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Abstract 
 

Title: Networks and role models - A study on what role they play for entrepreneurial women 

Authors: Åsa Ekman & Amina Yanya 

Supervisor: Malin Tillmar 

Background: Of those who start companies, only about 30 % are women. Women's 

companies also often have both fewer employees and lower turnover. Several efforts are 

therefore being made to try to influence and encourage more women to start businesses and to 

get them to expand. Two of these ventures are special network for women and about women 

entrepreneurs as role models, something that also the theories believe is very important for a 

more egalitarian business. While entrepreneurship is encouraged for growth in the 

community, it also has a male character, something that needs to be considered.  

Purpose: As both the EU and the Swedish government through measures such as 

Tillväxtverket, is investing large sums to promote networking and role models, we intended to 

analyze the importance of networking and role models for entrepreneurial women. We also 

intended to study entrepreneurship in women and as a minor part in the study, also examined 

the investments which the entrepreneurs themselves would like to see in order to promote 

female entrepreneurship in Sweden. 

Research method: We conducted the study based on a qualitative method with a deductive 

approach. We have chosen to do so since we wanted to be close to the theories and at the 

same time allow for a deeper analysis. In total, we retrieved information from seven 

respondents as a primary source through interviews which were transcribed and then worked 

upon together to try to keep a high level of credibility. 

Conclusion: The entrepreneurs in the study have loosened up the entrepreneurship definition 

to include a broader more multi-dimensional image of the entrepreneur. The entrepreneurs 

also felt that the role models certainly could be useful to counter the invisibility of women 

entrepreneurs, but they themselves made no use of any particular role models. They were all 

in consensus with the positive effects of networks but also in that these would ideally be 

composed of both women and men. The entrepreneurs would not like to see any special 



 

 

initiatives for just women, but rather for all entrepreneurs, and in particular efforts to provide 

better understanding and greater security for the entrepreneurs. 

Keywords: Entrepreneurship, Gender, Networks, Role models 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Nätverk och förebilder – En studie om betydelsen för entreprenöriella kvinnor  

Författare: Åsa Ekman & Amina Yanya 

Handledare: Malin Tillmar 

Bakgrund: Av de som startar företag är endast ca 30 % kvinnor. Kvinnors företag har 

dessutom ofta både färre anställda och lägre omsättning. Flera satsningar görs därför för att 

försöka påverka och uppmuntra fler kvinnor att starta företag och för att få dessa att 

expandera. Två av dessa satsningar handlar om särskilda nätverk för kvinnor och om 

företagande kvinnor som förebilder, något som även teorierna menar är mycket viktiga för ett 

mer jämställt företagsklimat. Samtidigt som entreprenörskap uppmuntras för tillväxt i 

samhället har det även en manlig prägling, något som också behöver beaktas. 

Syfte: Då både EU och svenska regeringen genom bl a Tillväxtverket satsar stora summor för 

att främja nätverk och förebilder har vi avsett att analysera betydelsen för entreprenöriella 

kvinnor av just nätverk och förebilder. Vi har även avsett att studera entreprenörskapet hos 

kvinnorna och som en mindre del i studien, även undersökt vilka satsningar företagarna själva 

skulle vilja se för att främja kvinnors företagande i Sverige. 

Metod: Vi har genomfört studien utifrån en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Vi har 

valt att göra så för vara teorinära och samtidigt kunna göra en djupare analys. Totalt har vi 

hämtat information från sju respondenter som primärkälla genom intervjuer som 

transkriberats och sedan gemensamt bearbetats för att försöka hålla hög trovärdighet.   

Slutsats: Företagarna luckrar upp entreprenörskapsdefinitionen till att innefatta en bredare 

mer mångdimensionell bild av entreprenören. Företagarna ansåg också att förebilder 

säkerligen kunde vara bra för att motverka en osynlighet i kvinnors företagare men att de 

själva inte använt sig särskilt av förebilder. En enighet låg i den positiva betydelsen av 

nätverk men även i att dessa helst skulle bestå av både kvinnor och män. Företagarna tyckte 

heller inte att särskilda satsningar för kvinnor behövs utan hellre för alla företagarna och då 

särskilt satsningar för att ge ökade kunskaper och större trygghet för företagare. 

Nyckelord: Företagande, entreprenörskap, kön, förebilder, nätverk 



 

 

Förord 

Ett stort och varmt tack vill vi framföra till att de företagare som har tagit sig tid till att ta 

emot oss och svara på våra intervjufrågor. Er medverkan har varit till stor hjälp i denna 

process som har lett fram till denna uppsats.  

Vi vill även framföra ett särskilt tack till vår handledare Malin Tillmar som har varit ett stort 

stöd under hela uppsatsprocessen och kommit med värdefulla reflektioner och förslag på 

vägen. Vi vill också framföra ett tack till Dimitri Dedkov i vår seminariegrupp som under hela 

uppsatsarbetet kommit med konstruktiv kritik och uppmuntrande ord.  

Det är med nöje och stolthet som vi nu presenterar vår uppsats och med den så tackar Amina 

för en rolig och lärorik tid på Linköpings universitet och Åsa ser fram emot en sista termin. 

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

Linköping, 10 januari 2011 

 

 

 

 

Åsa Ekman     Amina Yanya 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I början på 1900-talet var det ett hårt affärsklimat i Chicago. Det var en tid präglad av 

depression och där korruption hörde vardagen till. För att stötta varandra i affärslivet och för 

att kunna umgås under trevliga former startade år 1905 advokaten Paul P Harris tillsammans 

med tre andra manliga yrkesmänniskor, alla verksamma i olika branscher, en egen klubb. 

Detta var början till det manliga affärsnätverket Rotary (Rotary Sverige 2010).  

På denna tid var företagandet i Sverige något som kvinnor rent lagligt inte fick ägna sig åt, 

såvida de inte var änkor, ogifta eller frånskilda men då under mycket kontrollerade former. 

Kvinnor har i alla tider varit företagsamma i den meningen att de precis som männen sökt och 

skapat försörjningsmöjligheter men kvinnor ägde inte företag. Kvinnors ställning i samhället 

har genomgått och genomgår fortfarande stora förändringar (Holmquist et al 2009). Kvinnor 

fick inte ärva sina föräldrar och gifta kvinnor i Sverige blev inte myndiga förrän 1921, samma 

år som kvinnor fick allmän rösträtt. Omyndigheten var också ett stort hinder för kvinnorna då 

detta betydde att de inte kunde ingå bindande ekonomiska affärer (JämO 2006).  

För att återgå till Rotary och 1905 så insåg herrarna redan då att de hade mycket att vinna på 

att hjälpa varandra i affärer genom att bilda det som idag kallas för nätverk. När det gäller 

nätverk för yrkesverksamma kvinnor i Sverige dröjde det ända fram till slutet av 1970-talet. 

Ett av de första svenska nätverken av och för kvinnor var Q80. Det startades av några 

deltagare som gick kursen ‖Kvinnor i Arbetslivet‖ år 1979. Anledningen till starten av 

nätverket var att de alla var kvinnor på mellanchefsnivå som kände att det var tufft och att de 

skulle kunna behöva stöd av varandra samt att det fanns ett stort behov av förebilder med 

kvinnligt kön (Q80 2010). För Rotarys del dröjde det ända tills 1989 innan organisationen 

beslutade att öppna medlemskapet även för kvinnor (Rotary International 2010).  

Traditionellt har företagandet en manlig prägel och det institutionella systemet som samhälle 

och organisationer är uppbyggt på har och har haft mannen som utgångspunkt (Holmquist et 

al 2009). Statlig kapitalförsörjning för företagare har länge varit inriktade på industrin och 

branscher med nära anknytning till industrin. Detta gjorde att många stöd i praktiken inklusive 

rådgivning länge var främst riktat till män (Tillväxtverket 1 2010). Detta har 

uppmärksammats och är något som lett till satsningar för stöd och information anpassat till 
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kvinnor. Nutek, Verket för näringslivsutveckling, fick 2006 i uppdrag från regeringen att 

utforma ett program fördelat på tre år för att främja kvinnors företagande (Nutek 2007). 

Regeringen avsatte totalt 300 miljoner kronor för detta treårs program som kallades ‖främja 

kvinnors företagande 2006-2009‖. Detta för att regeringen ansåg dels att kvinnors företagande 

var bra för ekonomin och dels för att det var bra för jämställdheten. En annan sak som 

uppmärksammats är att på grund av att det är färre kvinnor som driver företag så har kvinnor 

färre förebilder att identifiera sig med. Så i kampen med att öka det kvinnliga företagandet vill 

regeringen synliggöra de företagande kvinnorna genom ett speciellt projekt som heter 

ambassadörerna (Tillväxtverket 1 2010). Ambassadörernas uppgift är att fungera som en 

förebild och inspirera fler kvinnor till entreprenörskap och att öka kunskaperna om 

företagande (Ambassadorer 2010).    

 

1.2 Problemdiskussion 

Ur ett samhällsperspektiv spelar företagandet en avgörande roll för tillväxt och välfärd. Länge 

har kvinnoägda företag varit färre än de manligt ägda vilket innebär att en stor potential har 

legat i att öka det kvinnliga företagandet. Stödåtgärder har bland annat varit särskilda program 

för kvinnliga företagare, både satsningar från Sverige som EU, och på exempelvis 

nystartarprogram eller mentorsprogram. Andra åtgärder har varit särskilda lån till kvinnliga 

företagare och coachning. Resurser har även lagts på att skapa formella nätverk och nu senast, 

en satsning på ambassadörskap där kvinnliga ambassadörer och entreprenörer sprider 

information om det kvinnliga företagandet. Dessa åtgärder tillsammans med övriga 

jämställdhetssatsningar i samhället verkar ha gett resultat, då andelen kvinnliga företagare har 

ökat och fortfarande gör det, idag ligger andelen på ca 22-28%
1
 medan ca 30 % av de 

nystartade företagen i sin tur har kvinnor som ägare (Tillväxtverket 2 2010) 

Kan man då idag utgå ifrån att kvinnligt företagande är jämställt det manliga? Med 

jämställdhet avses enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin 2010):  

”Förhållandet att olika personer har samma möjligheter och rättigheter, särskilt i fråga om 

kvinnor i relation till män. Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn 

fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor 

                                                 
1
 Denna siffra varierar beroende på vilka kriterier som används vid beräkningen, exempelvis kvinnor som driver 

egna företag ensamma eller som samäger de tillsammans med andra kvinnor eller tillsammans med en eller flera 

män. 
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och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 

i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, 

intressen och talanger,..” 

Sverige har ofta varit ett föregångsland i jämställdhetsdebatten och fick sin första 

jämställdhetsminister år 1954 och sin första jämställdhetsombudsman år 1980 (Andersson & 

Öhrström 1988). Ändå uppger 39 % av kvinnorna i en nutida undersökning Kvinnligt och 

manligt företagande 2008 (Öhrlings PWC 2008) att de har blivit diskriminerade på grund av 

sitt kön. Skillnader mellan manligt och kvinnligt företagande visar sig även på andra punkter, 

kvinnors företag har ofta både färre anställda och lägre omsättning, se tabell 1 och 2 nedan: 

 

Tabell 1 Anställda i förhållande i olika storleksklasser. Källa: Kvinnligt och manligt företagande 2008 (Öhrlings 

PWC 2008) 

 

De företag som drivs utav kvinnor tenderar alltså att vara mindre sett till andelen anställda. I 

en studie gjord av Tillväxtverket, Många miljarder blir det – fakta och nyckeltal om kvinnors 

företag (Holmkvist & Wennberg 2010), redovisas det dock att det inom de olika 

storleksgrupperingarna skiljer sig väldigt lite. Studien visar dock på att 75 % av kvinnornas 

företag har i genomsnitt 1,3 anställda.  

Tabell 2, nedan, visar antal företag och omsättning per storleksklass och kön för 2006. Här 

kan dels utläsas att antalet företag ägda av män är betydligt större samt att omsättning för 

kvinnors företag är lägre.  
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Tabell 2 Omsättning per företag i olika storleksklasser. Källa Många miljarder blir det - fakta och nyckeltal om 

kvinnors företag (Holmkvist & Wennberg, 2010, Tillväxtverket) 

Det finns dock ofta naturliga förklaringar till de avvikelser som ligger bakom skillnaderna 

hänförliga till kön. Att omsättningen är lägre bland kvinnliga företag förklaras ofta med att 

kvinnor i högre utsträckning driver tjänsteföretag medan männen driver industriföretag 

(Holmkvist & Wennberg 2010). Viktigt att poängtera dock i förhållande till denna förklaring 

är att tjänstesektorn utgör 74 % av den totala sysselsättningen för 2009 (Almega 2010).  

Båda undersökningarna, både från Öhrlings PWC (2008) och Tillväxtverket (2 2010) kommer 

också fram till samma slutsats, nämligen att även om skillnader föreligger mellan könen är 

dessa främst beroende på bransch och det faktum att män och kvinnor ofta startar företag i 

olika branscher. En studie gjort av Nutek från 2002 visar att kvinnor främst startar företag 

inom branscher som utbildning, hälso- och sjukvård, andra personliga tjänster eller inom 

handel, hotell och restaurang samt som konsulter för olika företagstjänster. Inom dessa 

branscher är skillnaderna mellan könen små men mellan branscherna desto större.  

Generellt driver också kvinnor företag inom de branscher där det också en finns en större 

mängd kvinnor i sysselsättningen (Aaltio, Kyrö & Sundin 2008). En av anledningarna är just 

att många företag har startats utifrån en anställning, en person har arbetat med något och går 

därefter över till att fortfarande erbjuda samma slags tjänst eller liknande men under ett eget 

företag. Även entreprenören besitter kunskap om sin bransch men till skillnad mot företagaren 

http://www.almega.se/
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föreligger även andra viktiga faktorer enligt Johannison (2005) för att särskilja entreprenören: 

Brinnande motivation, engagemang och eget ansvar, kompetens och slutligen måste personen 

också kunna genomföra sin vision. Burns (2001) menar att entreprenören använder sin 

förmåga och kreativitet för att utveckla sina företag och att de kontinuerligt söker efter nya 

affärsmöjligheter.  

Burns (2001) menar också att entreprenörerna ofta använder kontakter för att kunna skapa de 

resurser som de själva saknar. Kontaktnätet utgör även en viktig del av det sociala kapitalet 

och som innebär en tillgång införskaffad genom sociala relationer (Lin 2001). Då både 

konceptet entreprenörskap liksom ledarskap anses vara typiskt manliga sådana (Metcalfe & 

Altman 2001, Calás & Smircich 1996) menar Aaltio (i Aaltio, Kyrö & Sundin 2008) att 

kvinnor lätt får ställningen som ‖de andra‖. En angelägen fråga blir då hur entreprenörskapet 

ses av företagande kvinnor samt vilken betydelse nätverk och förebilder har för 

entreprenöriella kvinnor. Denna studie kommer därför att behandla frågorna entreprenörskap, 

nätverk och förebilder utifrån innebörd och betydelse för entreprenöriella kvinnor. Detta då 

särskilda satsningar görs inom just dessa ämnen och för just kvinnor, med hänvisning till 

jämställdhetsdebatten som diskuteras ovan.  Därför kommer också uppsatsens nyckelord att 

studeras utifrån ett genusperspektiv, eftersom det genomsyrar hela detta ämne. Viktigt att 

betona i sammanhanget är att jämställdhetsfrågan är ett politisk fråga medan genusforskning 

är ett teoretiskt perspektiv som behandlar skillnader mellan män och kvinnor. 

1.3 Syfte 

Då både EU och svenska regeringen genom bl a Tillväxtverket satsar stora summor för att 

främja nätverk och förebilder avser vi att analysera betydelsen av just nätverk och förebilder 

för entreprenöriella företagande kvinnor. Vi avser att även studera entreprenörskapet hos 

kvinnorna samt undersöka vilka satsningar företagarna själva skulle vilja se för att främja 

kvinnors företagande i Sverige. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 Hur ser entreprenörskapet ut för de entreprenöriella företagande kvinnorna? 

 Hur används nätverk och förebilder idag av entreprenöriella företagande kvinnor? 

 Vilken betydelse har nätverk och förebilder för entreprenöriella företagande kvinnor? 

o Vilka satsningar vill företagarna se för att främja kvinnors företagande?  
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2. Metod 

Nedan redogörs för studiens tillvägagångssätt och de metodologiska val som har gjorts. Vi 

börjar med att redogöra för val av metod för att därefter beskriva urval och de metoder som 

använts för att samla in data. Vidare beskrivs intervjumetod och genomförandet av 

intervjuerna samt för hur bearbetning och analys av data gått till. Sist i kapitlet behandlas 

trovärdighet och etiska överväganden. 

2.1 Val av metod och angreppssätt 

Studiens syfte och frågeställningar har styrt vårt val av metod. Detta ligger i linje med Trost 

(2005) som menar att det är studiens syfte och problemformulering som bör avgöra valet av 

metod. Utifrån denna studies syfte har vi valt att samla in data genom intervjuer som primär 

källa. Anledningen till valet att använda intervjuer, istället för exempelvis enkäter, beror på 

viljan att gå in på djupet för att få en högre kvalitet på empirin snarare än att få kvantitet. 

Enligt Bryman och Bell (2005) förs det en diskussion om likheter och olikheter mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Det främsta som skiljer kvalitativ och kvantitativ 

forskning åt enligt Bryman och Bell (2005) är att om man använder intervjuer för att samla in 

data är detta ofta en kvalitativ metod om kvaliteten är viktigare än kvantiteten. Då kvantiteten 

är viktigare mäts företeelser genom att titta på massan (Bryman & Bell 2005).  

För att bygga teorier om det fenomen som ska studeras ska underlag i form av empiri samlas 

in (Patel & Davidsson 2003). Genom att överföra denna empiri till de teorier som finns kan vi 

sedan analysera och dra slutsatser. Patel coh Davidsson (2003) menar vidare att, som i vårt 

fall, när vi vill förstå betydelsen av nätverk och förebilder hos företagarna så talar det för 

tillämpning av den kvalitativa metoden då det används mest vid studier av så kallade ‖mjuka 

värden‖. Med ‖mjuka värden‖ åsyftas känslor och uppfattningar som ej kommer fram via en 

kvantitativ mätning. 

Patel och Davidsson (2003) menar att forskarens arbete är att koppla teori och empiri till 

varandra. Empiri är den data som samlats in genom att studera verkligheten. Det finns tre 

olika metoder för att göra detta, deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson 

2003).  

Denna studie har utgått ifrån deduktion där teorier först har sökts för att få en bild av det 

aktuella teoretiska läget som därefter prövats empiriskt för att kunna ge ett teorinära bidrag till 

det valda ämnet. Detta ligger i linje med det som Jacobsen (2002) beskriver, just att då arbetet 

utgår ifrån teorierna för att sedan prövas mot verkligheten har en deduktiv ansats använts. 
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Nackdelen med denna ansats är att det finns en risk för att forskaren endast observerar sådant 

som är relevant för de aktuella teorierna och därmed går viktig information om intet.  

I ett avsnitt har vi valt att avvika från den deduktiva ansatsen och det är i stycke 4.6 där vi har 

valt att fråga företagarna om vilka satsningar de skulle vilja se på kvinnors företagande. Detta 

avsnitt har vi inte valt att söka teorier för utan detta avsnitt är med för att vi ansåg att det 

skulle vara värdefullt att höra företagarnas egna förslag vilket vi också ansåg skulle ge 

ytterligare en dimension till slutsatserna.     

 

2.2 Empirisk insamling 

Vår primärkälla till information har vi fått genom att använda oss av intervjuer. Att använda 

oss av intervjuer har gett oss möjligheten att få en större förståelse för hur intervjupersonerna 

upplever betydelsen av nätverk och förebilder. Att vi använder oss av intervjuer som 

primärkälla menar Bryman och Bell (2005) stödjer vårt val att använda oss av en kvalitativ 

metod. De personer som vi har intervjuat kommer fortsättningsvis i denna studie att kallas för 

respondenter. Våra sekundärkällor till information har huvudsakligen varit artiklar och 

hemsidor. Dessa har vi hittat genom eget letande i databaser som vi har tillgång till genom 

Linköpings universitet men även efter tips från vår handledare. Det som skiljer primärkällor 

och sekundärkällor från varandra är enligt Patel och Davidsson (2003) närheten till 

informationslämnaren, det vill säga, förstahandsrapportering refereras till primärkällor medan 

övriga refereras till sekundärkällor.   

2.2.1 Val av intervjupersoner 

Med de tidsramar vi hade för att samla in data planerade vi in sju intervjuer med företagande 

kvinnor i Östergötland. Det kom sedan att visa sig att alla respondenterna som hade möjlighet 

att träffa oss för intervju var hemmahörande i Linköping.  

För att välja ut respondenter gjorde vi en lista först med de företagande kvinnorna i 

Östergötland som fanns representerade på Tillväxtverkets hemsida över ambassadörer. Vi 

gick in på hemsidan www.ambassadorer.se. Här gick vi sedan vidare till ‖sök efter 

ambassadör‖ och där valde vi att söka på Region: Östergötland. Av de namn som kom upp 

valde vi sedan ut alla som var verksamma mot företag, det vill säga B2B – business to 

business. Vi kontaktade även Madeleine Söderstedt Sjöberg på länsstyrelsen i Linköping och 

Lilian Carlsson på Almi företagspartner i Linköping både via telefon och e-post för att få 

http://www.ambassadorer.se/
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namn på företagande kvinnor i länet att komma i kontakt med för en eventuell intervju. De 

nyckelord som uppgavs till både Madeleine Söderstedt Sjöberg och Lilian Carlsson som 

kriterier för intervjupersonen var entreprenör och företagstjänster. Med entreprenör 

meddelade vi att personen vi sökte skulle ha startat ett eget företag och skulle ha ett driv att nå 

framgång samt utstråla energi och hela tiden försöker hitta nya vägar för att bli bättre och nå 

ökad tillväxt. Med företagstjänster förklarade vi att vi menade att de skulle vara verksamma 

med tjänster mot företag, förslagsvis tjänster som rör ekonomi, juridik, marknadsföring, 

rekrytering, organisationsutveckling med mera. Anledningen till att vi valde just 

företagstjänster är att vi ville utgå ifrån en bransch som var tämligen jämställd. I dessa 

branscher så är fortfarande männen övervägande till antalet utifrån förhållandet 60-40 (SCB 

2010)  men då antalet kvinnor som läser företagsekonomi idag är högre än antalet män 

(Högskoleverket 2010), så finns tendenser för en utjämning. 

Lilian Carlsson som arbetar på Almi företagspartner förmedlade utifrån dessa kriterier tre 

namn som lades till vår lista, varvid vi hade totalt 18 namn. Av de 18 valde vi att kontakta alla 

som var verksamma i Linköping och Norrköping, vilket var 16 personer. På listan fanns det 

också några namn inom samma företag, vi har då valt att bara kontakta en av dessa. Av de 

resterande 13 personer kontaktade vi alla och bokade in möten med de som hade möjlighet att 

träffa oss under vecka 48 och 49, 2010. 

Att flertalet av respondenterna är utvalda av Tillväxtverket som ambassadörer för företagande 

kvinnor är vi medvetna om kan vara både en fördel och en nackdel för vår studie. Nackdelen 

kan vara att de på grund av sitt engagemang skulle vara färgade av information och fakta som 

de fått från Tillväxtverket. Fördelen skulle kunna vara att de troligtvis är mer insatta i ämnet 

vilket skulle kunna leda till mer underbyggda svar på våra frågor. Fördelen anser vi väger 

över och vi anser även att detta ökar kvaliteten på studien.            

2.2.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 

För att boka upp ett personligt möte med företagarna togs den första kontakten per telefon.  

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut en förkortad intervjuguide (se bilaga 2) för att 

på så vis ge respondenterna en chans att förebereda sig på frågorna. Denna förkortade 

intervjuguide var en version av den intervjuguide som finns med som bilaga 1 i denna studie. 

För att vi skulle kunna vara uppmärksamma under intervjuerna och följa samtalet på ett bra 

sätt valde vi att spela in intervjuerna. Att spela in gjorde även att vi på ett säkert sätt skulle få 

med allt som sades och även citera våra respondenter korrekt. Både Gustavsson (2009) och 
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Bryman och Bell (2005) menar att inspelning av intervjun är något som kan hämma 

respondenten eller få denne ut balans. Genom att försäkra respondenterna om att denne skulle 

få läsa igenom och korrigera eventuella feltolkningar av det vi valt att skriva om dem och de 

citat vi valt att använda var ett sätt från vår sida att minska de eventuella negativa effekterna.  

Vårt mål har varit att vi båda skulle medverka under samtliga intervjuer vilka i snitt har tagit 

en timma. Endast vid ett tillfälle hade endast en av oss möjlighet att medverka vid intervjun. 

Intervjuerna har genomförts på den plats som respondenterna har föreslagit. Detta har vi valt 

att göra för att på så vis visa hänsyn till de som ställer upp på att bli intervjuade. Att försöka 

möta respondenternas önskemål om tid och plats är något som Bell (2005) anser är viktigt. 

