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Förord 
 
 
Det har varit en spännande och mödosam process som lett fram till denna rapport och vi vill 

härmed tacka några av våra stöttepelare som hjälpt oss genom arbetes gång. 

 

Först vill vi tacka vår handledare Elisabeth Jansson som med sitt intresse och positiva 

engagemang stöttat och hjälpt oss genom processen som resulterat i denna rapport. 

Vi vill även tacka våra familjer och de i vår omgivning som stöttat oss med uppmuntrande ord 

och som har kommit med reflektioner och synpunkter under dessa veckor.  

 

Slutligen vill vi tacka oss själva för ett gott samarbete men framför allt för ett trevligt och 

givande arbete som har lett fram till innehållet av denna uppsats. 
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Sammanfattning 
 
I denna litteraturstudie har vi studerat begreppen kvinnligt företagande och entreprenörskap 

samt genus och kön ur ett tolkande perspektiv. Den litteratur vi har studerat är författad under 

perioden 1992 fram till idag vilket omfattar en tolvårsperiod. Syftet med studien var att 

fastställa hur litteraturen om kvinnligt företagande och entreprenörskap hade utvecklats under 

den aktuella perioden samt hur synen på jämställdhet hade ändrats. Vi har i uppsatsen kommit 

fram till att kvinnligt och manligt framhävs i vårt samhälle redan i uppfostran samt att 

uppväxten har stor betydelse för kvinnors självkänsla som visat sig vara en av de viktigaste 

förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Självförverkligande, 

självbestämmande och oberoende utgör de viktigaste drivkrafterna vilket innebär att kvinnliga 

företagare oftast prioriterar sociala vinster framför ekonomiska resultat. Pengar utgör alltså 

inte den viktigaste drivkraften för kvinnliga företagare och entreprenörer.  

 

Vi visar i denna rapport att begreppen kön och genus dök upp någon enstaka gång på tidigt 

1990-tal men det var först i början av 2000-talet som begreppen diskuterades mer och var 

naturligt återkommande i litteraturen som handlar om kvinnligt kontra manligt. 

 

Vi visar också att litteraturen inom företagande och entreprenörskap har en manlig prägling, 

när man talar om entreprenörskap och företagande så menar man män som företagare men 

pratar man om kvinnor så måste man säga kvinnor som företagare för att inte förvirra. Vi har 

konstaterat att det manliga företagandet är normen medan det kvinnliga är undantaget. Det 

manliga har behållit sitt högre värde eftersom könsordningen i vårt samhälle innebär att män, 

och det män gör, värderas högre än kvinnor och kvinnors handlingar. Vi kan också se att 

samma fördelning mellan kvinnliga och manliga företagare, nämligen 25 procent kvinnliga 

kontra 75 procent manliga, består idag som för drygt ett decennium sedan.  

 

Vi har sett att samma ämnen och liknande sätt att beskriva bilden av den kvinnliga 

företagerskan används i litteraturen i början av 1990-talet som idag. Vi har i rapporten 

konstaterat att en ändring måste ske gällande attityder mot kvinnligt och manligt redan i 

uppväxten eftersom det direkt påverkar kvinnans underlägsna roll i samhället och indirekt 

kvinnligt företagande och entreprenörskap. Denna förändrade mentalitet krävs för att skapa de 

förutsättningar som behövs i Sverige för att tillväxten ska kunna ta fart inom näringslivet. 



 
 

 

Abstract 
 
This essay is based on a literature study were we have studied female enterprising and 

entrepreneurship as well as sex and gender in an interpreting perspective. We have studied 

literature written between 1992 and 2004. The purpose with the study was to establish how 

the literature had developed during the period and to investigate how the vision of equality 

between the sexes had changed. The results of the study shows that male and female already 

are highlighted during the upbringing and that the growth is of significant importance too 

women’s self-esteem that are one of the most important conditions for enterprising and 

entrepreneurship.  

 

In this report we have shown that the concepts sex and gender appeared occasional in the 

early 1990. It was only in the beginning of year 2000 that the concepts were discussed more 

frequently.  

 

We also show that the literature within enterprising and entrepreneurship has a male 

characterizing. When speaking of enterprising and entrepreneurship the male gender are 

intended but if speaking of females that operate a business we must comment that it actually 

is a female company owner to avoid confusion. The conclusion is that the male enterprising is 

the norm while the female is the exception. The masculine have retained it’s higher value due 

to that the “order in sex” in the Swedish community involve that male and male actions are 

valued higher then female and female actions. We also notice that the division between 

female and male enterprisers remains the same today compared to more than a decade ago.  

  

We have seen that the same subjects and similar ways of describing the female enterpriser are 

used in the literature in the beginning of 1990 as in literature from 2004. We have stated that a 

change in attitudes towards female and male is vital in the upbringing because it directly 

influence the female inferior ness and indirect influence the female enterprising and 

entrepreneurship. This changed mentality is essential to create necessary conditions required 

for the growth in the Swedish industry.  

 



 
 

 

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING......................................................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................ 5 
1.2 PROBLEMDISKUSSION........................................................................................................ 6 
1.3 PROBLEMFORMULERING.................................................................................................... 9 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................... 10 
1.5 SYFTE .............................................................................................................................. 11 

2. TEORI ................................................................................................................................. 12 
2.1 PRESENTATION AV BÖCKERNA SOM LIGGER TILL GRUND FÖR VÅRT TEORIAVSNITT......... 12 
2.2 TEORIAVSNITT................................................................................................................. 13 

3. METOD............................................................................................................................... 21 
3.1 VETENSKAPLIGA SYNSÄTT .............................................................................................. 21 

3.1.1 Positivism ................................................................................................................ 21 
3.1.2 Hermeneutik ............................................................................................................ 21 

3.2 VETENSKAPLIGA METODER ............................................................................................. 22 
3.2.1 Kvantitativ undersökningsmetod ............................................................................. 22 
3.2.2 Kvalitativ undersökningsmetod ............................................................................... 23 

3.3 VÅR  ONTOLOGI OCH EPISTEMOLOGI................................................................................ 23 
3.4 VAL AV METOD................................................................................................................ 24 

3.4.1 Datainsamling ......................................................................................................... 25 
3.4.2 Urval........................................................................................................................ 26 

4. EMPIRI ............................................................................................................................... 28 
4.1 KVINNOR OCH JÄMSTÄLLDHET - (FREDHOLM, 1992)....................................................... 28 
4.2 KVINNOR SOM KAN- (BERNSTRÖM, 1993). ...................................................................... 29 
4.3 PENGARNA OCH LIVET: PERSPEKTIV PÅ KVINNORS FÖRETAGANDE - (NUTEK, 1995:3).. 32 

4.3.1. Kvinnors företagsamhet: en avspegling av samhället, (Sundin, 1995).................. 32 
4.3.2. Den kvinnliga företagaren: kvinna och/eller företagare? (Holmqvist, 1995). ...... 33 

4.4 PAPPAS FLICKOR…ENTREPRENÖRIELLA PROCESSER I KVINNOFÖRETAGANDETS 
TILLKOMST (NÄSMAN, 2000). ............................................................................................... 34 

4.4.1. Jämtlandstudien, (Näsman, 1992).......................................................................... 35 
4.4.2. Hallandsstudien, (Näsman 1996/1997).................................................................. 38 

4.5  VÅGA VARA EGEN, (GÖTEBO JOHANNESSON, 2001). ...................................................... 40 
4.6 VÄGAR TILL ÖKAD JÄMSTÄLLDHET I SVENSKT NÄRINGSLIV (HENREKSSON, 2004). ........ 44 

5. TOLKNING........................................................................................................................ 46 

6. SLUTSATSER.................................................................................................................... 52 
6.1 KONKLUSIONER............................................................................................................... 52 
6.2 UPPSATSENS BIDRAG OCH BRISTER.................................................................................. 54 
6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER ................................................................................ 55 

7. KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................................... 56



Kvinnligt företagande, entreprenörskap och jämställdhet 
Vad har hänt i litteraturen under det senaste decenniet 

 
 
 

Kajsa Johansson & Zandra Andreasson 
5 

1. Inledning 
 
Kvinnligt företagande, och entreprenörskap i allra högsta grad, är en aktuell samhällsfråga. 

Betraktar vi det svenska samhället ser vi att det består av en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män men denna fördelning ter sig inte lika jämbördigt i näringslivet och inom 

företagsverksamheten. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi behöver inte blicka speciellt långt bakåt i tiden för att se hur kvinnans situation i samhället 

har varit och till viss del ännu är. På 1950-talet definierade manliga forskare kvinnans roll i 

såväl familjen som i samhället och begreppet könsroller uppstod. Hemmafruarnas epok var ett 

faktum under denna period, dvs. endast dryga femtio år tillbaka i tiden. Mellan slutet av 1960-

talet och fram till mitten av 1980-talet satte den nya radikala kvinnorörelsen1  starka spår 

inom såväl samhälle som vetenskap och forskning. ”Kvinnoforskning och feministisk 

teoriutveckling expanderar och tar plats på universiteten.” (Ljung, 1988/1998, s. 222) 

Begreppen kön, makt och ojämlikhet blir aktuella frågor och genusbegreppet slår igenom. 

Samtidigt växer den feministiska vetenskapskritiken och blir allt starkare. Under en dryg 

tjugoårsperiod, mellan sent 1960-tal och tidigt 1990-tal, ägde en dynamisk utveckling rum, 

begrepp såsom kvinnoforskning, feministisk forskning och feministisk teori etablerades inom 

den akademiska världen och från början av 1980-talet fram till början av 1990-talet övergick 

kvinnoforskningen i stor utsträckning till att bli genusforskning. Genusforskare menar att 

kvinnor inte utgör en homogen grupp utan specificeras utifrån ras, klass och kultur (Ljung, 

1988/1998 ). 

 
Kvinnans underlägsna roll visar sig även inom företagsvärlden. Fler män än kvinnor är 

företagare och så har det också varit under överskådlig tid. Historiskt sett kan detta förklaras 

genom att kvinnor inte tilläts att på egen hand starta och driva företag, i alla fall inte synligt. 

Kvinnor kan anses ha drivit företag långt tillbaka i tiden men omständigheterna historiskt sett 

betecknar ej detta arbete som företagande eftersom dåtidens regelverk inte tillät kvinnliga 

företagare vilket till viss del tvingade kvinnor till ”svart-arbete” (Ljung, 1988/1998 ). 

