den dels behandlar samma fält som 
jag undersöker och dels innehåller relevanta uppgifter om detta fält. 
 
Erik Wahlberg har sammanställt en rapport åt Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)61 Vad 
vet vi om kvinnors företagande i Sverige? Där han har samlat in olika forskningsrapporter i ämnet 
kvinnligt företagande i Sverige. Tanken med denna rapport är att underlätta för andra forskare att 
hitta information vilka delar av ämnesområdet som det finns befintlig forskning på.62 
 
Den könssegregerade arbetsmarknaden är en utredning utförd av Statens offentliga utredningar. Där 
konstateras att segregeringen på arbetsmarknaden beror på ojämnt fördelade resurser mellan män 

                                                 
59 Wahl (2003) s. 164 
60 Holmquist och Sundin (2002) s. 22ff 
61 www.nutek.se 2006-10-05 kl 11:31 
62 Erik Wahlberg Vad vet vi om kvinnors företagande i Sverige?- En förteckning över artiklar, rapporter, skrifter och utredningar om 
kvinnors företagande i Sverige. (Stockholm, 2004) 
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och kvinnor. Männen har givits företräde och tillåtits ta plats. Därmed besitter de också mer makt 
i samhället, vilket avspeglas i arbetslivet.63  
 
Pernilla Nilsson är doktorand i företagsekonomi och har undersökt hur entreprenörskap beskrivs 
utifrån ett feministiskt perspektiv. Enligt henne utgör mannen normen för den som anses vara 
entreprenör och hon tar upp att det männen enligt statistik endast utgör 75 % av företagarna i 
Sverige. Trots att kvinnorna äger en fjärdedel av alla företag är det oftast mäns berättelser det 
forskars på. Dessa avhandlingar rubriceras dessutom som avhandlingar om företagare medan den 
forskning som finns om kvinnors företagande oftast har titlar som vittnar om att det specifikt är 
kvinnors företagande som avhandlas.64 

Presentation av informanterna 

Alice 
Hon utbildade sig till samhällsvetare/beteendevetare på högskolenivå varpå hon fick arbete som 
föreståndare på en fritidsgård och där väcktes ett intresse för ledarskap. Hon har flyttat runt inom 
Sverige och haft olika anställningar innefattande ett antal chefspositioner. Hon var bland annat 
Innan hon grundade sitt nuvarande företag var hon med och startade upp ett stort 
bemanningsföretag. Hon är medlem i ett antal kvinnliga nätverk. I sitt nuvarande företag är hon 
en av tre delägare. Tillsammans har de en vision att bli ett börsnoterat företag och deras ambition 
är att i framtiden anställa fler och växa. Företaget har idag åtta anställda. Hon är gift och har två 
vuxna barn. 

Angela 
Hon är uppvuxen i en familj där pappan var företagare och hon lärde sig hur det fungerade att 
leva utan en fast inkomst. Angela har examen från gymnasiet men valde sedan att inte studera 
vidare, vilket hon idag ångrar. Hon har alltid haft en vision om att själv driva företag och började 
driva småföretag där hon bland annat stickade på beställning och sålde. Angela har även arbetat 
utomlands som mannekäng och i affär där hon avancerade till föreståndare ganska snart. Angela 
startade ett företag som utför marknadsundersökningar och hade fyrtio anställda. Idag finns 
företaget i flera länder. Angela har dock sålt företaget men sitter fortfarande med i styrelsen. Hon 
är medlem i olika nätverk en del av dem för kvinnor. Hon är gift och har två barn i tonåren 
Robin och Julia. 

                                                 
63 Statens offentliga utredningar Den könssegregerade arbetsmarknaden SOU 2004: 43  
64 Pernilla Nilsson “Könskonstruktioner I enreprenörskapstext” I Daniel Ericsson (red) Det oavsedda entreprenörskapet 
(Lund, 2004)  
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Susanne 
När Susanne var yngre sydde hon brudklänningar på beställning men sedan hamnade hon inom 
vården där hon arbetade under flera år. Hon har även gått en del friskvårdsutbildningar för att 
skaffa sig kunskap om alla delar av den verksamhet som bedrivs inom företaget. Idag har 
företaget sex anställda. Susanne är medlem i ett kvinnligt nätverk och genom detta har hon även 
fått kunskap om hur man driver ett företag. Hon har gått från att vara delägare i det nuvarande 
företaget till att idag stå som ensam ägare. Hon är gift och har två barn i tonåren. 

Cathrine  
Hon kommer ursprungligen från ett annat nordiskt land. Hon utbildade sig till civilingenjör i 
hemlandet och arbetade där i några år innan hon flyttade till Sverige. Hon har själv arbetat som 
säljare och VD på det företag hon idag är delägare i. Företaget har idag tre delägare men Cathrine 
äger den största andelen. Trettioåtta anställda arbetar på den produktionsenhet Cathrine är VD 
för. Företaget har många utländska kunder, vilket innebär att Cathrine reser en del i arbetet. Hon 
är inte med i några kvinnliga nätverk. Hon är gift och har en vuxen son. 

Elisabeth 
Hon är utbildad till civilekonom och är godkänd revisor. Hon har även arbetat inom vården 
innan hon började studera. Elisabeth började arbeta i ekonomibranschen och efter en tid lärde 
hon sig av sina klienter hur det går till att driva företag. Tillsammans med Angelica som hon även 
arbetade tillsammans med bestämde hon sig för att starta eget. Under en av sina 
mammaledigheter utformade hon en affärsplan. Elisabeth och Angelica äger idag halva företaget 
var. Deras vision är att vara ett litet företag med ungefär åtta anställda och hög delaktighet vilket 
de har uppnått idag. Hon är gift och har två barn.  

Analys  
I detta avsnitt kommer jag att redovisa de resultat som jag fått fram av mitt empiriska material. 
Jag kommer att redovisa resultatet i de kategorier jag funnit i min analys.  

De två könen 
Jag har i min analys funnit vilka bilder som mina informanter har av män och kvinnor både på en 
allmän nivå och som företagare och ledare. Alla informanter anser att det finns skillnader mellan 
män och kvinnor. De skillnader som framkommit ur intervjuerna är framförallt hur de själva 
blivit bemötta av det motsatta könet, samt vad som karaktäriserar de båda könen i allmänhet.  

Mäns syn på kvinnan 
Den bild av män som mina informanter beskriver grundar sig till mestadels på deras egna 
erfarenheter då de som företagare eller företagsledare mött män i olika sammanhang. Gemensamt 
för alla informanterna är att de anser att män har lättare att ta för sig och vågar ta plats. Männen 
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är mer våghalsiga och drivande och det tror mina informanter kan vara en andledning till att de 
har lättare att starta företag. De menar också att män inte är i behov av stöd som till exempel 
nätverk eftersom de umgås och knyter kontakter ändå. Då mina informanter berättar om sina 
erfarenheter och hur de ser på män sker det oftast deskriptivt. Men då de har upplevt att de blivit 
negativt bemötta som kvinnlig företagare tar berättandet en narrativ form. Angela beskriver en 
situation då hon mötte en extern aktör.  

Angela: Tidigare hade vi en bank och där var ju en bank och där var företagsledaren, jag tyckte 
inte så bra om, det kommer in här. /---/Så kommer jag in då och ska träffa och då frågar han 
om inte Niklas, min man ska vara med och det skulle han ju inte alls vara. Men det kändes som 
att/paus/och vad illa jag tog vid mig då. ”Jaha ska inte Niklas vara med?” Och då blev han så 
rädd, orolig va och det var jättedåligt så då bytte vi bank så det var nog mest synd om honom 
då. Men det är så här tydligt då att det liksom inte dög med mig.   

För Angela blev det dåliga bemötandet en vändpunkt för hennes företagande eftersom som hon 
bestämde sig för att byta bank. Hon lät sig inte heller nedslås utan straffade istället den ”rädda 
gubben” och visade på att hon som bankkund hade makt. För Alice blev avundsjuka män ett 
hinder då hon fick en ledarposition på företaget.   

Alice: Sen har jag haft mina mörka stunder då jag alltså mött män som inte gillat mig för att jag 
har varit ett hot och kvinnor som kommer fram och får en position, där kan det finnas män 
som inte klarar av det, som blir avundsjuka helt enkelt. Och det var jag med om i flera 
sammanhang, eller har varit med om. Inte minst i kommunen och där var man väldigt 
konservativ eller var då det går ju naturligtvis framåt. Där fick jag en topposition som män i 
den nya organisationen sökte och jag blev ju ett slagträ och man försökte slå undan benen för 
mig och hitta fallgropar som jag skulle ramla i, mycket skitsnack och det ena med det tredje 
men jag stod för det trycket också.     

Anna: Hur tror du att de hade behandlat dig om du hade varit en man som hade fått den här 
topptjänsten? 

Alice: Nej då hade det inte varit så utan det hade ju blivit accepterat på ett helt annat sätt. Det 
var självklart att det här jobbet skulle gå till en man, det var liksom inget snack om saken.  

Båda Angela och Alice beskriver situationer där män har utgjort ett hinder för dem och där de på 
grund av sitt kön blivit sämre bemötta. Det som tog dem över hindren var deras egen inre styrka. 
Deras berättelser vittnar också om vilken bild dessa män hade av kvinnor och vilka positioner de 
ansåg att en kvinna inte kunde ha. I Angelas berättelse framkommer det att en företagare är en 
man och om det skulle vara en kvinna bör hon ha en man med sig vid ett möte med banken. Det 
Alice berättar är att den topposition hon fick var tänkt till en man. Enligt Högströms studie tar 
inte män kvinnors företagande på allvar. Hon menar att detta är ett problem eftersom det innebär 
att kvinnliga företagare då måste arbeta hårdare än män för att bli accepterade.65 Hirdman skriver 
att på grund av att kvinnan ses som underordnad mannen är hon inte duglig. ”Det handlar inte 
om att kvinnor inte får- det handlar om att kvinnor inte kan- och inte bör kunna.”66 Detta 
framkommer också i Alice berättelse. Männen är misstänksamma mot henne för att de tror att 
hon inte kan inneha en topposition för att hon är kvinna. Att hon beskriver att männen på 

                                                 
65 Högström s.43 
66 Hirdman (2004) s. 116 
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hennes arbetsplats kände sig hotade kan också förklaras med Hirdmans teori. Hirdman beskriver 
kvinnan som B och mannen som A. De är två olika kön och B är inte A och ska inte heller ha 
samma makt att påverka och samma privilegier som A har. I Alice fall blir hennes topposition ett 
av dessa privilegier som dessutom ger henne mer makt än de har därför blir hon inte accepterad.  
 