Även om vi varit medvetna om att det finns mycket som kan störa på en arbetsplats eller på en 

offentlig plats anser vi att genom att låta respondenten välja plats har gjort att denna känner 

sig mer bekväm.  

2.2.3 Intervjumetod 

Våra intervjuer har genomförts med en blandning av det som Gustavsson (2009) kallar för 

intervjuer och samtal. Intervjuer är det som Gustavsson (2009) kallar för personligt kunnande, 

vilket är den kunskap som fås genom ett möte med en annan person.  Ett möte kan enligt 

Gustavsson (2009) bestå av intervju, samtal eller en dialog. Vår utgångspunkt har varit att 

genomföra våra intervjuer i en semistrukturerad form. Enligt Bryman och Bell (2005) så 

innebär denna intervjustruktur att intervjun utgår från relativt specifika teman men att det 

finns en stor frihet för respondenten att utforma sina svar själv. Då vårt mål har varit att få en 

förståelse och kunna beskriva respondenternas upplevelser, erfarenheter och upplevda 

betydelse av nätverk och förebilder så ansåg vi att denna struktur passade våra 

frågeställningar. Att kunna få ta del av respondenternas egna tankar var något som vi ansåg 

intressant. Just att få ta del av en människas personliga åsikter och känslor i en intervju är det 

som Gustavsson (2009) beskriver som ett samtal. En lägre strukturering leder enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) till en mer flexibel intervju där det finns tillfälle att ställa följdfrågor 

och på så vis få fram vad respondenten upplever och känner. Vi ville med detta sätt att 

intervjua få respondenterna att känna sig bekväma så att de på detta vis öppnade sig och 

förmedlade sina tankar. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer anser vi har gjort det 

möjligt för oss att följa respondenterna i den riktningen som de valt att gå genom att under 

intervjun anpassa våra frågor. Enligt Bryman och Bell (2005) så är det flexibiliteten som är en 

av de semistrukturerade intervjuernas egenskap. Bryman och Bell (2005) menar även att 

denna form är att föredra om det som i vårt fall är flera forskare inblandade då intervjuguiden 
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säkerställer viss jämförbarhet. Vår intervjuguide har vi använt oss av i alla intervjuer, vi har 

dock varit flexibla i ordningsföljden och med vilka följdfrågor som vi ställt. Ordningsföljden 

på frågorna och vilka följdfrågor vi ställt har berott på respondenternas svar och hur mycket 

respondenterna har pratat fritt inom vårt forskningsområde.  

2.2.4 Utformning av intervjuguide 

Vi har valt att utforma en intervjuguide (se bilaga 1) som innehåller en översikt av de ämnen 

som vi vill beröra och även förslag till frågor och följdfrågor. Detta är vad Kvale och 

Brinkmann (2009) anser är viktigt vid halvstrukturerade intervjuer. I Kvale och Brinkmanns 

(2009) halvstrukturerade intervjuer likställer vi vid det som Bryman och Bell (2005) 

benämner som semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att följa respondenten i dennes svar, 

så länge frågorna är berörda och respondenten håller sig till ämnet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan intervjuaren avgöra hur strikt intervjuguiden ska följas beroende på 

studiens syfte. 

I vår intervjuguide börjar vi med korta enkla frågor för att på så vis få respondenten att känna 

sig mer bekväm. Därefter fördjupar vi oss och ska på så vis få respondenten att tala mer fritt 

om sina känslor inom ämnet. Här har vi valt att utforma flera följdfrågor om det skulle 

behövas för att hålla samtalet flytande. Gustavsson (2009) menar att frågorna ska vara enkla 

och klart formulerade och heller inte innehålla några negationer eller vara ledande åt något 

håll för att styra respondenternas svar. Även Kvale och Brinkmann (2009) skriver att frågorna 

bör vara korta och enkla att förstå, detta då det ökar de dynamiska relationerna. En 

intervjuguide kan utformas med hänsyn till både tematiska och dynamisk relationer. Det 

tematiska står enligt Kvale och Brinkmann (2009) för den kunskap som frågan bidrar med och 

det dynamiska står för det mänskliga förhållandet i intervjun. Vi täcker in de tematiska 

relationerna genom att använda oss av öppna frågor där vi ger respondenterna möjlighet att 

svara fritt inom vårt intresseområde. De dynamiska relationerna täcker vi in genom att 

stimulera en positiv interaktion och få respondenten att tala om sina känslor och upplevelser 

samt att hålla samtalet flytande.       

 

2.3 Bearbetning och analys av bearbetat material 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. Detta valde vi att göra för att få 

tillförlitliga utskrifter som skulle ge oss en rättvisande bild av respondenternas svar. Den som 

transkriberat intervjun har själv varit med under intervjun vilket vi anser har minskat de 
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tolkningsmässiga problem som Kvale och Brinkmann (2009) varnar för. Bell (2005) menar att 

genom att vara flera personer som genomför datainsamling och bearbetning så minskas 

skevheten i studien då inte en enskild persons referenser får ett stort inflytande. Vi har för att 

minska detta eventuella inflytande valt att transkribera lika många intervjuer var efter vad har 

varit möjligt. Dock enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör författarna tänka på att om det är 

flera som transkriberar så bör de använda sig av samma förfaringssätt. Vi har försökt att 

uppnå detta genom att prata igenom innan hur vi ska hantera till exempel pauser och 

utfyllnadsord. Intervjuerna som vi spelade in, skrevs sedan ut i sin helhet ordagrant, med 

undantag för vissa utfyllnadsord som används i talspråk, detta då transkriberingarna bara var 

avsedda för oss att läsa. Vissa citat som har vi har använt har skrivits om till mer läsvänliga. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan respondenter ta illa upp om citat har använts direkt 

från språkform. Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att citat kan skrivas om när 

språkets roll inte har någon betydelse för forskningen.    

För att få en uppfattning om företagarnas upplevda betydelse av nätverk och förebilder har 

alla intervjuer bearbetats. Intervjuerna har sedan ställts mot varandra för att på så vis upptäcka 

mönster som kan framstå som likheter och skillnader.   

 

2.4 Trovärdighet och etiska aspekter 

Alla våra respondenter blev informerade om syftet med studien och hur vi skulle använda det 

inspelade materialet. Respondenterna har alla frivilligt deltagit i studien och ingen ersättning 

har utgått.  För att läsaren av en forskningsrapport ska kunna bilda sig en uppfattning om 

studiens tolkningar och resultat krävs trovärdighet. Detta är något som Patel och Davidsson 

(2003) benämner som kommunikativ validitet. Trovärdigheten betstår enligt Bryman och Bell 

(2005) av fyra delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att styrka och konfirmera. Skapa tillförlitlighet har vi gjort genom att använda oss av något 

som Bryman och Bell (2005) benämner som respondentvalidering. Detta innebär att vi har 

stämt av resultaten och de använda citaten med de personer som vi har intervjuat. För att inte 

tappa trovärdigheten eller kvaliteten i denna studie har vi därför valt att skriva ut 

respondenternas namn vid majoriteten av citaten. För att skapa överförbarhet har vi arbetat 

med att försöka redogöra så detaljrikt som möjligt för händelser som vi har stött på under 

uppsatsprocessen. Detta för att skapa förståelse för utomstående. Vi är medvetna om att vi kan 

ha missat detaljer som varit självklara för oss författare till studien. För att skapa pålitlighet 
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har vi försökt att skapa en så noggrann och fullständig redogörelse tillgänglig för er läsare. 

Bryman och Bell (2005) menar att en person som inte varit delaktig i forskningen ska kunna 

göra en bedömning av de tillvägagångssätt som valts och vilken kvalitet de håller. 

Möjligheten att styrka och konfirmera är det sista delkriteriet för att skapa trovärdighet. Detta 

innebär enligt Bryman och Bell (2005) förhållningssättet till objektet. Här har vi försökt att 

inte medvetet låta våra egna värderingar och referenser påverka vår studie. Enligt Bryman och 

Bell (2005) så är det inte möjligt att vara fullständigt objektiv i denna typ av forskning utan 

försäkrandet om att forskaren har agerat i god tro är det som kan skapa tillförlitlighet till 

objektiviteten.  

 

2.5 Metodkritik 

Alla val som gjorts gällande metodologiska val har påverkat resultatet av denna uppsats och 

vi anser det därför viktigt att kunna vara kritisk mot de undersökningsmetoder som valts. Det 

är även viktigt för uppsatsens trovärdighet att belysa de brister som finns.  

2.5.1 Val av metod 

Att använda oss av en induktiv ansats och låta kategorier växa fram efter respondenternas svar 

hade gett en möjlighet att inte endast bekräfta eller dementera tidigare forskning. Då hade 

dock utbudet av forskningsartiklar har varit ganska begränsat och att då vi inte har funnit 

studier av liknande typ ansåg vi det mer lämpligt att se hur de befintliga teorierna passade in i 

en svensk kontext. Det hade varit intressant att intervjua fler företagare men detta valdes bort 

på grund av den befintliga tidsramen. 

Vi är medvetna om att vi har en viss förförståelse och att denna kan ha påverkat oss genom 

hur vi till exempel har analyserat det insamlade materialet. Vi har dock försökt att vara 

medvetna om vår förförståelse för att på så sätt handskas med denne. Under arbets gång har vi 

ifrågasatt oss själva och diskuterat alternativa tolkningar. Detta tillsammans med en 

kontinuerlig reflektion anser vi har bidragit till en ökad kvalitet på studien.  

2.5.2 Urval 

Med hänsyn till syftet anser vi att urvalskriterierna för företagarna är lämpligt. Då vi ville få 

en inblick i hur förebilder och nätverk används och deras betydelse ansåg vi det mest lämpligt 

att respondenterna redan var verksamma och inte befann sig i en uppstartsfas. Självfallet hade 
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det här funnits många olika alternativ av intervjupersoner och inriktningar på deras företag 

vilket möjligtvis hade gett andra resultat. 

Att söka vissa av intervjupersonerna ur det av regeringen tillsatta kvinnliga nätverket 

ambassadörerna är något som vi redan diskuterat i avsnitt 2.2.1. Dock anser vi att intervjua 

personer som har erfarenhet av och antagligen är något mer insatta i ämnet om förebilder och 

nätverk bidragit till ökad kvalitet av studien. 

Valet av att låta kontaktpersoner utse förslag på intervjupersoner kan även det diskuteras 

eftersom vi inte kan garantera att förslagna intervjupersoner valdes ut med en viss baktanke. 

Dock kan vi inte se att det skulle ligga i kontaktpersonens intresse att välja ut vissa individer 

men vi anser ändå att det bör finnas med i åtanke för studiens trovärdighet.   

2.5.3 Insamlingsmetod             

Innan vi genomförde intervjuerna inhämtade vi kunskap om och i intervjuteknik. Vår 

begränsade erfarenhet av att intervjua kan enligt Kruuse (1998) leda till att fel begås. Exempel 

på fel som Kruuse (1998) nämner är att avbryta den som intervjuas, att intervjuaren själv 

pratar för mycket eller visar ointresse, vilket kan påverka de svar som respondenten ger. Vi 

har varit medvetna om dessa risker och försökt att undvika dem under intervjusituationerna. 

Att genomföra en testintervju anser vi kunde ha ökat kvaliteten på studien då vi på detta sätt 

hade haft möjlighet att testa våra intervjufrågor och haft möjlighet att eventuellt omformulera 

dessa så de hade passat bättre till vårt syfte. Anledningen till att detta valdes bort var att vi 

ansåg det bättre om alla personerna som vi tog kontakt med också deltog i studien. Detta 

gjorde också att vi ökade antalet respondenter och därmed fick en rikare empiri och större 

spridning av uppfattningar. 

Vi hade gärna gjort ytterligare intervjuer om tidsramen hade tillåtit det för att öka möjligheten 

till fler och andra uppfattningar. Vi anser dock att den empiri som vi fick var tillräcklig för att 

kunna besvara syftet med studien. 

2.5.4 Bearbetning och analys av data 

Vårt första steg i analysprocessen var att på var sitt håll analysera resultatet av intervjuerna. 

Detta gjorde vi för att öka kvaliteten på studien då bådas enskilda tankar kom till uttryck 

innan de jämfördes med varandra. Vissa tolkningar var mer självklara än andra vilka i större 

utsträckning diskuterats mellan uppsatsförfattarna. Högre tillförlitlighet fås om det är mer än 
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en person som kodar och analyserar resultatet (Kvale 1997). Genom att vi ifrågasatt och 

diskuterat varandras tolkningar anser vi att vi har ett mer tillfredställande resultat att 

presentera i denna studie.    

För att läsaren också ska kunna skaffa sig en uppfattning om studiens kvalitet har vi valt att 

redovisa de metodologiska val vi gjort. Det är detta som Bryman & Bell (2005) menar stärker 

pålitligheten vilket i sin tur är en del av trovärdigheten.  

Generaliserbarhet innebär i vilken mån en studies resultat är välgrundade och underbyggda. 

Kvale (1997) menar att resultat och slutsatser från en kvalitativ studie kan vara svåra att 

generalisera. Bryman och Bell (2005) menar att resultaten från en kvalitativ forskning inte ska 

generaliseras till population utan istället till teori. Vår avsikt har varit att kunna utveckla de 

teoretiska resonemangen och på så vis kunna bidra till ökad kunskap och få en uppfattning om 

hur företagande kvinnor använder sig av och vilken betydelse förebilder och nätverk har för 

dem.  

2.5.5 Etiska överväganden och kvalitetsvärdering 

Ämnet för denna studie har varken vi eller någon av respondenterna upplevt som ett känsligt 

ämne. Vi har därför inte upplevt några problem med att få ta del av respondenternas 

uppfattningar kring det undersökta ämnet. Vi upplevde istället motsatsen, att alla respondenter 

varit mycket positiva och gärna delade med sig av sina tankar och åsikter.  

För att sträva efter en hög kvalitet i studien har vi under arbetets gång arbetat med 

trovärdigheten. Bryman och Bell (2005) delar in trovärdigheten i fyra delkriterier. Hur vi 

arbetat med dessa delkriterier se avsnitt 2.4 Trovärdighet och etiska aspekter. Vi är förstås 

medvetna om att fullständig trovärdighet är svår att nå men anser att genom att ha dessa i 

åtanke vill vi försäkra läsaren om att vi har agerat i god tro och att det är det som enligt 

Bryman och Bell (2005) skapar tillförlitlighet till objektiviteten.  

 

2.6 Källkritik 

Källor som vi använder oss av i denna studie är en blandning av forskningsartiklar, böcker 

och internetsidor vilket vi anser ger en bred bild av ämnet. Vi har sökt källor som är 

publicerade på 2000-talet då ämnet i sig är ett relativt nytt ämne men även äldre och välkända 

författare refereras till. Författarna som vi använder oss av är generellt sett erkända på sina 
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respektive områden. Flera av de internetsidor och artiklar som vi använder oss av är utgivna 

av statliga myndigheter vilket vi anser ökar trovärdigheten. Vi vill också med dessa påvisa att 

ämnet för studien grundar sig i olika sorters undersökningar initierade av olika statliga 

myndigheter.     

Alla respondenter som vi har intervjuat har samtliga varit positiva till ett samarbete vilket vi 

menar har inneburit att vi fått rik information av respondenterna.    
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3. Referensram 

I detta avsnitt presenteras studiens teorier som börjar med en diskussion om 

genusperspektivet på företagandet. Därefter följer teorier kring entreprenörskape. Efter detta 

beskrivs teorier om vad nätverk är, vilken betydelse nätverken har och särskilt om kvinnors 

nätverk. I nätverksteorierna kommer även att diskuteras eventuella nackdelar som finns för 

att ge en mer nyanserad bild av nätverksteorin. Kapitlet avslutas med vad förebilder är och 

vilka dimensioner av förebilder som finns.  

3.1 Genusperspektiv och företagande 

3.1.1 Manliga företagskoncept 

Många studier har gjorts kring olika företagskoncept som exempelvis ledarskap, management 

och entreprenörskap men dessa har studerats utan genusperspektiv vilket torde innebära att 

den beskrivna ledaren är genusneutral. Detta är dock inte fallet då ledarskap, företagande och 

entreprenörskap alla ses som maskulina begrepp (Metcalfe & Altman 2001, Lipman-Blumen 

1992, Sundin & Holmquist 2002). Metcalfe och Altman (2001) menar att begreppen bör 

studeras med hänsyn till kön då kvinnorna nu har gjort inträde på en marknad som dominerats 

av männen och de citerar Damatteo från 1994 som beskriver villkoren som kvinnorna möts av 

som ”conditions of worklife that have been created by men, for men, with no consideration 

given to the women's attitude or point of view”. De menar också att denna fråga måste läggas 

stor vikt vid då andelen kvinnor som är chefer har en positiv utveckling, något som också 

stämmer i Sverige: 

 

Figur 1 Kvinnliga chefer per sektor Källa: SCB/Ekonomifakta (2011) 
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Kanter (1977) menar att kvinnor har minimalt med makt och möjlighet att påverka på 

arbetsplatsen och detta beror på att kvinnor har lägre ställning än männen på arbetsplatserna 

och att de dessutom är uteslutna ur den manliga gemenskapen och de mansdominerade 

nätverken. Kanter (1977) menar därför också att det är svårt att koppla samman kvinnor med 

koncept som ledarskap då kvinnorna ses som maktlösa.  

Även Lipman-Blumen (1992) anser att ledarskap associeras till manliga egenskaper och gör 

därför en modell för hur traditionella, maskulina egenskaper ska kombineras med kvinnliga 

för att skapa en ledarskapsmodell anpassad för en jämställd värld. Lipman-Blumen (1992) 

anser att ledarskapet associeras till maskulinitet därför att det associeras till en person vars 

mening med livet är arbete och framgång, till arbetsuppgifter som vanligen utförs av män och 

att män ofta innehar de ledarskapspositioner som finns. Sundin (i Sundin & Holmquist 2002) 

väljer att göra denna tolkning även mot företagare. Hon menar att företagandets koppling till 

manliga egenskaper också beror på att företagandet och entreprenörskapet associeras till just 

ett mycket stort engagemang, att de arbetsuppgifter som företagaren genomför ofta har en 

manlig könsstämpel och att antalet kvinnor som är företagare är betydligt färre.  

Sundin (i Sundin & Holmquist 2002) diskuterar sedan två argument till varför företagandet 

anses ha en manlig prägling. Det första är minoritetsargumentet, att eftersom antalet 

företagare som är kvinnor är färre än män anses företagandet vara maskulint. Tidigare har en 

förklaring till detta legat i att färre kvinnor överlag jämfört med männen förvärvsarbetar men 

när förvärvsintensiteten för både män och kvinnor idag är densamma är detta inte längre en 

hållbar förklaring. Hon menar dock att en anledning till att företagande fortfarande anses höra 

till männens värld ligger i att endast 25 % av företagen ägs av kvinnor och trots jämställd 

förvärvsintensitet så startas endast 30 % av de nya företagen av kvinnor. Detta innebär att det 

ofta ses som något extraordinärt när en kvinna startar företag. Den andra anledningen till 

denna uppfattning är argument om engagemang och arbetsuppgifter. Eftersom det ofta krävs 

stora uppoffringar av fritid när ett företag startas så ses arbetet med företaget mer som ett sätt 

att leva än en sysselsättning (Sundin i Sundin & Holmquist 2002). Detta går stick i stäv med 

uppfattningen om kvinnan som istället driver företag utifrån ett anpassningsperspektiv mot 

familjesituationen (Sundin & Holmquist 1989). Att likställa engagemang med antal nedlagda 

timmar är dock inte att hålla sig objektiv menar Sundin (i Sundin & Holmquist 2002). 
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3.1.2 Perspektiv på kvinnor och män som företagare 

Många av de egenskaper som en entreprenör förväntas inneha utgår ifrån attribut som är 

speciellt manligt präglade. Lindgren (i Sundin & Holmquist 2002) exempelvis menar att 

entreprenören förväntas vara äventyrlig men Sundin (1995) menar att om en kvinna ses som 

äventyrlig ses detta dock ofta som negativt. Slutsatsen av det är då att kvinnor inte förväntas 

vara entreprenörer. En viktig fråga är då om kvinnor och män skiljer sig åt som företagare och 

i så fall varför?  

Alvesson och Billing (1989) diskuterar de fundamentala orsakerna till varför det finns så få 

kvinnor som innehar chefspositioner. Att arbeta som chef i ett företag och själv vara 

företagare kan i många fall jämföras, se exempelvis Sundin (i Sundin & Holmquist 2002).  

Modellen som Alvesson och Billing (1989) presenterar består av fyra olika perspektiv. Dessa 

perspektiv utgår ifrån två olika utgångspunkter. Den första handlar om män och kvinnor och 

om dessa i grunden är olika eller i grunden är lika. Den andra faktorn handlar om huruvida 

målet med jämställdhet främst ligger i etiska och humanistiska vinster eller i organisatorisk 

effektivitet. Dessa olika utgångspunkter lägger tillsammans grunden för fyra olika perspektiv 

och förklaringar till varför det finns en ojämställdhet mellan män och kvinnor på 

chefspositioner, se figur 2 nedan.  

 

Figur 2 Perspektiv på anledningar till varför få kvinnor som ledare. Källa: Alvesson & Billing (1989) 

Det första perspektivet är equal opportunities: här utgås det ifrån att kvinnor och män i 

grunden är lika men att orättvisor och fördomar gör att kvinnor, trots att de är exakt lika 
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duktiga som männen, mer sällan får chefspositioner. Detta skapar ojämställdhet i samhället 

och är etisk mycket dåligt. 

Det andra perspektivet är meritocracy som även det tar utgångspunkt i att män och kvinnor är 

lika men att fördomar och konservatism skapar orättvisa förutsättningar för kvinnorna. Här är 

det alltså externa faktorer som samhällsbilden och stereotyper som gör att män och kvinnor 

ses som olika trots att de i grunden är lika. Skillnaden mot ovannämnda perspektiv är att 

denna utgår ifrån att detta är dåligt främst för den organisatoriska effektiviteten. Orättvisan i 

systemet förhindrar därmed att den mest intelligenta potentialen utnyttjas i det moderna 

samhället, vilket gör att organisationer inte kan nå sin fulla potential. Att kvinnor inte 

rekryteras till toppositioner gör att flera talanger går om intet. Förlusten blir alltså inte i första 

hand en etisk sådan för individen utan för den organisatoriska effektiviteten och samhället 

som då får lägre tillväxt. 

Ett tredje alternativ som också betonar vikten av jämställdhet för organisatorisk effektivitet är 

special contribution. Denna tar utgångspunkt i att män och kvinnor främst är olika. I detta 

perspektiv betonas att jämställdhet är önskvärt då kvinnor kan bidra till en organisation med 

något annat än vad männen kan och därmed göra en speciell insats. Kvinnor och män skiljer 

sig bland annat genom erfarenheter, värderingar och beteende. Det är också övervägande 

andra kvinnor som tenderar att se ledarskap och jämställdhet utifrån detta perspektiv. I en 

studie utförd av Carlsen och Toft från 1986 (återgiven i Alvesson & Billing 1989) uppgav 66 

% av kvinnorna att chefer som är kvinnor kan bidra med något särskilt, som att påverka den 

organisatoriska miljön eller använda särskilt ‖kvinnliga‖ drag medan endast 33 % av männen 

svarade detsamma.  

Det fjärde och sista perspektivet, alternative values, utgår även det från att män och kvinnor i 

grunden är olika och gör det utifrån ett etiskt och humanitärt synsätt. Detta perspektiv där män 

och kvinnor kan delas in i motparter som separation - närhet och olika rationaliteter kan också 

användas för att förklara varför kvinnor väljer en viss typ av jobb medan män ofta väljer en 

annan. 

Det främsta skälet till att studera entreprenörskap brukar vara att entreprenörskapet genom 

innovation och utveckling av varor och tjänster ger ett samhälle ökad ekonomisk tillväxt (Ahl 

2006). Argumentet om ekonomisk tillväxt är också så starkt menar Ahl (2006) att det ofta kan 

användas för att andra argument som jämställdhet och kön kontra maktförhållanden kan 

förbises.  
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Ahl (2006) har också undersökt om huruvida teoretikerna på området ser män och kvinnor 

som i grunden lika eller i grunden olika. Hennes resultat är att trots att de flesta studier utgår 

ifrån ett läge där skillnaderna mellan könsrollerna ska studeras så är i slutänden 

könsskillnaderna väldigt små. Hon utvecklar också dessa skillnader utifrån förklaringar om att 

författare ibland väljer att förstora sina resultat genom att belysa och upphöja egentligen 

väldigt små skillnader, making a mountain out of molehill eller genom teorin om the self-

selcted woman. Där utgås från att kvinnan genom entreprenörskapet blivit tuffare än den 

‖normala‖ kvinnan. Den tredje strategin är den så kallade good-mother, där förklaras varje 

skillnad mellan män och kvinnor utifrån bilden av den typiska vårdande kvinnan. De 

skillnader som ändå har visat sig mellan män och kvinnor i olika studier är dock väldigt små 

och grundar sig snarare på olika typer av verksamma branscher, men trots det så framställs 

kvinnor ofta som ‖de andra‖ och jämförs mot männen (Ahl 2006). Hon menar också att en del 

av teoretikerna också väljer att studera själva könsrollernas uppkomst utifrån ett sociala-

konstruktionsperspektiv vilket innebär att individer föds könslösa, i den rent sociala 

meningen, men att den sociala interaktionen och uppväxten skapar en typisk könsroll hos 

individen. 