                                                 
1 Kvinnorörelse med utgångspunkt att män har makt över kvinnor och att det råder social och politisk ojämlikhet 
mellan könen.  
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”Kvinnor är olika, men den dominerande könsmaktsordningen innebär ändå att kvinnor, 

olikheterna till trots, har gemensamma intressen av frigörelse från en kvinnoförtryckande 

könsmaktsordning.” (Ljung, 1988/1998, s.222) 

 
 

1.2 Problemdiskussion 

Det har under de senaste åren forskats mycket om företagande och många forskningsrapporter 

har presenterat studier angående entreprenörskap (se t ex Schmitt-Rodermund, 2004). Frågor 

såsom, vem blir en entreprenör, är entreprenörskap viktigt för tillväxt, vilka faktorer driver en 

entreprenör och vad gör en entreprenör framgångsrik, har studerats. Många av dessa 

forskningsrapporter och böcker koncentrerar sig på manligt företagande och entreprenörskap 

medan kvinnligt företagande och entreprenörskap, om ens berört, behandlas under rubriker 

såsom minoritetsgrupper. Detta kan tyckas underligt med tanke på att kvinnor inte vanligtvis 

utgör någon minoritetsgrupp i samhället, utan snarare utgör mer än hälften av befolkningen 

(Holmquist & Sundin, 2002). Kvinnligt företagande har helt enkelt inte utgjort någon del av 

den akademiska debatten ur ett europeiskt perspektiv. ”De studier som gjorts har genomförts 

av statliga institutioner och olika lobbygrupper.2” (Götebo Johannesson, 2001, s.10) Kvinnors 

osynlighet har varit och är till viss del fortfarande ett faktum inom litteraturen. Pernilla 

Nilsson uttrycker detta så här; ”Genom kvinnors perifera ställning i mansmyterna ges dem, i 

bästa fall, mening som komplement.” (Holmqvist & Sundin, 2002, s. 187) 

Forskningsrapporter upprätthåller alltså bilden av entreprenören som en man. En man som har 

en dominerande ställning i samhället (Holmquist & Sundin, 2002). 

 

För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens 

kunskaper och kompetens. Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin 

begåvning inom just de områden där de har bäst förutsättningar, oavsett kön. Jämställdhet 

mellan kvinnor och män är därför en viktig faktor för tillväxt. Trots en lång historia av aktivt 

jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle fortfarande av en könsmaktordning som sätter 

kvinnor och män i en ojämställd maktrelation. Män har alltid varit normen och är det alltjämt 

medan kvinnorna har fått underordna sig. Denna maktordning måste brytas för att vi ska 

uppnå ett jämställt samhälle (Henreksson, 2004).  
                                                 
2 Politisk påtryckning från en viss grupp 
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Länge har också jämställdhetsarbetet varit alltför ensidigt inriktat på kvinnorna, som om 

kvinnorna vore problemet och måste anpassa sig till männens sätt att leva och tänka. Men 

jämställdhet handlar inte om anpassning till manliga värden utan om att konstruera nya 

jämställda förhållanden som utgår från att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Det jämställdhetsarbetet kräver att män likaväl som kvinnor 

deltar och att det bedrivs överallt och jämt och ständigt (SCB, På tal om kvinnor och män, 

2004). ”Kön ses inte bara som något som är socialt och kulturellt betingat utan också som 

något hierarkiskt ordnat som präglas av mäns dominans och kvinnors underordning.” (Ljung, 

1988/1998, s.227) 

 

Ytterligare orsaker till den mansdominans som idag utmärker Sveriges näringsliv kan vara en 

effekt av kulturpräglingar samt undermedvetna normer vilka speglar historien då kvinnan 

förväntades vara hemmafru och sköta hushållsuppgifter i alla former medan mannens 

självklara uppgift var att ta en aktiv roll i näringslivet och försörja familjen (Ljung, 

1988/1998). Vi menar att denna kultur och dessa normer till viss del lever vidare än idag men 

möjligen i minskad omfattning. 

 

Bonnie Bergström (1993) skriver i sin bok Kvinnor som kan att kvinnor helt enkelt har ett 

sämre utgångsläge. Kvinnors förutsättningar är uppenbarligen sämre än männens av en mängd 

olika anledningar (Bergström, 1993). Detta på grund av att det finns färre kvinnliga företagare 

och därmed färre kvinnliga förebilder. Flera författare såsom Götebo Johannesson (2000) och 

Holmquist & Sundin (2002) menar också att kvinnor är osynliga inom företagsvärlden, delvis 

på grund av att kvinnligt företagande och entreprenörskap inte utgjort någon större del av den 

akademiska debatten ur ett europeiskt perspektiv. Osynligheten stämmer alltså till viss del, 

men Bergström ställer sig frågan; för vem är kvinnorna osynliga? Och svaret blir naturligtvis 

för männen. Det är generellt så att styrelser är mansdominerade och relativt okunniga om 

kvinnligt företagande. Bergström (1993) anser även att affärstidningarna är ”hopplöst 

gubbiga”. Visst finns det färre kvinnliga företagare än manliga men de är tillräckligt många 

för att inte vara osynliga (Bergström, 1993). 

 

Trots att det under lång tid bevisats att kvinnoföretagande existerar har det förblivigt osynligt 

i den allmänna debatten. En anledning till att forskningen inte berört detta område kan vara att 
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forskningen utförts av män (Irigaray 1994 se Näsman 2000, s. I:26). Detta har i sin tur lett till 

att det som benämnts könsneutralt enbart speglat en manlig föreställningsvärld. Forskning 

inom kvinnligt företagande och entreprenörskap är av stor vikt för att få en mer modern 

”tappning” av förståelsen för entreprenörskap och företagande som helhet.  

 

Företagande i allmänhet och entreprenörskap i synnerhet är de viktigaste drivkrafterna i 

ekonomin. Det är därför viktigt att förstå vilka processer som styr företagsutveckling och vad 

som krävs för att gynna entreprenörskap. Kunskapen är härom fortfarande otillräcklig och då 

speciellt gällande kvinnligt företagande och entreprenörskap (Holmquist & Sundin, 2002). Vi 

anser att företagande och entreprenörskap är intressant som forskningsämnen på grund av att 

det påverkar hur affärer utvecklas och hur resurser, inklusive mänskliga resurser, 

omdisponeras till följd av innovationer inom ett företag eller av grundaren av ett företag. 

Marknaden omskapas genom entreprenörskapet lika mycket med tålamod som med kraft, och 

lika mycket genom samarbete som genom enskilda individers mod (Hjorth & Johannisson, 

2000:2). 

 

Orsaken till vårt intresse 

Eftersom kvinnligt företagande och entreprenörskap inte har behandlats i någon kurslitteratur3 

och det i allra högsta grad är en aktuell samhällsfråga är vi intresserade av att studera ämnet. 

Ständigt matas vi människor av massmedial information om både kvinnliga och manliga 

principer och förväntningar. Generella normer existerar i vårt samhälle som vi anser ligger till 

grund för de falska könsföreställningar som idag finns (Götebo Johannesson, 2001). 

 

Vår syn på företagande och entreprenörskap 

En företagare är för oss en person som driver en egen verksamhet, det vill säga ett företag 

(Näsman, 2000) och företagandet är en produkt av företagaren (De Geer, 1994). Sundin & 

Holmqvist (1989) menar att företagandet inte kan isoleras från samhället och dess historia 

utan istället är direkt beroende av det. Detta innebär att olika samhällen erbjuder olika villkor 

för företagande. Hertz (1987) menar att ytterligare en orsak till att en person väljer att bli 

företagare kan vara förbindelsen med kontaktnät inom branschen och/eller 

                                                 
3 Kurslitteratur från kurser i företagsekonomi, entreprenöriell företagsutveckling, entreprenörskap ur teori och 
perspektiv och entreprenörskap i praktiken. Ekonomiska programmet vid HTU åren 2002-2004. 
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uppväxtförhållanden. Företagare väljer inte främst att expandera sin verksamhet utan driver 

företaget i liten skala. Intresset för att utöka verksamheten finns inte i någon större 

utsträckning då de önskar driva sitt företag i en mer hanterbar skala (NUTEK, 1991:4).  

  

En entreprenör är för oss en handlingskraftig person med stor initiativförmåga. En person som 

inte bara är kreativ genom att komma på nya idéer utan också förverkligar dem. Först då 

drivkraft och kreativitet förenas är en person entreprenöriell. ”Entreprenörskap innebär att 

tillfälligt fångas i flykten och användas medvetet i en skapelseprocess. Poängen är att begripa 

och gripa tillfället innan andra ens insett de möjligheter det bär på, än mindre tagit vara på 

dem.” (Asplund, 1991, Bouchikhi, 1993 se Hjorth & Johannisson 2000/2, s. 88) En 

entreprenörs viktigaste uppgift är förmågan att se visioner och att agera för att förverkliga 

dessa (Bjerke, 1989). 

 

Gränsen mellan företagande och entreprenörskap är svårdragen eftersom dokumentationen om 

företagande är relativt låg i jämförelse med entreprenörskap och sambandet mellan 

företagande och entreprenörskap är stort. En människa som driver ett företag är i något 

avseende företagsam men skillnaden mellan företagande och entreprenörskap är främst att alla 

typer av företagande inte nödvändigtvis är entreprenöriella. Näsman (2000) menar att det kan 

finnas företagande som inte är entreprenöriellt. Som vi visat tidigare väljer inte en företagare 

främst att expandera sin verksamhet utan driver företaget i liten skala. Intresset för att utöka 

verksamheten finns inte i någon större utsträckning då de önskar driva sitt företag i en mer 

hanterbar skala (NUTEK, 1991:4). Detta är det som vi anser är den största skillnaden mellan 

en företagare och en entreprenör eftersom vi definierar en entreprenör som ständigt 

förändringssträvande vilket innebär oavbrutet expanderande och nytänkande. 

 

1.3 Problemformulering 

Vi vill med denna rapport dokumentera hur litteraturen om kvinnligt företagande och 

entreprenörskap har utvecklats och förändrats under de senaste tolv åren utifrån ett urval av en 

begränsad mängd svensk litteratur, skriven av forskare och författare med egna erfarenheter 

inom ämnet, författad mellan 1992 och 2004. Svensk litteratur har valts för att Sverige är ett 
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land som är intressant för oss som författare på grund av att det är det land vi troligtvis 

kommer skapa oss en karriär i.  

Vi vill också studera hur synen på jämställdhet har förändrats under denna period samt hur 

detta framställs i litteraturen. Detta för att undersöka om forskningen gått framåt, det vill säga 

lett till positiva förändringar för kvinnor i samhället, eller om forskningen inte bidragit till 

någon större förändring i det svenska samhället.  

 

Vi vill med denna uppsats studera fenomenet, kvinnligt företagande och entreprenörskap, som 

sådant och vi hoppas och tror att denna rapport ska förtydliga hur litteraturen och forskningen 

om kvinnligt entreprenörskap och företagande har förändrats från 1992 fram till idag, samt 

hur litteraturen präglar synen på kvinnors aktiva deltagande på arbetsmarknaden och hur det i 

sin tur påverkar Sveriges jämställdhet.  

 

Vi kommer att inrikta vår studie på att studera kvinnligt företagande och kvinnligt 

entreprenörskap och hur jämställdhetsaspekten har påverkat dessa fenomen. Vi har valt denna 

inriktning dels på grund av att den nuvarande litteraturen är relativt mansdominerad. Det 

mesta som är skrivet inom detta ämnesområde är skrivet av män och om män. Männens 

ställning inom entreprenörskap och företagande skulle kunna räknas som normbildande 

medan kvinnor omtalas som något ovanligt och nästan avvikande.  