En av informanterna berättar också om att hennes utseende spelat roll i vissa sammanhang då 
hon gjort affärer med män.  

Angela: Vi ska göra affär och så är jag inriktad på det. Men sen har det hänt att jag har, liksom 
om det är någon man träffar för första gången så gör vi affär och som man umgås med. Så tar 
vi tre år senare så kan jag liksom höra att när jag kom dit. De (min anm. Informanten menar 
här män) pratar ofta om utseende vad det gäller kvinnor då: ”Du var så stilig och jag gick 
bredvid dig och jag tyckte det var så häftigt.” Jag känner aldrig det. Därför det är det liksom 
affären, men man är olika, det finns väl kvinnor som liksom spinner på det då men det, sådant, 
jag tänker inte så. /skratt/ 

Det här citatet beskriver kvinnan som ett objekt. Angela beskriver hur hon är där för att göra 
affärer och får sedan höra att mannen hon gjort affär med tyckte att hon var snygg och att det var 
häftigt att gå bredvid henne. Detta kan tolkas på olika sätt. Det kan vara smickrande att få höra få 
komplimanger för sitt utseende men samtidigt kan det bli ett hinder om utseendet ska påverka 
affären. Som jag tidigare nämnt anser Hirdman att kvinnan är underordnad mannen och eftersom 
han tar hand om kvinnan och arbetar utanför hemmet förmedlar han också världen till henne. 
Det som kvinnan har att erbjuda mannen är sin kropp.67 Angelas uppfattning är att män ofta 
pratar om kvinnors utseende och därmed gör henne till ett objekt. Angela är inte bara en 
företagare som mannen hon berättar om gör affärer med. Hon är också något som han är stolt 
över att visa upp eftersom han tycker att det är häftigt att få gå bredvid henne.  

Kvinnans underordning  
Den bild av kvinnan som framkommer i analysen av intervjuerna visar att hon har andra 
egenskaper än mannen. Kvinnan är mer beroende av att få stöd och har det i allmänhet tuffare. 
Som företagsledare är hon inte lika prestigeinriktad som mannen utan kan glädjas över att en 
duktig medarbetare gjort ett bra arbete.  

Cathrine: Men kanske att man har ett bredare sätt att tänka på saker och ting och/paus/inte så 
prestigeinriktad själv, att man själv alltid måste så att säga ro den största affären i land, utan 
man kan ju mera/paus/man kan mera va stolt över andra, över andra som gör bra grejer./---
/Det upplever jag mycket som skillnad över andra tidigare chefer (min anm. Tidigare chefer 
har varit män) som vi har haft. Då skulle de så att säga själva alltid springa först med flaggan 
men jag kan va nöjd om någon av våra säljare gör ett bra jobb, så är jag liksom stolt över hans 
agerande. Lite som mina barn egentligen.  

Cathrine beskriver sina medarbetare som sina barn och hon nämner att hon tror att hon har ett 
bredare sätt att tänka på. Christian Ylander är organisations konsult och samhällsvetare. Enligt 
honom tar kvinnliga chefer ofta för mycket av det totala ansvaret. Han menar att detta beror på 
att de ser på sin roll som moder över medarbetarna. Modern är den som tar hand om alla på 
                                                 
67 Hirdman (2004) s. 89 
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företaget medan män undviker att blanda in känslor i ledarskapet och fokuserar på själva 
arbetet.68  
 
Kvinnan har enligt mina informanter ett mjukare förehållningssätt som ledare och ser ofta 
människan. Hon är också bra på att stötta medarbetaren.  

Angela: Jag tror att, man ser mer till människan tror jag. /Paus/och som jag sa tidigare så har 
det varit mycket av ett familjeföretag med alla barn och allting, samtidigt så är det så här att 
medarbetare har man väl genom åren, ibland har det behövts att man har stöttat vissa av olika 
skäl och då känns det som en ganska självklarhet att man kanske gör det och det kanske också 
betyder att man blir på nått sätt lite närmare. Jaa. Medan jag tror att en man då ser bara till vad 
man presterar. 

Liksom Cathrine beskriver även Angela den kvinnliga ledaren som moderlig. Hon talar om sitt 
företag som ett familjeföretag. Hon nämner att hon har varit nära medarbetarna, vilket hon inte 
tror att en man inte skulle ha varit.  Enligt Angela fokuserar män mer på prestige. Enligt Billing 
finns det stereotypa förväntningar på hur kvinnliga och manliga chefer ska vara. Ha en mjuk 
ledarstil och omsorg om personalen nämns som något som en kvinnlig chef ska leva upp till 
medan en manlig chef förväntas vara mer bestämd och hård. Enligt Billing bidrar dessa 
stereotyper till att kvinnliga chefer känner press på sig att leva upp till dem. Hon tar också upp att 
kvinnor som har en mjuk ledarstil upplever situationer som till exempel nedskärningar då 
personal måste avskedas särskilt svåra. De måste då ändra sin ledarstil från den mjuka 
omsorgsfulla till att bli mer hårda och därmed mer lika män.69 Alice anser också att kvinnan leder 
mjukare men att hon också är bättre på att kommunicera än män. 

Alice: Sen är ju så at både för en man och en kvinna så måste det ju finnas de här grunderna i 
att kunna fatta beslut och att kunna ha mod och sån egenskaper och det är inte/Paus/skiljer ju 
inte, behöver inte skilja mellan en man och en kvinna. I ledande position, absolut inte. Men att 
kommunicera. Det finns en mjukare framtoning. Som jag upplever det, lite annorlunda sätt, att, 
att hantera beslutsfattande/Paus/tycker jag mig se omkring det som jag har sätt. Inte vara lika 
burdus/Paus/vara mån om att ha en tydlighet i kommunikationen som sagt var, generellt sätt 
så tycket jag att kvinnor har lättare att hantera konflikter. 

Att se medarbetarna som sina barn och inte själv vara prestigeinriktad kan uppfattas som positiva 
ledaregenskaper. Dock kan dessa och speciellt om det är ett vanligt sätt för kvinnor att leda på att 
innebära att kvinnan inte når lika långt i hierarkin som mannen eftersom hon inte strävar efter 
prestige utan låter andra få den. Detta kan leda till att kvinnan får en underordnad position även 
som ledare. Mina informanter ägare sina företag och sitter själva på de högsta ledarpositionerna 
och därmed kan de inte få en sämre position på företaget. Den ledarstil de alla beskriver att 
kvinnor i allmänhet men även de själva har, framställer kvinnan som någon som fokuserar på det 
som sker inom företaget. Både Cathrine, Angela och Alice nämner till exempel relationen till 
medarbetarna då de talar om hur kvinnor leder. Dock kan den kvinnliga ledarstilen begränsa dem 
i utvecklingen av företaget och med det menar jag att det finns en risk att en kvinna som sätter 
omsorg framför prestige. Att hon därmed väljer att inte satsa på att expandera företaget utan 
                                                 
68 Ylander (1998) s. 135f 
69 Billing (2006)s. 116ff 
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enbart fokuserar på medarbetarna. Det måste råda balans mellan omsorg, mjukhet och prestige 
annars riskerar kvinnan som företagare att bli underordnad manliga företagare och därmed också 
bli utkonkurrerade av dem.  
 
Under intervjuerna nämner informanterna också hur de ser på kvinnor i allmänhet, vilka 
egenskaper som tillskriver dem.  

Susanne: /---/Sen är det jättebra att man hjälper kvinnor för kvinnor har det tuffare i 
allmänhet. Men det är ju tror jag, med mötet med männen, kanske även med kvinnor jag vet 
inte, men vi är väl inte lika tuffa och hårda och rakt fram. Så tror jag. 

Män och kvinnor har således inte samma villkor och kvinnor är annorlunda än män. Elisabeth 
och Angela beskiver också kvinnan som annorlunda än mannen. 

Elisabeth: Jag tror att tjejer kanske är så som Angelica och jag kanske också var att vi vill vara 
säkra på, att vi är så himla försiktiga att man, även om det är någonting som börjar i liten skala 
(min anm. Elisabeth syftar här på att starta företag i liten skala)/---/ 

Elisabeth beskriver kvinnas försiktighet som ett hinder för att våga starta företag. Att kvinnor 
måste vara säkra innan de tar sig för något. Även Angela delar denna uppfattning. 

Angela: Men jag tror kvinnor är nog räddare. Det märks också bland medarbetare, kvinnor 
tror inte att de kan, medan män så här: ”ja, ja visst” och så kör de och så kanske dom kan 
hälften så lite som kvinna, men kvinnan måste vara säker. 

Mina informanter beskriver kvinnan som en behövande människa. Hon är inte tuff och hård som 
mannen utan rädd och försiktig. Susanne nämner att kvinnor har det tuffare i allmänhet. Att hon 
är rädd och försiktig kan vara en anledning till att hon har det tuffare. Som jag tidigare nämnt är 
mannen normen och kvinnan är avvikaren från normen.70 Detta gör att hon också får det svårare 
eftersom hon inte har de egenskaper som krävs för att få vara normen. Hon måste därför kämpa 
på andra villkor än mannen.  
 
Nedan kommer jag att analysera hur informanterna upplever att de blivit bemötta av kunder och 
andra aktörer som de möter i sitt arbete. Vilket kön dessa andra aktörer har framkommer inte i 
intervjuerna. Susanne berättar att hon inte kan se några speciella fördelar med att vara kvinna och 
driva företag men däremot tycker hon att hon ibland blir sämre bemött för att hon är kvinna. 

Susanne: Nackdelar är väl i sådana fall att ibland när man har med vissa personer att göra så 
blir man betraktad som lilla flicka och lilla gumman. Att det kan ibland vara svårt att bli tagen 
på allvar. Hantverkare och sånt exempelvis när man ringer om något problem. Det kan jag 
känna att de skiter i det eller de lyssnar inte. Men hade jag varit en kille som hade ringt och 
klagat på att det här var dåligt utfört jobb, då hade de kommit direkt. Så det kan jag känna.  