Utifrån dessa faktorer, att skälet för att studera entreprenörskap för att få ökad ekonomisk 

tillväxt är starkt och att de observerade skillnaderna mellan kön ofta i själva verket är få, 

liksom att det är externa faktorer som samhällsbilden under uppväxten som främst påverkar 

könsrollen har vi valt att genomföra denna studie utifrån det meritokratiska perspektivet. 

3.1.3 Företagande kvinnor - fortfarande osynliga, anpassningsbara och 

mångfaldiga? 

1989 släppte Elisabeth Sundin och Carin Holmquist boken Kvinnor som företagare: 

osynlighet, mångfald, anpassning – en studie. Projektet startade redan 1980 och handlade om 

en kartläggning av de kvinnor som var egna företagare. Det de fann i ursprungsläget var att 

uppskattningen om att de företagande kvinnorna var mycket få till antalet var starkt felaktigt. 

På vissa orter talades om så få kvinnor som drev eget att de uppskattade antalet till under 10 

kvinnor. Vid denna kartläggning av Sundin och Holmquist (1989) fann de att den verkliga 

andelen kvinnor av företagarna var hela ca 25 %. Kvinnorna ansågs därmed vara bokstavligt 

talat osynliga. 

Med begreppet mångfaldiga menade Sundin och Holmquist (1989) att det inte fanns någon 

enhetlighet i företagandet bland kvinnor, de fann att det inte gick att beskriva den typiska 
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företagerskan då stora skillnader i ålder, ort och bransch förelåg. Något som dock kunde göras 

en koppling till var att företagandet hos kvinnorna tenderade att vara anpassade till 

familjesituationen, ett exempel som nämns är att om en kvinna var ensamboende utan barn 

(familjesituationen) var det också sannolikt att hon bodde i en storstadsregion och sysslade 

med handel, service eller konsultverksamhet (anpassningen).  

Över 20 år senare gjorde Sundin och Holmquist (2002) en ny sammanställning med avseende 

på ovanstående begrepp. Förvisso kvarstår inte osynligheten om den faktiska andelen kvinnor 

som är företagare men däremot föreligger fortfarande en osynlighet i entreprenörskapet. För 

att synliggöra företagande kvinnor hävdar Holmquist et al (2009) att statistiken har utvecklats 

något från 1990-talet och framåt och även att flera företag har tagit fram statistik kring 

kvinnors företagande men ännu gäller det mesta av studierna endast kvinnors nyföretagande.  

Fortfarande framställs dock entreprenören som en stereotyp av en man och Sundin och 

Holmquist (2002) menar att entreprenörskapsforskningen fortfarande är inriktad mot en vit 

man vilket skapar en osynlighet för de kvinnor som är entreprenörer.  

Kvarstår gör också en mångfald i kvinnors företagande som är lika varierande som männens. 

Kvinnor tenderar också fortsatt att vara anpassningsbara och anpassa sitt företagande till livs- 

och familjesituation och motivet att vara företagare för att kunna kombinera familjeliv med 

arbetsliv är fortfarande vanligt bland kvinnor (Sundin & Holmquist 2002). 

 

3.2 Entreprenörskap och företagande 

Det finns många definitioner och betydelser av begreppet entreprenörskap, något som det 

aktivt tvistas om. Lundström och Sundin (2008) menar att debatten är livlig om både 

begreppet som sådant och om dess företeelse. Vi kommer här att nämna flera av de 

definitioner som finns för att i analysen kunna jämföra begreppen med beskrivningarna från 

våra respondenter.   

Nationalencyklopedins hemsida (2010) ger följande förklaringar: Företagare (egenföretagare) 

är en person som äger och driver företag/affärsverksamhet. En entreprenör är enligt samma 

hemsida en företagsam person som skapar nytt användarvärde (Nationalencyklopedin 2010). 

Detta betyder att en företagare inte alltid är entreprenör och en entreprenör behöver heller inte 

alltid vara företagare. Entreprenörskap har därför inte att göra med startandet av nya företag. 

Enligt Lundström och Sundin (2008) så är forskarna eniga om att entreprenörskap är något 
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positivt, de menar att det sägs stå för förnyelse och flexibilitet. Det handlar om att initiera och 

genomföra en nyskapande uppgift enligt både Schumpeter (i Swedberg, 1994) och Andersson 

(i Lundström & Sundin 2008). Mühlenbock (2008) menar att entreprenörskap inte behöver 

vara knutet till en enskild person utan även stora företag och organisationer kan ha en 

entreprenöriell anda av att kunna utvecklas och förändras. Det är därför så att entreprenör och 

entreprenörskap lika gärna kan vara ett nytt sätt att organisera sig på eller någon som har ett 

nytänkande inom den offentliga verksamheten. Men det kan också vara kopplat till en enskild 

person som skapar nya produkter och tjänster med ett nytt användarvärde (Mühlenbock 2008).  

Kreativiteten är den egenskap som främst representerar entreprenören enligt Johansson och 

Berglund (i Lundström & Sundin 2008). Stevenson och Gumbert (i Lundström & Sundin 

2008) går till och med så långt att de menar att det är den kreative individen som representerar 

entreprenörskapets hjärta. Cooper (1981) menar att det som påverkar entreprenören och dess 

beslutsfattande är en samling av faktorer. Cooper (1981) menar också att entreprenörens 

egenskaper är ett resultat av uppväxtmiljön hos entreprenören.   

Schumpeter, som anses vara en av entreprenörskapsteorins frontfigurer skrev redan år 1911 

boken ‖Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung‖ där han presenterar sina teorier om 

entreprenörskap. Boken översattes till engelska 1934 ‖The Theory of Economic 

Development‖. Swedberg (1994) menar att Schumpeter definierar entreprenörskap som 

”förmågan att kombinera vad som redan existerar på ett nytt sätt.” Det som driver 

entreprenören är mer lusten att skapa och grunda ett privat kungarike än ett pengabegär. Det 

ekonomiska resultatet anser han vidare vara av sekundär betydelse. Det ekonomiska resultatet 

är mer ett tecken på seger eller ett index på framgång och att visa sin framgång eller seger är 

en större faktor för motivation än begär efter föremål och ägodelar. De motiv som beskriver 

entreprenören enligt Schumpeter (i Swedberg 1994) är: 

 Drömmen och önskan att grunda ett privat ‖kungarike‖ 

 Viljan att segra – att vinna framgång för framgångens egen skull, inte för dess frukter 

 Glädjen att skapa, att vara effektiv och ge utlopp åt energi och uppfinningsrikedom 

Entreprenören är en person som söker efter svårigheter, förändrar för att skapa förändring och 

njuter av att ta risker (Schumpeter i Swedberg 1994).  

Företagare motiveras av olika saker vid olika tidpunkter i livet. Motiven förändras och 

kommer att påverkas av olika erfarenheter (Schein i Gustavsson & Rönnqvist 2004). Enligt 
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Schein (i Gustavsson & Rönnqvist 2004) finns det tre grundantaganden om den mänskliga 

naturen. Det första som motiverar oss är ekonomiska belöningar. Det andra som motiverar oss 

är sociala faktorer och det tredje som motiverar oss är arbetet i sig, detta då det antas ge 

möjlighet till självförverkligande och utveckling. Människan är dock komplex, det vill säga, 

vi är alla olika och vi alla har olika behov. Vi motiveras av olika saker vid olika tidpunkter i 

livet. Vad detta beror på menar Schein (i Gustavsson & Rönnqvist 2004) är bland annat på 

organisationserfarenheter och i vilken livsfas vi befinner oss. 

Gustavsson och Rönnqvist (2006) fann i sin studie att kunna bestämma över sin egen 

verksamhet och slippa jobba i en hierarkisk arbetsorganisation, som många gånger hindrar 

kreativitet och nytänkande, var fördelen med att vara självständig. Anledningen till att 

kvinnor blir entreprenörer och lämnar en anställning beror enligt Moore och Buttner (i 

Gustavsson & Rönnqvist 2004) på att de vill fly ett kvävande organisationsklimat samtidigt 

som de söker utmaningar. Enligt Moore och Buttner (i Gustavsson & Rönnqvist 2004) ser de 

även ett tillfälle att visa att de kan bli framgångsrika på egen hand och att det ger dem en 

möjlighet att skapa ett arbetsklimat som speglar deras egna värderingar.    

3.2.1 Kvinnors entreprenörskap och företagande 

I Sverige står kvinnors företagande på 22-28% av det totala företagandet, beroende på studie, 

men siffran ökar då kvinnorna nu står för 30 % av nyföretagandet i Sverige (Tillväxtverket 2 

2010). Holmquist et al (2009) menar att det är en internationell trend att det blir en högre 

andel kvinnor bland företagarna. USA är det land som utmärker sig mest där kvinnors andel 

av företagande närmar sig 40 procent och där deras andel av nyföretagandet i vissa studier 

ligger på hälften. Det finns enligt Holmquist et al (2009) inga tydliga belägg på varför det är 

så, en trolig orsak skulle dock kunna vara att USA är ett mer tjänste- och serviceorienterat 

land och att det överlag är mer företagande där.  

Att kvinnors företagande har uppmärksammats mer än förut kan enligt Holmquist et al (2009) 

vara en bidragande orsak till att kvinnors andel av nyföretagande ökar. Men varför har 

kvinnor lägre andel som startar och driver företag än män och varför har kvinnor mindre 

företag och som heller sällan växer? Enligt Holmquist et al (2009) har en amerikansk forskare 

gett följande fem förklaringar.  

1. Pengar – kvinnors löner och förmögenheter är lägre, vilket gör att de har svårare att 

finansiera start, drift och tillväxt av företag.  
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2. Tid – kvinnor har mindre tid på grund av traditionella fördelningar av bland annat 

hushållsarbete, vilket gör att kvinnor har mindre tid att utveckla företagsidéer. 

3. Ekonomins struktur – den svenska betoningen på teknologi, varuproduktion, 

storskalighet betonar andra slags företag än de som kvinnor traditionellt är intresserade 

av (handel, service och tjänster). 

4. Deltidsarbete – i Sverige arbetar en mycket stor andel kvinnor på deltid, vilket 

förstärker fördelningen av hemarbetet till kvinnorna. 

5. Könsmärkningen av val – kvinnor tenderar att ta mindre ekonomiska risker och att inte 

identifiera sig med företagande. 

Genom att se till denna lista som enligt Holmquist et al (2009) kan göras mycket längre 

kanske frågan istället bör vara varför så pass många kvinnor startar företag trots allt? Enligt 

Holmquist et al (2009) så är det just synligheten av och uppmärksamheten kring kvinnors 

företagande som har ökat markant de senaste decennierna. Uppmärksamheten är speciellt stor 

i konjunkturlägen då efterfrågan på mer entreprenörskap och företagande är stor (Holmquist 

et al 2009)  

 

3.3 Nätverk 

3.3.1 Vad är nätverk? 

Lind (2002) menar att nätverk kan vara "ett perspektiv, en metod, ett socialt fenomen, en 

skolbildning, en disciplin, ett ämnesområde eller varför inte en metafor?". En utav de metoder 

som nätverket kan vara är som utvecklingsmetod och handlar om strategier för utveckling av 

till exempel organisationer, regioner eller personer. Lind (2002) menar vidare att det för var 

och en av dessa dessutom finns ett särskilt fenomen som ska utvecklas och förändras, 

exempelvis kompetens, konkurrenskraft eller jämställdhet.  

Nätverket definieras som ett resultat av tre komponenter; bindningar, objekt och struktur 

(Lind 2002). Med bindningar avses till exempel transaktions-, makt-, relations- och 

känslorelationer och dessa kan variera i styrka (Knoke & Kuklinski 1982, Granovetter 1982). 

Lind (2002) observerar i sin studie att de främsta bindningarna som noterats och är av 

betydelse har varit sociala, med vilka menas de personliga banden mellan olika parter, och 

produktionskedjebaserade som handlar om att koordinera de aktiviteter som krävs för att få ut 

en produkt på slutmarknad. Objekten är de som hålls ihop av bindningarna och kan vara 
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personer, företag, leverantörer, vänner. Strukturen är summan av det mönster som 

bindningarna och objekten skapar och kan ta sin utgångspunkt i exempelvis sociala 

bindningar och personliga kontakter, nätverksobjekt och därigenom skapa ett kontaktnätverk. 

Om bindningarna istället utgår inifrån produktionskedjan har de personliga nätverksobjekten 

en mindre betydelse och strukturen blir av ett produktionsnätverk (Lind 2002).      

3.3.2 Vilken betydelse har nätverken? 

Under 1990-talet slog nätverket igenom som det nya organisatoriska modeordet och både EU 

och Sverige och företagen själva har satsat mångmiljardbelopp på att starta och driva nätverk 

(Utbult 2000). En fråga blir då vilken betydelse nätverken faktiskt har?  

Linds (2002) litteraturstudie av bland annat Piore och Sabel (1984), Castells (1996), Perry 

(1999) och Jarillo (1993) ledar fram till följande slutsatser:  

 Nätverken är sociala entiteter som tenderar att generera förtroende, vilket leder till 

lägre transaktionskostnader. Personliga kontakter minskar också risken för "fult spel". 

 Nätverken och strukturen utmärks av flexibilitet, decentralisering och specialisering. 

 Informations-, feedback- och kommunikationsflödet ökar, vilket leder till utveckling, 

förbättring och innovation. 

Lind (2002) noterar också direkta värdeskapande resultat av nätverken i sina slutsatser. Dessa 

är minskade transaktionskostnader, samordningsvinster (ex marknadsföring, gemensamma 

inköp), bufferteffekter genom möjlighet att få hjälp till det en företagare inte hinner med själv, 

delandet av kapacitet men även av kunder genom att hänvisa dessa till annan i nätverket. 

Även mjukare värdeskapande resultat har noterats; sociala vinster i form av samhörighet och 

positivism, kompetensutveckling och innovationkapacitet, flexibilitet och kombinationen av 

småskalighet samtidigt som stordriftsfördelar kan uppnås.  

Nätverken har ofta också en viktig funktion i att fungera som en förändringskatalysator 

genom att till exempel öppna upp för benchmarking, dvs jämförande med andra företag. Nya 

utvecklingsstrategier kan genom denna jämförelse behövas och därmed påverkas företaget till 

förändring och förbättring (Svensson et al 2001).  

Johannison (1995) menar att kontaktnätet som utgör nätverket hjälper företaget med både 

konkreta erfarenheter och resurser att använda i företaget.  
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Den teoretiska utgångspunkten av nätverkens betydelse måste därmed anses vara starkt 

övervägande positiv då den litteratur och de diskussioner som finns kring ämnet nästan 

uteslutande handlar om de vinster företag kan göra utifrån nätverken. Både Sennett (2000) 

och Lind (2002) gör dock ansträngningen att finna nackdelar med nätverken. Sennett (2000) 

menar i sin bok När karaktären krackelerar att nätverkens flexibilitet ofta utnyttjas som 

ursäkt för att kunna profitera på arbetskraften för att kunna göra större ekonomiska vinster. 

Lind (2002) menar att det finns en risk för att företagaren i personliga och sociala nätverk inte 

kan koppla bort sig själv från det denne gör, att det i längden kan vara slitsamt att alltid vara 

så personlig. Lind (2002) refererar även till en händelse där ett företag i ett starkt nätverk i 

Gnosjö tackat nej till att delta i ett evenemang och därefter uteslöts helt ur gemenskapen vilket 

även det kan vara en risk med alltför personliga nätverk. En annan nackdel är även att 

deltagandet i nätverk kräver både tid och resurser, något som kan vara svårt för mindre 

företag att bidra med i större utsträckning. Det är också viktigt att företagaren får ut än mer än 

det som läggs in, annars bör nätverket avvecklas (Lundberg 2008). 

Även Johannison (1995) menar att nätverken har vissa nackdelar. Främst handlar det om att 

då företagare bildar ett fåtal dominerande nätverk så kan företagets utveckling hämmas då 

kompetensen inte sträcker sig längre än bland de få inblandade parterna. En annan nackdel ser 

han också i att en person som är i uppbyggnaden av sitt företag överutnyttjar sina kontakter 

och sitt nätverk och därmed skapar en skuld hos de andra. Om företaget sedan blir väldigt 

framgångsrikt kan andra personer försöka kräva sin del av framgången trots att stödet en gång 

var utan förbehåll. 

3.3.3 Kvinnors nätverk 

Johannison (1995) menar att män och kvinnor generellt sett använder nätverken på samma 

sätt. Vissa skillnader föreligger dock. Exempelvis är kvinnors nätverk mera sociala än 

männens. Medan männen främst skapar sina sociala nätverk kring sociala arenor där 

personerna kan mötas utan direkt press på handlande, exempelvis föreningsliv så tycks 

kvinnor kunna skapa nätverk under flera olika förhållanden (Johannison 1995).  

För kvinnorna har nätverken också en särskild betydelse (Johannison 1995). Många 

undersökningar tyder på att kvinnor har lägre självförtroende och tillit till sig själva varvid 

nätverken kan erbjuda stöd och stärka företagaren (Birley 1989, Johannison 1995). För 

kvinnor har därmed nätverken en mycket viktig roll i byggandet eller utökandet av företaget 

(Rosa & Hamilton 1994). Anledningen till detta är just att de erbjuder stöd och bekräftelse av 
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beslut (Johannison 1994) och även nya kontakter och däribland främst nya kunder (Dodd 

1997).  

Okanlawon (1994) menar också att det främst är nätverk för kvinnor som består av andra 

kvinnor som är av betydelse. I nätverk som är blandade eller består av majoriteten män 

kommer kvinnorna att kunna ta en mer tillbakadragen roll och mera sällan ge uttryck för sina 

tankar och åsikter. I en grupp med bara kvinnor uppfattas miljön istället som mera ‖säker‖ 

och kvinnorna vågar därför ta för sig mer i dessa och därför ha mera nytta och utbyte i 

nätverken endast för kvinnor. Detta är också enligt Okanlawon (1994) anledningen till att 

kvinnor tenderar att undandra sig de stora formella nätverken som ofta domineras av män.  

Målen för nyttan med nätverken tenderar också att variera mellan män och kvinnor. Buttner 

(1993) menar att målet med mäns nätverkande är att skapa relationer som går ut på att nå 

personlig vinning. Kvinnor å andra sidan menar Buttner (2001) har istället som mål med 

nätverken att skapa starka personliga anknytningar.  

McGowan och Hampton (2007) har gjort en egen teoretisk modell utifrån en egen studie där 

de sammankopplar entreprenöriellt nätverkande med entreprenöriella kvinnor. De utgår ifrån 

två olika faktorer där den ena handlar om hur länge företagaren har varit verksam och den 

andra om vilket självförtroende hon har. Att tiden som företaget funnits påverkar nätverkandet 

motiverar de med att tiden påverkat företagarens kunskaper om att bedriva verksamhet. 

Självförtroendet påverkas av hennes bild av sig själv som företagare.  

I modellen nedan (se figur 3) kan utläsas att dessa två faktorer skapar fyra olika typer av 

entreprenörer som nätverkar på olika sätt.  

Den första är early-learner: Här är både självförtroendet lågt och företaget nystartat. Här 

efterfrågas därför rent kvinnodominerande nätverk samt stöd från nära anhöriga såsom make 

och föräldrar. Målet är att ha en miljö där företagaren känner sig trygg och får ett bra stöd från 

sin omgivning så att självförtroendet byggs upp. 

Den andra är wannabe: Företaget har här funnits i ett par år men är fortfarande inte helt 

väletablerat men det är det som eftersträvas nu. De strävar därför att inte enbart delta i 

kvinnonätverk då de anser att detta är nödvändigt för att kunna utöka sin verksamhet.  

Den tredje är myopic: här finns företagare som har funnits en längre tid på marknaden men 

som fortfarande har lågt självförtroende och därför har de inte undersökt nya 
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nätverksalternativ. Här bibehålls kontakterna från de kvinnodominerande nätverken och inga 

nya kontakter eftersöks. Tillväxt och utveckling är inte heller prioriterat av dessa företagare. 

 

Figur 3 Modell för entreprenöriellt nätverkande för entreprenöriella kvinnor. Källa: McGowan och Hampton (2007) 

Den fjärde kategorin kallas för high-flyer: Här är företagen redan etablerade och nätverken har 

för länge sedan gått över till att vara blandade med både män och kvinnor för att en så bra 

utveckling som möjligt ska kunna nås. I denna kategori bidrar de entreprenöriella kvinnorna 

främst med att vara just entreprenörer och inte kvinnor. 

Den slutsats som McGowan och Hampton (2007) kommer fram till genom sin studie är alltså 

att det initialt är väldigt viktigt med nätverk bestående av enbart kvinnor. De kan ge en 

trygghet och ett stöd som den nya företagaren som är osäker på företagandet behöver. 

Allteftersom flyttas dock fokus till att inbegripa mer blandande nätverk då företaget behöver 

utveckling och tillväxt vilket saknar någon genuskoppling. 

Även Johannison (1995) menar att kvinnor i början av sin karriär har ett större behov av 

nätverk, oavsett om dessa är blandade eller består av enbart kvinnor så är behovet fortfarande 

detsamma; att få ökad självtillit samt att vinna legitimitet som företagare. Cromie & Birley 

(1992) menar dock att det är viktigt med blandade nätverk då det framförallt är männen som 

står för makten och inflytandet på marknaden.  
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3.3.4 Kopplingen mellan kvinnors nätverk, entreprenörskap och genus 

Hanson (2009) har länge studerat kvinnligt entreprenörskap och illustrerar med ett exempel 

hur många kvinnor startar sina företag. Hon berättar om en 55-årig kvinna i Worcester, USA 

som i många år arbetat på en juristbyrå och i sin tjänst som administrativ assistent hjälpt 

byråns äldre klienter med diverse tjänster som att ordna begravningar vid 

dödsbouppteckningar, placera folk på pensionärshem, betala in räkningar och skatter mm. 

Hon utvecklade sedermera en egen firma med fokus på tjänster för just äldre personer. 

Kvinnan menar också att det var lätt att göra detta då hon redan arbetat med detta i flera år 

och byggt upp ett bra kontaktnät. Hanson (2009) menar att detta är ett vanligt sätt för 

kvinnliga entreprenörer att starta företag på. Att de 1) redan har aktiva personliga nätverk på 

den plats där de befinner sig och som kan förse dem med olika resurser som kunder, 

leverantörer och finansiering 2) att entreprenören redan känner till sig miljö och vet vad som 

kan göras 3) entreprenören har redan ett upparbetat rykte och 4) entreprenören har typiska 

erfarenheter från en genusrelaterad arbetsroller, i detta fall som administrativ assistent, och 

har därigenom lyckats hitta och lokalisera en ny nisch. 

Hanson (2009) har också noterat att de kvinnliga entreprenörerna ofta förändrar de kommuner 

som de är verksamma i, bland annat genom att ställa upp som mentorer för andra kvinnor 

vilket i sin tur kan leda till ytterligare fler kvinnor startar företag.  

 

3.4 Förebilder 

3.4.1 Vad är en förebild? 

En förebild kan kort förklaras som en person som ses upp till. Gibson (2003, 2004 i Sealy & 

Singh 2010) är en av få som skrivit akademiska artiklar om just förebilder under 2000-talet. 

Han beskriver förebilder som ”en kognitiv konstruktion som bygger på attributen för 

människor i sociala roller som en individ uppfattar som till viss del likheter med sig själv och 

även önskemål att öka likheten genom att efterlikna dessa attribut.” Han menar även att 

definitionen av en förebild är ‖en kognitiv process i vilken individer aktivt observerar, 

anpassar och förkastar attribut av flertalet förebilder.” En annan definition kommer här från 

Lockwood och Kunda (1997) som menar att ‖en förebild kan vara en symbolisk enhet, en 

person som inspirerar och/eller motiverar individer, en person från vilken man kan lära sig 

och adaptera önskade beteenden.” Gibson (2004 i Sealy & Singh 2010) gör även en tydlig 

skillnad mellan förebilder och mentorer, vilka har kommit att ta en större plats i litteraturen på 
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senare år. Mentorer menar Ragins och Cotton (1999 i Sealy & Singh 2010) ger råd och stöd 

genom en interaktiv relation. Andra skillnader har att göra med tillstånd och engagemang. 

Individer kan välja förebilder utan engagemang och tillstånd från förebilden, medan mentorer 

måste samtycka till att delta. Individer kan också välja förebilder som är helt främmande för 

dem (Lockwood 2006).  Ett resultat som kommer fram ut Lockwoods första studie (2006) är 

att hon får bevis för att kvinnor påverkas positivt av framgångsrika exempel av samma kön 

även om dessa förebilder inte kan ge karriärs- och känslomässiga vinster eller socialt stöd 

vilket vanligtvis mentorskap ger. 