 

1.4 Frågeställningar 

Vi har som resultat av problemdiskussion och problemformuleringen kommit fram till två 

frågeställningar som vi avser besvara i denna studie:  

1. Skiljer sig teman åt i de böcker vi valt att studera från tidigt 1990-tal mot dagens litterära 

teman? 

2. Hur har synen på kvinnligt företagande, entreprenörskap och jämställdhet förändrats i den 

studerade litteraturen mellan åren 1992-2004? 
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1.5 Syfte  

Syftet med denna rapport är att studera hur forskningslitteraturen om kvinnligt företagande 

och entreprenörskap har utvecklats mellan 1992 och 2004 och hur synen på jämställdhet har 

ändrats under samma period. Detta för att ge ett ökat bidrag till förståelse om fenomenet, 

kvinnligt företagande och entreprenörskap för att främja samhällets utveckling genom 

uppmärksammande och tillvaratagande av kvinnliga företagare och entreprenörer. 
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2. Teori 
 
Som klargjorts i problemdiskussionen har få forskningsrapporter behandlat kvinnliga 

företagare och kvinnligt entreprenörskap vilket innebär att litteraturen är mycket begränsad 

inom dessa områden. Vår teori grundar sig dels på studier presenterade i boken 

”Företagerskan” (Holmqvist & Sundin, red, 2002) vilken består av tio kapitel som är skrivna 

av åtta författare och dels på det som Margaretha Ljung skriver om feministisk teori i boken 

”Moderna samhällsteorier” (Per Månsson, red, 1998/1998). 

 

I detta kapitel kommer vi att ta upp teman såsom feministisk teori och dess historia, 

kvinnoforskningens framväxt, entreprenörskapsteori och genusteori, kön och genus samt 

könskonstruktioner. Vidare kommer vi att redogöra för kvinnors positioner på 

arbetsmarknaden, kvinnligt företagande i allmänhet och avslutningsvis kommer vi behandla 

”mannen som nomen” inom företagande och entreprenörskap. Vi har valt dessa teman som 

grund dels på grund av att vi anser att de representerar vår studies syfte och dels för att de 

representerar det jämlikhetsperspektiv vi har i vår studie. 

 

2.1 Presentation av böckerna som ligger till grund för vårt teoriavsnitt 

 

Feministisk teori, 1988/1998 

Vi vill genom att behandla Margareta Ljungs kapitel, Feministisk teori, ur boken Moderna 

samhällsteorier belysa olika synsätt som finns angående kvinnans roll i samhället. Genom att 

undersöka samhällsteorier ur ett feministiskt perspektiv skapas förutsättningar för att se 

utvecklingen av kvinnors företagande och entreprenörskap. 

 

Företagerskan, 2002 

Vi kan konstatera att Carin Holmquist, professor i företagsekonomi och innehavare av 

familjen Stefan Perssons professur i entreprenörskap och affärsskapande vid 

handelshögskolan i Stockholm och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi, verksam 

vid ekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet samt vid arbetslivsinstitutet i 

Norrköping, dominerar forskningen inom kvinnligt företagande och entreprenörskap vilket 
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gjort det naturligt för oss att använda deras bok, Företagerskan, som stomme i teoriavsnittet i 

denna rapport. Carin Holmquist och Elisabeth Sundin är ständigt återkommande namn i 

forskningslitteraturen om kvinnligt företagande och entreprenörskap eftersom de båda har 

presenterat en rad forskningsrapporter inom ämnet vilket ligger till grund för vårt val. 

 

2.2 Teoriavsnitt 

 

Feministisk teori 

Den feministiska teoriutvecklingen som skett under de senaste decennierna är en följd av en 

lång historisk process som handlar om kvinnors frigörelse och ökade inflytande i samhället. I 

mitten av förra seklet startade en politisk kvinnorörelse som genomgått olika faser och under 

de senaste decennierna har denna rörelse kallats feministisk teori (Ljung, 1988/1998).  

 

Historisk utveckling av feministisk teori 

Ur ett historiskt perspektiv kan man dela in diskussionen om kvinnans situation och kvinnans 

roll i samhället i olika faser. Från 1870-1930 då det handlade mest om tankar och teorier om 

kvinnans frigörelse och att kvinnas rättigheter stod i fokus. Därefter fram till 1960-talet 

försvagades kvinnorörelsen mycket på grund av den vetenskap som bedrevs genomfördes av 

manliga forskare som definierade kvinnans roll i familj och samhälle. Begreppet könsroller 

uppstod. Från slutet av 1960-talet och fram till 1980-talet tog den nya radikala kvinnorörelsen 

fart och satte starka spår i både samhälle, forskning och vetenskapen. Den feministiska 

teoriutvecklingen och kvinnoforskningen utvecklades. Frågor om makt, kön och ojämnlikhet 

och att utgå från kvinnors egna erfarenheter blev centralt. Genusbegreppet slog igenom och 

den feministiska vetenskapskritiken växte sig starkare. Under tidsperioden 1980-1990 

övergick kvinnoforskningen i stort sett till att bli genusforskning och som en följd av detta 

sågs inte kvinnor längre som en homogen grupp (Ljung, 1988/1998). 

 

Kvinnoforskningens framväxt 

I samband med den samhällskritiska rörelsen som växte upp i slutet av 1960-talet riktade sig 

kritiken även mot kvinnornas situation i samhället. En ny generation kvinnor formulerade nya 

krav och den moderna kvinnoforskningen utvecklades om kvinnors liv och villkor. Denna 
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forskning byggde vidare på den könsforskning som hade utvecklats i början av 1960-talet. En 

av de mest framstående forskarna var den norska socialpsykologen Harriet Holter. Hon 

menade att kvinna och man var sociala kännetecken och att man skall se kön som ett sådant. 

Dessa sociala kännetecken innehöll principer för hur man fördelade plikter, uppgifter och 

rättigheter. Genom medvetenheten om att dessa var socialt inlärda fanns möjligheten att 

överstiga och förändra könsrollsmönstren (Ljung, 1988/1998). 

 

Den kvinnoforskning som utvecklades under 1970-talet präglades av en tvärvetenskaplig 

inriktning och organ bildades för kvinnostudier vid de svenska universiteten. Under denna tid 

synliggjordes framförallt kvinnors liv och arbete där förtryck och diskriminering som kvinnor 

utsattes för påvisandes. Det utmärkande för kvinnoforskningen var anknytningen till den 

feministiska ideologin som innebar att själva grunden för vetenskapen inte bara bestod av att 

förstå och förklara utan även av att förändra världen (Ljung, 1988/1998). 

 

Under 1970-talet var den vanliga beteckningen kvinnoforskningen men under 1980-talet blev 

det allt vanligare att kalla det genusforskning eller feministisk forskning (Ljung, 1988/1998). 

 

Feministisk vetenskapskritik 

I takt med kvinnoforskningens framväxt under 1980-talet, började en kritik utvecklas mot de 

vetenskapligt etablerade strukturerna. Kritiken fokuserade framförallt på forskningen mot 

diskriminering men fokus fanns även på ett kompletterande kvinnoperspektiv i förhållande till 

det manliga perspektivet. Det epistemologiska innehållet och själva tänkandet ifrågasattes och 

frågan om hur kvinnor kan bli mer jämställda inom och genom vetenskapen växte sig 

starkare. Enligt den feministiska empirismen är lösningen att göra vetenskapen bättre genom 

att fler kvinnor går in i den vetenskapliga världen (Ljung, 1988/1998). 

 

Entreprenörskapteori och Genusteori   

Det finns en tydlig integration mellan genus och entreprenörskap både i teori och praktik. 

Genus som princip fungerar i entreprenörskap och företagande på samma sätt som på 

arbetsmarknaden och i samhället. Kvinnor och män, det kvinnliga och det manliga, är en del 

av entreprenörskap och företagande i praktiken. När vi talar om entreprenörskap och 
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företagande så menar vi män som företagare men pratar vi om kvinnor så måste vi säga 

kvinnor som företagare för att inte förvirra (Holmquist, 2002). 

Holmquist (2002) skriver att: ”Vi som forskar om kvinnors företagande använder såväl 

entreprenörskapsteori som genusteori. Redan vid starten av forskningsprogrammet (Nutek R 

1996:32 se Sundin, 2002, sid.49) konstaterade vi att entreprenörskapsteori (och teori om små- 

och medelstora företag) försummar kvinnor som entreprenörer och företagare medan 

genusteorin försummar entreprenörskapen som livsform för kvinnor” (Holmqvist, 2002, s. 

49). 

 

Det är outtalat, enligt Scumpeter (1934) att entreprenören är en man och inte en kvinna och att 

det i västvärlden inte är annat än en vit medelklassman (se Holmqvist, 2002, s.53). Trots att 

en stor del av entreprenörerna kommer ifrån så kallade minoriteter så har de inte fått samma 

genomslag i teoribildningen. Entreprenörskapsteori handlar om individen och entreprenören 

som en del av det rådande systemet (Holmquist, 2002). 

 

Genusteori behandlar kön ur ett socialt perspektiv och samband finns med den feministiska 

forskningen. Teorin kan ses som en gren av feministisk teori vilken fokuserar på det kvinnliga 

åsidosättandet där det sociala könet betonas. Detta innebär att det socialt konstruerade könet 

framhävs till skillnad från det biologiska könet. Fokuseringen existerar främst på relationen 

mellan dessa två och sättet på vilket de separeras och klassificeras (Nelson 1998 se 

Holmqvist, 2002, s. 58). Även beskrivningen av maktaspekterna mellan könen hör till denna 

teori. Enligt Alvesson och Due Billing (1999) innebär dessa maktaspekter att kvinnligt och 

manligt är åtskilt och att manligt alltid och överallt värderas högre än det kvinnliga (se 

Holmqvist, 2002, s. 57). Genusteorin försöker förklara och förstå systemet snarare än att 

förutsäga specifika drag i en enskild relation (Holmquist, 2002).  

 

Den största skillnaden mellan dessa teorier är att entreprenörskapsteori bortser från kvinnor 

och könsmakt medan det just är relationen mellan könen som är det centrala för genusteori. 

Enligt Giddens (1984) så betonar genusteori strukturerna medan entreprenörskapsteori lägger 

tonvikten på aktören (se Holmquist 2002, s. 59). Syftet med entreprenörskapteorin är att 

upptäcka de entreprenöriella och även ta reda på vilka betingelser som påverkar dessa medan 

genusteori oftast har ett förklarande och förståelseskapande syfte (Sundin, 2002). 
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Att integrera dessa två teorier med varandra gör att vi kan se ett samband. Behovet av att föra 

in respektive teori i den andra beror på att det är så de verkliga sambanden ser ut. Kvinnor är 

entreprenörer och entreprenörer är kvinnor och män, och därmed delar av genussystemet 

(Sundin, 2002). 

 

Kön och genus 

Inom feministisk teori har man problematiserat könet genom att tala om socialt kön eller 

genus och biologiskt kön. Det var 1975 som antropologen Gayle Rubins (se Ljung, 

1998/1998, s. 242) började skriva om kön/genussystem. Hon använde detta begrepp för att 

kunna beskriva och bekämpa sexism och för att förklara hur kvinnoförtrycket uttrycktes. Den 

könsmässiga arbetsfördelningen förstärker de biologiska skillnaderna mellan könen. 