Hon tror att bemötandet beror på att män och kvinnor talar olika språk. Män är mera rakt fram 
och berättar vad som är fel och vad som förväntas göras åt det. Billing tar upp att hårdhet och 
direkthet ses som manliga egenskaper för en företagsledare. 71 Normen är också att en företagare 
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är synonymt med en man.72 Då Susanne ringer och klagar och blir betraktad som lilla gumman kan 
det bero på att hon som kvinnlig företagare avviker från normen och därmed inte har samma 
villkor som männen. Att hon blir betraktad som lilla gumman kan vara sätt för hantverkarna att 
visa på att hon är avvikande på grund av att hon är kvinna.  
 
Även Cathrine håller med att det faktum att hon är kvinna har haft betydelse i olika situationer. 
Som företagare har hon inte mötts av några negativa kommentarer. Men hon säger också att hon 
vant sig vid att vara ensam kvinna i olika sammanhang eftersom kemikaliebranschen domineras 
av män. Dock berättar hon att när hon började i branschen fick hon reaktioner på att hon var 
kvinna. 

Cathrine: Det var ju kanske lite roligt i början för kunden var ju inte alltid medveten om att 
det, eller att det var en tjej som kom när de hade något problem. Så man fick ju se hela registret 
ända från början när man kom. /skratt//---/ 

Anna: Hur blev reaktionerna då när du kom ut till kunder och så? 

Cathrine: Det hände, någon gång så hände det att någon titta på mig uppifrån och ner och så 
sa de ”Vi hade ju problem och vi tänkte att det skulle komma någon och hjälpa oss” 
/skratt/och jag sa ” Nu när jag är här så kan jag väl få titta på det nu meddetsamma.” 

Både Susanne och Cathrine beskriver situationer där de tror att de hade blivit bemötta positivt 
om de hade varit män. Som tidigare nämnts tar Hirdman upp att kvinnor och män tidigare haft 
olika roller som varit åtskilda från varandra.73 Både Cathrine och Susanne har i de situationer de 
blivit negativt bemötta för att de varit kvinnor haft roller som förknippas med män. Som jag 
nämnde i föregående kategori skriver Hirdman att kvinnan är underordnad mannen och hon 
anses därför också mindre duglig. 74 Detta kan förklara varför kunden blir förvånad när Cathrine 
kommer och ska hjälpa dem. Kunden hade förväntat sig en man eftersom män kan och kvinnor 
kan inte.  

Strategier Att få respekt 
Som framkommit ur kategorierna ovan anser mina informanter att de har tuffare villkor som 
kvinnliga företagare än vad männen har. Jag har ur mitt intervjumaterial kunnat urskilja ett antal 
strategier som kvinnorna har använt sig av för att övervinna hindren och svårigheterna. Alla 
informanterna är överens om att man måste få respekt för att kunna vara företagare. Fyra av de 
fem intervjuade anser också att de har fått arbeta hårdare för att få denna respekt på grund av att 
de är kvinnor. Enligt Wahls studie känner kvinnliga företagare att de i större utsträckning blir 
bemötta med respekt än kvinnor på ledande positioner i andras företag. Wahl tar upp att detta 
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kan bero på att kvinnliga företagare har mer kunskap om företagets helhet och därmed kan visa 
upp en annan bild än kvinnor i ledarpositioner.75 

Angela: /---/man liksom inte kommer in i dom här, gängen då av män. Jag kan väl tycka så 
där att när man har med lite äldre män att göra och när man kommer in i styrelserummen. Då, 
då kan jag känna att de har en viss sån ödmjuk respekt för mig och det kan jag tycka är 
skitjobbigt liksom. Om jag har nått viktigt som jag vill driva igenom och ”Ja, jo, då ska vi lyssna 
på Angela”, säger de och så känns det som de i alla fall inte gör det. Du vet va artig så där men 
inte, att man liksom inte blir tagen på allvar så då och det kan reta mig något förtvivlat alltså.  

Anna: Hur brukar du gå till väga då om du råkar ut för nått sånt? 

Angela: Jaa, men då tror jag, jag tror att det är så här att då gäller det ju liksom att man vet vad 
man pratar om och sen liksom köra i hundrafemtio för tillslut så fattar ju alla att det där går 
inte /skratt/Och då blir man på liksom samma nivå. 

Angela beskriver främst att hon inte blir tagen på allvar när hon träffar äldre män, vilket kan 
förklaras med att den bild av kvinnan som den som endast arbetar i hemmet till viss del 
fortfarande lever kvar bland dessa. Detta kan också förklara den ödmjuka respekt som Angela 
beskriver att hon får av männen eftersom hon är ensam kvinna bland äldre män. Angela har haft 
svårigheter att komma i de gäng som de här männen utgör. I rapporten Kvinnors företagande- format 
av samhället framtagen av NUTEK konstateras att kvinnliga chefer väljer kvinnor som 
medarbetare och män väljer män. Det är vanligare bland män än kvinnor.76 Angela nämner att det 
oftast är i styrelserummen som männen sitter och där hon inte omedelbart får den respekt hon 
förtjänar. Då män väljer män bildas en homogen grupp i styrelserummen och Angela blir då 
avvikande för att hon är kvinna. Det kan också förklara den strategi hon väljer nämligen att öka 
tempot och visa att hon vet vad hon pratar om. Hon är medveten om att hon måste bevisa att 
hon är likvärdig männen. Hon nämner också att då hon bevisat att hon vet vad hon pratar om får 
hon vara med på samma villkor som männen.  
 
Alice och Cathrine är de två informanter som driver företag i en mansdominerad bransch. De 
beskriver olika strategier som de använder för att få respekt som kvinnliga företagare.   

Anna: Hur fungerar det, när du träffar andra från andra branscher och så. Hur ser dom 
männen på dig som kvinnlig företagare? 

Alice: Mm, jaa, det har aldrig varit några problem faktiskt. Nää, det är ju så här att, att, att äga 
ett företag, det inger respekt utåt. Det är min egen lilla hypotes att även män som kanske inte 
är så förtjusta i kvinnor annars så där eller tror att de åstadkommer så väldigt mycket. 
/fniss/Nej men nu hårdrar jag väl det men, men det är, du får en viss status av att du äger att 
du kan gå ut och säga det då och med status menar jag då makt. 

Alice: På något sätt då. Du blir tagen på allvar äh och/paus/kanske mer i det segment jag 
representerar, än kanske i andra branscher där, där det mer är/paus/att äga ett företag som 
ensam företagare att du är hårfrisörska eller så då. Det har väl inte samma, får väl inte samma 
gehör hos männen Därför att det har alltid varit så att kvinnor har ägt hårfrisörsalonger. Men 
de är ju lika driftiga och duktiga som vilken företagare som helst så egentligen så har vi ju 
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sedan urminnes tider haft hantverksyrken som har varit absolut mer kvinnodominerande i 
ägandeskapet än mansdominerande men dom har ju inte fått så mycket uppmärksamhet. 

Cathrine är liksom Alice delägare av ett företag i en mansdominerad bransch. Hon berättar att i 
början blev hon bemött med tvivel från en del kunder för att hon var kvinna. Men att hon genom 
att visa vad hon kunde ganska snart vann respekt och att den ökade med tiden. Dock anser hon 
att det fortfarande finns tillfällen då hon inte får respekt som företagare på grund av att hon är 
kvinna. 

Cathrine: Nu jobbar vi ju mycket med internationella affärer med anläggningar och på 
trådsidan så ställer vi ju ut på internationella mässor och så där så då har man ju kommit i 
kontakt med en ny kundkrets med det är eller, nu är jag så självsäker för jag ju jobbat så länge 
så jag bryr mig väl inte om det där. Men jag märker ju på vissa människor att de har kanske 
svårt att/paus/fatta att en kvinna kan saker och ting och speciellt att hon bestämmer. Men, 
men det är väl där. Mig bekommer det inte så mycket mera eftersom att jag har jobbat så länge. 

Som tidigare nämnts driver flesta kvinnor enmansföretag77 Då Alices och Cathrines företag har 
anställda bryter de mot detta. De driver dessutom företag i en mansdominerad bransch. Alice och 
Cathrine bryter därmed mot två normer. Dels är de kvinnliga företagare som driver företag som 
inte är ett enmansföretag och dels har de etablerat sig i en bransch där de flesta andra företagarna 
är män. På så vis inger de mer respekt än en hårfrisörska, eftersom denna typ av företagare oftast 
är enmansföretag. Hårfrisörskor är dessutom en bransch som domineras av kvinnliga ägare.78 
Alice menar att hårfrisörskor alltid har varit ett kvinnoyrke och därför får de kvinnorna som äger 
frisersalonger inte samma uppmärksamhet hos männen. Då kvinnan underordnas mannen har 
inte heller de yrken som domineras av kvinnor lika hög status som de typiskt manliga yrkena.79 
Enligt Statens offentliga utredningar SOU 2004: 43 beror uppdelningen av manliga och kvinnliga 
yrken på att kvinnorna från början utestängdes från arbetsmarknaden. Då de släpptes in skedde 
det på andra villkor än männen.80  Genom att äga ett företag i en mansdominerad bransch visar 
Alice och Cathrine att de kan likställas med männen och då blir de också respekterade som 
företagare.    
 
Angela och Cathrine beskriver båda att de blivit underskattade som företagare för att de varit 
kvinnor. Den strategi de har valt att för att få respekt är att de har fokuserat på vad sin uppgift 
som företagare och bortsett från att de har ett annat kön än majoriteten i sammanhangen. Wahl 
menar att denna strategi gör könet betydelselöst.81 Cathrine har också byggt upp en självsäkerhet 
som ger henne möjlighet att ignorera dem inte förstår att hon är lika mycket företagare som 
männen. Hon berättar vidare: 

Cathrine: Och så är jag nog inte så känslig, om man skulle bli diskriminerad eller någonting 
sådant så… det är sällan jag har märkt någonting sånt men det är väl för att… jag är bestämd 
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och dominant då så jag märker det inte eller så bryr jag mig inte. /skratt/ Det har ju hänt några 
gånger men då är jag stark nog att rycka på axlarna och tänkt tönt. Inte att man tar det 
personligt, inte att det skulle va fel på mig utan att det skulle va fel på honom eller henne då i 
så fall och då märker man ju inte så mycket. 