3.4.2 Dimensioner av förebilder 

Enligt Gibson (2003, 2004 i Sealy & Singh 2010) finns det två olika dimensioner av 

förebilder. Den första är de kognitiva dimensionerna och den andra är de strukturella 

dimensionerna. Gibson (2003 i Sealy & Singh 2010) har identifierat två kognitiva 

dimensioner. Dessa är positiva/negativa förebildskonstruktioner samt global/specifik 

konstruktion. Negativa konstruktioner refererar till observationer av en förebild vars beteende 

är ett exempel på hur individer inte ska bete sig i en given situation. Globala konstruktioner 

relaterar till en mängd olika egenskaper hos en förebild som ska efterliknas, medan specifika 

konstruktioner hänvisar till en enda egenskap som kan användas i ett visst sammanhang. 

Förebilder ses som kognitiva konstruktioner baserat på att det är egenskaper av människor i 

sociala roller. Individer uppfattar att förebilderna liknar sig själva till viss del och att det finns 

en önskan om upplevd likhet genom att efterlikna dessa egenskaper, vilket resulterar i en 

beteendeförändring (Gibson 2003 i Sealy & Singh 2010). Han fann också i sin studie att 

grunden för att tolka positiva egenskaper hos förebilderna låg i upplevd tillgänglighet, 

definierad som ”the degree to which the individuals think they are sufficiently similar in their 

Environment”. Med likhet menar han i detta avseende både faktisk likhet, upplevd likhet och 

önskad likhet.  

Gibson (2003 i Sealy & Singh 2010) har även identifierat två strukturella dimensioner av 

förebilder. Dessa är närhet/distans och upp/över eller ner. Den nära dimensionen refererar till 

någon som är välkänd för individen medans distans refererar till någons om finns utanför den 

normala interaktionen. Upp refererar till någon som befinner sig på en högre position, över 

med en som befinner sig i en likställd position och ner med en underordnad. Över och ner kan 

också relatera till andra med odefinierad status. Sealy och Singh (2010) menar att det 

könsdemografiska sammanhanget är viktigt för tillgången på seniora män. Män kommer att ha 

många fler möjliga ‖upp‖-kandidater att välja bland i mansdominerande hierarkier. Men 
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nackdelen, att seniora kvinnor har färre möjliga förebilder, kommer även att vara likartat vid 

lägre nivåer. Kvinnor på högre nivåer inom mansdominerande organisationer har sannolikt 

betydligt färre kollegor av kvinnligt kön än manligt, och kommer endast att se att kvinnliga 

underlydande bara har en begränsad möjlighet till att vara förebilder, på grund av deras olika 

hierarkiska ställning och erfarenhet (Sealy & Singh 2010).          

Organizational gender demographic context 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figur 4 Possible value outcome of role models. Egen modell av Sealy & Singh (2010) sid 296.  

Landström (2005) menar att förebilder är viktiga för att inspirera till företagsstart. Föräldrarna 

är ofta ett barns första förebilder och dessa spelar en stor roll för barnens självtillit och 

framtida yrkesval. Efterhand vidgas barnens värld och de får förebilder både i kompisar, 

ledare och lärare. Skolan är enligt Landström (2005) en viktig aktör i barns entreprenöriella 

självtillit, genom att de ser sina lärare utgöra förebilder och får möjlighet till eget handlande.  

Lockwood (2006) kommer i sin andra studie fram till att kvinnor mer ofta än män väljer 

kvinnliga förebilder och att de kvinnor som väljer kvinnliga förebilder var mer benägna att 

ange att förebildens kön spelade roll vid fastställandet av motiverande effekter av denna 

förebild. Dock menade både manliga och kvinnliga respondenter i Lockwoods andra studie 

(2006) att könet var relativt oviktigt i valet av förebilder. Gibson (2003, 2004 i Sealy & Singh 

2010) menar att på grund av att kvinnor i ledande positioner har färre förebilder av samma 

kön så möter de en svår kognitiv uppgift i att översätta manliga förebilders beteenden till 
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beteenden som fungerar för dem själva. Utbudet av förebildsmaterial för kvinnor är begränsat, 

vilket förser dem med lägre kvalitetsinformation än vad som är tillgängligt för män. Kvinnor 

måste alltså anpassa vilka typer av beteenden som fungerar för män för att få dem att fungera 

för dem själva. Gibson (2003, 2004 i Sealy & Singh 2010) menar därmed att kvinnors 

förebildsmodellering kräver större kognitiv process. Där män kan ta attribut som 

organisationen har erkänt och belönat i de manliga förebilderna och lägger till dessa i sin egen 

repertoar så måste kvinnor skapa bilder från förebilder som kommer från mer diversifierade 

och fragmenterade källor. Liff och Ward (2001 i Sealy & Singh (2010) kommer i sin studie 

fram till att när deras respondenter som är kvinnor i affärsvälden uppgav sina förebilder kom 

60 % av förebilderna från just affärsvärlden, dock var väldigt få framgångsrika kvinnor 

nämnda. Kvinnorna uppgav också att de hade väldigt få godtagbara förebilder inom sin egen 

bransch. Ofta avvisades de kvinnorna i toppositioner som inte hade familjer som förebilder, 

detta då de ansågs ha offrat för mycket av deras sociala och känslomässiga kapital i deras 

strävan att lyckas på den mansdominerande arbetsplatsen.        

3.4.3 Förebilder, individen och samhället 

Bilden och språket av företagande har enligt Holmquist och Wennberg (2010) av tradition en 

manlig prägel. Den manliga könspräglingen har lett till att mannen är normbildande medan 

företagande kvinnor betraktas som avvikare från den normen (Nutek 1 2005). I en forskning 

initierad av Nutek (1 2010) 2004 framkom att kvinnors företagande var osynligt. Nutek (1 

2010) menar att trots att cirka en fjärdedel av företagandet i Sverige drivs av kvinnor så är de 

osynliga bland annat på grund av att de driver företag ensamma och att de driver företag 

tillsammans med män. På grund av den manliga präglingen har det visat sig extra viktigt för 

kvinnor med fler positiva kvinnliga förebilder. Detta menar Holmquist och Wennberg (2010) 

skulle kunna leda till att fler kvinnor utan erfarenhet av företagande skulle våga ta steget och 

starta företag. Även Tillväxtverket (1, 2010) menar att på grund av att det är färre kvinnor 

som driver företag så har automatiskt kvinnor färre förebilder att identifiera sig med och detta 

menar Tillväxtverket (1, 2010) behövs för att ens börja fundera på företagande som en 

möjlighet. Tillväxtverket menar i sin skrift Affärsutveckling ger tillväxt (1, 2010) att 

förebilder är viktiga för kvinnor som redan driver företag på det viset att de kan bidra med 

inspiration och som hjälp till att hålla energin uppe. Förebilder bidrar även till bland annat att 

få nya idéer till utveckling av nya produkter och tjänster, finna nya marknader och 

kundgrupper och för att anställa personal. Lockwood (2006) har i sin studie ‖someone like me 

can be successful‖ gjort två undersökningar på studenter om dessa behöver karriärsförebilder 
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av samma kön. Det som Lockwood (2006) kommer fram till i sin studie är att kvinnliga 

förebilder för kvinnor kan vara särskilt gynnsamma av olika anledningar. En av dessa 

anledningar är att enastående kvinnor kan fungera som ett inspirerande exempel på framgång 

samt att de kan illustrera vilka resultat som är möjliga att nå för kvinnor runt dem. En annan 

orsak som den manliga präglingen kan ha påverkat är att kvinnliga företagare har svårt att 

identifiera sig som företagare. Nutek (1 2010) menar att kvinnor kan ha svårt att integrera sig 

själva med den starkt manligt könsmärkta bilden av företagaren och menar vidare att det 

därmed är viktigt att lyfta fram en mer nyanserad bild av företagerskor, företagare och 

företagande. Lockwood (2006) kom även i sin studie fram till att kvinnliga förebilder för 

kvinnor kan demonstrera att det är möjligt att övervinna traditionella könsbarriärer vilket i sin 

tur indikerar till andra kvinnor att det är möjligt att nå stor framgång. De kan även fungera 

som ombud, det vill säga att visa vägen till potentiell framgång som andra kvinnor kan sträva 

efter. En annan slutsats som Lockwood (2006) kom fram till var att genom att visa deras 

kompetens i traditionella mansdominerande yrken kan framgångsrika kvinnor underminera 

traditionella köns stereotypa roller om kvinnor och därmed minska de skadliga effekterna av 

stereotypa hot.   
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet. Inledningsvis kommer alla respondenter 

att presenteras med en kort beskrivning av vilka de är och vad de gör. Ordningen som de 

presenteras i är samma ordning som de intervjuades i och även resultatet i sig följer denna 

ordning. Alla citat från respondenterna i detta kapitel är kursiverade. 

4.1 Presentation 

Ewa Svensson  

Delägare och medgrundare av företaget Crearum sedan 2005 

Ewa S är ursprungligen civilekonom från Linköpings Universitet med inriktning mot 

marknadsföring. Hon har arbetat på universitetet i olika projekt kring entreprenörskap och 

småföretagsutveckling och kom där också i kontakt med Elisabet Willén genom en 

processledarkurs som de bägge deltog i. Från början arbetade Ewa med affärsidén som ett 

projekt på universitetet från tidigt 2000-tal men hon och Elisabeh gick samman och knoppade 

av projektet till ett bolag år 2005. Företagets affärside är enligt Ewa att "hjälpa företag eller 

organisationer att ta bättre vara på medarbetarnas idéer och kreativitet". Ewa S har alltid varit 

intresserad av företagande men inte vetat inom vad, mer att hon ville starta ett företag och 

detta tillsammans med någon. 

Cristina de Amaral 

Ägare av företaget Advertising Space sedan 2006, en avknoppning från Swedish Match 

Cristina kommer ursprungligen från Portugal och hade under flera år arbetat på Swedish 

Match. Som tvåbarnsmamma hade hon dock försökt att hitta en bättre lösning där hon kunde 

få förmånen att arbeta hemma och kunna styra över sin egen tid. 2006 beslöt sig Swedish 

Match att knoppa av sitt försäljningskontor i Sverige, något som Cristina då fick möjlighet att 

ta över. Redan från starten hade hon därför både kunder, produkter och renommé. Affärsidén 

är att sälja produkter som tändsticksaskar, tändare med mera med företagens varumärke. 

Utbildningsmässigt är Cristina humanist och marknadsekonom som även läst språk och 

pedagogik. Hon har även på Swedish Match tagit kurser i ledarskap och försäljning samt 

kurser via Nulink som Expandera och Expandera Mera. 
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Helen Thyrvin 

Helen är grundare och ägare till företaget HT Helhetstanken sedan 2005 

Helen började redan 2001 att driva sitt företag men då mer som hobbyverksamhet. År 2005 

skickade hon dock in en ansökan till bolagsverket och idag driver hon sitt företag på deltid. 

Affärsidén till Helhetstanken är i dagsläget att arbeta med skratt. Helen anordnar events, 

workshops, utbildar skrattinstruktörer och instruerar i skrattyoga. Hon genomför även 

föreläsningar om skrattets betydelse och effekter samt om varför skrattet behövs i samhället 

idag. Helhetstanken är egentligen ett större begrepp och affärsidén kommer att utvecklas för 

att jobba mer hälsofrämjande på arbetsplatser. Helens bakgrund är som civilekonom med 

inriktning mot internationell marknadsföring och hon har bland annat arbetat internationellt i 

flera olika länder. Hon skolade sedan om sig till lärare och ytterligare 10 år senare valde hon 

att läsa folkhälsa. Helen arbetar också sedan många år, men numera på deltid, på Klara 

gymnasium (f.d. Infokomp) med Ung Företagsamhet, kommunikation, turism mm. 

 

Åsa Skoglund 

Jurist som är grundare och ägare av företaget Pilea AB  

Åsa har examen som affärsjurist, en ingenjörsexamen med inriktning maskin och en jur kand 

från Uppsala. Hon påbörjade även en doktorandutbildning och i arbetet på universitetet kom 

hon också på att hon kunde göra andra juridiska utbildningar i ett eget företag. Affärsidén i 

Pilea är att ge att ‖ge juridisk affärsmedvetenhet till kunderna i form av juridisk utbildning för 

icke jurister‖. Åsa hade redan innan hon började driva eget varit efterfrågad som föreläsare 

och utbildare och därmed redan ett gott rykte och ett antal kunder innan hon gick över till att 

helt bli egen. Hon fick också mycket uppmuntran från sin make och sin svärfar som under 

många år drivit eget och därmed startades Pilea år 2005. 

 

Elisabeth Andersson 

Elisabeth är grundare och ägare till Elisabeth Andersson Arkitektstudio 

Elisabeth Andersson Arkitektstudio startades 2006 efter att hon blivit utvald till ett 3-årigt 

inkubatorprojekt kallat Designkuvösen. Affärsidén är att sälja arkitekttjänster till företag och 

privatpersoner. Elisabeth har dels en arkitektexamen och en ettårig post-graduate utbildning 

från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 2003 startade hon sitt första företag inom samma 

bransch, vilket hon drev på deltid, samtidigt gick hon på kvällskurser i bokföring och fick 

starta eget information på Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Valet av yrke kom genom 

hennes brinnande intresse för att arbeta kreativt och skapa med form och färg. Svårigheten 
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med att vara egen företagare inom byggbranschen menar hon är den ojämna 

arbetsbelastningen då den är mycket beroende av ekonomi och högkonjunktur. 

Ewa Groppfelt 

Medgrundare och ägare av IT-hantverkarna 

Direkt efter att Ewa G tagit examen som civilekonom startade hon som 24-åring sitt första 

företag. Tillsammans med en vän startade hon callcenterföretaget Exit Marketing år 1984. 

Anledningen till att startade eget var för att hon ville få möjlighet att göra saker efter eget 

huvud istället för att bli ‖styrd med joystick‖, vilket hon då hade för sig att man blev som 

anställd. Då företaget växt sig så stort att det började bli ”för stort, för tungt, för politiskt 

styrt” valde de att sälja det i slutet på 90-talet. Ewa var därefter med och startade Sveriges 

första skatepark helt i betong innan hon tillsammans med en vän insåg ett behov av ”IT-hjälp 

till små företag till hantverkarpriser”. Sedan början av 2004 driver de nu IT-hantverkarna 

med drygt 300 anställda som finns på 40 orter runt om i landet. 

 

Monika Palmér Forsman  

Monika är grundare och ägare till företaget Lärforum i Linköping AB.  

Monika startade 2007 företaget Lärforum i Linköping AB tillsammans med sin man Bo. 

Maken sköter nu bokföringen medan Monika utför företagets tjänster. Företagets affärsidé är 

att erbjuda tjänster så som grupphandledning inom vård och omsorg, främst inom 

äldreomsorg. Företaget genomför också utvecklingsarbeten och utbildningar inom området, 

samt samtalshandledning på Hälsouniversitetets läkarutbildning. Monika har även tidigare 

erfarenhet av eget företagande då hon och en kollega tillsammans startade drev företaget 

Forsman och Nydahl AB som drev MoA Lärcentrum mellan 1997 – 2005, vilket var en 

gymnasieutbildning för vuxna. I Monikas utbildningsbakgrund finns en socionomexamen, en 

folkhögskollärarexamen samt en grupphandledarutbildning. Hennes tidigare anställningar är 

socialt arbete främst från kommunal socialtjänst samt som lärare för vuxenutbildningen på 

omvårdnadsprogrammet.       
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4.2 Genus 

Detta avsnitt behandlar hur företagarna ser på eventuella genusskillnader i företagandet. De 

diskuterar även vad som kan utgöra grunden för dessa och hur dessa visar sig.  

Att skillnader finns mellan män och kvinnor och hur dessa agerar som företagare verkar alla 

vara övertygande om men samtliga poängterar att skillnaderna varierar från individ till individ 

och att det endast är vid starka generaliseringar som uttalanden om genusskillnader vid 

företagande kan diskuteras.  

Åsa uttrycker det som:  

‖Jag tror att det är väldigt individ egentligen men om man ska generalisera lite grand så 

killar/.../vågar mer. Tjejer generellt sett, det tar lite längre tid, lite försiktigare så men å 

andra sidan, kvinnor tror jag bygger företag så, det tar lite mer tid, man är lite mer försiktig 

men å andra sidan så bygger man en stadig plattform att stå på, det går inte lika fort. Det 

kommer absolut att gå, man kommer att nå toppen bägge två men man bygger på olika sätt.”  

Även Ewa G är inne på samma spår:  

”Jag tror i allmänhet att kvinnor är försiktigare och /…/ vi är mer självkritiska än män, 

har inte lika stort självförtroende. Kvinnor är i väldigt många frågor betydligt bättre men 

vågar inte lita på sig själva i samma utsträckning.” 

Ewa G tror också att dessa egenskaper avspeglar sig hur kvinnor driver sina företag:  

”Och det beror på de här sakerna, tjejer, vi tror liksom alltid att vi är sämre eller att vi 

inte räcker till och vi kollar och dubbelkollar och killarna tycker att ’jag är ju i princip 

klar, bläcket har inte ens torkat men nu är jag färdig’ så att där tror jag är en stor skillnad 

och det återspeglar sig i allt från att ta lån till hur snabbt man expanderar. /.../ Och sen 

kan man ju säga att det finns färre kvinnliga företagare som går i konkurs än manliga, 

alltså även procentuellt om man ser till branschen. Men jag tycker att tjejerna ska våga lite 

mer.” 

Cristina menar att en press ofta läggs på tjejer och kvinnor att anamma mer typiskt manliga 

egenskaper: 

”du måste ju alltså vara så manlig för det är män som driver företag och det är den synen. 

/.../ Kvinnor ska förvandlas på något sätt, de ska vara vassa och ha armbågar, men det 
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behöver man ju inte alltid vara, man kan ju vara kvinnlig för det. /.../ Jag är väldigt 

kvinnlig men jag tror att jag är väldigt ’manlig’ också, jag är väldigt rak och det kanske är 

någonting som man behöver och inte vela så mycket.” 

Flera av kvinnorna har startat sina företag parallellt med ett arbete, exempelvis både Åsa och 

Helen. Åsa menar att det var viktigt för henne att inte bara kasta sig ut utan var istället glad att 

ha möjlighet till en viss timanställning på olika ställen för att ändå få ihop någon slags bas. 

Hon tror att det är typiskt för många kvinnor som just gärna vill ha någon slags säkerhet. 

Även Helen tror att kvinnor ofta startar sitt företag så: 

‖kvinnliga företagare gör nog mer som jag, smyger igång, man vill vara säker, man vill ha 

pengar innan man investerar. Manliga kastar sig nog ut mer och säger att jag kan det här 

och kan de inte det så struntsamma då tar vi nästa, de är mer våghalsiga medan kvinnor 

tänker efter mer. Det är mer min allmänna bild av det här‖.  

Helen tror också att genusskillnader finns och att dessa påverkar företagets utveckling: 

”Generellt tror jag att män har mer mod och mer risktagande. Idag när allting går så 

snabbt så kanske det är ett vinnande koncept, för att de tar beslut fort medan vi kvinnor 

måste tänka efter, det ska passa in i det och det och det innan man säger att man ska starta 

företag. Kvinnor tar hänsyn till så många olika saker, barnen måste växa upp och.. och då 

kanske tajmingen har försvunnit. Medan kvinnor då kanske är mer lyhörda till 

förändringar och ser förändringar och kan följa företaget mer medans killar mer kör på. 

Går det så går det, nä då tar vi en ny.” 

Även Cristina tror att många kvinnor är just mer försiktiga men frågar även vad det är för fel 

med det. Hon menar att hennes mål just nu inte är att tjäna mest pengar utan snarare om få 

tillräckligt med pengar för att kunna leva det liv som hon vill leva och i övrigt ha tid att 

spendera med barnen. Kanske förändras den aspekten när barnen blir stora och flyttar ut:  

”Jag tror att det också är en skillnad, att vi kvinnor, vi tänker mera, ja vi kommer att 

expandera, men längre fram, just nu har vi någonting som är lite viktigare.” 

Cristina nämner också en nackdel. Hon säger ‖det satsas väldigt mycket, man pratar väldigt 

mycket [om kvinnliga företagare]. Men det finns en baksida av det här också, det är att media 

inte är så intresseradem /…/ jag drog hit Fredrik Reinfeldt och Anders Borg men jag hade 

jättesvårt att få hit journalister som skulle vara intresserade av vad jag hade att säga. De 
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täckte det här med att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg var här men de var inte intresserade 

av, det var ju jag som låg bakom det här, men de var inte så intresserade av det.‖ Hon 

fortsätter: ‖Media har en jättestor del i det här, vad de väljer att fokusera på, vad som säljer 

tidningar, tittarsiffror och allt det där.‖ 

 

4.3 Entreprenörskap 

I detta avsnitt kommer att presenteras hur respondenterna ser på entreprenörskap samt vilka 

egenskaper de anser att de har som bör finnas för att en person ska lyckas som egen 

företagare. 

Av respondenterna så uppger ungefär hälften att de från början inte hade en tanke på att bli 

egna företagare eller till och med som Helen uttrycker det: ”jag hade bestämt mig för att egen 

företagare, det skulle jag inte bli eftersom mina företagande föräldrar jobbade jämt” medan 

andra hälften av respondenterna länge hade tänkt att de gärna ville starta eget men att de från 

början inte riktigt visste inom vad. 

Flertalet av respondenterna har upplevt att de i sina tidigare anställningar fått tankar på att 

arbetet de utförde skulle ha kunnat göras bättre eller på ett annat sätt. Monika säger: ”nu när 

jag ser tillbaka så har jag alltid varit ganska irriterad på organisationer, jag har alltid sett fel 

och irriterat mig och tyckt att man kan göra det på annorlunda sätt”. Även Åsa är inne på 

samma spår och säger: ”jag kände att jag kunde göra mycket bättre utbildningar/…/det fanns 

så stora möjligheter att förbättra”.    

Varför de sedan valde att starta eget beror på flera olika orsaker. Några av respondenterna 

uppger att det var för att få ett jobb. Monika beskriver anledningen till varför de valde att 

skicka in ett anbud på utbildning ”vi satt jättelöst hela tiden/…/och när tillfället dök upp så 

fick vi en möjlighet att utveckla våra idéer samtidigt som vi fick ett jobb”.  

Även Elisabeth säger: ”jag var arbetslös/…/hade alltid haft en dröm om att starta eget/…/jag 

ville heller inte flytta från Linköping för att söka ny anställning”.  

När Monika väl hade startat sitt eget företag så upptäckte hon att det var kul att tjäna pengar. 

Hon säger ‖/…/det var ju en ny upptäckt att det var kul att tjäna pengar, för så var jag inte 

fostrad utifrån yrkesgrupp‖. 
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Något som alla respondenterna uppger är viktigt när en person ska driva eget företag är att 

denna måste hitta ett område som personen verkligen ‖brinner för‖ och att denna har mod att 

förverkliga sin idé. Det första som de allra flesta av respondenterna nämner när de blir 

tillfrågade om vilka egenskaper de anser en entreprenör har är drivkraft. Ewa G pratar också 

om skillnaden mellan entreprenör och företagare, vilken hon menar är stor. Att vara 

entreprenör, menar Ewa G kräver mycket mera mod då de genom att föreverkliga sina idéer 

tar mycket större personliga risker som inte en företagare gör på samma sätt. Helen beskriver 

en entreprenör: ”/…/går ibland mot strömmen, andra kanske inte ser det som du ser, ett 

mönster, att man genomför det man tror på”.   

Flertalet av respondenterna menar att entreprenörskap för dem är att ”omsätta idéer till något 

verkligt”, ”att man ser möjligheter i en situation och drar nytta av den” och ”att man har 

idéer och önskningar och att man får möjlighet att göra det”. Några av respondenterna 

nämner också att entreprenörskap för dem är ”frihet under ansvar, att få bestämma över sin 

egen tid” och ”det är konsten att få ihop att vara mamma, kvinna och ha ett arbete/…/att få 

det här att gå ihop och inte tro att om jag har det ena så kan jag inte ha det andra”. Ewa S är 

en av de som beskriver att entreprenörskapet kan se olika ut i olika vid olika tidpunkter i livet. 

Hon menar att det är en balansgång, att det finns både fördelar och nackdelar med att starta 

direkt efter sin examen. Då hade hon kunnat arbeta mycket mer och satsa på ett annat sätt än 

att starta som hon gjorde nu när hon hade småbarn. Men å andra sidan hade hon då inte haft 

de erfarenheterna och kunskaperna som hon hade arbetat ihop efter sin examen.  

För att lyckas som egen företagare menar respondenterna att det krävs vissa egenskaper.  

Åsa beskriver det på följande sätt:  

”Man måste vara envis, man måste ha tålamod. Det finns inga genvägar när man bygger ett 

företag. Jag brukar säga; det tar allt gånger pi, man tror att det ska ta en vecka, men det tar 

tre och så vidare/…/man måste ha det tålamodet och man måste tro på sig själv, man måste 

ha bra självinsikt och bra självförtroende”. 