Kön/genussystemet innebär en social uppdelning av könen vilket innebär att genusidentitet 

hos båda könen blir förvriden därför att olikheterna mellan dem är socialt konstruerade 

(Ljung, 1988/1998). 

 

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden är tydlig och omfattar såväl anställda som 

egenföretagare och entreprenörer. Vägen till företagande är på grund av denna 

könsuppdelning olika för kvinnor och män eftersom förutsättningarna för ett företagande 

skiljer sig åt mellan dessa grupper. Genussystemet är skapat för att uttrycka sättet att se på 

könsuppdelningen ur en annan synvinkel. Systemet verkar inom företagande och 

entreprenörskap, och är också ett resultat av det. Deltidsföretagande och deltidsanställning för 

kvinnor är vanligt av hänsynstagande till familj, make och barn. Att helt kunna slukas av 

arbetet är i dagens samhälle fortfarande en manlig förmån, i varje fall för gifta och 

sammanboende personer. Det finns inget som tyder på att kvinnor i företagande uppvisar 

lägre kvalitativt engagemang än vad män gör. Enligt Ahrne & Roman (1997) är 

könsuppdelningen och därmed arbetsfördelningen i hemmet fortfarande stabil till kvinnornas 

nackdel (se Sundin, 2002, s. 38). 

 

Könskonstruktioner  

Den könskonstruktion som styr i samhället är inte främst den biologiska definierade 

skillnaden mellan kvinnor och män utan den socialt konstruerade som utgörs av kollektivt 
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konstruerade och rekonstruerade normer och värderingar kring begreppen kvinna och man. Vi 

uppfostras till kvinnor och män i större utsträckning än vi föds in i dessa kategorier. Vi lär oss 

vad som är ett allmänt accepterat kvinnligt respektive manligt beteende och vissa egenskaper 

bedöms vara kvinnliga, andra manliga. Att meka med bilen har traditionellt betraktats som en 

manlig syssla och att vara sjuksköterska som en kvinnlig. Att ändra på djupt rotade 

värderingar om vad som är kvinnligt respektive manligt beteende låter sin inte göras enkelt 

bara för att kvinnor också börjar meka med bilar eller för att män söker sig till vård och 

omsorg. ”Det leder oftast endast till frågor om man verkligen är en riktig karl om man jobbar 

som sjuksköterska och om en kvinna kan vara kvinnlig trots att hon ‘mekar’ med bilar?” 

(Dareblom, 2002, s. 156) Könsskillnaden på arbetsmarknaden kan oftast förklaras med att 

kvinnor har ett mer naturligt intresse för andra saker än män. Vårdande och omhändertagande 

är ett sådant naturligt intresse (Dareblom, 2002). 

 

Det ojämna förhållandet mellan könen kommer ursprungligen ifrån kapitalismen hävdar 

marxists-feministerna4. De menar att kapitalets makt över lönearbetet är den största 

motsättningen mot maktförhållandet mellan könen. En del marxist-feministiska forskare 

menar att förhållandet mellan könen utgörs i stor utsträckning i konversationer om ”manligt” 

och ”kvinnligt”, vilket omöjliggör analyser utifrån ett kapitalistiskt och ekonomiskt synsätt 

(Ljung, 1988/1998). 

 

Kvinnors positioner på arbetsmarkanden  

Walby (1997) har konstaterat att könsregleringen på arbetsmarknaden till viss del börjat lösas 

upp under de senaste årtionden i och med att kvinnor i större utsträckning arbetar i yrken som 

tidigare varit totalt mansdominerade (se Dareblom, 2002, s. 157). Enligt Feldberg och Glenn 

(1979) beror kvinnors positioner i arbetslivet oftast på i vilken livsfas de befinner sig i (se 

Dareblom, 2002, s. 157). Det går att använda arbetsrelaterade modeller för att förklara mäns 

arbetsmönster och en genusrelaterad modell för att förklara kvinnors. Man kan även uttrycka 

det, hävdar Walby (1997), som att det går att förklara mönster i mäns arbete medan 

familjehändelser får förklara mönster i kvinnors arbete (se Dareblom, 2002, s.157). Då kan vi 

se ett tydligt mönster på hur vi betraktar och värderar arbete och vad som är normgivande. För 
                                                 
4 En av de dominerade inriktningarna i Västeuropa. Kvinnoforskare som fördjupade sina frågeställningar under 
70-talet från teoretiska utgångspunkter präglat av både patriarkat och kapitalism även begrepp som kön och 
klass. 
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många kvinnor består fortfarande livet av dubbelarbete. Arbetet och ansvaret för hemmet är 

avgörande för hur kvinnor väljer sina utbildningar och yrken. Det är också avgörande för 

vilken referensram kvinnorna har när de pratar om företagande (Dareblom, 2002). 

 

Den kanadensiska sociologen Dorothy Smith hävdade att kvinnoforskarna har varit påverkade 

av sociologins traditionella begrepp och perspektiv när de lyft fram och belyst de traditionella 

kvinnoområdena. Hon klarlägger hur forskare har synliggjort kvinnors arbete i hemmet 

genom att använda begreppet oavlönat hemarbete. Forskarna utgår från ett liknande 

perspektiv som när man talar om lönearbete i allmänhet. Traditionellt arbete i hemmet såsom 

hushållsarbete kan dock inte jämföras med lönearbete. Smiths menar att utgångspunkten 

måste vara kvinnornas erfarenheter inte det faktum att de är just kvinnor (se Ljung, 1988/1998 

s. 240). 

 

Bilden av kvinnligt företagande 

Holmquist och Sundin (2002) menar att kvinnors osynlighet är tydlig inom litteraturen. De 

exemplifierar detta genom att låta familjeföretagandet tjäna som exempel. Många kvinnor har 

tidigare och även idag, aktiverats i familjeföretagande men sällan registreras kvinnans 

medverkan i företaget. Det är oftast mannen som registreras och klassificeras som 

företagaren. Det är mannen som ses som ”företagaren och entreprenören” av de anställda, 

kunderna och leverantörerna. Detta trots att arbetsinsatsen är lika stor som mannens och den 

ekonomiska betydelsen av bådas arbetsinsats är uppenbar (Holmqvist & Sundin, 2002). 

 

Fler män än kvinnor är företagare och så har det varit under en överskådlig tid. Kvinnors låga 

företagande längre tillbaka i historien kan förklaras av att de inte tilläts starta och driva 

företag. Att kvinnor i mindre utsträckning än män återfanns i betalt arbete kan också ses som 

en förklaring till lägre grad av företagande. Detta innebar dock inte att kvinnorna arbetade 

mindre än männen (Holmquist & Sundin, 2002). 

 

Mannen är normen 

Eftersom entreprenörskapsforskningens teoribildning är konstruerad kring studier av 

traditionellt manligt företagande så skapas också begrepp som stämmer överens med detta. I 

de studier som inkluderar kvinnor jämförs kvinnor med manliga normer, vilket de i vissa fall 
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avviker ifrån. Resultatet av dessa avvikelser blir att kvinnorna inte passar in i den mall som 

skapats för och av män (Lindgren, 2002). 

 

Med mannen och det manliga som norm blir kvinnorna och deras företagande det avvikande. 

Den etablerade synen på kvinnors och mäns arbete påverkar vår uppfattning om företagande. 

När vi talar om företagaren föreställer vi oss gärna en man. Denna bild kan vara en 

försvårande omständighet för kvinnor och deras intresse för företagande (Dareblom, 2002). 

 

Det finns inte bara en förklaring till att företagande och entreprenörskap har en manlig 

prägling. Orsakerna består bland annat av kvantitativa och kvalitativa påståenden samt olika 

föreställningar. Kvantitativt kan vi se att kvinnliga företagare är långt färre än manliga 

företagare. Företagande i alla bemärkelser kräver ett stort engagemang vilket är ett viktigt 

element i genusstämplingen. Många arbetstimmar krävs vilket ofta är det som omtalas, och 

för att lyckas förutsätts att företagaren/företagerskan har möjlighet att ägna ”all” tid åt 

företaget. Kvinnor har inte sådana möjligheter i samma utsträckning som män har på grund av 

att huvudansvaret för hem och familj fortfarande vilar på kvinnans axlar (Sundin, 2002).  

 

Forskning om kvinnors entreprenörskap och livsformer 

Entreprenörskap, kvinnor och livsformer har diskuterats av Goffee och Scase (1985) och 

Holmquist & Sundin (1985) som har klassificerat kvinnliga företagare som utgår från ett 

företagarideal och könsrollsideal (se Lindgren, 2002, s. 84). Författarnas resonemang har 

resulterat i en klassificering av fyra olika typer av kvinnliga företagare som presenteras nedan: 

• Den konventionella företagerskan – som har stark entreprenörskapsidentitet och de 

startar företag kring traditionella kvinnliga sysslor. Denna grupp har ofta svårt att 

kombinera ansvar för hem och barn med arbetet. 

• Den innovativa företagerskan – är motståndare till det traditionellt tänkande. De 

menar att det mesta kan lösas genom individuella drivkrafter. Deras sätt att driva 

företag karaktäriseras av förtroende. Dessa kvinnor tror att andra betraktar dem som 

lite märkliga och känner sig utanför. De ser också en konflikt mellan äktenskap och 

drivande av företag. 
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• Den familjerelaterade företagerskan – har oftast svag entreprenörskapsidentitet. Deras 

huvudsakliga uppgift är att vara mamma och fru. De ser verksamheten som en 

bisyssla. Deras företag drivs i liten skala och de vänder sig till män med ekonomiska 

frågor. 

• Den radikala företagerskan – är ofta högutbildade och har konfronterats med manliga 

normer på sina arbetsplatser. För de radikala kvinnorna är eget företag ett sätt att 

slippa marginalisering. De ser sitt företag som en social och ekonomisk enhet. 

(Lindgren, 2002). 

 

Dessa klassificeringar utgår från ett allmänt företagarideal, entreprenörskapsideal och 

könsrollsideal där termer som ekonomiskt självständighet, individualism, personligt ansvar 

och självförtroende beskrivs. De traditionella könsrollsidealen framställs av hur individer ser 

på sambandet mellan kvinnor och män. 
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3. Metod 
 
Vi har i detta kapitel valt att göra en kort presentation av de två vetenskapliga sysätt och 

vetenskapliga metoder. Därefter presenterar vi vår ontologi och vår epistemologi. 

Fortsättningsvis redogör vi för den valda metoden och avslutar med en urvalspresentation av 

litteraturen till empirin. 

 

 

3.1 Vetenskapliga synsätt 

3.1.1 Positivism 

Enligt positivismen har människan två och endast två källor till kunskap, det hon kan iaktta 

med sina sinnen och det hon kan räkna ut med sin logik. Människor ska inte lita till 

traditioner, lösa spekulationer eller låta känslorna styra enligt positivismen. Istället ska 

människan kritiskt undersöka alla påstående och alla iakttagelser och endast stödja sig på de 

fakta som kan säkerställas med all rimlig sannolikhet (Thurén, 1991).  