Hon anser att en förutsättning för att kunna få respekt och lyckas som kvinnlig företagare är att 
man tror på det man gör och därmed bygger upp en självkänsla. Elisabeth delar denna 
uppfattning. I den bransch hon driver företag i är könsfördelningen enligt hennes uppfattning 
ganska jämn och hon har inte mött några negativa attityder på grund av att hon är kvinna. Hon 
anser istället att det som begränsar henne som företagare är jantelagen, vilket innebär att hon är 
kritisk mot sig själv. 

Elisabeth: Jag är inte så väldigt vältalig över huvudtaget, jag brukar inte, jag tror inte det har så 
särskilt mycket med att göra ähm, vilket kön man är utan mer hur man är. Jag är inte så där 
väldigt säljande som person. Så att jag brukar ofta va den som kanske lyssnar mer då. 

Elisabeth distanserar sig därmed från att det faktum att hon är kvinna skulle ha någon betydelse. 
Hon menar istället att det är individen som avgör vilka attityder företagaren möter. Wahl 
beskriver en strategi som går ut på att kön blir betydelselöst.82 Elisabeth ser sig själv som en 
tillbakadragen person men det beror inte på att hon är kvinna eller att det skulle vara en egenskap 
som många kvinnor delar utan det är hennes personlighet.  
 
Susanne berättar att hon ibland tycker att det är svårt att som kvinnlig företagare bli tagen på 
allvar. Hon tycker att det är bra att kvinnor får hjälp med att komma fram som företagare men 
samtidigt säger hon: 

Susanne: Men jag tycker inte att man ska gömma sig, stackars mig jag är kvinna alltså. För det 
var ju mycket det där ett tag, Kvinnor kan- mässor. Vi kan väl vara på vilken mässa som helst 
vi behöver väl inte vara på kvinnliga mässor. 

Som jag tidigare nämnt anser Hirdman att kvinnan är underordnad mannen.83 Genom att kvinnor 
tilldelas egna mässor förstärks bilden av att kvinnan inte kan konkurrera på samma villkor som 
män utan måste ha en egen mässa att vara på. Susanne distanserar sig från den bilden och vill inte 
gömma sig bakom den underordning som kvinnan har. Hennes strategi innebär att inse att hon 
inser att hon är kvinna men hon låter sig inte begränsas av det.  
 
Gemensamt för alla informanterna är således att de anser att det är upp till varje kvinnlig 
företagare att hitta en strategi för att vinna respekt och därmed lyckas som företagare.  

Expansion mot nya mål 
Då jag valde kvinnor som driver företag med fler än en anställd var jag också intresserad av att få 
reda på hur det gått till då företagen växt och vilka mål dessa kvinnor har för företagens framtid.  
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Alice, Angela och Elisabeth har alla varit med och byggt upp sina företag från grunden. Ingen av 
dem har nämnt att de i uppbyggnadsfasen haft ambitioner att bli stora företag. Gemensamt för 
alla tre är att de etablerat sig på marknaden relativt fort och kunnat anställa en person till 
företaget efter kort tid. Ingen av de tre informanterna som byggt sina företag från grunden 
började helt ensamma. Alice och de tre delägarna som idag äger och driver företaget startade 
också upp det tillsammans och likadant gäller för Elisabeth och hennes kompanjon. Angela som 
till en början ägde sitt företag ensam hade projektanställda till hjälp under uppbyggnaden. Då hon 
inte själv hade den kompetens som krävdes för att sammanställa sin första stora undersökning 
bestämde hon sig för att ta hjälp utifrån. I hennes berättelse finns ett narrativ, som jag här har 
valt att kort ner till det avsnitt där hon beskriver hur hon anställde sin första statistiker. 

Angela: Men då kändes ju lite osäkert så där, så jag minns då att jag ringde till 
arbetsförmedlingen och sa att, jag undrade om det fanns någon statistiker men jag tyckte att vi 
var lite, alltså ganska små då, vi satt i rätt ruffiga lokaler o så där. Så jag sa att vi skulle ha en 
statistiker som inte skulle ha några karriärsambitioner och så/skratt/och då kom det en tjej 
som hette Maria och hon hade visst varit arbetslös ganska länge och jag tänkte så här: perfekt 
liksom, vi anställde henne och sen blev ju hennes smeknamn Marianalys då/skratt/så jag tror 
hon jobbade i fyra år hos oss och efter det, sen har vi haft väldigt många statistiker anställda 
men liksom det har ju övergått, ju mer företaget har växt och vi har blivit bäst så har det 
övergått till att vi vill ha de bästa, de riktiga med karriärsambitioner då.   

Detta narrativ har jag tolkat som att Angelas företag hade en oviss framtid och att hon själv var 
medveten om att hon inte visste om det skulle bära sig men att hon ändå satsade på att anställa 
den kompetens hon ansåg sig behöva. Som tidigare nämnts förväntas kvinnliga ledare vara 
omsorgsfulla mot sina medarbetare.84 Att Angela ville ha en statistiker utan karriärsambitioner 
tyder på att hon även brydde sig om den kommande anställda och hennes framtid. Även 
Elisabeth och hennes kompanjon kände att de var tvungna att anställa en till efter ett par 
månader. De valde då att anställa en tjej på deltid.  

Elisabeth: /---/Från början hade vi nog tänkt att Angelica och jag skulle köra själva och att 
det här var ett sätt för oss att få bestämma över våran egen tid för vi har ju, då hade vi ju små 
barn. Nu är ju mina större, så det var ju ett sätt för oss att få lite mera, lite mera frihet och 
bestämma, plus att vi kände att vi ville jobba för oss själva då. /---/Det har efterfrågats mycket 
då vad det gäller just bemanning på ekonomiavdelningar så jag fick ju ett ganska stort uppdrag 
då med en gång Som tog en tredjedelen av min tid i anspråk så det var ju så jag kände att vi 
tvungna att anställa. 

Den första medarbetaren som anställdes kan ses som en vändpunkt i informanternas företagande. 
Elisabeth och Angelica hade inga ambitioner om att låta företaget växa. De ville driva företag för 
att få mer tid över för sina barn. Elisabeth betonar att de var tvungna att anställa en person till och 
därmed var inte företaget längre hennes och Angelicas egna verksamhet. Vidare berättar 
Elisabeth att de har anställt en person per år och att deras plan vartefter företaget växte var att ha 
åtta anställda. Hon berättar dock att dagen innan jag intervjuade henne anställde de en ny tjej och 
passerade därmed den gränsen. Företagare som inte har planerat att växa men gör det ändå gör 
att det blir svårt att budgetera. Företaget påverkas då av en oväntat stor efterfrågan, vilket innebär 
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att det blir svårt att följa budgeten. Detta gör att företaget måste växa snabbt. För att ändå kunna 
behålla och anställa personal anser Andersson att en mjuk ledarstil är att föredra. Genom att 
tillämpa denna ledarstil kan företagsledaren få medarbetarna att arbeta utan att de vet något om 
företagets framtid. 85 Både Angela och Elisabeth anställde någon utan att kunna förutse om 
företaget i framtiden skulle bära sig. Angela valde en person som inte hade några 
karriärambitioner och Elisabeth anställde en tjej på deltid. Därmed kunde de få dessa 
medarbetare att arbeta för företagen samtidigt som de inte kunde garantera dem arbete i 
förlängningen. Om det fortsatte att gå bra för företaget kunde medarbetarna få andra 
anställningar till exempel heltid.  
 
Alice är den enda av informanterna som uttryckligen sa att hon ville expandera och bygga 
företaget så stort att det kunde börsnoteras. Hon och hennes tre kompanjoner bestämde också 
väldigt snabbt att de skulle ta in en fjärde i företaget som fick tjänst som regionchef sedan har de 
fortsatt att anställa  

Alice: Idag som sagt var är vi 8 anställda och så jobbar vi med många underkonsulter i nätverk, 
personer som har egna företag men som går ut på uppdrag via oss då, istället för att vi ska sätta 
oss fast med egna kostnader så initialt utan då vill vi bygga företaget starkt. Och därmed kunna 
plocka in vartefter, så vi är ju/paus/vår avsikt är ju framförallt att vi ska anställa fler. 

Som jag nämnde i mitt teoriavsnitt menar Olsson att marknaden sållar ut de företag som inte står 
sig i konkurrensen, vilket kan förklara varför Alice vill att företaget ska bära sig innan de anställer 
ytterligare medarbetare. Andersson menar att företag som har ambition att växa måste rekrytera 
mer personal än de för tillfället behöver, samt satsa på att behålla dem.86 Alices ambition är att 
anställa fler med tiden men ett sätt att växa utan att anställa är att ge andra egenföretagare 
uppdrag. Därmed riskerar inte Alice företag att själva gå miste om uppdrag på grund av 
personalbrist samtidigt behöver de inte betala fasta kostnader för medarbetare som inte behövs i 
dagsläget.   
 
Cathrine och Susanne fick båda erbjudande om att ta över de företag de arbetade i och båda blev 
till en början delägare i företagen. Susanne är som tidigare nämnts idag ensam ägare av företaget. 
Deras berättelser rymmer inga narrativ om hur de expanderat men då jag frågade dem vad de har 
för framtidsplaner nämner de att de vill öka omsättningen och lönsamheten i företaget och på så 
vis växa. Susanne anser att företaget har ett stabilt koncept och en fast kundkrets som hon vill 
behålla.  

Susanne: Men först och främst känner jag väl att vi ska bli ännu bättre på det vi gör så vi 
behåller våra kunder. Att inte kanske satsa på en massa nyheter, bli bra på det vi gör. Ha en bas 
som vi står på. Men det vi måste göra är att hitta på någonting under maj, juni och augusti då 
det är ren lågsäsong.  
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Cathrine nämner att efterfrågan från internationella kunder har ökat. Men hon har inga planer på 
att flytta produktionen utomlands.  

Cathrine: Det har gått väldigt snabbt. /---/ Jaa det är mycket spännande. Men det gäller ju 
hela tiden så att säga att hitta nya tekniska nyheter, för det här området ändras ju, ändras ju rätt 
så snabbt och det är mycket förbud mot kemikalier och ditt och datt. 