Både Cristina, Ewa S och Helen nämner drivkraften som en egenskap för att lyckas. Ewa S 

säger: ”jag tycker att det här är så otroligt roligt att jag får en stark drivkraft av det, man är 

intresserad och lyssnar”. Cristina beskriver det på ungefär samma sätt: ”Drivkraften, jag 

behöver inga yttre ramar, jag kan sätta de själv/…/det är drivkraften, jag tycker att det är 

roligt, jag tycker att det är intressant och jag tycker att det har fått mig att växa som person” 
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medan Helen menar: ”Jag har ett starkt omvärldsintresse/…/jag är nyfiken på det som är nytt 

därför att man måste hela tiden alltid förändras och utvecklas tillsammans med sin tjänst 

eller produkt”.  

Andra egenskaper som kommer fram genom intervjuerna är kreativitet och disciplin.  

Ewa G förklarar kreativitet på följande sätt:  

”Jag tror att kreativitet är väldigt viktigt. Kreativitet gör att du blir duktig på att lösa 

problem, för det enda man kan tala om är att du kommer att få problem, det får man ofta och 

de flesta problem går att lösa/…/Jag tror att det är en styrka att kunna gå från ett strategiskt 

perspektiv, alltså en vision, en strategi och sen omvandla den till taktik och verkligen göra 

det”.  

Även Elisabeth är inne på samma spår. Hon säger: ”man måste ha mod och inte vara rädd för 

att misslyckas/…/ att se möjligheter istället för att se hinder”. 

Disciplin beskriver Monika på följande sätt:  

”Jag tycker att man måste vara disciplinerad. Faktiskt väldigt disciplinerad, speciellt när 

man jobbar som jag gör nu med mitt kontor hemma och att allt hänger på bara mig/…/jag 

sitter på min stol kl 08.00 och sätter igång och jobbar och man måste liksom ge järnet när 

man ska ge järnet och så kan man slappa andra gånger, men då krävs disciplin”.  

 

4.4 Nätverk 

Detta kapitel kommer att handla om respondenternas erfarenheter och tankar kring nätverk. 

Det kommer att vara uppdelat på tre underrubriker varav det första är vilka nätverk används 

och hur används de, sen följer vilka vinster företagarna får ut av nätverk och eventuella 

nackdelar med nätverket och till sist vilka typer av nätverk de efterfrågar. 

4.4.1 Vilka nätverk används och hur används de? 

Ewa Svensson 

Nätverk har alltid varit viktiga för Ewa S som redan innan hon startade eget varit delaktig i 

flera nätverk. Redan från tidig ålder och under gymnasiet skapade hon och använde nätverk 

av olika dess slag och hon tycker att nätverk är en väldigt naturlig form att jobba i. Hon var 

under sin tid som anställd också med i ett nätverk kallat SMIL på Linköpings Universitet 
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skapat av Magnus Klofsten, bl a professor i entreprenörskap (reds anm.). Idag är Ewa S också 

som företagsrepresentant med i SIS, Statens Institut för Standard där innovation management 

är i fokus, något som Crearum arbetar med. Ewa S är också med i Facilitatornätverket i 

Stockholm där kostnaden för att delta är låg och där medlemmarna visar varandra olika 

metoder som hjälper till att öka kunskapen.  

I dagsläget delar Crearum lokaler tillsammans med ytterligare fem företag under namnet 

Elementumgruppen. Tillsammans samarbetar dessa sex företag som är inriktade mot miljö, 

energi och kreativitet och delar inte bara lokaler utan även gemensamma kostnader, har 

aktiveter tillsammans och kunskap.   

”Vi ska göra ett utskick inför jul, och alltid en eller två gånger per år har vi en kundgrej 

ihop. Om alla bjuder in sina kunder så blir det en jättestor fest. Och mycket mer relationer 

och det är ju spännande och det blir en bra utväxling tycker vi för våra pengar än om man 

bara gör nåt fjuttigt själv. Och det är ju det viktigaste nätverket vi är med i. Och det är 

både kunskap och kostnader, alltså det här praktiska. Och att man kan lära sig för det är 

sån stor öppenhet, så man kan bara ’har du några kontakter för den här firman, vi skulle 

gärna vilja ha in dem?’” 

Crearum startades 2005 och redan samma år gick de ihop med övriga företag i 

Elementumgruppen. Att de genom nätverket fick stöd och råd i olika frågor anser Ewa S var 

ovärderligt, att det dessutom inte var enbart kvinnor i nätverket tror hon också påverkade 

positivt då killarna kunde driva på dem mer att våga satsa: 

”Så det nätverket tror jag har varit jätteviktigt för oss och tänka riktigt företag direkt. Och 

många som står och hejar på, ’nej inte så långsamt, kom igen nu’. Lite mer wild. Och då 

har det nog varit bra att det var killar, det var ju killar som drev på det. Det har varit 

jättebra för de tänker på ett annat sätt.” 

Hon tror att detta gjorde att de vågade starta ett aktiebolag direkt och att det i annat fall tagit 

mycket längre tid och framförallt att hon och hennes affärspartner varit mer osäkra i 

processen.  

De informella nätverken som Ewa S använder är nätverk i form av familj, vänner och 

bokklubbar och dessa används inte i företagssyfte utan främst för socialt utbyte. Inte heller 

sociala medier som exempelvis Facebook används i företagssyfte.   
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Cristina de Amaral 

För Cristina hade nätverken stor betydelse då hon flyttade till Linköping 2007 utan att känna 

någon i staden. Genom Tillväxtverkets satsning på kvinnliga ambassadörer, där Cristina 

medverkar, kunde hon träffa väldigt många människor och hon är idag med i många olika 

nätverk, både formella och informella. Förutom ambassadörsnätverket är hon också 

ordförande i SINEC, ett nätverk under projektet Kosmopolit som främst riktar sig till 

företagare med utländsk bakgrund. De informella nätverken består av vänner, både rent 

sociala kontakter, vänner där man har barnen gemensamt och vänner som jobbar kvar på 

Swedish Match. Hon betonar dock betydelsen av vänner även för företaget: 

”det är nånstans där det startar, den ena ger det andra som ger det tredje som liksom gör 

det här. Man ska inte underskatta det här med vänner” 

Förutom det rent sociala är Cristina med i nätverken dels för att det ska generera affärer men 

även för att ge tillbaka till samhället. Hon tror också att nätverken kan användas för att 

påverka situationen för företagare: 

”jag vill ge tillbaka till samhället just det jag själv har fått så att där engagerar man sig åt 

det hållet /.../ och sen så är det politiskt och sen så mynnar det ut i nånting annat längre 

fram” 

Cristina tycker dock också att det är viktigt att nätverken verkligen ger något, i annat fall 

lämnar hon dem hellre för ett annat. 

 

Helen Thyrvin 

Helen deltar i många olika nätverk, vissa är särskilda för kvinnor där de ses på First Hotell 

och väldigt informellt minglar och byter visitkort. Andra är blandade men går egentligen ut på 

liknande saker, någon berättar om sitt företag eller föreläser om något ämne och därefter så 

byter de visitkort. Hon är även med i flera nätverk som inte har att göra direkt med 

företagandet. Genom sitt arbete på skolan deltar hon i flera nätverk kring Ung Företagsamhet. 

Hon deltar även i Tillväxtverkets nätverk för företagande kvinnor som ambassadörer. Hon 

deltar i Kraftverket ett informellt nätverk som bildats av kvinnor som driver småföretag som 

stöttar varandra. Hon är också med i ett internationellt thinking-nätverk där medlemmarna 

träffas vartannat år och i övrigt har en webbplats där medlemmarna lagt upp sin biografi och 

har ett gemensamt forum där de också kan göra samarbeten kring olika jobb tillsammans. Ett 

annat nätverk med direkt anknytning är det internationella skrattnätverket, detta är det 

viktigaste nätverket för Helen: 
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”Det här är min familj. Så när jag känner min ensam så tänker jag på de här. Det är min 

skrattfamilj, det är ett av de viktigaste nätverken som ger mig energi.” 

Helen är även medlem i Charity International, ett nätverk vars mål är att ge största möjliga 

lycka till alla människor som senast i juni hade en happiness conference i Skövde där de 

diskuterade vad som ger människor välbefinnande och lycka samt eventuella studier kring 

skratt som Helen och forskarna skulle kunna genomföra tillsammans.  

Helen använder även Facebook för att hålla kontakt med sina vänner och träffar även nya 

vänner via det:  

”då träffar man folk från hela världen och på Facebook och så /../studievänner och inte minst 

min dotters vänner som är vänner över Facebook där vi träffas och jag får idéer från dem och 

de får idéer från mig” 

Åsa Skoglund 

Åsa är med är i både formella och informella nätverk. Hon har suttit med i styrelsen för 

Företagarna, både i Linköping och i Östergötland. Det är en branschorganisation men även ett 

nätverk med frukostmöten, olika teman och där företagarna träffas och hjälps åt med olika 

affärer. Hon har också varit med i andra formella nätverk som BNI, Business Network 

International som särskilt går ut på att göra affärer samt SMIL, ett nätverk via Linköpings 

Universitet för verkställande direktörer. I SMIL diskuterar de varandras verksamheter och 

försöker att hjälpa varandra med kontakter och tips men även affärer.  

De olika nätverken kan användas till olika saker men som företagare påpekar Åsa finns 

begränsat med tid och därför är det viktigt att bestämma sig vad man vill få ut av ett visst 

nätverk. För henne är därför viktigt att nätverken är direkt affärsrelaterade och menar att det 

sociala, dricka vin och äta ost, har hon andra nätverk för.  

För att kunna dra största möjliga nytta av nätverken påpekar Åsa är det viktigt att inte vara 

med i samma nätverk hela tiden. En av poängerna är ju göra affärer och därför är det bra att 

träffa nya människor och företagare och därigenom få nya idéer. Hon har därför vid tillfällen 

valt att lämna vissa nätverk för att istället delta i nya. 

”Du måste byta ut hela tiden så att du träffar nya kontakter. För du vet ju inte, en av dem kan 

ju vara en sån där diamant som kan öppna dörren på olika sätt och håller du dig bara inom 

samma cirkel hela tiden så kommer inte det att hända.” 
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Att kunna ge och ta i nätverken menar Åsa är grundläggande. Det kan handla om att förmedla 

kontakter och kunder eller att helt enkelt ställa upp med sin tid och dela sina kunskaper. Åsa 

betonar också att hon inte ser till konkurrensen mellan företag i nätverk, om en företagare 

bara ser till riskerna med att dela idéer i företaget så kommer inte företaget att kunna 

utvecklas. 

”Alla vet att man samarbetar och om jag gav dig en affär så kommer jag att få tillbaks det på 

nåt sätt. Kanske inte direkt via dig men nån som du har pratat med. Det skulle inte funka om 

alla satt och tjuvhöll på sitt utan man vet ju att man kan hjälpa varandra” 

Istället för att se liknande företag som konkurrens väljer Åsa att se de som möjliga 

samarbetspartners. Om hon exempelvis inte har tid att ta på sig ytterligare en kund kan hon 

via nätverket hitta ett annat företag som hon kan anställa som underkonsult. 

Åsa har varit med i flera nätverk som riktar sig endast till företagande kvinnor, bland annat 

IniCiera och Qvinnovation. Det senare finns inte längre kvar men var bra då det drevs av en 

företagerska som var väl insatt i hur det var att vara egen företagare. I flera av de rent 

affärsmässiga nätverken är det dock ofta betydligt mer män än kvinnor som är med vilket 

innebär att Åsa ofta blir den enda eller en av få andra kvinnor närvarande. Åsa väljer dock att 

se detta som något positivt då det innebär att hon kan synas mer som ensam kvinnlig 

verkställande direktör. 

 

Elisabeth Andersson 

Elisabeth är med i flera nätverk, bland annat Tillväxtverkets nätverk av Ambassadörer som 

består av och med kvinnor som är företagare. Där, förutom att hon träffar andra, så håller hon 

också i föreläsningar på exempelvis skolor om hur det är att vara företagare. Hon är även 

medlem i nätverket ‖Formidabel‖ tillsammans med olika konstnärer och formgivare i 

Östergötland. Hon är dessutom på väg att bli medlem i ytterligare ett som är nybildat och där 

de snart ska ha den första träffen.  

Ett att viktigt nätverk för Elisabeth är tillsammans med de andra fem enmansföretagen som 

hon delar lokaler med. Alla är inom design, arkitektur och konsthantverk och de har stor 

betydelse för henne. 

”Det är betydelsefullt med kompisar som man kan  dela kostnader med för t ex 

marknadsföring, utställningar etc.” 
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Ewa Groppfelt 

Ewa är inte med i några formella nätverk som Business Networks International, BNI eller 

Rotary men däremot har hon flera informella nätverk som är mer situationsbetingade. Hon 

sitter med i styrelsen för Linköpings Hockey Club, LHC, sedan åtta år tillbaka vilket skapar 

ett stort nätverk: 

‖jag tror att vi är 1 200 företagssponsorer, det innebär att absoluta majoriteten av alla 

företagare, VD:ar, entreprenörer i den här regionen finns där borta i Cloetta Center på 

många olika sätt. Och genom då sporten kan man säga/../ då har jag fått kontakt med oerhört 

mycket folk där” 

Fördelen med detta nätverk är att eftersom det är informellt och företagarna delar ett 

gemensamt intresse så kan Ewa komma in kontakt med nästan vem som helst och få till ett 

möte. Det gäller även andra situationsbetingade nätverk, personer som hon träffat i andra 

sammanhang och etablerat en relation med, och därför idag fortfarande enkelt kan komma i 

kontakt med.  

‖Har man skapat just den här informella relationen och den tror jag är viktigt, då är det inte 

bara att jag kommer till dig för att jag vill nånting, pengar eller uppdrag eller nånting utan 

man har skapat nånting på en annan grund. Och vad man gör då är att man skapar ett 

förtroende mellan två personer. Det förtroendet har man nytta av sen och det är inte bara 

köp-sälj, köp-sälj, köp-sälj utan du får en möjlighet till ett annat resonemang”  

I övrigt så är Ewa inte med i några nätverk endast för kvinnor och trots att hon har Facebook 

privat, så är det för att hålla kontakt med barnen och vännerna runt om i världen och inte för 

att skapa företagskontakter.  

 

Monika Palmér Forsman 

Monika är idag inte med i några formella nätverk men har tidigare varit med i en 

handledargrupp i Stockholm och MOA, ett nätverk för företagande kvinnor via ALMI. Det 

senare var främst när hon var ny som företagare och det andra håller på att avvecklas. Hon har 

däremot flera nätverk tillsammans med personer som hon träffat via olika uppdrag: 

”Eftersom att jag har jobbat åt så många olika på kommunen och landstinget så jag har ju 

lite nätverk både här och där med sådana som jag har gjort jobb med” 

Med en bakgrund på olika socialförvaltningar har Monika också ett naturligt nätverk via dem 

som hon kan använda för att få information om exempelvis nya uppdrag: 
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”Tips om jobb och sådant det är nog mer flera utvecklingsledare som jag har kontakt med på 

olika socialförvaltningar och kommunen och när man pratar med de så kan de säga att jag 

läste att det och det var på gång‖ 

Mellan företagarna i Monikas bransch finns det ganska hård konkurrens om de uppdrag som 

kommun och landsting erbjuder vilket också påverkar möjligheterna för nätverk mellan dessa. 

Monika tycker också att det ibland känns som att kollegor i branschen snarare konkurrera med 

varandra än att hjälpa varandra med exempelvis prissättning och dylikt 

”Det känns som den ena ska vara bättre än den andra, det är som att man håller på sina 

revir” 

Bättre stöd får hon därför från de som arbetar inom kommunen eller som driver liknande men 

inte konkurrerande verksamhet hon nämner till exempel en vän som arbetar med samma typ 

av utbildning men där verksamheterna ändå skiljer sig något. 

”Hon jobbar åt demensomsorg så där är vi inte konkurrenter. Hon jobbar kvar i kommunen 

och så kör hon lite eget men precis samma sorts utbildningar som jag så vi är på samma 

nivå./…/ Och nu ringde hon senast igår och sa att ’nu är det här på gång och då tänkte jag på 

dig, skulle du vara intresserad’ att hon tänkte föreslå mig”. 

4.4.2 Vilka vinster kan utvinnas av nätverket och vilka nackdelar finns? 

Ewa Svensson  

Ewa ser de viktigaste fördelarna av nätverk som de affärsmöjligheter de ger. Att nätverken 

fungerar som säljkanaler där de får möjlighet att nå flest potentiella kunder via mun-till-

munmetoden. 

”Då ser de ju vem man är och man skapar relationer så jag tror att nätverk är jättebra /../ för 

oss är nätverket en jättebra säljkanal.” 

Ewa som nätverkade mycket både innan och efter hon startade eget företag ser också att 

fördelarna med att nätverka har förändrats. Hon menar att som företagare är det främst för att 

nå ut till nya kunder medan nätverkandet som anställd istället handlade om få nya erfarenheter 

och lära sig av andra.  

Nätverken har dock betydelse, inte bara som säljkanal utan Ewa S menar att hon har olika 

nätverk för olika saker. Facilitatornätverket som hon är delaktig i handlar om att få nya 

kunskaper medan nätverket med de övriga företagarna i lokalerna snarare handlar om att dela 
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kostnader sinsemellan. Nätverket är också viktigt för att dela kontakter, liksom alla värdefulla 

tips som både handlar om kontakter och hur saker ska göras. 

 

Cristina de Amaral  

Fördelarna med nätverken är många anser Cristina. Att hon får ta del av mycket information 

och höra olika saker, att det genererar affärer och att hon får några att diskutera företaget med.  

”Ja men det genererar affärer, nya affärer, det genererar att jag utvecklas som ledare och 

som människa. Det genererar att man får ju input” 

En nackdel med nätverken menar hon dock kan vara att de andra deltagarna ibland kan sätta 

press på en eller att de försöker övertala de andra företagarna att just deras sätt att hantera 

något är det rätta sättet. I övrigt ser hon bara fördelar med nätverken. 

 

Helen Thyrvin  

Att det som ensamföretagare ibland kan vara ganska ensam underlättas av nätverken anser 

Helen. Via nätverken kan hon också få hjälp och stöttning. Den största vinsten tycker hon 

dock är att nätverken blir hennes omvärldsanalys, att genom att hon har vänner och bekanta i 

alla åldrar runt om i världen så får hon koll på saker och ting och kan följa med.  

”Så det är min omvärldsanalys, och vinsten för mig, det är ju att det är en slags gemenskap, 

att man blir synlig i olika sammanhang” 

Nätverken ger också nya kunder och möjligheter: 

”Kunder får jag, jag får nya infallsvinklar, jag har samarbetsmöjligheter. Så för mig är 

det att lära nytt, och vara synlig och dela gemenskap och för företaget är det att få nya 

kunder, samarbetsmöjligheter och sätta ihop kombinationer av produkter och tjänster” 

 

Åsa Skoglund  

De största fördelarna Åsa ser med nätverken är att kunna göra affärer och träffa nya kunder 

via dessa. Att kunna känna sig tryggare som företagare, att ha någon annan som gått igenom 

liknande situationer tror Åsa också är viktig del av nätverken.  

”Men jag tror att nätverken jag är med i är mer affärsrelaterade, att man försöker hjälpa 

varandra och göra affärer”  
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Elisabeth Andersson  

För Elisabeth är de fördelar av nätverkandet främst att få ny kontakter som kan utbyta 

erfarenheter och som på både kort och lång sikt kan ge nya affärer: 

”Nya affärer är ju målet, men ibland bara att knyta kontakter som är värdefulla på lång 

sikt, skapa affärsrelationer är viktigt för att lyckas!” 

Att genom nätverken kunna synas och marknadsföra sig är även en stor fördel för henne: 

”Genom att vara med i ett nätverk marknadsför jag även mig som person och mitt företag. 

Att synas är att finnas som företag!” 

De nackdelar som finns med nätvek ser Elisabeth som att det är tidsupptagande, det tar helt 

enkelt mycket tid att hela tiden vara aktiv. Hon ser det också som en nackdel att det är svårt 

att mäta resultatet av nätverken.  

Ewa Groppfeldt  

Fördelarna med nätverk ser Ewa som: 

”Det är ju som att ha en familj, det är jättestora fördelar om du hittar de här relationerna 

där du kan så att säga verkligen våga, prata och bolla och du vet att det är folk som inte 

för det vidare. Det är ju en stor trygghet och en stor hjälp” 

Om det är ett fungerande nätverk anser inte Ewa att det finns några nackdelar men är det inte 

det så kan det innebära att någon blir bränd, att någon anförtrott sig åt någon och det visar sig 

att det inte går att lita på denna person.  

Annars är fördelarna klart övervägande, speciellt i uppstarten av ett företag då nätverken 

hjälper till att marknadsföra företaget men även om nyttan med nätverk förändras då företaget 

etablerat sig så finns den fortfarande kvar: 

”precis när man startar och man har inga pengar, måste man nå ut till en väldigt massa 

folk för att få ut sin produkt eller tjänst, då är det oerhört viktigt med nätverket men om du 

är stor och etablerad så är det viktigt med nätverket men det är inte livsavgörande. Utan 

det är mer nyttigt, bra men det är mer avgörande i början, att man kan komma ut i 

sammanhang där man syns och hörs, det är det viktigaste när man startar bolag, det är att 

vara ute, träffa folk i alla sammanhang, om det är hockey eller knattefotboll eller om ni 

sitter i en bokklubb eller vad som helst.” 
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I ett senare skede för företaget är nätverkets nytta istället att öppna dörrar och ge ingångar. 

Ewa poängterar dock att det är nätverket fungerar som en bank, att medlemmarna måste göra 

både insättningar och uttag. Att nätverken måste bygga på ärlighet då det viktiga i nätverken 

är relationerna och ett ömsesidigt förtroende. 

Monika Palmér Forsman  

”Fördelar är ju att det är rent socialt, och det är ju bara när man är ute på jobb att veckla 

ut öronen som jag brukar säga så hör man ju ganska mycket” 

Den enda nackdelen Monika ser är att hon kan tvingas lägga ner mycket tid på nätverkandet 

och hon är egentligen inte intresserad av företagandet utan istället jobbet i sig.  

4.4.3 Vilka typer av nätverk vill de ha? 

Ewa Svensson  

”Men jag skulle vilja se mer blandade nätverk där man lär av varandra, för jag tror att vi 

generellt sett är, sen finns det undantag, är bra på lite olika saker.” 

Nätverk med både män och kvinnor menar Ewa S är det bästa då blandningen av mjuka och 

hårda värden skapar en bättre balans i nätverken. Hon menar också att det för deras egen del 

varit bra att vara med i ett blandat nätverk då de varit lite försiktigare men genom männens 

driv och attityder blivit tuffare. Men hon påpekar samtidigt att nätverket har utvecklats bättre 

då de har bidragit med fokus på de mjukare bitarna, ex genom att skapa en bra atmosfär. 

Cristina de Amaral  

Cristina tycker att nätverk med både kvinnor och män, svenskar och invandrare är bra då det 

blir en bra balans. Hon är i nuläget med att startar upp en kunskapsbank för kontakter 

internationellt, något hon tycker är ett bra sätt att använda nätverken. 

Åsa Skoglund  

För Åsa är det viktigt att nätverken drivs utav personer som själva är egna företagare så att 

frågor som intressanta för företagarna fångas upp. I nätverk där olika tjänstemän driver 

nätverken saknas den relevanta insikten som krävs för att göra det på ett givande sätt. Istället 

för att länsstyrelser startar nätverk för att gynna kvinnor och sätter sig själva som 

projektledare borde de därför reservera en summa pengar för nätverk där företagare kan 

ansöka om del i dessa för exempelvis timersättning för att driva ett nätverk, anser Åsa.  

Ewa Groppfelt  

Ewa vill helst se blandade nätverk, då blir det en bättre balans tror hon. 
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Monika Palmér Forsman  

För Monika som är ensamföretagare är det framförallt nätverk som kan ersätta vad kollegor är 

på ett arbete som hon skulle vilja se.  

”Jag skulle vilja ha några stycken som jobbar precis som mig med ungefär samma typ av 

kunder med ungefär samma sorts uppdrag där man skulle kunna sätta sig i de här 

fredagseftermiddagarna på jobbet och kunna diskutera och slänga käft och få ösa ur sig 

lite. Och jag har tänkt ganska länge nu att nu måste jag skaffa mig någon slags 

handlingsgrupp, för det har jag ett behov av, att kunna prata och rådgöra med några.” 

 

4.5 Förebilder 

Här kommer vi att presentera resultat om förebilder och vilken betydelse de har haft på 

respondenterna. Avsnittet har vi valt att dela upp i tre rubriker, först, vilka är förebilderna 

och deras betydelse och sedan förebilder inom branschen och sist varför förebilder är viktiga. 