 

Positivismen syftar till att bygga på en positiv och säker kunskap. Synsättet bygger på att det 

finns ett ”orsak-verkan” samband som mynnar ut i generella lagar och ansatser. Världen är 

skapad och det finns en sanning (Hartman, 1998).  

 

Om man rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte vet får man kvar 

en kärna av säker kunskap, så kallad ”hård fakta”. På denna, enligt Thurén (1991), säkra 

grund kan man sedan bygga upp vetenskapen.  

 

3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken strävar efter förståelse för människors livsvärld. Tanken är att varje människa 

uppfattar sig själva och sin situation på ett speciellt sätt, genom att de knyter samman 

meningen till de företeelser hon omges av. Kunskap om denna livsvärld får vi inte genom 

mätning utan genom tolkning av människors beteende. Både genom verbala handlingar och 
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genom övriga handlingar försöker människor ”leva sig in i” sina föreställningar om världen.  

Intresset riktar sig mot hur världen uppfattas, inte hur den är (Hartman, 1998). 

 

I Hermeneutisk vetenskap utgör tolkningen den främsta kunskapsformen. ”Innebörder och 

meningssammanhang förmedlas och förstås i första hand genom språklig tolkning.” 

(Gustavsson, 2004, s. 72) Inom ramen för den hermeneutiska forskningstraditionen söks inga 

absoluta sanningar eftersom sådana inte anses finnas. Forskaren söker istället nya och mera 

fruktbara sätt att förstå händelser som kan vara svåra att hantera i vår vardagsförståelse 

(infovoice.se). 

 

Inom det hermeneutiska synsättet förstår vi varandra därför att vi själva är människor och kan 

sätta oss in i hur andra människor tänker och känner, vi kan se in i oss själva och därigenom 

förstå andra människors känslor och upplevelser (Thurén, 1991). 

 

”Det hermeneutiska arbetssättet ger forskaren en hög grad av frihet, men 

begränsar också. Forskaren är inte bunden till slumpmässiga urval för att 

få representativa respondenter. Man behöver inte bevisa sina 

resultat/tolkningen genom representativa eller stora urval. Urvalsprincipen 

är istället att tillföra sin tolkning nya kvalitativa poänger, inte fler 

respondenter som bekräftar de tolkningar man redan gjort.”  

(Gustavsson, 2000, s. 13) 

 

3.2 Vetenskapliga metoder 

3.2.1 Kvantitativ undersökningsmetod 

Generellt sett handlar en kvantitativ mätning om att sätta siffror på objekt och händelser enligt 

vissa bestämda regler. I en kvantitativ undersökning är frågorna ställda på så vis att svaren är 

numeriska och de egenskaper som undersöks är mätbara. Om egenskaperna inte är mätbara, 

finns det inte någon möjlighet att göra en kvantitativ undersökning på grund av att det då inte 

är möjligt att föra fram en hypotes i numeriska termer (Hartman, 1998). 
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3.2.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

Kvalitativa undersökningar har som objekt människors livsvärld, det vill säga det sätt genom 

vilket de ser på sig själva och sin relation till omgivningen. Därmed också den mening de 

knyter till sig själva och sin situation. Tanken är att denna livsvärld bestämmer olika 

människors natur, och gör dem till det slags människor de är. Avsikten kan inte undersökas 

endast genom observation. Kunskap om denna uppfattning får vi genom tolkning av de vi 

observerat. Det är förståelsen för hur människan upplever sin situation som eftersöks 

(Hartman, 1998). 

 

”Nyckeln till kvalitativ forskning är jämförelse, komparation. Data jämförs med data och egna 

fall med varandra och med andras fall. På något stadium jämförs de också med existerande 

litteratur och teori.” (Gustavsson, 2000, s. 132) Bedömningen styrs ofta av forskarens 

paradigm, förförståelse och tysta kunskap vilket innebär att tolkningen inte är helt transparent. 

Detta gör att reliabiliteten sänks. ”En hermeneutisk forskares tolkningar kan svårligen göras 

om av en annan forskare. Forskaren är unik med sin förförståelse och förmåga att se olika 

poänger och nyanser i sin data.” (Gustavsson, 2000, s. 13) 

 

3.3 Vår ontologi och epistemologi 

Författarnas ontologi är att vi som individer är en del av verkligheten, det finns inte endast en 

sanning att upptäcka ur ett objektivt perspektiv, vi upptäcker alla vår egen subjektiva sanning. 

Denna subjektivitet innebär för oss att det inte finns några ”absoluta” sanningar. Vår 

omvärldsbild förändras kontinuerligt i takt med omvärldens förändringar och vår 

verklighetsuppfattning är i sin tur direkt beroende av dessa omvärldsförändringar (Bjerke, 

1989).  

 

Vi tror att vi som människor blir påverkade av den process vi genomgår under vår uppfostran, 

under vår utbildning och genom de erfarenheter vi skaffar oss i arbetslivet. Vi tar in kunskap 

från människor vi möter och händelser i vår omgivning. Vi inskolas i ett visst samhälle och 

uppfattar således verkligheten på ett sätt som överensstämmer med detta samhälles kultur och 

dess språk. Vi anser att människor formas genom livet av de människorna som finns i deras 
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omgivning utan att reflektera över det. Vi tror att situationer upplevs på olika sätt genom att 

människor upplever och tolkar situationer annorlunda (Lundahl & Skärvad 1992). 

 

”Att ha kunskap är värdefullt eftersom det är användbart, och därför är det eftersträvansvärt. 

Det som är eftersträvansvärt försöker vi skaffa oss, och det är då frågan om kunskapens natur 

kommer in. Vet man inte vad kunskap är kan man inte söka kunskap. Det skulle bli ett blint 

letande, och man skulle kunna stöta på kunskap utan att känna igen den som sådan.” 

(Hartman, 1998, s.19) 

 

Vi tror att kunskap kan finnas på flera olika sätt såsom t.ex. genom empiri, teori och i utbyte 

av andra människors förmedlingar.  Vi anser att epistemologin varierar beroende på vilken typ 

av kunskap som söks. Vår undersökning syftar till att studera hur litteraturen och forskningen 

om kvinnligt företagande och entreprenörskap har utvecklats mellan 1992 och 2004 och hur 

synen på jämställdhet har ändrats under samma period. Detta för att ge ett ökat bidrag till 

förståelse om fenomenet, kvinnligt företagande och entreprenörskap. Vi anser att detta görs 

bäst genom en kvalitativ och tolkande studie (Hartman, 1998).  

 

3.4 Val av metod 

Vi har valt att genomföra en litteraturstudie som är av kvalitativ art där komparation står i 

centrum genom att vi jämför olika böckers teman från tidigt 1990-tal mot dagens litterära 

teman samt studerar hur synen på kvinnligt företagande, entreprenörskap och jämställdhet har 

förändrats i litteraturen under samma period. Vidare präglas rapporten av ett hermeneutiskt 

synsätt där tolkningen är den främsta kunskapsformen vilket ligger till grund för vårt val av 

komparation.  

 

I rapportens litteraturstudie har vi valt ut sex olika böcker, utgivna under perioden vi valt att 

studera. De flesta böckerna är av vetenskaplig karaktär men vi har även valt en kommersiell 

bok av den anledningen att de ger oss ett bredare perspektiv. Vi har valt att fokusera på ett 

antal rubriker och teman ur litteraturen som vi finner intressanta eftersom de återkommer 

kontinuerligt i litteraturen. De teman vi valt att inrikta oss på är uppväxtens betydelse, 

drivkrafter samt begreppen kön och genus påverkan av bilden av den kvinnliga företagerskan.  
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Eftersom vi behandlar mycket vetenskaplig litteratur i vår studie har vi valt att behandla de 

sekundärkällor som vi har på så sätt att de enbart ligger en hänvisning i löpande i texten vart 

läsaren kan hitta den primära källan. 

3.4.1 Datainsamling 

Vi valde att genomföra en litteraturstudie varpå vi endast samlat in skriven data i form av 

litteratur i olika former såsom vetenskaplig och kommersiell litteratur. Vi inledde vår 

datainsamlingsprocess med att söka litteratur i HTU´s biblioteksdatabaser, såsom Sofia och 

Libris. Nedan visar vi hur vi hittat den litteratur som vi sedan valt att grunda studiens 

empiriavsnitt på. 

 
 
Titel Utgivningsår Hittad 

Kvinnor och jämställdhet 1992 Ur referenslista5 

Kvinnor som kan 1993 Kvinnligt företagande. 
Sofia 

Pengarna och livet – Perspektiv på 
kvinnors företagande 

1995 Ur referenslista5 

Pappas Flickor… 2000 Kvinnliga företagare. 
Sofia 

Våga vara egen: om kvinnligt 
företagande 

2001 Kvinnligt 
entreprenörskap. Libris 

Vägar till ökad jämställdhet i svenskt 
näringsliv 

2004 Kvinnliga företagsledare. 
Sofia 

 

                                                 
5 ”Kvinnor och jämställdhet” och ”Pengarna och livet” hittade vi genom referenslistan från uppsatsen ”Den 

kvinnliga företagaren – vem är hon” skriven av Amelia Falk Backenhof och Susanne Rosenberg Petersson, 2002. 

Lund: Institutionen för psykologi. Examensuppsats. 
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3.4.2 Urval 

Samtliga böcker som presenteras nedan är noggrant utvalda utifrån utgivningsår och 

studieår. Vi har valt att presentera motivet till val av respektive bok nedan medan 

presentationen av böckerna sker i anslutning till varje bok i empiriavsnittet. 

 

 

Kvinnor och jämställdhet, utgivningsår 1992, studie litteratur 

Detta är den första av två böcker vi valt som grund för empirin som behandlar 

jämställdhetsbegreppet. Den här boken har vi valt för att den är utgiven på tidigt 1990-tal och 

därför intressant för oss för att vi vill studera hur perspektivet på jämställdhet har ändrats 

under det senaste decenniet.  

 

 

Kvinnor som kan, utgivningsår 1993, kommersiell litteratur 

Vi ville i vår studie även studera litteratur som inte var av vetenskaplig karaktär vilket är en 

av anledningarna till valet av denna bok. Vi anser att denna bok var representativ för vår 

studie ur den kommersiella litteraturen eftersom boken bygger på uttalanden från kvinnliga 

företagare och entreprenörer. Boken återger noggrant hur kvinnliga företagare upplever sin 

verksamhet och de förhållanden de stött på genom sina liv vilket ger en intressant vinkling 

gentemot de veteskapliga studierna.  