Med dessa citat vill jag på visa att det finns en expansionstanke även bakom dessa kvinnliga 
företagare. Cathrine och Susanne vill behålla den position och status som företaget har idag men 
samtidigt vill de öka kundkretsen för att stå sig i konkurrensen. Detta innebär enligt min tolkning 
att Olssons teori om att företagare blir mer enträgna att värna om sitt eget företag i en 
markandsekonomi eftersom de annars tenderar att försvinna.87 Gemensamt för alla mina 
informanter är att de inte uppgivit att de från början hade några ambitioner att bli storföretagare 
samt att de vill ha en stabil grund att stå på innan de vågar anställa eller utöka kundkretsen. För 
att kunna expandera måste företagaren ha ambitioner att växa.88 Företag expanderar inte bara för 
att efterfrågan på deras varor eller tjänster ökar utan det krävs att också att företagaren agerar.89 I 
mina informanters berättelser framkommer det att de accepterat anbuden från markanden. 
Därmed har de också själva agerat. De har idéer om hur ekonomisk tillväxt ska kunna uppnås 
även om de inte har en vision om att anställa fler medarbetare eller öka geografiskt. Detta innebär 
att mina informanter faktiskt ville expandera fast det skedde på olika sätt.  
 
Som jag nämnde i mitt teoriavsnitt strider uppgifter om huruvida kvinnliga företagare vill 
expandera eller inte emot varandra och så även i min studie. Elisabeth är den enda av mina 
informanter som uttryckligen säger att hon inte vill att företaget ska bli större. Samtidigt vill hon 
öka tillväxten för företaget. 

Elisabeth: Egentligen så har vi väl lite grann uppnått det som vi vill med antalet anställda och 
lokalen trivs vi också väldigt mycket med. Det vi vill jobba med är väl kanske att höja andelen 
kvalificerade tjänster så att vi helt enkelt ser till att vi har de bästa kunderna, så att det är väl det 
vi vill jobba på. Det finns ju alltid en andel kunder som man kanske inte kan tjäna så mycket på 
helt enkelt och då kanske man inte ska ha dem kvar. /---/Jag tror inte vi känner att vi måste ha 
mer. Vi har ju haft, vi har haft ganska mycket uppbackning från andra byråer som vill köpa upp 
oss. Men då skulle man hamna i en situation där man blir mellanchef och det är jag absolut inte 
intresserad av. Utan antingen så kör jag så här eller så jobbar jag helt själv.  

Vidare berättar hon att både hon och hennes kompanjon arbetat på större firmor och de vill inte 
att deras företag ska bli för stort utan vill ha en organisation där de anställda kan vara med och 
fatta vissa beslut och känna sig delaktighet i arbetet. Det tycker Elisabeth är viktigare än att 
expandera företaget. Samtidigt säger hon, vilket framgår i citatet, att hon vill höja andelen 
kvalificerade tjänster och se till att ha de bästa kunderna Detta tyder på att det finns en vilja att 
öka tillväxten i företaget. Andersson menar att det är viktigt att bilda en organisationskultur där 
medarbetarna känner sig delaktiga. Särskilt viktigt är detta i företag som ämnar växa. Vidare 

                                                 
87 Ljung m.fl (2000) s. 12 
88 NUTEK (2003) s. 63 
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hävdar Andersson att även utbildning och belöningssystem behövs för att behålla rätt personal.90 
På Elisabeths företag delar de vinsten med medarbetarna.  

Anna: Tror du att det hade sett annorlunda ut om det hade varit en man som hade drivit exakt 
samma företag? 

Elisabeth: jaa det tror jag. Jag tror inte att det finns någon annan byrå som, för vi har ett 
vinstdelningssystem också. Jag tror att/paus/att vi inte slår mynt av verksamheten för 
personlig räkning på samma sätt som en manlig företagare skulle gjort. Det kan ju va fördomar 
också då men.  

Elisabeth berättar att hon har fått flera reaktioner på detta vinstdelningssystem från andra 
kolleger.  

Elisabeth: Och det är ju flera alltså kolleger när de hör att vi har det är upplägget tycker dom 
att vi är fullständigt galna som delar med sig av pengar som vi kunde ta själva. Men det har vi, 
vi ser ju som att för det första är det ju inte bara vi som har dragit in pengarna utan det gör ju 
allihop och sen så är det ju ett sätt för oss att behålla våra anställda också. /---/Och då får man 
betalt ifrån hur mycket man har jobbat. Så att det, det tror jag att det är skillnaden kanske. Jag 
vet inte, det kan ju va för att jag och Angelica som personer är lite så där hönsmamiga om man 
säger  

Som tidigare nämnts menar Billing att kvinnliga ledare förväntas vara mjukare och var mer 
omsorgsfulla91 Jag har också tagit upp Ylanders beskrivningen av den kvinnliga ledaren som en 
moder som tar hand om medarbetarna92 Elisabeth beskriver själv att både hon och Angelica har 
dessa drag och därför förespråkar hon ett vinstdelningssystem. Samtidigt är hon medveten om att 
det också är ett något som gynnar företaget eftersom det är ett sätt att behålla medarbetarna. 
Enligt Avotie präglas det manliga ledarskapet till skillnad från det kvinnliga av hårdhet, makt och 
tävling.93 Detta kan förklara varför Elisabeth tror att kvinnor är mer benägna att dela med sig. Då 
Elisabeth identifierar sig med dem omsorgsfulla, moderliga bilden av en kvinnlig ledare kan detta 
också förklara varför hon inte uttryckligen säger att hon vill expandera. Hon vill inte ha något 
stort företag utan alla ska känna sig delaktiga och få del av vinsten. Samtidigt framträder en annan 
bild av företagaren som vill stärka företaget och öka den ekonomiska tillväxten. Denna paradox 
kan bero på att kvinnor förväntas lägga fokus på omsorg och inte på makt och tillväxt. 
 
Som jag tidigare nämnt beror företagets tillväxt inte bara på omvärldens ökade efterfrågan av den 
vara eller tjänst som företaget producerar.94 Företagaren måste också vara intresserad och arbeta 
för att företaget ska kunna expandera.95 De två kvinnor som hade störst ambitioner att expandera 
sina företag ansåg att en viktig strategi för att lyckas driva företag är att våga tänka framåt i tiden.  

                                                 
90 Andersson (2003). s. 72f 
91 Billing (2006) s. 116f 
92 Ylander (1998) s. 135 
93 Sandberg (1999) s. 158 
94 Andersson (2001) s. 69f 
95 NUTEK (2003) s. 63 



 30

Alice: Det är lite kul alltså, en vision är ju någonting som, ju inte behöver bli verklighet men 
det är ändå någonting som är en viljeriktning som kan slå in, likväl som man fortsätter att ha 
det. Kanske flyttar fram datum och så men viljeriktningen är solklar. Vi ska bli ett stort företag.  

Visionerna ses som en bild av den målsättning som företaget har. Även Angela använder sig av 
denna strategi. 

Angela: /---/ Sen tror jag ganska mycket på det här att så att säga dagdrömma, istället för 
affärsplan /skratt/ Men jag tror att, det har jag gjort sedan jag var ganska liten tror jag och då 
tror jag att man gör upp mål va. Kanske har man en dröm vart man vill komma till och det är 
ganska ofta som man åtminstone kommer halvvägs och det är fokuseringen då va.  

Genom att måla upp en vision i huvudet anser informanterna att de kommer framåt med bland 
annat affärsplaner. Att dagdrömma och sätta upp visioner blir ett sätt för Angela och Alice att 
våga tänka annorlunda och sätta upp mål som de kanske inte skulle skriva in i en affärsplan. 
Andersson hävdar att företagarens tolkning av omvärlden påverkar hur företaget utvecklas. För 
att lyckas på marknaden måste företagaren tolka den information som kommer från omvärlden 
på ett sådant sätt att företaget gynnas. Det kan exempelvis vara att undersöka konkurrenterna och 
arbeta mot att särskilja sin egen tjänst eller produkt från dem.96 Dagdrömmar och visioner kan 
vara ett sätt att tolka omvärlden på en abstrakt nivå. Som Alice och Angela själva också säger 
finns det alltid en strävan i bakhuvudet att nå upp till de uppsatta målen som finns i visionerna. 
Att våga drömma om en framtid hjälper informanterna att se möjligheter och nya vägar att nå 
målet att växa. Även övriga tre informanter delar uppfattningen om att ha fokus på framtiden och 
sätta upp mål att arbeta mot.   

Familj och företag 
Att vara företagare förknippas enligt Holmquist och Sundin med att vara drivande och att 
spendera mycket tid på arbetet och detta anses vara något som tillskrivs den manliga sfären.97 Alla 
mina informanter är gifta och har barn. Enligt Holmquist och Sundin anpassar sig kvinnliga 
företagare mer till familjen och den livssituationen medan männen inte gör det i samma 
utsträckning.98 Fyra av informanterna hade då de startade eller tog över företaget samtidigt små 
barn. Elisabeth berättar vidare att idén till att bli egen företagare föddes under en av hennes 
mammaledigheter. Företagande blev ett sätt för henne att få mer tid över till barnen och familjen. 
Att få barn innebär att samtidigt få nya perspektiv på livet och även planera en ny utformning av 
livet. Ett av de mest avgörande stadierna i en kvinnas liv är att bli mor hävdar Holmquist och 
Sundin.99 Detta kan förklara varför Elisabeth under en av sina mammaledigheter bestämde sig för 
att starta företag. 

Anna: Hur har det fungerat, du sa att både du och Angelica hade små barn när ni startade 
företaget? 

                                                 
96 Andersson (2001) s. 55f 
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99 Ibid. s. 123 



 31

Elisabeth: Ja, det ha ju varit lite hektiskt. Jag har jobbat mycket nattetid och så. Men samtidigt 
vårt jobb kan man ju planera lite själv. Papperna ligger ju kvar. Så vissa uppdrag då man är ute 
hos kund och man måste vara där på dagtid, men annars har det ju varit mycket kväll och 
helgarbete så man har fått lösa det. men sen har jag haft en väldigt hjälpsam man som tar sitt 
ansvar så det har fungerat bra. 

Som jag tidigare nämnt har kvinnan tidigare haft ansvar för barn och hem. I dag lönearbetar 
flertalet kvinnor i Sverige samtidigt utför en tredjedel av dessa kvinnor mellan 75-100 % av 
hushållsarbetet jämfört med de 7 % av männen som utför lika mycket av hushållsarbetet.100 
Sifforna visar att hemmet och barnen fortfarande är kvinnans sfär och ansvar. Elisabeth är egen 
företagare och arbetar utanför hemmet Ändå beskriver hon sin man som hjälpsam och en som tar 
sitt ansvar.  Det är således inte självklart att mannen ska hjälpa till med barn och hem. Elisabeth 
beskriver också hur hon fick arbeta på kvällar och nätter med företaget för att få tid för barnen. 
Hon anpassar därmed företagandet efter familjelivet. Hon nämner även att hon fått avstå från 
aktiviteter som företagare för att ta hand om barnen. Tidigare var hon med i ett nätverk som hon 
tyckte var gav henne mycket kontakter. 