4.5.1 Vilka är förebilderna och deras betydelse 

Ewa Svensson 

Ewa Ss förebilder är de som har fått hålla på med sina intressen, exempelvis fanns det flera 

förebilder i stallet under hennes uppväxt. Ewa S beskriver att det som gjorde att de var 

förebilder var: ”att de lyckades, att de fick hålla på med något som man själv tyckte var 

jättekul”. Ewa S menar att det inte är så mycket personerna som har varit förebilder utan mer 

gruppdynamiken. Hon nämner även andra företag som knoppade av från universitetet och hur 

hon såg upp till hur dessa lyckades bygga bra företagskulturer: ”det var bra folk, engagerade, 

alla bidrog och det sprudlade, det är otroligt kul att vara i ett sånt gäng”.  

 

Cristina de Amaral 

De förebilder som Cristina nämner är dels hennes pappa som hon tror att hon har fått sin 

drivkraft ifrån. ”Jag är nog väldigt lik honom skulle jag tro”. Den andra förebilden är hennes 

mamma, trots att hon inte växte upp med henne. Hon säger; ”min mamma är ändå min 

förebild på så vis att hon gjorde någonting bra av sitt liv, att hon kämpade och blev det som 

hon ville bli”. I övrigt så anser hon sig inte ha några förebilder. Hon förklarar det med ”jag 

tror på mig själv gör jag, på min egen förmåga, jag är inte uppväxt med jantelagen”. 
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Helen Thyrvin 

Helens tidigaste förebilder var hennes föräldrar. Hennes pappa blev egen företagare vid 40-års 

ålder och att han vågade konkurrera med företag som var mycket större gjorde att Helen såg 

honom som modig och menar att han såg möjligheter istället för hinder. En annan förebild var 

en fröken från småskolan. Helen berättar: 

”hon såg, respekterade och var snäll mot alla/…/jag minns att jag tänkt att hur kunde hon 

vara så mot alla, alla var ju så olika. Men hon hade någon slags integritet som jag som 

vuxen förstod var unikt.”    

Andra förebilder var en farbror som var gårdsvaruhandlare. Helen beskriver honom som ”en 

riktig säljare” som hon var imponerad av. En engelskalärare i skolan var en otroligt viktig 

person för henne. Hon menar att ”han såg mig och trodde på mig” det var han som ”gav mig 

modet att bli akademiker, att bli den jag ville”.  

Helen menar att för henne har det inte varit viktigt vilket kön förebilderna har men hon tror att 

det kan vara viktigt för unga tjejer idag då hon anser att det är viktigt att visa unga tjejer att 

kvinnor vill och får ta större plats inte bara inom företagande utan i hela samhället.  

Åsa Skoglund        

De förebilder generellt som Åsa nämner är dels hennes föräldrar som alltid hade den 

uppfostran att tjejer kan lika mycket som killar, något som hon tror har gett henne bra 

självförtroende. Åsa beskriver också att hon läste väldigt mycket böcker som ung, och hennes 

favoritförfattare Sidney Sheldon skrev bara om starka kvinnor, hon säger:                

”det var tjejer som var kluriga och som överlistade världen, som tar över företag/…/de var 

alltid väldigt starka, smartare än männen, lyckades alltid, det var jäklaranamma i dem”.  

Elisabeth Andersson 

Elisabeth menar att hon rent allmänt inte hade några förebilder under sin uppväxt men det 

fanns några äldre kvinnliga kusiner och släktingar som hon såg upp till. Anledningen till att 

de blev hennes förebilder var att de var äldre och hade större erfarenhet. Det var bland annat 

de som kom att påverka Elisabeths val att välja en akademisk och konstnärlig utbildning. 

Elisabeths säger:  

”hon hade liknande intressen som jag och jag såg upp till henne som person/.../hon betydde 

ganska mycket för mig, att jag skulle våga satsa på en ”osäker” konstnärlig bransch som 

arkitekt och formgivare.”  
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Ewa Groppfelt 

Den första förebilden Ewa G nämner är sin pappa: ”han var fantastiskt duktig på att sälja, att 

skapa relationer och att sälja”. En annan förebild som hon nämner är Ingvar Kamprad: ”hans 

resa är häftig att se/…/ att han har orkat hela livet att hålla sig till sin idé och inte avvika och 

att få det att bli så stort med samma anda”. De egenskaper som hennes pappa och Ingvar 

Kamprad har som gjorde att de blev förebilder är deras uthållighet, mod, kreativitet och 

förmågan att skapa relationer. Den sociala kompetensen menar hon är mycket viktig och 

något som hon själv tittar mycket till när hon ska anställa personal.  

 

Monika Palmér Forsman 

Monika nämner två förebilder som hon haft vilka har betytt mycket för henne hur hon vill 

vara i sin professionella roll. Den ena var en lärare när hon läste till folkhögskollärare och den 

andra var en grupphandledare hon hade när hon arbetade på socialförvaltningen. Dessa var 

förebilder för hur man ska vara som person. Hon säger:  

”mina förebilder kunde konkritisera hur det kommer att bli, att man får en bild av hur jag 

vill vara i de här mötena som jag ska ha, även om man skapar sig sin egen roll så har jag 

ändå tänkt att lite sådär vill jag vara, man får en trygghetskänsla.”   

4.5.2 Förebilder inom företagande och bransch? 

Ewa Svensson  

Ewa S menar att hon inte har några speciella förebilder och har heller inte tänkt så mycket på 

det men påpekar att hon inspireras av företagare i närliggande branscher. Hon menar att hon 

får den där drivkraften och energin av att titta på andra som kan lite mer, till exempel genom 

att följa med någon som är erfaren inom försäljning. Hon säger: ”man lär sig så himla 

mycket/…/ det är så kul”. 

 

Cristina de Amaral  

Inom branschen så har Cristina inga förebilder. Hon säger:  

”Jag försöker driva ett företag utifrån mina egna värderingar. Det är viktigt för mig att göra 

bra affärer, att skapa långa relationer /…/” 

 

Helen Thyrvin  

Helen berättar att hennes affärsidé bygger på en metod av den indiske läkaren Dr Madan 

Katarias som heter Laugh For No Reason. Helen beskriver hans historia om hur han i sin 
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uppväxt ‖var lite av en teaterapa‖ och hur han nu som läkare kan kombinera leken med 

beprövad vetenskap. Helen menar att hon kan se sig själv i detta:  

”även jag har en teaterapa inom mig och även jag kan kombinera detta att leda skrattgrupper 

med mina professioner som civilekonom, lärare och studier inom folkhälsa”     

Andra personer som hon ser som förebilder inom närliggande bransch är exempelvis Susanna 

Ehdin som skrivit böckerna om den självläkande människan och som Helen beskriver:  

”hon har gjort en resa från att vara fil. dr och immunolog till att arbeta med energier/…/hon 

är en imponerande och intressant person och sådant sporrar mig.”  

Helen beskriver vidare att Susannas väg nog har varit svår, från ”något vetenskapligt 

beprövat till det som av många benämns flumvärlden” och hon ser likheter till sin egen resa 

att gå från civilekonom till att arbeta med folkhälsa och skratt. Dessa är kostnader för att 

förebygga mer än kostnader för åtgärder av det som redan blivit sjukt och dessa främjande 

kostnader är svårare att ta för en företagsledning enligt Helen.   

 

Åsa Skoglund  

När det gäller förebilder som företagare så kan hon inte säga att hon haft några sådana. Åsa 

menar också att hon aldrig har inspirerats av någon person utan i så fall har det varit i ett 

större perspektiv som företag eller företagskulturer som exempelvis Google. Det har alltså 

inte varit kopplat till en person utan mer hur ett företag har gjort för att komma dit de vill. 

 

Elisabeth Andersson  

Elisabeth menar att ha förebilder som är verksamma i samma bransch är viktiga för att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll. Hon fortsätter; ”En kvinnlig förebild i min egen bransch studerar jag 

närmre än en man för att kunna lära mig mer och bli bättre.” Elisabeth menar att en kvinnlig 

förebild kan ge en annan typ av erfarenhet som är genusrelaterad än vad en manlig förebild 

kan. Elisabeth menar att dessa får henne att höja blicken för att nå bättre resultat för hennes 

företag. 

 

Ewa Groppfelt  

Inom företagande så menar Ewa G att hon inte har några direkta förebilder. Därimot så 

fascineras hon av till exempel Ingvar Kamprad men också Stefan Persson, grundaren till 

Hennes och Mauritz och deras resor, att de ‖håller i‖ som Ewa G beskriver det. Richard 

Branson, grundare till Virgin och även Michael O´Leary, som byggde upp Ryanairs 

företagsmodell är även de några som fascinerar och inspirerar. Ryanairs företagsmodell är för 
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övrigt en modell som Ewa G tittade mycket på vid uppbyggnad av sitt nuvarande företag. 

Ewa G nämner även Jan Stenbeck, grundare till bland annat Viasat, Metro, Tele2 som enligt 

Ewa G: ”har nog gjort den tuffaste resan i Sverige i modern tid/…/han riskerade hela sin 

familjs förmögenhet uppbyggt genom 100 år på någonting som ingen begrep sig på, det fanns 

ju inte då”.   

Ewa G menar också att förebilder inte behöver vara verksamma inom samma bransch och hon 

tror heller inte att det spelar någon roll vilket kön förebilderna har, speciellt inte när man 

kommit upp mot 30-års ålder.  

 

Monika Palmér Forsman  

Monika menar att ”jag kan inte tänka ut en enda företagare som förebild, jag rör mig liksom 

inte i den världen”. Monikas ‖värld‖ är den offentliga sektorn och det är just här hon också 

har sina förebilder. Läraren på folkhögskollärarutbildningen menar hon var en ”fantastisk 

lärare, hon fick igång oss och hon blev just en lärarförebild” och ”hon påverkade mig väldigt 

mycket om hur man ska vara mot sina studerande, hur mycket man ska bjussa på sig själv”. 

Betydelsen av förebilder i sin egen bransch är enligt Monika att de kan ge idéer om hur det 

ska vara.  

4.5.3 Varför är förebilder viktigt? 

Ewa Svensson  

Förebilder menar Ewa S är viktiga för att se att andra har lyckats, som har gjort en liknande 

resa. Hon säger: ”Som har brottas med lite samma problem som vi gör nu”. Däremot när man 

redan är verksam menar hon att förebilder inte har samma betydelse, då är det mer värdefullt 

att träffa och ‖bolla idéer‖ med någon i sitt eget nätverk som har de kunskaperna som man 

söker inför ett visst beslut. Hon menar också att hon själv nu som verksam inte har några 

direkta förebilder.     

 

Cristina de Amaral  

Cristina menar att förebilder är viktiga rent allmänt för att lyfta fram att företagare kan vara 

både kvinnor och ha utländsk bakgrund. Detta för att ge en bredare bild av dessa grupper som 

ofta glöms bort. Hon säger: ”/…/ vi måste ge en bredare bild, så det inte blir så smalt, 

invandrare är inte bara de som lever på bidrag, det är faktiskt inte så /…/”. Hon menar också 

att förebilder är viktigt för att ge känslan att ”kan hon, så kan jag”. Hon menar också att det 



56 

 

är viktigt att börja tidigt, ”jag har varit på förskolor och föreläst om att vara företagare. Det 

ska vara ett alternativ redan tidigt, att man ska veta vad det handlar om”.   

 

Helen Thyrvin  

Helen menar att förebilder är viktigt för att visa på mångfalden, vad man kan göra med sitt liv. 

Hon ger exempel som Mia Törnbloms resa från ‖lågoddsare‖ till att bli framgångsrik: 

”Hon har inte akademisk utbildning, hennes språkval och ordval kanske inte alltid är 

rumsrena för många men ändå att hon vågar ta plats och har någonting att säga, dessa 

förebilder är minst lika viktiga som de som är skolade akademiker”.  

Helen tror att tekniken tillsammans med det nya samhället visar att man inte behöver ha ett 

visst namn eller vara brukspatron eller komma från en viss familj för att utvecklas och starta 

företag, utan vem som helst kan lyckas, som exempelvis grundaren till Google eller Facebook 

eller Blondinbella. Hon menar vidare att tjejer som syns i media och tar plats är viktiga för 

unga tjejer: 

”nu för tiden behöver man inte sitta på den här arvs grejen där det gick från far till son, att 

det var sonen som skulle ta över företaget utan idag är det din hjärna och ditt nätverk och vad 

du gör med det som är avgörande och det är ingen muskelkraft som behövs utan det är din 

hjärna, din dator och ditt nätverk med människor som är avgör vad du gör med ditt liv och 

där har tjejer en otrolig möjlighet för det är ju det som de är bra på, de är bra på att starta de 

här nätverken”.    

När man redan är verksam som företagare menar Helen att förebilder kan vara bra för att få 

kraft att ‖hålla ut‖. Helen säger vidare:  

”när man kommer ner i svackan och inte har mycket mod eller ork eller känner sig 

ensam/…/då får man tänka på andra som Ingvar Kamprad och de där som också startade 

något smått och som blev något stort så småningom. Allt börjar i det lilla.” 

 

Åsa Skoglund  

Åsa menar att förebilder kan vara viktiga vid starten av ett företag för att visa på att ‖kan hon 

lyckas så kan fler lyckas”. Hon tror också i ett större sammanhang på att visa på mångfalden, 

att Sveriges företagare består av både kvinnor och män. Hon fortsätter:  

”det finns de som startar direkt under studietiden, de som startar senare i livet, de som har 

gjort olika typer av resor, sånt är alltid bra/…/Jag tror inte att man ska visa upp några 

speciella utan jag tror att det är bättre att hitta såna som man själv kan relatera till”.  
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Åsa tror inte att det måste vara just kvinnliga förebilder för kvinnor utan menar att det nog är 

väldigt individuellt och att man lika gärna kan ha en manlig förebild. Hon föreslår att de på 

universitetet borde visa upp ett urval av de som gått på samma universitet:  

”unga, gamla, män, kvinnor /.../ och visa att dessa har gått här och de driver de här 

företagen, det är bra förebilder/…/på universitetet ska man ha förebilder, alla kan helt enkelt, 

oavsett vem man är”.  

 

Elisabeth Andersson  

Elisabeth menar att när man står inför att starta eget företag så har förebilder betydelse för att 

en person genom dem vågar ta steget genom att lära och lyssna; ”kan min förebild så kan jag 

också”. Hon fortsätter; ”förebilder har betydelse hela tiden som företagare. Att höja blicken 

för att nå bättre resultat med sitt företag är viktigt”. Elisabeth vill att andra ska kunna se 

hennes drivkraft och inspireras av att hon tror på sig själv och sin affärsidé.  

 

Ewa Groppfelt 

Ewa G menar att förebilder är viktiga för att stärka tjejers självförtroende, hon säger: ”det är 

viktigt att man börjar tidigt, redan på förskolan”. Kvinnor som förebilder menar hon kan vara 

bra för unga tjejer för att hon tror att det kan vara lättare för en tjej att ställa frågor och att de 

vågar vara öppnare mot en kvinna än mot en man. Ewa G beskriver också hur de på Stanford 

University i Kalifornien, USA har en ‖Wall of Fame‖ där man visar upp tidigare studenter 

och berättar deras historier och de företag som de har startat. Hon menar att det också 

avdramatiserar det hela med att starta företag, "de är inte gudar eller genier utan helt dödliga 

människor som du och jag och det förmedlar en känsla av – kan de så kan jag”. Ewa G menar 

att det är viktigt, att skapa den känslan och stärka självförtroendet.  

 

Monika Palmér Forsman  

Monika menar att när man står inför att starta eget företag så kan förebilderna konkritisera hur 

der kommer att bli. Hon menar också att könet på förebilden är viktigt, Monika säger: ”jag 

har väldigt svårt att se att en man skulle kunna vara en förebild för mig, visst skulle jag kunna 

se att han är fantastisk i det han gör men jag har lite svårt att se att jag skulle kunna 

identifiera mig med en man”. Monika menar att hon tänkt mycket på att vara en förebild för 

sina barn och då framförallt för sin dotter. Hon menar att det kändes viktigt att visa sin dotter 

att ”även kvinnor kan, nu startar jag det här, jag driver detta /…/och barnen var väldigt 

stolta” men hon menar inte att hon aktivt jobbat för att vara en förebild för andra. Hon har 
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dock märkt av när hon är ute och träffar folk i olika sammanhang att det är väldigt många som 

är nyfikna på ”hur man gör när man träffar kunder och hur man får jobb/…/många frågar om 

ekonomi och hur det känns”. Monika menar vidare att ”det är nog många som går och tänker 

på att de kanske skulle våga”. För henne har det med åldern blivit mer och mer viktigt att man 

måste vara jätterädd om sitt liv och att man håller på med sådant som är viktigt och intressant:  

”att man faktiskt gör det som man brinner för, att man inte bara går runt och tiger utan att 

man tar ansvar för sitt liv, man går bara inte omkring och inte har några krav utan att man 

faktiskt försöker förverkliga sitt liv, självklart efter de förutsättningarna som man har”. 

 

4.6 Vilka satsningar på kvinnors företagande skulle respondenterna vilja 
se? 
Ewa Svensson  

För att få tillväxt i företagen är det viktigt att de kan anställa och Ewa S skulle gärna se något 

stöd för att kunna anställa. Att exempelvis under en viss tid endast betala hälften av en 

persons lön skulle underlätta betydligt. Hon skulle också gärna se satsningar på företag som 

har funnits ett par år med hjälp och stöd för att få de att växa ytterligare. 

 

Cristina de Amaral  

Att satsningarna börjar redan i tidig ålder för att stärka tjejers tro på sig själva menar Cristina 

är viktigt. Att genom nätverk och ambassadörskap lyfta att företagandet består av både tjejer 

och killar, svenskar och invandrare är också viktigt.  

 

Helen Thyrvin  

Helen tror på satsningar där man hjälper företag som har funnits ett tag i branschen att 

utvecklas vidare. Ett nätverk exempelvis med en grupp företag som har funnits ungefär lika 

länge och nu vill ha tillväxt. Hon tror också på kunskapssatsningar där företagare får hjälp och 

värdefulla tips i exempelvis IT-frågor. Andra satsningar är sådana där företag gemensamt kan 

nå synergieffekter.  

 

Åsa Skoglund  

För att förbättra företagsamheten tror Åsa att inkubatorverksamhet skulle vara en bra lösning. 

Den som är i startgroparna skulle kunna få 6-12 månader på ett kontorshotell med 

företagsrådgivning, coachning, utbildning, ett nätverk med andra som är i samma fas. Åsa 
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berättar att det redan finns flera sådana verksamheter men att de flesta är inriktade mot teknik. 

För att öka kvinnors företagsamhet så borde inte en teknisk inriktning vara kravet för att få 

plats i en inkubator, utan skapa inkubatorer för alla drivna och engagerade personer, menar 

Åsa.  

 

Elisabeth Andersson  

Elisabeth tycker att satsningar som Ambassadörsskapet är bra liksom workshops med 

föreläsningar och utbildningar i exempelvis säljteknik och ledarskap är bra. Hon skulle annars 

gärna se ännu mer satsningar på mentorsprogram och utbildning för egna företagare i 

affärsmannaskap: "som egenföretagare är man specialist på sin produkt men man sakar ofta 

verktyg för säljteknik, marknadsföring, företagsekonomi etc."  

Ewa Groppfeldt 

Ewa G menar att det är viktigt att redan från tidig ålder arbeta med att stärka unga tjejer 

självförtroende och självkänsla. I övrigt tror hon inte på särskilda satsningar för kvinnor eller 

män. Hon tror däremot att satsningar borde göras på trygghetssidan för företagarna. Att de, 

istället för att betala exempelvis sociala avgifter, skulle betala en försäkringspremie som 

underlättar för företagaren att ta ut sjukdagar, vård av sjukt barn, a-kassa. Ett alternativ är en 

försäkring som minskar den ekonomiska bördan då en anställd är sjuk. I normala fall drabbas 

arbetsgivaren både av intäktsbortfall men ändå måste denna betala ut lön, vilket skulle kunna 

regleras via en försäkring. Försäkringen skulle kunna gå in och täcka sjuklönen till den 

anställda så att endast intäktsbortfallet drabbar arbetsgivaren.  

 

Monika Palmér Forsman 

Satsningar på kunskap och utbildning för egna företagare tycker Monika skulle vara bra, 

exempelvis kring ekonomi och juridik. Hon skulle också kunna tänka sig någon sorts 

företagshotell där man kan få hyra kontor och därefter dela tjänster med andra företag.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer studiens empiri att analyseras mot de teorier som tidigare 

presenterats. Dispositionen kommer att följa den tidigare, inledningsvis diskuteras genus och 

entreprenörskap och därefter följer nätverk och förebilder. 

5.1 Genus 

5.1.1 Manliga företagskoncept 

Det finns flera anledningar till att koncept som ledarskap och entreprenörskap ofta uppfattas 

som maskulina, bland annat att de 1) är förknippade med en person vars mening med livet är 

arbete och framgång 2) är förknippade med typiska arbetsuppgifter som har manlig 

könsstämpel och 3) antalet män som är ledare eller driver företag är överlag många fler till 

antalet (Lipman-Blumen 1992, Sundin 2002).  

Ingen av de kvinnor vi har talat med uttrycker att företaget är meningen med livet eller att de 

lägger ner all sin tid i företaget. Tvärtom poängterar de flesta av dem istället just att det finns 

andra saker i livet som är viktigare vilket gör att företaget inte utvecklas till fullo men ger de 

som individer den balans i livet de eftersträvar. Cristina menar exempelvis att målet med 

företaget inte är att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att möjliggöra det liv hon vill 

leva tillsammans med barnen gällande levnadsstandard och tid tillsammans. Sundin (2002) 

menar också att likställa nedlagd tid med engagemang inte är att hålla sig objektiv.  

Om flera av de arbetsuppgifter som företagarna måste göra är av särskild manlig karaktär är 

det ingen av respondenterna som uppmärksammat detta. Alla arbetar exempelvis aktivt med 

försäljning av sitt företags tjänster eller produkter. Cristina noterar dock att den generella 

synen ändå är att det är just män som driver företag och minoritetsargumentet (Lipman-

Blumen 1992) kvarstår. Detta bidrar till att en kvinna som beslutar sig att starta eget ofta kan 

ses som extraordinär (Sundin 2002). Även Åsa har noterat att antalet kvinnor i branschen är 

betydligt färre men menar att detta innebär att hon som kvinna och VD sticker ut och 

därigenom också kan synas bättre.  

Att koncepten fortsatt har en manlig prägling framkommer därför men företagarna i denna 

studie uppger dock att de inte upplever det som ett konkret problem för de själva då de sällan 

blivit diskriminerade. 
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5.1.2 Skiljer sig män och kvinnor som företagare? 

Respondenterna menar överlag att det finns skillnader mellan män och kvinnor och hur dessa 

driver sina företag. Respondenterna är också eniga om att skillnaderna är väldigt generella 

och att dessa varierar mer på individnivå än mellan könen.  

Alvesson och Billing (1989) presenterade redan 1989 sin modell four ways of looking at 

women and leadership, vilken handlar om fyra perspektiv som diskuterar könsskillnader. I 

denna studie har vi valt att studera de perspektiv som utgår ifrån en mer företagsekonomisk 

synvinkel nämligen organisatorisk effektivitet än en humanistisk vinkel som berör de mer 

etiska frågorna. Detta då det i entreprenörskapssammanhang brukar framhävas vikten av ökad 

ekonomisk tillväxt (Ahl 2006).  När det sedan gäller om män och kvinnor är främst lika eller 

främst olika menar hon att utgångspunkten för många teoretiker ofta tenderar att vara att 

belysa skillnader utifrån aspekten att män och kvinnor i grunden är olika. Hon menar dock 

också att detta inte stämmer, att skillnaderna i de olika studierna är små, men ofta förstoras, 

varvid vi utgår ifrån perspektivet meritokrati.  

Utifrån detta perspektiv är kvinnor och män i grunden lika men orättvisor för kvinnor gör att 

samhället (organisationen) blir lidande då den bästa kompetensen som då utgörs av både män 

och kvinnor aldrig kommer till fullt utnyttjande.  

Respondenterna i denna studie pekar dock på många skillnader mellan män och kvinnor, till 

exempel så menar både Åsa och Ewa G att kvinnor ofta är mer försiktiga. Även Helen tror att 

kvinnor ofta vill vara mer säkra när de startar företag. Dessa egenskaper tror de alla också 

påverkar själva företagandet, Ewa G menar att kvinnors självförtroende återspeglar sig i allt 

från att ta lån till hur snabbt företaget expanderar. Cristina menar också att press läggs på 

kvinnor "att förvandlas", att anamma manliga egenskaper då företagandet är övervägande 

manligt. Ur ett meritokratiskt perspektiv beror dessa uppfattade genusskillnader inte på att 

män och kvinnor är olika utan istället på externa faktorer som påverkat kvinnornas 

möjligheter negativt (Alvesson & Billing 1989). De externa faktorerna kan de redan 

existerande stereotyperna, samhällsbilden, orättvisor och diskriminering och Ahl (2006) 

berättar att flera teoretiker menar att könsrollerna ofta blir ett result av uppfostran och 

uppväxt. Flera av respondenterna menar också just att det är viktigt att redan i tidig ålder 

försöka påverka tjejer så att deras självförtroende stärks och hålls på samma nivå som 

killarnas. Detta tror de inte bara leder till ett bättre företagsklimat utan även ett mer jämställt 

och därigenom meritokratiskt samhälle.  
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5.1.3 Kvinnors fortsatta osynlighet, anpassningsbarhet och mångfaldighet 

Sundins och Holmquists begrepp från 1989 verkar inte ha förlorat sin mening idag, över 20 år 

senare. Trots att mycket har hänt i samhället så finns det fortfarande en osynlighet (Sundin & 

Holmquist 2002) som också bekräftas av respondenten Cristina. Hon berättar hur hon fick 

kämpa med media för att få dem intresserade när hon vid ett tillfälle fått hit Fredrik Reinfeldt 

och Anders Borg. Hon menar att den grundläggande synen är att det är just män som driver 

företag och att media inte direkt hjälper till att belysa att det finns företagande kvinnor. 