 

 

Pengarna och livet, utgivningsår 1995, vetenskaplig litteratur  

Den här boken är mycket intressant i och med att den är skriven under 1990-talet av ett antal 

forskare inom området vi vill studera. Två av dessa tolv kapitel är mer generellt skrivna om 

kvinnligt företagande och entreprenörskap. Dessa två kapitel är inte helt oväntat skrivna av 

Carin Holmquist och Elisabeth Sundin. 
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Pappas flickor…, utgivningsår 2000, vetenskaplig litteratur 

Vi valde denna bok därför att boken behandlar kvinnligt företagande och entreprenörskap ur 

ett brett perspektiv och har stor validitet enligt oss eftersom den totala studien består av ett 50-

tal omfattande besöksintervjuer där intervjuunderlaget valdes ut efter vissa strategiska 

kriterier för att skapa ett så stort informationsunderhåll som möjligt. Spridningen är stor bland 

de intervjuade gällande såväl geografiskt område, åldersmässigt som utbildningsmässigt. 

Studien bygger också på ett hermeneutiskt synsätt vilket stödjer vårt vetenskapliga synsätt. 

 

 

Våga vara egen, utgivningsår 2001, vetenskaplig litteratur 

Vi valde denna bok på grund av att boken tar upp många aspekter som ger olika synvinklar 

kring kvinnligt företagande och entreprenörskap vilket är grunden i vår studie.  

 

 

Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv, utgivningsår 2004, vetenskaplig 

litteratur 

Detta är den andra boken vi valt som behandla jämställdhetsbegreppet, men till skillnad från 

Kvinnor och jämställdhet behandlar denna bok om jämställdhet ur dagens perspektiv. 

Dessutom är det den enda litteratur vi har som grund i empirin som är skriven av en man 

vilket också utgjort grunden till vårt val. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera empirin utifrån det urval av litteratur vi presenterade 

under rubrik 3.4.2. I början av varje stycke finns en kort presentation av respektive bok. Vi 

har valt att presentera varje bok var för sig i kronologisk ordning för att tydliggöra 

sammanhanget för läsaren och i kapitel fem kommer vi sedan att tolka den presenterade 

empirin och teorin. I kapitel sex kommer vi avslutningsvis att dra slutsatser utifrån den 

presenterade teorin och empirin.  

 

4.1 Kvinnor och jämställdhet - (Fredholm, 1992). 

Kvinnor och jämställdhet är skriven av Kerstin Fredholm. Det är en bok med utgångspunkten 

att det råder ojämna villkor mellan kvinnor och män i Sverige. Bokens syfte är inte att bevisa 

att ojämna villkor existerar. Författaren försöker istället beskriva mekanismerna bakom dessa 

ojämna villkor. Boken är uppdelad i ett par olika ämnesområden såsom Jämställdhet, 

Kvinnors arbete och Kvinnors ekonomi. Bokens upplägg är formad som en arbetsbok med 

diskussionsfrågor och lästips efter varje kapitel. 

 

Är jämställdhet en kvinnofråga? 

Att mäta jämställdhet är en komplicerad fråga. Kvinnor och män lever i stor utsträckning med 

olika villkor, verksamheter och prioriteringar. Det är därför nästan omöjligt att mäta en 

företeelse som jämställdhet. Det är svårt att komma åt faktorer som inte låter sig beskrivas i 

siffror och procent, såsom attityder och maktbalans i relationer. Bilden blir därför oskarp och 

de ojämlika villkoren mellan kvinnor och män blir inte verkligt belysta. 

 

Könsmakt 

Det har nu gått 70 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och den partipolitiska vägen har 

därmed stått öppen lika länge för att realisera jämställdhet mellan könen. Det tycks emellertid 

som om varken lagar eller beslut rår på könsmakten. Inte ens om alla formella hinder 

avskaffas uteblir den. Könsmakten dyker hela tiden upp i nya skepnader världen över och det 
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manliga behåller sitt högre värde. Könsordningen i vårt samhälle innebär att män, och det 

män gör, värderas högre än kvinnor och kvinnors handlingar. ”Mannen är normen.”  

När kvinnor försöker förena sig kring gemensamma intressen upplevs det ofta som ett hot 

bland män. Kvinnorna kan var för sig accepteras som egna individer men när de går samman 

menar författaren att de betraktas med misstänksamhet eller väcker starka känslor.  

 

Kvinnor och ekonomi 

Kvinnorna är de som är mest ekonomiskt utsatta. Det har genom generationer varit naturligt 

för kvinnor att utföra arbete utan att ställa krav på betalning. Kvinnor får lära sig att det är 

nödvändigt att ”ge” utan att få tillbaka i form av pengar. Detta gäller i många situationer för 

en kvinna, därmed inte sagt att kvinnor nödvändigtvis tycker att denna ordning är rättvis. 

Kvinnan har lärt sig att betrakta detta som en sida av att vara människa.  

 

”Många ekonomer och jurister ger kvinnor rådet att gifta sig av ekonomiska skäl om de lever 

permanent ihop med en man. Giftermål innebär giftorätt. Det betyder att boet delas lika vid en 

eventuell skilsmässa. Vid ett samboförhållande gäller inte samma regler. Då delas bara det 

som gemensamt skaffats till hemmet.” (Fredholm, 1992, s. 37) 

 

 

4.2 Kvinnor som kan- (Bernström, 1993). 

Kvinnor som kan – Inte bara om lyckade företagare är en bok som är skriven av Bonnie 

Bernström och bygger på intervjuer med 10 kvinnliga företagare (varav vissa kan sägas vara 

entreprenörer) som flera har fått utmärkelser pga. sitt företagande. Föreställningen om att 

kvinnliga företagare skulle vara osynliga motbevisas i boken. 

 

I inledningen ges en övergripande bild av kvinnorna och sedan beskrivs varje intervju och 

kvinna separat i bokens följande kapitel. Boken handlar om dessa kvinnors samlade 

erfarenheter av såväl framgångar som motgångar. Boken är en handbok för kvinnor som vill 
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starta eget enligt författaren, varpå tips och råd från samtliga 10 företagare presenteras i 

början av varje kapitel. 

 

Uppväxt förhållanden 

Uppväxten har varit avgörande för samtliga kvinnor på ett eller annat sätt. Boken talar om 

vikten av uppväxten och att flera av kvinnorna som valt att starta eget har varit ”pappas 

flicka”. Agneta Kjellberg som är en av de intervjuade framhåller att hon fått med sig 

självkänsla, tillit och mod från sin uppväxt. 

 

Familj och barn 

Familjen framställs snarare som en möjlighet än ett hinder för dessa kvinnor eftersom de 

involverar familjen i företaget och har större möjlighet att anpassa sina arbetstider som egen 

företagare jämfört med en vanlig anställning. 

 

Drivkrafter 

Kvinnornas drivkrafter diskuteras och presenteras genom boken och särskilt framhålls att 

pengarna inte utgör den viktigaste drivkraften. För dessa kvinnor är deras företagande, ett sätt 

att leva, en frihet, glädjen att se resultatet av sitt arbete och framförallt att bevisa att de duger 

till och att kvinnor kan. Självförverkligande lyfts fram som en av de starkaste drivkrafterna 

och att skapa något av sina tidigare kunskaper.  

 

I övrigt var drivkrafterna helt skilda mellan kvinnorna i boken, intresse för ledarskap och 

behov av utmaningar, ilska, skilsmässa, motstånd från en närstående (pappan), 

utvecklingsarbete, behov av en heltidslön och arbetslöshet är exempel på drivkrafter och den 

avgörande faktorn för företagsstarten kan sägas vara just dessa olika drivkrafter. 
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Vad tror kvinnorna själva om vad som är typiskt kvinnligt? 

En av kvinnorna tror att det blir mer fokus på verksamheten när en kvinna äger och leder den. 

Hon menar att kvinnor är mer lyhörda för medarbetarnas välmående och mindre konflikträdda 

i form av att eventuella konflikter omhändertas omgående. Gemensamt för kvinnorna är att de 

tror att kvinnor har en annan syn på ekonomin gentemot män. Prestigelöshet är troligtvis 

också typiskt kvinnligt, att vara beredd att gå in och göra grovjobbet om situationen kräver det 

och samtidigt beakta att relationen till de underordnade inte störs därav. De höga kraven som 

kvinnorna ställer upp på sig själva är förmodligen typiskt kvinnliga. En av kvinnorna menar 

att de egna kraven alltid är svårast att leva upp till. En annan av kvinnorna nämner ordet 

engagemang som typiskt kvinnligt och menar att kvinnor inte bara levererar varor och tjänster 

utan också engagerar sig i kunden. Engagemang mot personalen är också en viktig del 

eftersom de ansvarar för personalens välmående och ekonomiska situation. 

 

Osynlighet eller uppmärksamhet 

Bernström (1993) skriver att ”Mytbildningar är maktfrågor. Osynliggörande är en form av 

maktutövning. Påståendena om kvinnors osynlighet respektive oförmåga att växa tror jag 

hänger samman med oviljan att se deras kraft.” (sid.25) Vidare menar hon att; ”Synliga 

kvinnor med företag är självständiga kvinnor och inte offer i samhället. Det är hotfullt för då 

stämmer inte den politiska bilden av kvinnor som det svaga könet.” (Bernström, 1993, sid. 25) 

 

För att denna kvinnliga osynlighet ska brytas menar författaren att förändringar i den politiska 

retoriken krävs. Sverige behöver fler företagare och däribland kvinnliga företagare. Sverige 

måste uppmärksamma att kvinnorna finns och främja kvinnligt företagande för samhällets 

tillväxt. 

 

Motstånd eller hjälp av män 

Flera av de intervjuade kvinnorna i boken berättar om motstånd de upplevt från män. En av 

kvinnorna fick ”Hatbrev” på grund av att hon gått emot den konventionella ordningen inom 

sjukvården eftersom hon som sjuksköterska blev chef över läkarna som en följd av 

företagandet. Helén Andersson-Wikström fick vara med om ett ”Stoppa Helén-möte” 
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arrangerat av de manliga konkurrenterna på grund av att hon pressade priserna för hårt enligt 

arrangörerna. Men det finns också exempel på män som hjälpt kvinnorna. Hjälp genom 

finansiering men också hjälp genom misstro. En misstro som stimulerat till ett ”jävlar 

anamma” och en misstro som motiverat motbevisning.  

 

 

4.3 Pengarna och livet: Perspektiv på kvinnors företagande - (NUTEK, 

1995:3) 

Pengarna och livet – Perspektiv på kvinnors företagande är utgiven år 1995 genom NUTEK. 

Genom ett regeringsuppdrag för att främja kvinnors företagande har NUTEK bjudit in ett 

antal forskare att utifrån olika utgångspunkter skriva om kvinnors liv och arbete, med 

företagande som den röda tråden. Vi har valt två kapitel ur boken. Det ena är ”Kvinnors 

företagsamhet – en avspegling av samhället” skriven av Elisabeth Sundin och det andra är 

”Den kvinnliga företagaren – Kvinna och/eller företagare” skriven av Carin Holmqvist. 

 

4.3.1. Kvinnors företagsamhet: en avspegling av samhället, (Sundin, 1995). 

 

Kvinnors ställning i samhället 

Kvinnor och män arbetar i lika hög utsträckning i dagens Sverige. De arbetar dock inte lika 

mycket i näringslivet eftersom kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid. Män och kvinnor 

arbetar heller inte inom samma yrken. I 1995 års Sverige var 25 procent av de arbetande 

kvinnorna företagare. Kvinnor och män är inte företagare inom samma branscher vilket 

innebär att män och kvinnor inte konkurrerar om samma kunder eller med varandra om 

anställningar. 