Elisabeth: Men så i höstas så kände jag, eller det var nog i våras, förra våren var det till och 
med. Så kände jag att det blev helt enkelt för mycket. För det är ju det här med 
familjelogistiken då. Min flicka som är 12 hon tar sig ju till skolan men sonen behövde skjutsas 
och vi har bara en bil och så det blev praktiska problem då.   

Då tiden inte räckte till och företagande kolliderade med familjelivet prioriterade Elisabeth 
familjen.  
 
Angela hade också små barn då hon startade företag och var därmed också tvungen att 
kombinera ihop familjelivet med livet som företagare.  

Angela: Jag har alltid då försökt att få ihop det här på ett bra sätt och jag tror att både Robin 
och Julia uppskattar att vara i en företagarefamilj. /---/ Men jag hade anställda när barnen var 
riktigt små. Jag hade liksom praktikanter som fick hjälpa till med det mesta och så hade jag 
barnen på Waldorfdagis för det verkade mjukt och bra och fint och det var bara halvtid. Då 
fick även de här praktikanterna, det liksom ingick att även hämta barnen och även vara med 
dem på eftermiddagen om inte jag kunde. Det var liksom i deras anställning och det fungerade 
jättebra för då förstod de hur det fungerade på jobbet och så visste de hur det var med barnen 
så jag har alltid haft dem i företaget, gått ihop familj och företag och så.    

För Angela var inte det viktigaste att hon tog hand om barnen hela tiden. Hon såg istället till att 
ordna att det hela tiden fanns någon som gjorde det. Hon säger att praktikanterna var med 
barnen på eftermiddagen om inte jag kunde, vilket innebär att hon vissa fall prioriterade företaget. 
Det viktigaste för henne var att barnen hade det bra och var med någon som tog hand om dem.  
 
Cathrine har en son som var liten då hon blev delägare i företaget.  

Anna: Hur har det fungerat att vara delägare i ett stort företag och sedan ha familj? 
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Cathrine: Relativt skapligt, min man har ju också tagit ett stort ansvar. Men en tid så reste vi 
båda två men då måste man ju planera så att säga, så någon är hemma hela tiden. Men det är 
klart jag har ju inte alltid funnits till hands med alla skoluppgifter och sådant där./---/Det 
kanske blir lite annorlunda för barnen för så är ju inte mamma hela tiden där. Men samtidigt, 
han har ju fått vara här väldigt mycket när han var liten också och nu har han sommarjobbat 
här. Han har ju fått en extrafamilj nästan att vara här. Också fått resa och se mycket, allt har ju 
två sidor.   

Även Cathrine har haft stöd av sin man och tillsammans har de löst problem som uppstår då 
både måste resa. Cathrine anser att hennes son fått en lite annorlunda uppväxt eftersom hon inte 
alltid funnits tillhands för honom. Samtidigt menar hon att det faktum att hon är företagare också 
givit sonen andra kunskaper och förutsättningar som att han fått sommarjobba på företaget och 
fått resa mycket. Hon tar också upp att företaget blivit som hans extrafamilj. De positiva 
konsekvenserna av att ha en mamma som är företagare är därmed fler än de negativa.  
 
Enligt Wahl är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor blir egen företagare just att det är ett 
bra sätt att kombinera ihop barnomsorg och yrkesliv, eftersom kvinnan då får mer frihet att 
bestämma över sin egen tid,101 vilket stämmer överens med alla tre berättelserna. Elisabeth 
tillbringar mindre tid på företaget och tar istället med sig arbetet hem till familjen och arbetar 
kvällar och nätter. Medan Angela och Cathrine tar barnen med sig ut från hemmet och in i 
företagsvärlden. Skillnaden mellan deras strategier anser jag vara att Elisabeth anpassar sitt 
företagande efter familjen medan Angela istället väljer att involvera sina anställda i familjelivet 
och ser på så vis till att hon kan arbeta i den utsträckning hon vill och behöver. Hon skiljer sig 
därmed från föreställningen om att kvinnor anpassar sitt företagande efter familjen. Cathrine har 
liksom Angela låtit familj och företag gå ihop men att hon har en skarpare gräns mellan dem 
Hennes son får vara på företaget och han har lärt känna hennes anställda men de är inte 
involverade i deras familj. Cathrine nämner att under den tid som både hon och maken reste var 
hon tvungen att anpassa företagande efter familjen och därmed överensstämmer hon till viss del 
med den bild som finns av kvinnliga företagare och deras anpassning till familjen.  
 
Alice nämner att hon och hennes man lyckades kombinera familj och företagande men beskriver 
inte närmare hur. För Susanne har familjen fungerat som ett stöd. 

Susanne: Det blir ju en livsstil. När klockan är fyra kanske man inte kan gå hem och det finns 
med hela tiden och det gäller att man har stöttning från familjen att de förstår att är på det här 
sättet, annars skulle det inte gå. Så jag är glad för att mina barn inte är små. De är ju 13 och 15 
år. Det är skillnad om man hade haft små barn. Då hade det varit jättejobbigt att hinna till 
dagis varje dag. Så stora barn och en man hemma gör att man klarar av det. 

 Susannes erfarenheter skiljer sig därmed från de övrigas. Hon har dock liksom Cathrine och 
Elisabeth stöd från sin man. Hon säger att hon tror att det hade blivit problem om hon hade haft 
små barn vilket är motsatsen till Elisabeth som valde att starta företag på grund av att hon hade 
små barn.  

                                                 
101 Wahl (2003) s. 156 
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Att ha en familj innebär således att man i vissa fall måste anpassa företagande efter barn och 
make men som informanterna också berättar att har stöd från familjen. 85 % av alla kvinnliga 
företagare i Sverige är gifta eller sambo och de flesta är i fertil ålder.102 Wahl tar upp att i 
jämförelse med andra europeiska länder och även USA där högutbildade karriärkvinnor oftast 
inte skaffat familj, skiljer sig Sverige alltså från dessa. Hon drar slutsatsen att kvinnor i Sverige 
väljer att inte avstå från barn även om de vill göra karriär.103 I Sverige finns det möjligheter för 
kvinnor att både kan göra karriär och samtidigt skaffa barn. Den välfärdspolitik som fördes under 
1970-talet resulterade i en ökad satsning på att bygga ut barnomsorgen. Även möjligheten att ta ut 
föräldraledighet har medfört att kvinnor göra både karriär och skaffa barn.104 Enligt Billing 
fungerar familjen som stöd för kvinna i de relationer där båda parterna satsar på att göra karriär, 
vilket tillskriver familjen en viktig roll.105 De svårigheter som kvinnorna upplever med att få det 
yrkesverksamma livet med företagandet att gå ihop med familjelivet anser de dock vara 
förändringsbara. Men för att detta ska bli möjligt måste normer och värderingar som finns i 
samhället förändras och samhället måste också arbeta med för att få fler kvinnor att starta företag 
men också våga expandera dem. Mer om detta kommer jag att ta upp i kommande kategori.  

För ett ökat antal kvinnliga företagare 
Mina informanter är överens om att även om det krävs personliga insatser som självkänsla och 
vilja för att bli företagare, kan även samhället hjälpa till att främja kvinnors företagande. Kvinnas 
uppgifter har varit att föda barn och ta hand om hemmet. Dessa uppgifter har tagits för givna 
och inte ifrågasatts ens av kvinnorna själva. De har godtagit sin underordning och på så sätt hjälp 
till att upprätthålla den.106 Att kvinnan ska sköta hem och barn anser mina informanter 
fortfarande lever kvar. Då jag frågade informanterna vad de ansåg behövde göras för att fler 
kvinnor ska starta företag samt expandera dem, tog de särskilt upp hushållsnära tjänster som ett 
sätt att underlätta för kvinnor i arbetslivet. 

Angela: Men jag tror också att det måste till mera tjänster som underlättar för kvinnor. Jamen 
det här med tjänstebil, det är liksom en supermanlig grej men jag tror för kvinnor så är det 
viktigt att få andra tjänster. Typ som städhjälp eller så.  

De förmåner som finns att tillgå på företag menar Angela är sådana som gynnar män och kvinnor 
har andra behov.   

Cathrine: Det som egentligen är den stora stöttestenen för jämlikhet det är att man inte får 
köpa hushållsnära tjänster på samma sätt som du kan köpa biltvätt, bilservice och annat. Jag 
menar allt sådant som kvinnor gör ska man göra i hemmet, allt sådant som var typiskt manliga 
sysslor så kan du glatt köpa det. Det är inget fult att lämna bilen på service. Det är inget fult att 
köra in i en biltvätt, med bilen är det helt naturligt. Men så fort det är frågan om tvätt och 
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strykning och hemskötsel så är det fult att man inte gör allt jobb själv och så länge den 
attityden finns och man pratar om pigjobb och annat så är det svårt att få någon jämlikhet 
faktiskt. Det är det. Det tycker jag är märkligt att inte politikerna, de kvinnliga politikerna 
ställer upp mer och talar om att så är det i verkligheten. De kan inte sköta ett tungt politiskt 
arbete eller något annat om du samtidigt ser till att du ska städa hemma och göra maten, ha den 
klar varje dag. Det fungerar inte i verkligheten och varför skulle kvinnor behöva göra två jobb 
hela tiden? Jag kan inte se att det skulle vara något fulare att städa hemma ho folk än att städa 
på företag. De tär det som är fördomar tycker jag att tycka att det är fult att köpa sådana 
tjänster. Inte att någon gör det för det är ju som vilket arbete som helst som behöver göras. Jag 
kan inte fatta varför man skulle se ned på någon för att de kanske städar hemma hos någon 
man få ju vara jätteglad om någon vill göra det. Därför blir man lite trött på den här 
pigdebatten och allt sådant. Jag tror vi har långt kvar till man tycker att det är lika naturligt att 
köpa sådana tjänster som allt annat faktiskt.  