Mångfald kommer inte att kommenteras i någon större utsträckning då urvalet varit 

respondenter som alla befinner sig inom försäljning av företagstjänster. Dock kan konstateras 

att respondenterna förvisso alla befinner sig inom denna kategori men ändå inom vitt spridda 

företagstjänster med allt från IT, arkitektur och juridik till vårdsektorn, marknadsföring och 

utbildning. Att inte välja ut några konkurrerande aktörer har inte varit något som gjorts 

medvetet utan är endast ett slumpmässigt utfall, något som också bekräftar mångfalden. Att 

kvinnors företagande skulle karaktäriserats av ordet anpassning är något som även det 

bekräftas av respondenterna. Flera av respondenterna har anpassat sin verksamhet efter vart i 

livet de befinner sig. För vissa av respondenterna har möjligheten också att själv få bestämma 

sin tid och därigenom kunnat anpassa sig till familjesituationen varit en av de viktigaste och 

starkaste faktorerna för att starta eget. 

 

5.2 Entreprenörskap 

Våra respondenter har i många fall en liknande uppfattning om vad entreprenörskap innebär 

som det teorierna visar. Lundström och Sundin (2008) menar till exempel att entreprenörskap 

står för förnyelse och flexibilitet vilket är något som tydligt kan utläsas i respondenternas 

svar. Flertalet av de deltagande företagarna uppgav till exempel att det arbete som de tidigare 

utförde kunde göras bättre på ett annat sätt. Detta har därefter utvecklats till en egen affärsidé 

vilket visar väldigt tydligt på just förnyelse. Monika säger exempelvis ‖/…/jag har alltid sett 

fel och irriterat mig och tyckt att man kan göra det på annorlunda sätt”. Förnyelse var något 

som drev henne och som till slut ledde till att hon blev egen företagare. Alla våra respondenter 

har valt att genomföra det som Schumpeter (i Swedberg 1994) beskrev som en nyskapande 

uppgift. Några av respondenterna har genom att starta eget företag valt att arbeta med samma 

eller liknande uppgifter men på ett nytt och eget sätt som exempelvis Åsa, Cristina och 

Monika. Några av respondenterna har initierat en helt ny affärsidé som exempelvis Helen, 
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Ewa S och till viss del Ewa G i den bemärkelsen att IT-hjälp till företag fanns, dock inte till 

småföretagare och privatpersoner. Så Schumpeters (i Swedberg 1994) beskrivning, att 

entreprenörskap handlar om en nyskapande uppgift passar därför väl in på dessa företagare. 

Ungefär hälften av våra respondenter menar att drivkraft är den främsta egenskapen som 

krävs för att lyckas som egen företagare. De menar också att drivkraften kommer som en följd 

av att de tycker att det som de håller på med är både roligt och intressant vilket i sin tur ger en 

nyfikenhet och intresse för fortsatt utveckling. Detta talar starkt för det som Schumpeter (i 

Swedberg, 1994) menar driver entreprenören, glädjen att skapa och att ge utlopp för 

uppfinningsrikedom och energi. Johansson och Berglund (i Lundström & Sundin 2008) menar 

att den främsta egenskapen som representerar entreprenören är kreativitet. Stevenson och 

Gumbert (i Lundström & Sundin 2008) gick till och med så långt att de menade att 

entreprenörskapets hjärta representerades av den kreativa individen. Bland våra respondenter 

är det Ewa G som främst nämner kreativitet. Hon förklarar det med att genom att man har 

kreativitet så blir man duktig på att lösa problem, och problem är något som enligt Ewa G, 

man med säkerhet kommer att få som företagare.  

Att entreprenörens egenskaper skulle vara ett resultat av uppväxtmiljön hos entreprenören 

vilket Cooper (1981) menar, skulle mycket väl kunna stämma in på några av våra 

respondenter. Flera av dem är uppvuxna med företagande föräldrar eller morföräldrar vilket 

kan ha bidragit till att de fått med sig någon form av ‖företagartänk‖ från sin uppväxt. Några 

av respondenterna har även vuxit upp med nära anhöriga som inte har varit egna företagare 

men som har haft egenskaper som de beundrat och som enligt företagarna själva är viktiga för 

att lyckas som just företagare. Ewa G nämner exempelvis sin far som hon beskriver som 

”/…/väldigt duktig på att sälja och att skapa relationer/…/”.  Sen är frågan vad Cooper 

(1981) menar med uppväxtmiljö och när i så fall uppväxtmiljön börjar och slutar. Ett exempel 

som vi ser där är Åsa som inte själv har haft några nära anhöriga som varit egna företagare 

utan istället blivit uppmuntrad av sin man och svärfar vilka varit egna företagare. Detta är 

även det något som skulle kunna kopplas till egenskaper hon fått och utvecklat som resultat av 

sin närmiljö, vilket vi anser skulle kunna likställas med uppväxtmiljö. Vi anser att Coopers 

(1981) teorier kan bekräftas av vår studie. 

Överlag stämmer Schumpeters (i Swedberg, 1994) teorier om vad som beskriver en 

entreprenör väl in på denna studies företagare även idag, detta till trots att han författade 

entreprenörskapsteorierna redan för 100 år sedan. Det tyder på att egenskaper hos typiska 
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entreprenöriella företagare är något som förändras väldigt sakta, om de ens förändras. I 

samhället har det skett stora förändringar under dessa 100 år men beskrivningen av 

företagaren är fortfarande den samma. Att en person startar eget företag utifrån drömmen att 

grunda ett eget ‖kungarike‖ som Schumpeter (i Swedberg, 1994) beskriver det, är något som 

också passar in på samtliga av respondenterna. Den övervägande delen av respondenterna 

hade inte sett sig som företagare och hade heller inga några tankar på att bli egna företagare 

från början men som i det som Schumpeter (i Swedberg, 1994) beskriver som att få glädjen att 

skapa ändå valde att grunda sitt ‖kungarike‖. Ewa G beskriver det exempelvis på följande sätt 

”ville få möjlighet att göra saker efter eget huvud”. Detta tyder på att genom att hon fick 

utveckla sina idéer så valde hon att grunda sitt ‖kungarike‖. Schumpeter (i Swedberg, 1994) 

menar också att motiven som beskriver entreprenören också är viljan att segra, att vinna 

framgång för framgångens skull och inte för dess frukter. Detta är även det något som 

stämmer in på flera respondenter. Det är framförallt inte pengar som har varit målet för våra 

respondenter utan bland annat som en av respondenterna beskriver ”konsten att få ihop att 

vara mamma, kvinna och att ha ett arbete/…/”. Endast någon enstaka av respondenterna 

nämner pengar, och när det nämns har det mer varit som någon form av bonus eller positiv 

effekt som följde med företagandet. Monika beskriver exempelvis att hur hon i sitt första 

företag tjänade mer pengar än vad hon gjort tidigare. Hon säger ”det var ju en ny upptäckt att 

det var kul att tjäna pengar” men det var alltså ingenting som låg till grund för starten.    

Schumpeter (i Swedberg, 1994) menar även att entreprenören är en person som söker efter 

svårigheter, förändrar för att skapa förändring och njuter av att ta risker. Detta stämmer 

överrens med de flesta av respondenterna. Förändring finns bland annat i det som Åsa och 

Monika beskriver om hur de såg förändringsmöjligheter i deras tidigare arbeten, förändring 

finns i det som Helen pratar om, att genom sitt omvärldsintresse och att intressera sig för det 

som är nytt förändras och utvecklas tillsammans med sin tjänst. Svårigheter ser vi bland annat 

hos Elisabeth som beskriver att en egenskap som hon har är just att mod och att inte vara rädd 

för att misslyckas och att kunna se möjligheter istället för hinder. På liknande sätt beskriver 

Helen det som vi kopplar till egenskapen att njuta av att ta risker. Helen säger ”/…/går ibland 

mot strömmen, andra kanske inte ser det som du ser/…/”.  

Att företagare motiveras av olika saker vid olika tillfällen i livet som Schein (i Gustavsson & 

Rönnqvist 2004) skriver om bekräftas av flera av respondenterna. Cristina nämner bland annat 

att hennes mål just nu inte är att tjäna mer pengar utan målet är att kunna leva det liv hon vill 

leva med sina barn. Hon menar också att den aspekten kanske förändras när barnen blir stora 
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och flyttar ut. Detta bekräftas också av Helen som beskriver hur hon utbildat sig och bytt 

yrken efter olika händelser i livet och hon beskriver hur hon tror att kvinnor tar hänsyn till 

många olika saker under utvecklingen av företaget, däribland familjesituationen. Även Ewa S 

uttrycker att företaget troligtvis hade sett annorlunda ut om hon hade startat eget företag direkt 

efter sin examen. Ewa S menar att då, utan barn hade hon troligtvis jobbat mycket mer och 

kunnat ‖/…/dra på/…/‖ samtidigt som hon säger att vid start direkt efter examen så hade hon 

inte haft de kunskaperna hon nu hade vid start. Schein (i Gustavsson & Rönnqvist 2004) 

menar också att det första som motiverar människan är ekonomiska belöningar och det sista är 

arbetet i sig. Bland respondenterna som deltagit i denna uppsats tenderar det dock att vara 

omvänt. Ingen av respondenterna uppger att de motiveras av ekonomiska belöningar, dock har 

som tidigare nämnts att någon enstaka uttryckt sig mer i stil med att pengar har varit som en 

bonus. Där i mot har nästan alla av respondenterna uppgett att de arbetar med något som de 

‖brinner för‖.  Här nämns exempelvis av flera respondenter möjligheten att få omsätta sina 

idéer och önskningar till någonting verkligt. Att arbeta med något som man brinner för tolkar 

vi som det Schein (i Gustavsson & Rönnqvist 2004) menar är arbetet i sig. 

Gustavsson och Rönnqvist (2006) kom i sin studie fram till att fördelen med att arbeta 

självständigt var att kunna bestämma över den egna verksamheten och att slippa arbeta i en 

hierarkisk arbetsorganisation. Detta bekräftas av flera av respondenterna. Ewa G, som aldrig 

har varit anställd, uppger hur hon och hennes kollega från sitt första företag hade fått för sig 

att genom att vara anställd så blev man styrd med ‖joystick‖ och detta var något som de inte 

ville vara med om. Både Elisabeth och Cristina nämner även att friheten med att få bestämma 

över sin egen tid är det som är mest positivt med att vara egen företagare. 

Av detta så kan konstateras att flertalet av teoriernas egenskaper hos en entreprenör kan 

återfinnas bland respondenterna. Något som också framkom i studien var att det inte bara var 

uppväxtmiljön som färgade företagaren utan även närmiljön. Åsa beskriver till exempel hur 

hon färgades av sin man och sin svärfar som var företagare.  En annan viktig slutsats var att 

samtiliga respondenter har en eller flera av de klassiska egenskaperna för en entreprenör. 

Dessutom så framkom det även att flera andra egenskaper såsom envishet, tålamod, 

omvärldsintresse och disciplin var mycket viktiga. Att kunna förverkliga sig själv, inte bara 

genom företaget, utan att företaget öppnade för att de även kunde förverkliga sig själva som 

personer genom att kunna kombinera alla livets delar; familjeliv, företagandet, personlig 

utveckling, ansågs också vara en stor del av entreprenörskapet.  En slutsats av detta torde vara 

att de klassiska entreprenörskapsteorierna som är skrivna av män, för män i en tid då 
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företagare endast bestod av män (i formell mening) är lite för snäva. För entreprenörerna och 

kvinnorna i denna studie är begreppet mer vidlyftigt och täcker in ett större område. För dem 

består entreprenörskap av både en klassisk del; förändring, mod, risker och en mer utvidgad 

del; envishet, tålamod och förverkligande. 

 

5.3 Nätverk 

5.3.1 Hur ser nätverken ut och hur används de? 

Företagarnas nätverk varierar kraftigt och innefattar både affärspartners som privata partners, 

vänner, före detta kollegor, formella betalnätverk och andra organiserade, både statliga och 

privata. Lind (2002) definierar nätverket som summan av tre olika delar; bindningar, objekt 

och struktur. Strukturen är resultatet av de båda första medan bindningarna är det som håller 

objekten (personerna, företagen) samman. Bindningarna kan bestå av exempelvis en 

transaktionsrelation eller känslorelation. Styrkan på bindningarna kan också fluktuera vilket 

ger nätverket många olika variationer. Detta syns också tydligt bland respondenterna som 

menar att de både har flera olika nätverk och nätverk för olika saker. Ewa S är till exempel 

med i ett kunskapsnätverk, ett för att driva utvecklingen inom hennes bransch framåt, ett för 

att kunna dela kostnader samt flera rent sociala nätverk. Även Helen är med i flertalet nätverk, 

både gällande företagandet i sig, sådana som är direkt kopplade till hennes verksamhet samt 

rent sociala nätverk.  

Eftersom nätverken kan ge både sociala och affärsmässiga vinster används de för bägge delar. 

Vissa blandar dessa nätverk, exempelvis Cristina som menar att det ofta är i vänkretsen som 

ett projekt kan starta och att det därför är viktigt att företagare inte underskattar betydelsen av 

vänner. Åsa å andra sidan skiljer på affärsmässiga nätverk och de som har social betydelse.  

5.3.2 Vilken betydelse har nätverken? 

Alla respondenter ser nyttan och fördelarna med de olika nätverken och är enhälligt 

övervägande positivt inställda till nätverk. Nätverken ses därför som något fördelaktigt. Lind 

(2002) visar i sin litteraturstudie på att nätverken tenderar att generera förtroende mellan två 

eller flera objekt vilket minskar transaktionskostnaderna i en affär. Ewa S pekar också på 

denna fördel med nätverk, genom nätverken kan hon skapa relationer som i sin tur kan 

genererar affärer. Även Ewa G menar att förtroendet i nätverksrelationerna är av högsta vikt 



67 

 

och att de därför måste bygga på ärlighet och ömsesidigt förtroende, i annat fall förlorar 

nätverken sin nytta.  

Linds (2002) litteraturstudie visar också att strukturen ofta utmärks av flexibilitet och 

specialisering. Flera av respondenterna, exempelvis Åsa och Cristina, påpekar just att det är 

viktigt att de gå in i och ut ur nätverken så som de själva vill för att genom detta optimera 

nyttan. Att nätverken ofta är specialiserade syns också tydligt då flera är med i nätverk som är 

direkt kopplade till företagets affärsidé, exempelvis Elisabeths särskilda nätverk inriktade på 

design, Helens skrattnätverk och Ewa S som deltar särskilt i ett om innovation management 

via nätverket SIS.  

Att informationsflödet ökar genom nätverkandet är också av viktig betydelse (Lind 2002), 

något som också Helen, Monika och Cristina är eniga om. Nätverken ger nya infallsvinklar 

och öppnar även för tips om nya uppdrag. Likaså blir det en uppdatering om vad som händer 

både i den egna branschen och för företagarna i stort. 

Vilka konkreta vinster kan företagarna få genom nätverken? 

Lind (2002) skiljer på direkta värdeskapande resultat och mer mjuka vinster. De första utgörs 

av minskade transaktionskostnader, samordningsvinster som exempelvis marknadsföring och 

gemensamma inköp samt bufferteffekter. Dessa vinster observeras även i resultaten. För både 

Ewa S och Elisabeth är det viktigaste nätverket de har även det närmsta. Bägge delar lokaler 

och andra kostnader med fem-sex företag belägna i samma byggnad. Genom detta vinner de 

fördelar som minskade kostnader för lokalhyra, delade kostnader för diverse utrustning och 

kostnader som försäkringar, el osv. Även kostnader för marknadsföring kan vid tillfällen delas 

då gemensamma utskick görs. Bufferteffekter uppkommer enligt Lind (2002) då ett företag 

får för mycket uppdrag men istället för att avvisa nya kunder kan använda nätverket till att 

fördela uppdragen. För Åsa är detta en mycket positiv vinst då hon via nätverket lär känna 

andra företagare som hon kan känna ett förtroende för och vid hög arbetsbelastning anställa 

som underkonsulter.  

Bland de mjukare värdeskapande resultaten återfinns bland annat de sociala vinsterna som 

samhörighet och positivism. I resultaten har också detta noterats. Helen uppger till exempel 

att det för henne, som ensamföretagare, har varit särskilt viktigt då hon via dessa kan få både 

stöd och hjälp. Även Monika ser de sociala vinsterna med nätverken och för Cristina handlar 

det om möjligheten att få diskutera företagandet med andra företagare.  
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För många fungerar också nätverken som en förändringskatalysator då respondenterna menar 

att nätverken ger nya möjligheter och infallsvinklar och därigenom utvecklar både företaget 

och företagaren. Genom att i nätverken jämföra sina företag och dela kunskap och tips kan 

företagarna också påverka och förbättra företagen (Svensson, Jakobsson & Åberg 2001).  

Den största och främst fördelen för de flesta av företagarna är dock att nätverken ger 

kontakter. Kontakterna i sin tur ger både tips på folk att anlita i olika frågor; exempelvis 

revisorer, och kan generera nya kunder. För företagarna är nätverken oavsett om de är 

informella eller formella ett sätt att synas och marknadsföra sitt företag och att därigenom få 

nya affärer, både på kort och lång sikt. Att nätverken genererar nya affärer är ofta också 

huvudanledningen till att företagarna tar sig tid till att delta i de olika nätverken. Johannison 

(1995) menar också att det kontaktnät som nätverken genererar hjälper företagarna med både 

konkreta erfarenheter och konkreta resurser att använda i företaget. 

Finns det några nackdelar med nätverken? 

Teorierna är klart övervägande positiva i diskussionerna om nätverk och även i resultatet 

framgår tydligt de både många och starka fördelar som nätverken medför. För att få en mer 

nyanserad bild av nätverkandet och för att kunna ta ställning om fördelarna med nätverket 

överväger eventuella nackdelar måste även nackdelarna beaktas. Lind (2002) menar att det 

kan finnas en risk för företagarna att nätverken blir alltför personliga och en stor social press 

därför läggs på deltagarna. Även respondenten Cristina menar att en nackdel kan ligga i att 

press läggs på en deltagare att agera på det sätt som de övriga i nätverket anser är rätt. En 

annan nackdel är att mycket tid måste läggas ner på nätverkandet vilket Elisabeth poängterar. 

Hon anser också att det är svårt att mäta resultatet av det man investerar i nätverken. 

Lundberg (2008) menar att företagarna måste få ut mer än vad som läggs in, något som 

företagarna också anser är viktigt. Företagarna har också flera exempel på nätverk där utbytet 

blivit för litet och där de därför har valt att lämna nätverket.  Det finns främst två nackdelar 

enligt Johannison (1995). Den ena handlar om att då en företagare har ett fåtal dominerande 

nätverk så avstannar utvecklingen då inget nytt tillkommer. Åsa ser också detta som ett 

problem och väljer därför att ofta byta nya nätverk, "du måste byta ut [nätverken] hela tiden 

så att du träffar nya kontakter". Den andra nackdelen som Johannison (1995) ser är att 

företagare, ibland, främst i uppstarten, överutnyttjar ett nätverk så att en skuld uppkommer. 

Ewa G poängterar då att nätverken fungerar som en bank, medlemmarna måste göra både 

insättningar och uttag. I välfungerande nätverk finns det dock inga nackdelar menar hon. 



69 

 

5.3.3 Hur ser företagarnas användande av nätverken ut? 

Utgångspunkten i nätverksstudier utifrån ett genusperspektiv tenderar att vara att mäns och 

kvinnors nätverkande i grunden är lika men ändå på en hel del punkter skiljer sig (Johannison 

1995, McGowan & Hampton 2007). Kvinnor är mer sociala och kan skapa nätverk utifrån 

flera förhållanden till skillnad från män som hellre skapar nätverk genom deltagande i olika 

sociala arenor, exempelvis näringsliv. I resultaten kan utläsas att respondenterna överlag 

förvisso har många nätverk men också att dessa vanligen tenderar att vara organiserade. 

Företagarna har också i flertalet av fallen gått med i redan organiserade nätverk. Där så inte är 

fallet har nätverken istället vanligen bildats över icke-affärsrelaterade aktiviteter, bokklubbar, 

om barnen mm.  

Flera författare menar att kvinnors dåliga självförtroende gör att nätverken får en särskild 

betydelse, särskilt vid uppbyggnaden av ett företag (Okanlawon 1994, Johannison 1995). Ewa 

S menar att nätverket hade en oerhört viktig roll då hon startade sitt företag. Nätverket var 

både en viktig drivkraft och en trygghet, där fanns personer som både kunde hjälpa till med 

råd och idéer och med stöd och uppmuntran. McGowan och Hampton (2007) menar dock att 

det i uppstartsfasen är särskilt viktigt med nätverk bestående av enbart kvinnor. Nätverk som 

är kvinnodominerande menar Okanlawon (1994) uppfattas som en säker miljö där kvinnor 

vågar ta för sig mer. Ewa Ss nätverk när hon startade sitt företag bestod dock främst av män, 

något hon tyckte var mycket positivt. Hon menar att männen i nätverket tänkte på ett annat 

sätt och var mer drivande, vilket gav de självförtroendet att starta ett aktiebolag direkt. 

McGowan och Hampton (2007) kallar denna fas för "Early learner" och menar att behovet av 

stöd och uppmuntran från omgivning är stort och att nätverk med enbart kvinnor efterfrågas. 

Först i stadier där självförtroendet är högt kommer blandade nätverk att efterfrågas. Ingen av 

respondenterna uppger dock att nätverk bestående av enbart kvinnor har haft någon särskild 

betydelse. Tvärtom menar respondenterna att blandade nätverk erbjuder en bättre balans och 

att det är individerna i nätverket som utgör grunden för ett bra nätverk oberoende av kön. 

Varken vid uppstartsfasen eller i ett senare skede har nätverk enbart för kvinnor efterfrågats.   

5.3.4 Koppling mellan företagande kvinnors nätverk, entreprenörskap och genus 

Hanson (2009) har i sina studier sett ett vanligt mönster för hur kvinnor startar företag. Den 

första punkten är att de redan har aktiva personliga nätverk som kan användas från 

företagsstarten och förse företagaren med nödvändiga resurser. Flera av respondenterna 

nämner också just att nätverket funnits redan vid starten. För Cristina som tog över en 
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avknoppning från Swedish Match efter att ha jobbat där i flera år tidigare var nätverket med 

de tidigare kollegorna en självklarhet liksom nätverket av kunder. Även Åsa och Ewa S hade 

kontakter redan vid uppstartsfasen och för Monika har de gamla kollegorna på Socialstyrelsen 

varit en tillgång för henne som egen företagare med tips av intressanta uppdrag. Den andra 

punkten som Hanson (2009) noterat är att entreprenören redan är insatt i sin miljö och känner 

till de förutsättningar som finns. Bland respondenterna märks att inte bara förutsättningar utan 

möjligheterna är något som noterats innan företaget startats. Både Åsa och Monika uppger att 

de innan de startade eget märkte att det som de jobbade med kunde göras bättre om de istället 

fick en ökad frihet. Den tredje punkten handlar om att entreprenören redan innan 

företagsstarten hade ett upparbetat rykte. Även detta påstående stämmer bland flera av 

företagarna. Både Åsa och Cristina hade upparbetat rykte liksom Monika som kom väl till 

pass i det nya företaget. Den fjärde punkten som Hanson (2009) nämner är att erfarenheter 

finns från typiskt genusrelaterade roller och att företagaren där igenom lyckats lokalisera en 

ny nisch. Utan att gå in närmare på vad som innefattar en genusrelaterad roll så stämmer att 

flera företagare utvecklat en affärsidé utifrån en tidigare tjänst. Åsa arbetade tidigare med 

juridiska kurser och har nu hittat en framgångsrik idé utvecklad från detta. Detsamma gäller 

för Ewa S som utvecklat sin affärsidé om kreativitet utifrån ett tidigare projekt som hon var 

engagerad i som anställd.  