 

Ur SCB´s jämställdhetsstatistik (1993) kan man läsa att män i högre grad återfinns på ledande 

poster än kvinnor även inom de sektorer som domineras av kvinnor (se Sundin, 1995, s. 69). 

Författaren skriver vidare att hög utbildning ska löna sig för både kvinnor och män. Dock ger 

inte hög utbildning någon garanti för kvinnor, vare sig gällande ledande befattning eller lön. 
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Däremot kan män nå en ledande position med goda ekonomiska förutsättningar utan någon 

hög formell utbildning. 

 

Företagande i genussystemet 

Författaren har skrivit en lista över de egenskaper som är karakteristiska för en entreprenör6. I 

denna lista finns till exempel: nydanare, äventyrlig, vågad, risktagare, framåt, progressiv och 

innovativ med. Författaren menar att dessa egenskaper i sina positiva varianter har en manlig 

könsstämpel och att vissa av dem i negativa varianter kan ha en kvinnlig stämpel. En 

äventyrlig man och en äventyrlig kvinna ger helt olika associationer. En äventyrlig man är 

tjusig och spännande och kvinnan får ett lätt tvivelaktigt rykte. Detta gäller även för en framåt 

man och en framåt kvinna enligt författaren. En framåt man kan förväntas ha en ljus framtid 

medan en framåt kvinna inte alls motsvaras av samma förväntningar De karakteristiska drag 

som präglar företagande är alltså i grunden positivt manliga. Kvinnor som är företagare får 

därmed, genom sin verksamhet, ingen automatisk positiv bekräftelse.  

 

4.3.2. Den kvinnliga företagaren: kvinna och/eller företagare? (Holmqvist, 1995). 

 

Bilder av den kvinnliga företagerskan 

Författaren har genom en kartläggning och analys av antalet kvinnliga företagare förundrats 

över att det var möjligt att denna grupp kvinnor var så osynliga. Den förutfattade meningen 

om den kvinnliga företagaren var att hon inte fanns.  ”Visst fanns frisörskor men de var ju 

inga ‘riktiga’ företagare, visst fanns kvinnor som arbetade jämsides med sin man men då 

antogs troligtvis företagets vara hans.” (Holmqvist, 1995, s. 91) Det är skillnad mellan en 

kvinnlig hårfrisör och en manlig plåttillverkare. Det är på detta mer basala sätt som 

könsskillnader fungerar, det vill säga redan i val av bransch.  

 

Exempel på effekterna av detta osynliggörande är att många kvinnor fortfarande upplever att 

de inte blir seriöst bemötta vid kontakter med kunder, leverantörer, banker och andra 

rådgivare. Andra effekter är att kvinnor i vanliga branscher såsom service och handel 

                                                 
6 Hämtat ur Entrepreneurial personality, Chell 1991, sidorna 153-154. Chell, E, 1991. The entrepreneurial 
personality, concepts, cases and categories. London, Routledge. 
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utmärkande ses som mindre viktiga och mindre värdiga än de manliga branscherna såsom 

tillverkning. 

 

Stereotypiseringen av den kvinnliga företagerskan 

Det manliga och det kvinnliga i företagssammanhang, liksom i alla andra sammanhang, ställs 

mot varandra. Det manliga företagandet är normen, det kvinnliga är undantaget. För dem som 

diskuterar kvinnor och företagande är det oundvikligt att värderingar kring vad som är manligt 

och kvinnligt kommer in i bilden.  

 

Författaren menar att slutsatsen blir att vi måste se kön i ett större sammanhang när det gäller 

de kvinnliga företagarna, eftersom mannen är en norm betraktas manliga företagare oftast 

utan hänsyn till könsaspekten, dvs. ”manliga företagare” ses synonymt med ”företagare”. 

 

 

4.4 Pappas flickor…Entreprenöriella processer i kvinnoföretagandets 

tillkomst (Näsman, 2000). 

 
Birgitta Näsman är författaren till boken, Pappas flickor… Entreprenöriella processer i 

kvinnoföretagandets tillkomst, som är den fjärde boken vi valt att undersöka i vår empiri. 

Avhandlingen består av tre delar; Kappa med fokus på genussystemet, Jämtlandsstudien med 

intervjuer från 1992 och Hallandsstudien med intervjuer från 1996/1997. Den totala studien 

består av ett 50-tal omfattande besöksintervjuer. Intervjuunderlaget valdes ut efter vissa 

strategiska kriterier för att skapa ett så stort informationsunderhåll som möjligt enligt 

författaren. Urvalets spridning är stor bland de intervjuade gällande såväl geografiskt område, 

åldersmässigt som utbildningsmässigt. I urvalet prioriterades företag och branscher som anses 

vara otraditionella kvinnobranscher samt tjänstesektorn. Detta främst på grund av att 

forskningsrapporter inom dessa områden tidigare hade saknats. Bokens nyckelbegrepp är 

bland annat; kvinnoföretagare, entreprenöriella processer, uppväxts förhållanden och 

genussystem.  
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4.4.1. Jämtlandstudien, (Näsman, 1992). 
 

Uppväxtförhållanden 

Kvinnornas uppväxtförhållanden är olika på flertalet sätt. Bland de intervjuade fanns de som 

växt upp i stora familjer med upp till sju barn såväl som de som växt upp som enda barnet. 

Vad gäller turordningen i syskonskaran finna alla alternativ representerade. Den gemensamma 

nämnaren är att de alla är egenföretagare men vägen dit har tett sig olika för dem alla. 

 

En övervägande del av kvinnoföretagarna i studien har växt upp i företagarmiljöer med bra 

hemförhållanden. Som småflickor hade de känt sig lika mycket värda som om de vore pojkar. 

Relationen till pappan betonas starkt av ett stort antal av kvinnoföretagarna. Dessa kvinnor 

beskriver att de känt sig som ”pappas flicka” under uppväxten. Pappan intresserade sig för 

deras utveckling men detta hindrade dock inte en stark relation även till modern. Att många 

bland kvinnor uppfattar sig som ”pappas flicka” har även noterats av Hertz (1986), i en 

intervjustudie genomförd i USA och Storbritannien som omfattade drygt 100 företagare (se 

Näsman 1992, s. II:107).  

 

Trots att de flesta av de intervjuade redovisade att de kände ett stöd från hemmet och sina 

pappor fanns det en kvinna som hade upplevt det motsatta. Hon hade växt upp i ett hem där 

fadern ansåg att pojkar var mer värda än flickor och där fadern hade nedvärderat henne. Trots 

denna uppväxt hade hon senare under livet vågat startat sin egen verksamhet då hon byggt 

upp sin självkänsla genom att vidareutbilda sig. Sundin & Holmquist (1989) menar att 

självkänslan har stor betydelse för företagandet speciellt för kvinnor för att de ska våga bryta 

mönster och starta företag (se Näsman 1992, s. 105). Självkänslan är en viktig förutsättning 

även enligt förefattaren. Hon menar att om självkänslan inte har erhållits under uppväxten 

krävs ansträngningar för att erhålla den på annat sätt senare under livet. 

 

Intervjupersonerna berättade, förutom om sin papparelation, om vilket genussystem de stött 

på under uppväxttiden, det vill säga vilket värde de haft som flickor i jämförelse med sina 

bröder och pojkar i omgivningen. Övervägande del kände sig lika värdefulla som flickor som 

om de varit pojkar. Dessa uppväxtförhållanden menar de intervjuade har haft betydelse för 

deras företagande.  
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Genussystemets osynliga styrning bidrar till en maktbalans mellan könen i näringslivet, vilket 

försvårar för kvinnor att se sig själva som företagare. Detta motverkas dock genom en bra 

papparelation i uppväxten enligt författaren. Hon menar att genussystemet är en del av den 

entreprenöriella processen och flickors papparelation en del av genussystemet. Vidare menar 

hon också att en god papparelation är en del av processen och kan på så sätt bidra till att 

flickor i större utsträckning väljer företagande. 

 

Genus och Könskontrakt 

Genusbegreppet introducerades under 1990-talet av Hirdman  i Sverige. Genussystemet är en 

ordningsstruktur av kön. Systemet innehåller också en viss del osynliga möjligheter och 

hinder. De utgör på så sätt ordningen kvinnor och män emellan som grupper, som finns i 

organisationer och system i vårt samhälle. Olsson (1994) menar att begreppet även kan ses 

som de nätverk av processer som finns runt omkring människor (se Näsman 1992, s. II:55). 

Kovolainen (1995) menar att begreppet könskontrakt betyder ett dolt, osynligt, och ofta 

omedvetet kontrakt mellan kvinnor som grupp och gammaldags samhällsstrukturer, såsom 

arbetsmarknaden (se Näsman 1992, s. I:27). Genussystemet omfattar könskontrakt och är ett 

begrepp som används och står för den ordning mellan könen vilka skapas av sociala strukturer 

som styr mäns och kvinnors möjligheter som grupper.  

 

Startprocessen och drivkraften 

Startprocessen har varit en process som företagarna förberett under en lång tid. Förberedelser 

såsom utbildningar i ekonomi och administration men även självstudier och 

praktiktjänstgöring har utgjort startprocessen.  

 
En av de intervjuade startade företag på grund av en arbetsskada som lett till förändrade 

arbetsvillkor. För denna kvinna blev företagandet en möjlighet att anpassa arbetet utifrån sin 

egen livssituation. Andra kvinnor har startat företag som följd av olust i sin arbetssituation till 

exempel på grund av missnöje med manliga chefer och lönepolitik. Ytterligare drivkrafter 

som framkommit under intervjuerna är möjligheten till självförverkligande och 

självbestämmande såväl som en bättre anpassad familjesituation. Resultatet av 

undersökningarna visar att kvinnoföretagare ofta prioriterar ”sociala vinster” framför 

ekonomiska resultat.  
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Attityder mot kvinnliga företagare 

Bland omgivande faktorer som påverkar företagaren/entreprenören utgör attityder en viktig 

del. Positiva attityder från den egna familjen är en förutsättning. Stödjande attityder till 

kvinnliga företagare är större på små orter och på landsbygden än i staden. En av de 

intervjuade förklarade detta genom att människor känner varandra bättre på mindre orter och 

därmed blir könet underordnat personen bakom företaget. En annan kvinna verksam på en 

mindre ort menade att alla människor är positiva till företaget så länge det inte går för bra, 

eftersom avundsjuka lätt uppstår vid framgång.  

 

Det finns flera exempel på att attityderna från myndigheter kan fungera som hinder. En 

intervjuad företagare som drev en redovisningsbyrå, där hon hjälpte sina kunder med underlag 

vid låneansökningar vid banker berättade att hon noterat att kvinnorna ofta fick tillbaka 

ansökan från banken för komplettering, medan männen oftast erhöll sina krediter utan 

komplikationer. Detta innebar extraarbete för kvinnliga företagare i jämförelse med manliga 

på grund av långivarnas attityder.  