För Angela och Cathrine handlar det om mer än bara själva debatten om hushållsnära tjänster är 
moraliskt rätt eller fel. De upptäckt en skillnad mellan de privilegier som finns för män och som 
anses som självklara. Medan det som efterfrågas för att underlätta för kvinnor i arbetslivet måste 
ifrågasättas. Som jag tidigare nämnt är hemmet fortfarande kvinnans huvudansvar och hon utför 
också det mesta av hushållsarbetet. Billing nämner också den debatt som fortfarande förs i 
Sverige angående om det är moraliskt rätt för en arbetande att ha hemhjälp.107 Både Angela och 
Cathrine driver större företag och de arbetar utanför hemmet och de är inte underordnade sina 
män, samtidigt har de båda blivit präglade av bilden av kvinnan som tar hand om hemmet. Enligt 
Cathrines utsaga är denna bild oförenlig med verklighetens kvinnor som sitter på högre 
positioner och därför anser hon att det är dags att förändra den. En anledning till varför de inte 
nämner att männen kan stå för hemarbetet kan vara för att de inte ser det som en lösning 
eftersom det finns familjer där både mannen och kvinnan arbetar i en sådan utsträckning att 
ingen hinner med de sysslor som ska utföras i hemmet. Både Angela och Cathrine förknippar 
bilen med en man. Björn Elsässer tar upp att bilismens inträde i Sverige i början av 1900 leddes 
av män. Det var män som köpte bilar och som också körde dem. Kvinnorna skaffade sig bil först 
efter att de började arbeta utanför hemmet.108 Statistik från 2004 visar att män äger 53, 5 % av alla 
personbilar och kvinnor 27,1 %.109 Att bilen förknippas med en man kan således ha sin förklaring 
i att det främst varit män som ägt bilen genom historien. Fortfarande äger män bil i större 
utsträckning än kvinnor, vilket också förklarar varför denna bild av mannen som bilägare lever 
kvar. 
 
Informanterna nämner arbete i nätverk som ett sätt att få fler kvinnliga företagare. Angela 
berättar att hon själv arbetat genom nätverk och på vis skapat sig kontakter som hon haft nytta 
av. Hon tror också att det är ett bra sätt för andra kvinnor att komma fram på.  

Angela: Jag tror mycket på det här med nätverk och sedan tror jag att kvinnor måste våga 
mycket mera. Och för att man ska våga mera då kanske man till att börja med måste ha någon 
slags säkerhet. Men jag kan liksom tänka mig att om man liksom bygger nätverk om man har 
kvinnor som från början/paus/jag tänker på kommunen så till exempel, om man har ett gäng 
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kvinnor, kvinnliga företagare. Vi säger att de är enmansföretagare och man går igenom då med 
kvinnorna vad de har för mål och det faktiskt finns några kvinnor som har mål att växa. Om 
man samlar de kvinnorna i ett nätverk och sätter upp mål för dem och följer upp dem. Så tror 
jag man skulle få ännu mera push då.  

 Då kvinnor ofta är försiktiga kan ett nätverk ge dem det mod de behöver för att våga expandera. 
Även Alice har varit med i flera nätverk och har positiva erfarenheter av dem. Hon anser att 
kvinnor behöver nätverk efter de inte träffas på samma sätt som männen.  

Alice: Män träffas mycket mer informellt eller så har dom då typ Round the Table är ju ett 
sådant där typiskt kill, ja killgrupp som jobbar mer utifrån att de ska ha väldigt roligt då än att 
de ska ha samhällsaspekten med i bilden då. Men män har alltid haft en förmåga att träffas i 
olika sammanhang, mer informellt än va kvinnor har gjort och där har nätverken betytt väldigt 
mycket. 

Susanne nämner också nätverken som en viktig del i företagandet. Hon är själv med i flera 
stycken men hinner inte gå på deras möten i den utsträckning hon skulle vilja på grund av att 
jobbet i övrigt tar för mycket tid.  

Susanne: Det finns säkert en massa bra kurser man kan gå innan man startar företag. Men att 
ha bra kontakter, att ha bra nätverk innan man startar.  

Detta är de råd hon vill ge kvinnor som är på väg att starta företag. Hon nämner att hon själv inte 
behövde fokusera på dessa råd då hon fick ta över ett befintligt företag.  
 
Cathrine har inte varit med i några kvinnliga nätverk eftersom det finns så få kvinnor inom 
hennes bransch. ”Däremot har jag ju mina egna nätverk. Det är ju oftast manliga individer som är 
i branschen så man pratar samma språk så att säga.” 
 
Vad är det då som informanterna tycker att de har fått ut av dessa nätverk?  

Elisabeth: Det är ju, det är ju mer, det som jag tycker ger mest är ju alltså de rent personliga, 
den rent personliga kontakten med andra människor. För om man lär känna varandra och kan 
skapa ett förtroende, för det är ingen som rekommenderar en ekonomikonsult om man inte 
känner att den där personen kan man nog lita på. Så det liksom det krävs mer än att bara 
träffas, man kanske måste lära känna varandra då. Så det, det tycker jag har vart värdefullt.   

Nätverken används för att skapa kontakter och för att få fler klienter till det egna företaget. Detta 
kan vara en väg mot att få företaget att växa. Andersson beskriver nätverkens betydelse för 
företagets tillväxt. Han menar att nätverk är viktiga för företagare eftersom de är ett sätt att skapa 
kontakter. Han menar också att nätverk mellan olika företagare i samma eller liknade bransch är 
viktiga eftersom dessa i vissa fall kan leda till samarbete mellan företagarna.110 Elisabeth säger att 
tillit är viktigt i hennes bransch och tillit skapas genom att företagare möts och knyter kontakter. 
 
Cathrine säger: ”Man har alltid stöd i saker och ting och kan fråga när det är någonting.” Även 
Susanne delar denna uppfattning. 

                                                 
110 Andersson (2001) s. 113ff 
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Susanne: /---/man är väldigt positiv och stöttar varandra och ger goda råd. Så det känner jag 
att det är väldigt positivt att prata med andra kvinnor som har företag för det finns alltid saker 
man kan lära av varandra och ge råd och så där, så kvinnliga nätverk tror jag är jättebra. 

Susanne säger att hon tycker att det ger något att prata med andra kvinnliga företagare. Som jag 
tidigare nämnt bildar både kvinnor och män homosociala grupper111 Kvinnliga företagare är en 
homogen grupp eftersom alla är kvinnor som driver företag. Det kan vara en anledning till att 
Susanne upplever att hon får ut något av att vara med i dessa nätverk, eftersom alla är på samma 
nivå. Nätverken är inte hierarkiska utan medlemmarna har samma position och därmed blir det 
lättare att samarbeta. Nätverken kan fungera som hjälp då företaget ska expandera.112 
 
 Alla nätverk från den egna familjen och bekantskapskretsen till de mer kommersiella och 
strukturerade nätverken är lika viktiga. Andersson bortser inte från att företagare också fungerar 
som varandras konkurrenter men han menar att konkurrensteorier i stor utsträckning kommer 
från USA och därför inte alltid säger något om de svenska förhållandena. Nätverksteorin passar 
därför bättre i det svenska samhället eftersom den uppmanar till samarbete.113  
 
En annan åtgärd som mina informanter nämner för att få fler kvinnor att framförallt starta 
företag är de låneformer som finns för banklån idag. De anser som tidigare nämnts att kvinnor är 
försiktigare än män. Det är något som mina informanter ser som en nackdel då de ska låna 
pengar, eftersom de presenterar sin idé men samtidigt berättar om riskerna. Därmed beviljas de 
inte alltid ett lån. Informanterna tror att en man berättar om möjligheterna istället för riskerna då 
de förhandlar med banken. De tror också att fler kvinnor skulle våga starta företag om det fanns 
fler riskkapital lån och starta eget bidrag.  

Alice: Definitivt så tycker jag att rent samhällsekonomiskt så, så borde det finnas 
stöttningsresurser för att kvinnor har inte samma mod att kasta sig in i ett riskbeteende som 
män. Män är mycket riskvilligare. Kvinnor är mer försiktiga, borde av den anledningen stöttas 
ekonomiskt. Banklån och så. Idag finns det inte riskkapital på ett riktigt bra sätt. Det har 
funnits lite grand yttringar och sådant men i alldeles för liten skala. Riskvilligt kapital för 
kvinnor är en del som jag tror skulle göra att fler kvinnor skulle våga starta företag. 

Alice menar att det idag inte finns några bra låneformer för försiktiga företagare. I NUTEK:s 
rapport  Kvinnors företagande- format av samhället framkommer det att kvinnor söker externa 
pengar i mindre utsträckning än män. Det finns dock ingen forskning som visar att kvinnor skulle 
ha fått avslag på grund av att de är kvinnor. Dock konstateras det att företag som anses vara för 
små får avslag114 och kvinnor driver som jag tidigare nämnt ofta små företag. 

Susanne: Jag tycker att det var väldigt synd om exempelvis de här tjejerna på (min anm. 
Företagets namn) som startade upp här borta. Att de inte fick starta eget bidrag att man har 
dragit in det så där blixtsnabbt. Det gör ju att man inte vågar. Har man barn och familj och ett 
hus eller vad man nu har så kan man ju inte gå utan inkomst. Det går ju inte så länge det finns 

                                                 
111 NUTEK (2003) s. 45 
112 Andersson (2001) s. 113 
113 Ibid. s.115 
114 NUTEK (2003) s. 70 
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arbetslöshet, så länge man kan bevisa att man har en bra affärsidé tycket jag. /---/För stoppar 
man inte pengar i madrassen så går det ju inte.  

Andersson skriver att i vissa länder står staten och myndigheterna för riskkapitalet för 
småföretagare eftersom de oftast är för små för att introduceras på börsen som annars är ett 
alternativ att finansiera sitt företag.  I Sverige erbjuder Industrifonden och statliga ALMI 
företagspartner olika finansieringsmöjligheter för småföretagare.115 

Slutsatser 
Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka kvinnliga företagare som äger och driver 
företag med fler än en anställd. Jag hade följande frågeställningar: Hur kom det sig att 
informanterna blev egenföretagare? Hur upplever mina informanter att det är att vara kvinnlig 
företagare med flera anställda? Vad har gjort att informanterna valt att expandera? Vilka inre och 
yttre faktorer har påverkat informanternas företagande? Jag anser att jag fått svar på dessa frågor 
och kommer nedan att diskutera de slutsatser jag kan dra av studien. Då jag endast intervjuat fem 
kvinnor som driver företag i Norrköpingskommun är dessa slutsatser inte generaliserbara.  
 