En sista notering som Hanson (2009) gjort är att de entreprenöriella kvinnorna i stor 

utsträckning också hjälper till att påverka sina egna kommuner genom att exempelvis ställa 

upp som mentorer för andra kvinnor. Alla de respondenter som deltagit i denna uppsats är på 

ett eller annat sätt med och påverkar bilden av företagande kvinnor genom att föreläsa, 

coacha, vara mentorer och därigenom försöka uppmuntra fler tjejer och kvinnor att tro på sig 

själva och våga starta eget. 

  

5.4 Förebilder 

5.4.1 Vilka är förebilderna och hur används de? 

I teoriavsnittet anges Gibsons (2003, 2004 i Sealy & Singh 2010) olika dimensionerna av 

förebilder. För att göra en sammanfattning av respondenternas förebilder så redogörs först för 

de kognitiva dimensionerna. Här kan konstateras att alla generellt nämner enbart positiva 

förebildskonstruktioner, vilket var väntat då det är just de positiva egenskaperna som gör att 
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de från början blivit en förebild för respondenterna. Den andra kognitiva dimensionen handlar 

om global eller specifik konstruktion. En klar övervägande del av förebilder som har nämnts 

är av global karaktär, det vill säga, att de har en mängd olika egenskaper som kan användas i 

flera olika sammanhang. Ewa S nämner exempelvis hur hon såg upp till andra företagare som 

liksom henne själv knoppat av från universitetet och hur de lyckades bygga en bra 

företagskultur. Ett annat exempel är Åsa som beskriver hur hennes föräldrar i hennes 

uppfostran gett henne självförtroende genom att ha den attityden att hon som tjej visst kan lika 

mycket som en kille. Båda dess exempel beskriver människor som har flera egenskaper som 

kan användas i flera olika tillfällen. Precis som Gibson (2003 i Sealy & Singh 2010) beskriver 

att kognitiva konstruktioner baseras på egenskaper av människor i sociala roller och att 

individer uppfattar att förebilderna liknar en själv antingen som faktisk, upplevd eller önskad 

likhet, kan utläsas att så är fallet. Största delen av respondenterna uppger en önskad likhet, att 

förebilden har en egenskap som de ser upp till. Endast några få av respondenterna uppger 

emellertid en upplevd likhet. Cristina menar dock att hennes pappa hade en stark drivkraft och 

uppger att hon också tror att hon är väldigt lik honom. Helen är en annan som anger den 

upplevda likheten med sina förebilder. Både hur hon och den indiske läkaren vars lära hennes 

företagsidé bygger på båda kombinerar leken med beprövad vetenskap. Helen nämner även 

andra förebilder som exempelvis Susanna Ehdin som liksom henne själv har valt att göra en 

resa från ”något vetenskapligt beprövat till det som av många benämns flumvärlden”. Endast 

en av respondenterna anger också en faktisk likhet. Det är Ewa G som förklarar hur den 

sociala kompetensen som bland annat hennes pappa hade var något som hon själv ansåg var 

mycket viktig och något som hon även efterfrågade när hon exempelvis skulle anställa 

personal. Respondenterna har alltså positiva förebildskonstruktioner vilka antingen har flera 

olika egenskaper som respondenterna ser upp till eller se de har en önskad likhet med.  

När det gäller de strukturella dimensionerna handlar det om närheten till förebilden och i 

vilken position dessa finns. Genom att se till de förebilder som respondenterna uppgett kan 

sammanfattas att de klart flesta av förebilden är nära, det vill säga, att de är välkända för 

respondenterna. Några få nämner förebilder som finns utanför den normala interaktionen. En 

av dessa är Ewa G, hon nämner personer som Ingvar Kamprad, Stefan Persson, Richard 

Branson och Jan Stenbeck. Trots att dessa är utanför den normala interaktionen så måste dessa 

ändå anses vara välkända och då de ständigt är utsatta för media kan de på något vis ändå 

uppfattas som tillgängliga. När det gäller den nivå som förebilderna befinner sig på kan 

tydligt utläsas att en majoritet befinner sig i en högre position. Här ser vi bland annat 
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föräldrar, äldre släktingar, lärare och höga företagsledare. Ewa S och Elisabeth är några 

exempel på de som nämner personer i en likställd position. Ewa S nämner flera företagare i 

närliggande branscher, hon menar att hon får drivkraften och energi av att titta på andra 

företagare. Elisabeth menar att hon utvecklas i sin yrkesroll genom att ha förebilder som är 

verksamma i samma bransch. Våra respondenters förebilder är alltså sammanfattningsvis 

nära, det vill säga, välkända av respondenterna och de befinner sig i en högre position.  

5.4.2 Vilken betydelse har förebilderna? 

Förebilderna är oftast individer som framförallt står respondenten nära eller väldigt långt bort. 

De som står dem nära är speciellt viktiga och det är kanske här satsningar bör göras. När det 

gäller nära förebilder så ser vi det som nödvändigt att börja tidigt. Att det måste börjas tidigt 

är även det något som bekräftas av några av respondenterna. Cristina har varit på förskolor 

och föreläst om att vara företagare. Cristina menar ”/…/det ska vara ett alternativ redan 

tidigt, att man ska veta vad det handlar om”. Även Ewa G menar att det är viktigt att stärka 

tjejers självförtroende, och helst redan vid ung ålder, ” tidigt, redan på förskolan” säger Ewa 

G. Även Landström (2005) menar att föräldrar och lärare är viktiga för barnens självtillit när 

det gäller framtida yrkesval. Även detta tycks kunna bekräftas genom respondenternas 

berättelser. De satsningar som gjorts av regeringen på förebilder tycker vi efter de resultat vi 

har fått inte har nått våra respondenter. Eller är det kanske så att de satsningar som har gjorts 

snarare har varit till för den yngre generationen och de som står inför att starta företag.   

5.4.3 Koppling mellan förebilder och genus 

Sealy och Singh (2010) menar att det för seniora kvinnor finns mycket färre ‖upp‖-kandidater 

i mansdominerande hierarkier. Här gör vi som författare till denna studie en tolkning att 

seniora kvinnor kan likställas med företagande kvinnor. Seniora kvinnor är kvinnor på högre 

positioner inom ett företag. De medverkande företagande kvinnorna i denna studie är alla 

egna företagare vilket här likställs med en hög position. Mansdominerande hierarkier likställs 

med att vara egen företagare. Som tidigare har förklarats i denna studie så är det fortfarande 

endast ungefär en fjärdedel av alla företag som drivs av kvinnor, det vill säga, 

företagarvärlden är fortfarande mansdominerad. Att Sealy och Singhs (2010) slutsats även 

stämmer in på respondenterna bekräftas av att endast några enstaka nämner kvinnor inom 

samma bransch som förebilder. Att de inte nämner några kvinnor som förebilder varken i sina 

egna branscher eller som företagare tror vi betyder att det finns för få. Det är väldigt få av 

respondenterna som uppger att det för dem är viktigt att förebilderna är kvinnor precis som de 
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själva. Utbudet av förebildsmaterial är begränsat precis som Gibson (2003, 2004 i Sealy & 

Singh 2010) påstår. Elisabeth är den som uttrycker behovet av en kvinnlig förebild i sin egen 

bransch starkast. Elisabeth menar att kvinnliga förebilder i sin egen bransch är viktiga för att 

hon ska kunna utvecklas i sin egen yrkesroll. Liff och Ward (2001 i Sealy & Singh 2010) kom 

fram till att majoriteten av deras respondenter uppgav förebilder i affärsvärlden och att få av 

dessa var kvinnor. Denna tendens är något som även kan ses i denna studie. Många av 

respondenterna nämner andra företagare som förebilder, både stora företagsledare men även 

mindre företagare på orten, men väldigt få nämner en kvinna. Vi fick ingen känsla av att detta 

hade att göra med det som Liff och Ward (2001 i Sealy & Singh 2010) menar att det fanns för 

få godtagbara förebilder. Alltså inte att de avvisades för att de inte sågs som en godtagbar 

förebild då de hade offrat för mycket av deras sociala och känslomässiga kapital i deras 

strävan att lyckas i en mansdominerad värld, utan helt enkel för att det är som Tillväxtverket 

(1, 2010) menar, på grund av att det är färre kvinnor som driver företag så har kvinnor 

automatiskt färre förebilder att identifiera sig med. Alla av våra respondenter har uppgett att 

inför start av företag så är förebilder extra viktigt. Det är viktigt att visa på att, som Cristina, 

Åsa och Elisabeth säger: ”kan hon, så kan jag”, ”kan hon lyckas, så kan fler lyckas” och 

”kan min förebild så kan jag också”.  Detta talar också för det som Lockwood (2006) kom 

fram till, att kvinnor kan fungera som ett inspirerande exempel samt att det kan leda till att 

fler kvinnor kan identifiera sig som företagare. Det talar också för att kvinnliga förebilder 

skulle kunna leda till att fler kvinnor startar företag precis som Holmquist och Wennberg 

(2010) menar. Att kvinnliga förebilder skulle kunna hjälpa till att nyansera bilden av 

företagaren som Nutek (1 2010) menar är något som i stort sett alla våra respondenter uppger. 

Största delen av respondenterna uppger skäl som hjälper till att förändra hela samhället. Att 

visa upp mångfalden uppger exempelvis både Cristina, Helen, Ewa G och Åsa. Cristina menar 

att det är viktigt rent allmänt att visa upp att företagare kan vara både kvinnor och ha utländsk 

bakgrund. Ewa G säger att det måste avdramatiseras, företagare är ”/…/inga gudar eller 

genier utan helt dödliga människor som du och jag”.       

En av respondenterna, Helen, som även arbetade inom skolan med entreprenörskap hade själv 

sett tydliga tendenser att egenskaper som anses både manliga och kvinnliga hade blivit 

betydligt fler och blev fler och fler för varje år. Detta såg hon som ett gott tecken.  
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer att redogöras och sammanfattas för de slutsatser som 

denna studie kommit fram till. Slutsatserna är också svaren på de forskningsfrågor som 

ställdes i inledningen. Avslutningsvis kommer även rekommendationer för fortsatta studier att 

ges.  

6.1 Hur ser entreprenörskapet ut för företagande kvinnor? 

För drygt 100 år sedan gav Schumpeter ut en utförlig beskrivning av den typiske 

entreprenören. I vår studie kan vi se att flera av de viktiga egenskaper av Schumpeters 

entreprenör fortfarande består, respondenterna nämner exempelvis både drivkraft och 

kreativitet. Men dagens entreprenör är dock, enligt de deltagande respondenterna, ännu 

bredare och mer mångfacetterad. Sundin och Holmquist (2002) menar att 

entreprenörskapsforskningen ofta är inriktad mot manliga stereotyper och Ahl (2006) som har 

undersökt de studier som påvisa skillnader mellan män och kvinnor menar att dessa ofta är 

mycket små. Trots det är det flera författare som menar att entreprenörskapet och ledarskapet 

är typiskt manliga koncept (Lipman-Blumen 1992, Metcalfe & Altman 2001). Företagarna i 

denna studie har dock en bredare definition av entreprenörskapet och dess betydelse. Begrepp 

som envishet, tålamod och omvärldsintresse nämns. Enligt minoritetsargumentet som 

förklarar att anledningen till att entreprenörskapet anses maskulint betingat är att antalet 

kvinnor som är entreprenörer är betydligt färre skapar alltså ett naturligt eget motargument. 

Att antalet kvinnor är färre menar Sundin (2002) leder till att kvinnor som startar eget ses som 

något extraordinärt, vilket i sig utgör en viktig det i entreprenörskapsbegreppet. Kvinnor som 

startar eget borde därmed ligga närmare entreprenörskapsbegreppet och gör kanske det utifrån 

en bredare definition. En klassisk del i entreprenörskapsforskningen tenderar att vara att 

entreprenören är så engagerad i byggandet av idén att företaget tenderar att bli en livsstil 

(Sundin 2002). Respondenternas egna tolkningar av entreprenörskapet handlar emellertid 

snarare om att kunna kombinera den å ena sidan klassiska teoretiska utgångspunkten om att 

lyckas omsätta, skapa och bygga något till den andra sidan, att få en balans i livets alla delar. 

Bilden av entreprenörskapet får därigenom en ny bild som inte handlar om att välja sida utan 

att lyckas förverkliga sina idéer genom en stark drivkraft, kreativitet och mod och samtidigt 

förverkliga sig själv på ett annat, icke-karriärsmässigt plan.  
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6.2 Hur används nätverk och förebilder idag av kvinnliga entreprenörer? 

Alla respondenterna i denna studie använder nätverk mer eller mindre aktivt. Det vanligaste 

tenderar att vara att en företagare har olika nätverk för olika syften; som säljkanal och för 

marknadsföring, för kunskap eller råd, för att driva utvecklingen framåt eller som 

informationskanal. När den teoretiska bilden studeras så tenderar resultaten i denna studie att 

ligga närmare den teori som skrivits utan ett genusperspektiv och längre ifrån de teorier som 

är inriktade mot kvinnors nätverk. Linds (2002) bild av hur nätverken används och vad de 

genererar har högre kausalitet med den bild som respondenterna ger i denna studie. Likaså 

finns få gemensamma kopplingar till den genusrelaterade nätverksforskning som McGowan 

och Hampton (2007) presenterar. Här kan givetvis starka kulturella skillnader föreligga även 

om bägge utgår ifrån två västerländska länder, Sverige och USA, men en slutsats torde ändå 

vara att företagande kvinnor använder nätverken på ungefär samma sätt som företagande män. 

Det finns heller inga särskilda preferenser för kvinnodominerande nätverk utan val av nätverk 

utgår hellre ifrån vad de är till för och en viss balans mellan kvinnor och män efterfrågas 

istället.  

Gällande förebilder så har flera av företagarna under sin uppväxt haft någon slags förebild. 

Vem eller vilka varierar, liksom kön, men egenskaperna för dessa är mer gemensamma. Det 

handlar ofta om starka, drivna individer som har lyckats med det de företagit sig. Det är både 

personer i deras närmaste omgivning som mer kända sådana. Idag som verksamma företagare 

är det dock få av företagarna som uppger att de har någon förebild. De har varken en individ 

som de direkt ser upp till eller som de hämtar inspiration ifrån.  

 

6.3 Vilken betydelse har nätverk och förebilder för entreprenöriella 
kvinnor? 

Att nätverken genererar mer vinst än vad de kostar i tid är grundläggande (Lundberg 2008). 

Företagarna i denna studie lägger ner mycket tid på nätverken men uppger också att 

betydelsen är stor. Nätverken genererar inte bara affärer eller öppnar för samordningsvinster 

utan ger också kontakter och stöd som driver företaget framåt. Negativa aspekter, såsom att 

det är tidskonsumerande och att press kan åläggas deltagarna överspeglas klart av de positiva 

effekterna. Nätverken har en särskild betydelse vid starten av företaget, då kan de fungera 

som en stark drivkraft och uppmuntran och även att ge kontakter och kunskap. För nystartade 

företag är också marknadsföringsbudgeten ofta väldigt begränsad och möjligheten att via 
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nätverken kunna marknadsföra sig själv och sitt företag är därför viktig. På sikt tenderar 

nätverken att fortsatt vara viktigt för utvecklingen men möjligtvis inte lika avgörande för 

företag utan tillväxtambitioner. Möjligheterna att dela kostnader och använda nätverket som 

en kunskaps- och informationskanal kvarstår dock. 

Även om flera av respondenterna uppger att de själva inte har någon förebild så menar dock 

de flesta av dem att förebilder nog kan vara viktigt för många unga tjejer. Respondenterna 

menar att förebilderna, främst när en person är i uppstartsfasen av ett företag eller funderar på 

att starta företag kan förmedla inspiration till individerna med känslan av att ‖kan hon så kan 

jag‖. Betydelsen av förebilder när företagaren väl var etablerad minskade då till förmån för ett 

ökat behov av kontakt med personer i nätverk som var lika långt inne i 

uppbyggnadsprocessen. Företagarna betonar dock att de tror att förebilder är av stor vikt för 

att stärka tjejers självförtroende i unga år, något som på lång sikt kan bidra till fler kvinnliga 

företagare. Vikten av förebilder för att minska den osynlighet i kvinnors företagande som 

finns enligt Sundin och Holmquist (1989, 2002) anser respondenterna också är viktigt, 

företagande kvinnor som förebilder ger en mer nyanserad bild av företagarna i Sverige.  

 

6.4 Vilka satsningar bör göras för att främja företagande kvinnor? 

Idag görs flera särskilt riktade satsningar för att främja kvinnors företagande (Tillväxtverket 2 

2010) samtidigt som flera teorier menar att kvinnodominerande nätverk (Okanlawon 1994, 

Johannison 1995) är av särskild betydelse. Respondenterna i denna studie är dock av annan 

åsikt och efterfrågar istället särskilt blandande nätverk. I fråga om andra satsningar så menar 

flera av företagarna att särskilda satsningar för tjejer bör göras, men att de måste göras i tidig 

ålder. I övrigt vill företagarna hellre se fler satsningar som rör företagandet och 

företagsutveckling än genusbetingade satsningar. Flera av företagarna efterfrågar exempelvis 

stöd och vägledning för hur de ska kunna få tillväxt i ett företag som har funnits i ett par år 

men där de nu vill ta nästa steg och exempelvis börja anställa.  

Satsningar för att öka kunskapen bland företagarna i frågor som ekonomi, juridik, 

marknadsföring, IT efterfrågas också. För att underlätta för företagare och göra så att fler 

vågar starta borde satsningar för att ge ökad trygghet i företagandet genomföras. Ett exempel 

på detta som Åsa nämner är inkubatorverksamheter och ett annat från Ewa G är någon slags 

trygghetsförsäkring som underlättar anställning.    
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Sammanfattningsvis efterfrågar respondenterna mer satsningar som riktar till sig alla 

företagare istället för koncentrerade till en viss samhällsgrupp. Satsningar på speciella nätverk 

för kvinnor saknar stöd och kvinnor som förebilder kan vara av vikt för yngre personer men 

inte för företagarna själva.  

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

De resultat vi fått av redan verksamma företagare har varit att de själva inte har tyckt att 

förebilder har varit av så stor betydelse. Efterfrågan har istället legat på nätverk för att få 

utbyte av företagare som varit eller befinner sig i en liknande situation som de själv befinner 

sig i, alternativt på kvalificerade mentorskap. Vi ställer oss då frågan om vi hade fått andra 

svar om vi istället endast hade intervjuat nyföretagare. Detta skulle vara av intresse att 

undersöka om förebilder är viktigare för de som står i startgroparna och för de som 

fortfarande går och tänker på att de kanske skulle starta företag.  

En annan tankte som har väckts under studiens gång är om könsskillnaderna kanske inte är 

något att oroa sig över alls inför framtiden. Vi menar att om vi som författare till denna studie 

ser till vår egen generation så ser vi stora skillnader på våra föräldrar gentemot våra mor- och 

farföräldrar. Vi tror också att vi själv är än mer jämställda än vad våra föräldrar är. Kan det 

vara så att det ligger liksom i tidens natur. Att på grund av den förändring som samhället 

genomgår på grund av bland annat att könsfenomenen uppmärksammats så kanske vi inte ens 

behöver oroa oss över detta, det kommer automatiskt att bli fler kvinnliga företagare. Det 

skulle därav vara av intresse att göra en jämförande studie mellan generationer och se om 

resultaten skiljer sig åt.  

Då vi i denna studie kommit fram till att entreprenörskapsbegreppet är lite snävt skulle en mer 

djupgående studie på vad som utgör ett modernt entreprenörskapsbegrepp vara av intresse. En 

studie där både kvinnor och män samt svenskar och personer med utländsk bakgrund kommer 

till tals.  

Det skulle slutligen vara av intresse att se en kartläggning av de satsningar som görs både i 

Sverige och i EU samt en behovsanalys för att utröna vilka av dessa som ger bäst resultat och 

vad som faktiskt efterfrågas. 
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Bilaga 1. Intervjuguide, företagande kvinnor 
 

Syftet med vår studie är att beskriva och analyser vilken betydelse nätverk och förebilder 

har för företagande kvinnor inom företagstjänster med relationen B2B. 

 

Inledande information 

Information om bland annat oss, syftet med studien, intervjuns upplägg och möjlighet att 

avbryta intervjun. Fråga om vi får spela in och om respondenten har några frågor. 

 

Bakgrundsfrågor 
1. Vad är ditt namn? 

2. Vad heter ditt företag? 

a. Berätta om när du startade? 

b. Hur länge har du varit egen företagare nu? 

c. Vad är din affärsidé? 

3. Vad har du för utbildnings bakgrund? 

4. Vad ligger bakom ditt val av yrke? 

5. Har du några nära anhöriga som varit egna företagare när du växte upp? 

a. Inom vilken bransch 

 

Företagande och entreprenörskap 
1. Hur kommer det sig att du valde att bli egen företagare? 

a. (Föreverkliga en dröm, tjäna mer pengar, behövde ett jobb) 

2. Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av eget företagande innan du startade 

denna firma? 

3. Kan du kort beskriva vad entreprenörskap innebär för dig? 

4. Vilka egenskaper anser du att du har som är viktiga för att lyckas som egen 

företagare? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att vara egen företagare? 

6. Upplever du att det finns några svårigheter med att vara egen företagare inom din 

bransch? 

7. Tycker du att det finns några skillnader på manligt och kvinnligt företagande, vad i så 

fall? 

a. Är det bra eller dårligt? 

 

Förebilder 
1. Har du haft några förebilder rent allmänt under din uppväxt?   

a. Vilka var det och varför just de? 

b. Vilka egenskaper var det som gjorde att de blev dina förebilder? 

c. Vad har dessa betytt för dig? 

2. Om vi ser till ditt yrkesval att bli egen företagare inom just din bransch, har du haft 

några förebilder då? 

a. Vilka var det och varför just de? 

b. Vilka egenskaper var det som gjorde att de blev dina förebilder? 

c. Vad har dessa betytt för dig? 
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3. Vilken betydelse har det att förebilderna är verksamma i samma bransch? 

4. Är det viktigt för dig vilket kön förebilderna har och i så fall varför? 

a. Vad menar du att en kvinnlig förebild kan ge som inte en man kan ge? 

5. När man står inför att starta eget, vad kan då förebilder ha för betydelse? 

6. När man redan är verksam, som du, vad har då förebilder för betydelse?  

7. På vilket sätt ser du dig som en förebild för andra? 

8. Vad hos dig vill du att andra ska kunna se upp till? 

9. Känner du att du aktivt försöker vara en förebild för andra, på vilket sätt? 

Nätverk  
1. Har du någon erfarenhet av olika typer av nätverk? 

2. Vilka organiserade nätverk är ni medlem i och vilken betydelse har just det nätverket 

för dig? 

3. Har du varit del i något nätverk tidigare som du valt att lämna?  

a. Om ja, varför lämnade du? 

4. Vilka informella nätverk är du en del av och på vilket sätt har de betydelse för dig? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att vara del i ett nätverk? 

6. Vilka vinster ser du att du får av att vara med i ett nätverk? 

7. Vilka vinster ser du att företaget har av att du är med i ett nätverk? 

 

Avslutningsvis 
1. Om det fanns obegränsat med resurser – både tid och pengar - från regeringen till 

exempelvis Tillväxtverket. Vilka typer av satsningar hade du velat se på just nätverk 

och/eller förebilder för företagande kvinnor? Varför? Konkret exempel   

Är det någonting som du vill tillägga? Tycker du det är någonting som vi har missat? 

Har du några övriga frågor? 

Får vi använda ditt riktiga namn och eventuella citat från dig i vår uppsats? Om inte 

kommer vi att ge dig ett fiktivt namn. 
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Bilaga 2. Förkortad intervjuguide till intervjupersonerna 
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad är ditt namn? 

2. Företaget och affärsidén? 

3. Utbildningsbakgrund? 

4. Vad ligger bakom val av yrke? 

5. Några nära anhöriga som varit egna företagare? 

 

Företagande och entreprenörskap: 

1. Hur kommer det sig att du valde att bli egen företagare? 

2. Några tidigare erfarenheter av eget företagande? 

3. Vad entreprenörskap innebär för dig? 

4. Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas som egen företagare? 

5. Fördelar/nackdelar med att vara egen företagare? 

6. Svårigheter med att vara egen företagare inom din bransch? 

 

Förebilder: 

1. Vilka har varit dina förebilder rent allmänt under uppväxten och varför? 

2. Förebilder för att bli egen företagare inom din bransch? 

3. För dig som kvinna, vad menar du att en kvinnlig förebild kan ge som inte en manlig 

kan ge? 

4. Förebilders betydelse inför att starta eget/när man redan är verksam? 

5. På vilket sätt ser du dig som en förebild för andra? 

 

Nätverk: 

1. Vilka erfarenheter har du av nätverk? 

2. Formella nätverk och informella nätverk och dess betydelse? 

3. Fördelar och nackdelar med att vara med i ett nätverk? 

4. Vilka vinster får du respektiver företaget av att du är en del av ett nätverk? 

 

Avslutningsvis: 

1. Om det fanns obegränsat med resurser – både tid och pengar – från regeringen till 

exempelvis Tillväxtverket. Vilka typer av satsningar hade du velat se på just nätverk 

och/eller förebilder för företagande kvinnor? Varför? Konkret exempel.   

 