Informanterna upplever att män och kvinnor är olika och har olika villkor i samhället. Dessa 
olikheter finns också i företagarevärlden. Mannen är normen i samhället och även som företagare. 
Att få respekt upplever informanterna som viktigt för att lyckas som företagare. Att en kvinna 
äger ett företag inger en viss respekt även hos männen men det är inte tillräckligt. Den kvinnliga 
företagaren måste hela tiden bevisa att hon är lika kompetent som männen. Hon måste därmed 
kämpa hårdare än männen och inte ta åt sig av nedvärderingarna hon möter. Det finns osynliga 
hinder i samhället för kvinnor. Dessa är uppbyggda av föreställningar om kvinnor som 
underlägsna män och detta avspeglas även i företagsvärlden. För att övervinna dessa hinder 
använder sig informanterna av olika strategier som alla resulterat i att visa att de kan driva företag 
på samma villkor som män. Bilden av hur en kvinna förväntas vara kan här ses som en yttre 
faktor. I min studie påverkar denna bild informanternas företagande på så vis att de måste hävda 
sig för att bli tagna på allvar. De inre faktorer som påverkar informantens förtagande blir då hur 
känslig företagaren är för det motstånd hon möter, samt hur mycket hon orkar kämpa för att få 
respekt. Ytterligare inre faktorer som framkommit av analysen är att informanterna betonar att 
tro på sitt företagande och stå upp för det är viktigt för att kunna driva ett företag. En kvinnlig 
företagare som driver ett företag med anställda måste således vara stark och tro på det hon gör. 
 
Då informanterna har anställda har de också en ledarposition på företaget. Det kvinnliga 
ledarskapet beskrivs som mjuk och omsorgsfullt. Kvinnliga ledare förväntas fokusera mer på 
medarbetarna än på prestation och företagande. Samtliga informanter anser att deras ledarskap 
överensstämmer med denna bild. Detta ledarskap ser jag som ett möjligt hinder för att den 

                                                 
115 Andersson (2001) s. 103 
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kvinnliga företagaren ska expandera. Då informanterna både äger och driver företaget är det 
också de som påverkar dess tillväxt. För mycket omsorg om personalen kan leda till att företaget 
hindras från att växa, eftersom det är lättare att ha en god relation med medarbetarna om de är få. 
Att informanterna inte värderar prestige lika högt som de anser att män gör är också något som 
kan påverka företagets möjligheter att växa. Då konkurrensen reglerar vilka företag som överlever 
på marknaden behövs den bästa kompetensen för att det egna företaget ska överleva. Jag har inte 
haft som avsikt att göra någon jämförelse mellan kvinnligt ledarskap och företagande. Därför kan 
jag inte dra några slutsatser av hur detta eventuella samband sett ut i mina informanters fall. Jag 
vill endast visa på att jag funnit tendenser till ett sådant samband i min analys. En förklaring till 
dessa tendenser kan ges genom att se bilden av en kvinnlig ledare som en yttre faktor som 
påverkar kvinnliga ledares inre faktorer. Det vill säga att informanterna väljer att leda mjuk och 
omsorgsfullt eftersom det är vad som förväntas av dem, eftersom de är kvinnor och ledare. Att 
leda på ett mjukt sätt och värna om personalen anser jag inte vara negativt. Dock anser jag att det 
behövs en balans mellan fokus på företagets framtid och fokus på medarbetarna. Den balansen 
anser jag att samtliga av informanterna har.  
 
Då informanterna beskriver hur företag växt tar de oftast upp att det berott på yttre faktorer som 
en ökad efterfrågan av deras vara eller tjänst. Jag har ändå kunnat se att informanterna själva 
också agerat för att denna expansion ska bli möjlig.  Då efterfrågan ökat och de bestämt sig för 
att anställa fler medarbetare för att klara av den ökade arbetsbelastningen har de faktiskt 
expanderat. För att ett företag ska kunna växa krävs att företagaren är beredd att satsa även om 
det sker i liten omfattning till exempel anställa en ny medarbetare på deltid om framtiden känns 
osäker. Informanterna anser också att det är viktigt att tänka framåt och sätta upp mål för 
företaget. Inre faktorer som påverkar företagandet blir således att ha en stark drivkraft och 
framtidstro. Då informanterna beskrev kvinnan ansåg de att hon i allmänhet är försiktig och inte 
vågar satsa lika mycket som mannen. Denna bild stämmer dock inte helt in på dem själva. 
Informanterna vågade satsa på att expandera och de vågade anställa nya medarbetare. Dock kan 
försiktighet betraktas som en inre faktor, vilken har påverkat att anställningarna av de nya 
medarbetarna skedde i liten omfattning. 
 
Ytterligare yttre faktorer som påverkat informanternas företagande är familjelivet. Att hitta ett 
sätt att kombinera företag med familjeliv är något som informanterna tar upp. Särskilt 
svårigheterna med att ha små barn och vara företagare nämns. Informanterna har antingen löst 
detta genom att ta med sig barnen till företaget eller genom att anpassa företagandet efter barnen. 
De informanter som var gifta ansåg att stöd från maken var en förutsättning för att de skulle 
lyckas som företagare. Vidare nämner informanterna också de nätverk för kvinnor som de är med 
i som en yttre faktor som påverkat deras företagande. Genom nätverken har de fått kunskap och 
kontakter som de använt sig av i sitt fortsatta företagande. Informanterna anser också att de fått 
stöd av andra kvinnliga företagare genom dessa nätverk.   
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Det har framkommit i min analys att informanterna anser att de inte är företagare på samma 
villkor som männen. De förändringar de anser måste göras för att få fler kvinnor att både starta 
men också expandera sina företag berör främst yttre faktorer. En ökad satsning på kvinnliga 
nätverk anser informanterna är bra eftersom dessa kan bidra till att stärka även de inre faktorerna 
hos kvinnliga företagare. Vidare anser de att det de tjänsteförmåner som finns måste bli mer 
anpassningsbara så att de gynnar kvinnor också. Hemmet och barnen är fortfarande kvinnans 
huvudansvar och därför kan hushållsnära tjänster som tjänstförmån underlätta mer för kvinnan 
än att hon får en tjänstebil. Detta skulle då innebära att kvinnan skulle kunna fokusera på att 
enbart driva företaget och därmed bli mer jämlik mannen.  

Avslutning och förslag till fortsatt forskning 
I dag kan båda män och kvinnor som vill driva företag göra det. Inga lagar eller praktiska hinder 
finns som hindrar något av könen. Min studie visar dock att det den bild av kvinnan som finns i 
samhället utgör ett osynligt hinder för kvinnor som startar företag. Som jag nämnde i inledningen 
har regeringen beslutat att avsätta hundra miljoner kronor i nästa års budget för att utveckla 
kvinnors företagande. Med tanke på min studies resultat är detta en nödvändig insats för att 
främja kvinnligt företagande. Samtidigt anser jag att är svårt att generalisera och hävda att alla 
kvinnor som driver företag har det svårare endast på grund av att de är kvinnor. Det finns säkert 
män som har det svårt i sitt företagande men som inte får del av några pengar från regeringen. 
Därför menar jag att framtida forskning om kvinnligt företagande borde fokusera på att 
undersöka vilken betydelse andra faktorer som till exempel klass och etnicitet har. Vidare anser 
jag att det borde forskars kring hur bilden av kvinnan som finns i samhället påverkar kvinnliga 
företagare. Det jag kommit fram till i min studie är att det både finns drivkraft och styrka hos 
kvinnliga företagare. Dock slås dessa inre faktorer ned på grund av att de inte stämmer överens 
med bilden av kvinnan. Därför anser jag att det borde forskas mer kring hur bild denna påverkar. 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur det är att vara kvinna och äga och driva ett 
företag som har flera anställda. Jag valde att undersöka kvinnor som har flera anställda då jag 
tidigare inte funnit någon forskning på det området samt för att de flesta kvinnliga företagare är 
soloföretagare, vilket betyder att de inte har några anställda och företaget räknas som 
levebrödsföretag.  
 
För att få fram den kunskap som jag eftersträvade har jag använt mig av kvalitativ metod och 
djupintervjuer då jag samlade in mitt empiriska material. Då jag sedan analyserade detta material 
har jag använt mig av de analysmetoder som används inom grundad teori och narrativanalys. Den 
teoretiska referensram som jag valt att utgå från rymmer teorier om kön och genus, kvinnliga 
företagare och företagsledare. Även teorier om företagens betydelse i samhället och hur ett 
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företag expanderar finns med under denna rubrik. Här presenterar jag också att jag utgått från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv i denna studie.  
 
De resultat jag kommit fram till i min studie är följande: Yttre faktorer som påverkar kvinnors 
företagande: kvinnor och män har olika villkor i samhället och det är något som avspeglar sig 
även i företagarvärlden. Kvinnor och män kan driva liknande företag men på olika villkor. 
Kvinnliga företagare får därmed kämpa hårdare för att bli respekterade som företagare. Då 
kvinnliga förtagare expanderar har det främst skett på grund av ökad efterfrågan men samtidigt 
har företagaren varit öppen för att utvidga företaget. Den bild som finns i samhället av kvinnan 
som försiktig och inte vågar stämmer till bara till viss överens med kvinnliga företagare. De har 
däremot tagit till sig den mjuka ledarstil som är utmärkande för kvinnor. Detta kan bli ett hinder 
för expansion av företaget. Familjen fungerar som stöd för företagaren men medför även 
extraarbete då hushållsarbete fortfarande anses vara kvinnans huvudansvar. Förutom familjen 
utgör också kvinnliga nätverk ett stöd i företagande. De inre faktorer som påverkar företagaren är 
drivkraft att vilja utveckla företaget, styrka att inte låta sig nedslås av motgångar eller negativa 
attityder från andra, samt att tro på sin idé och sitt företag.  
 
Att satsa på kvinnliga nätverk kan vara ett sätt att få fler kvinnor att båda starta företag men 
också expandera dem. Nätverk kan också ge kvinnliga företagare det mod de behöver för att 
kunna driva företag. Tjänsteförmåner bör anpassas så att de även innefattar hushållsnära tjänster, 
vilket underlättar för kvinnor eftersom de då kan satsa på företaget fullt ut.  
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