 

En av de intervjuade menade att en kvinnlig företagare kunde ha problem att hävda sig i 

styrelsesammanhang och andra möten, speciellt då hon var den enda kvinnliga deltagaren. 

Om gruppen har stor övervikt av det ena könet resulterar det i att det underrepresenterade 

könet har svårare att få sin röst hörd och därmed förståelse för sina åsikter. I näringslivet utgör 

vanligtvis kvinnan det underrepresenterade.  

  

Praktiska förutsättningar för kvinnligt företagande 

Studien visar att familjen inte utgör något hinder utan snarare är en positiv tillgång för de 

kvinnliga företagarna i likhet med Sundin & Holmqvists (1989) studie (se Näsman 1992, s. 

II:124). Mannens engagemang i hemmets sysslor är värdefullt och make/sambo och 

tonårsbarn utgör även ett bra arbetstillskott i företaget vid arbetstoppar. Företagandet ökar 

även potentialen till en flexibel arbetstid vilket möjliggör anpassning till 

familjeangelägenheter för kvinnan. 

 

Studien visar att företagande ofta varit en bra väg i livet. Detta har visats igenom att de 

intervjuade kvinnorna haft en positiv livsinställning samt upplevt sig värdefulla på olika sätt. 
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Näsman menar även att hon upplevt de kvinnliga företagarna som om de vore yngre än den 

ålder de uppgivit. 

 

Kvinnligt företagande i framtiden 

Entreprenörskapet är en avgörande faktor för företagandet och kan ha ett samband med 

risktagandet. Risktagandet kan kopplas till självkänslan som är viktig för kvinnor som vill 

starta företag. Denna faktor har en mycket avgörande betydelse för möjliggörandet för 

kvinnligt företagande. Näsman är övertygad om att antalet kvinnoföretagare kommer att öka 

och därmed få större betydelse i svenskt näringsliv. 

 

 

4.4.2. Hallandsstudien, (Näsman 1996/1997).  

 

Uppväxtmiljö och Familj 

Samtliga intervjupersoner i Hallandsstudien hade växt upp i en familj med både mamma och 

pappa. Kvinnorna anger att stämningen varit god i familjen och kommunikationen bra 

förutom två intervjupersoner som angav att uppväxten varit mindre bra. Bland de intervjuade 

som hade haft en positiv uppväxtmiljö hade familjen spelat en stor roll eftersom 

familjemedlemmarna gjort mycket tillsammans. Författaren menar att detta kan kopplas till 

McClelland (1967) som talar om betydelsen av ett energiskt uppförande under barndomsåren 

då det främjar entreprenöriellt handlande i det fortsatta livet (se Näsman 1996/1997, s. 

III:144). 

 

Samtliga intervjuade menar att de upplevt sig lika mycket värda som om de vore pojkar under 

uppväxten. Drygt hälften av intervjupersonerna upplevde sig som ”pappas flicka”. En 

tredjedel av de intervjuade har även haft starka förebilder i form av sina mammor då de också 

varit egna företagare. En av de intervjuade hade växt upp i ett hem där det manliga och 

kvinnliga könet varit totalt jämställt vilket hon upplevt som positivt. Dock skapade detta 

problem utanför hemmet för personen i fråga då hon mötte situationer där hon på grund av sitt 

kön värderades lägre vilket ledde till att kvinnan i fråga protesterade. 
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En av de kvinnor som saknat en harmonisk uppväxt på grund av svåra hemförhållanden hade 

jobbat länge för att skapa en positiv självkänsla. Då självkänslan så småningom växte vågade 

kvinnan starta en egen verksamhet. Författaren konstaterar att självkänslan oftast har sin 

grund i uppväxten men att den även kan utvecklas senare under livet. En bra självkänsla 

fungerar som en motkraft till en potentiell negativ styrning av samhällets genussystem för 

kvinnors utvecklingsprocess. 

 

Liksom i Jämtlandsstudien konstateras att självkänsla och familjestöd är viktiga 

förutsättningar för företagandet. De flesta av de 17 intervjuade kände ett stöd från familjen 

och många av kvinnorna hade hjälp av man och barn i företagandet.  

 

Drivkrafter 

Några drivkrafter som framkommit av Hallandsstudien är livskriser, arbetsskada och 

utbrändhet vilket resulterat i eget företagande och liksom i Jämtlandsstudien poängterar 

kvinnorna i Hallandsstudien att social vinst är viktigare än ekonomiska resultat. Endast en av 

kvinnoföretagarna uttalar att hon ansåg att det var ”roligt” att tjäna pengar. 

 

Företagande och genussystem 

Många av företagarna upplever genussystemet som relativt balanserat vad gäller företagandet 

som sådant. Detta trots att flera kvinnor har ifrågasatts hos ALMI Företagspartner7 blivit 

nekad utbildningsplats eller haft större svårigheter gällande bankkontakter på grund av det 

kvinnliga könet.  

 

Två av de intervjuade egenföretagarna uppger sig som arbetare inom branschen istället för 

företagare när de träffar nya människor. Detta på grund av att de upplever att omgivningen 

anser att företagandet är negativt.  

 

Flera av intervjupersonerna upplever också att avundsjuka från grannar och andra kvinnor är 

vanligt på grund av deras företagande och en av de intervjuade anger att kunderna förväntade 

sig att hennes service skulle vara billigare på grund av att hon var kvinna. Avund ses som ett 

                                                 
7 ALMI Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till 
redan etablerade företag som vill utvecklas. 
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stort problem hos företagarna eftersom det lett till konflikter med familj och bekanta och i 

vissa fall förlorade vänner. 

 

 

4.5  Våga vara egen, (Götebo Johannesson, 2001). 

Våga vara egen är en bok skriven av Pia Götebo Johannesson. Bokens syfte är att skapa en 

debatt om det kvinnliga företagandets villkor genom att beskriva olika kvinnors företagande 

livssituation utifrån det de själva berättar. Ämnen såsom företagsstart, finansiering, 

framtidsplaner och sociala kontakter behandlas etc. Intervjuerna i boken har tolkats och 

analyserats kvalitativt vilket stödjer vårt vetenskapliga synsätt. Djupintervjuer genomfördes 

med 28 kvinnor mellan 1997 – 1999. Bland intervjupersonerna fanns både kvinnor som drivit 

verksamhet tidigare och kvinnor med nystartade verksamheter inom olika branscher. 

Författaren delar i boken upp de intervjuade i tre grupper utifrån verksamhetsområde. Den 

första gruppen benämner hon Handlarna/Hantverkarna, den andra gruppen Frilansarna och 

den tredje och sista gruppen Entreprenörerna.  

 

Uppväxtförhållanden  

Handlarna/Hantverkarnas uppväxt präglades av en omgivning inom hantverk. Uppväxten var 

viktig för dessa vilket de ville bära med sig in i vuxenlivet. Kreativt skapande var en viktig 

del för denna grupp. 

  

Frilansarnas uppväxtförhållanden präglades av såväl uppbrott och växlingar som nära 

relationer och intressekontinuitet. Någon form av intellektuell sysselsättning hade varit målet 

ända från ungdomsåren för denna grupp. Frilansarnas föräldrar arbetade ofta inom 

intellektuella yrken eller var egenföretagare. Vägen till ett eget företag hade för dessa många 

gånger varit slingrig och omvägarna många. Det fanns dock undantag i denna grupp, bl.a. 

Fiona. Fiona hade sina rötter i arbetarklassen. Fiona var en kvinna som hade haft en trasslig 

uppväxt och tidigt känt av ett utanförskap i de kretsar hon rörde sig i på grund av att den 

intellektuelle mannen var en norm i dessa sammanhang. Frida, som var en annan av 

Frilansarna kände pressen från sina föräldrar att hon skulle ”bli något”. Detta ledde till att 

hon upplevde att kraven och förväntningarna hemifrån var en belastning.  
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Entreprenörerna hade växt upp i hem där chefspositioner och egenföretagande var vanligt 

förekommande. Uppväxtmiljön var ofta präglad av snabba förändringar och stor rörlighet. 

Flera av de intervjuade hade växt upp i ett flertal länder i världen. Eva som var en av de 

intervjuade Entreprenörerna hade växt upp med både en mamma och en pappa som drev 

flertalet egna företag, därför var kvinnligt företagande aldrig något annorlunda för Eva. Ella, 

en annan av Entreprenörerna hade inte växt upp med företagande föräldrar men hade däremot 

bott på elva olika platser i olika delar av världen innan hon fyllde 11 år, samt som ung gjort 

långa äventyrsresor på egen hand. Hon hade blivigt fostrad att stå på egna ben och hon 

poängterar att hon var van vid utmaningar och snabba kast i tillvaron och på så sätt anpassade 

sig till nya förhållanden. Ytterligare en utan Entreprenörerna, Elin, trodde att hennes 

framåtanda bottnade i barndomsmiljön.  

 

Till skillnad från Handlarna/Hantverkarna och Frilansarna verbaliserade Entreprenörerna 

föräldrarnas direkta inflytande inte enbart gällande yrkesval utan också gällande övriga 

livsvillkor för egenföretagsverksamhet och chefsjobb.  

 

”Influenser från barndomshemmet är således ganska vanliga. Detta kanske är ännu mer 

påfallande ur ett europeiskt perspektiv, då ett flertal studier pekar på att en tradition av 

entreprenörskap i familjen i allmänhet och förekomsten av en fader som är egenföretagare i 

synnerhet, är viktiga bakgrundsfaktorer som påverkar kvinnligt entreprenörskap.” (Dominigo 

& Moltó 1999 se Götebo Johannesson 2001, s. 22) 

 

Pappas flicka 

Kvinnliga företagare har även utmanat ett genussystem genom att överträda de normer som 

finns gällande kvinnligt och manligt i företagsvärlden. Näsmans (2000) erfarenhet var att 

många av de undersökta kvinnliga företagarna hade upplevt sig vara ”pappas flicka” under 

uppväxten. Pappan hade intresserat sig för dessa kvinnor men detta innebar inte på något sätt 

att mödrarna uteslutits. Stora delar av de intervjuade hade mammor som var företagare.  

 

Entreprenörerna i denna bok berättar om liknande mönster där papporna fungerat som starka 

förebilder och uppmuntrat döttrarna vilket resulterat i att de varit ”pappas flickor”. Det var 

inte heller ovanligt att Entreprenörerna startat företag i mansdominerade branscher.  
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Drivkraft och Målmedvetenhet 

Många forskare har försökt hitta motiv och drivkrafter hos småföretagare och kommit fram 

till att frihet, självständighet och möjligheten till självbestämmande är viktiga drivkrafter. 

Viljan att vara oberoende och behovet av självförverkligande är starkt (Beyer 1996, Hult m.fl. 

1998 se Götebo Johannesson 2001, s. 26-27). Ytterligare drivkrafter kan vara utlösande 

händelser av olika slag såsom vantrivsel på den tidigare arbetsplatsen, arbetslöshet och 

skilsmässa etc. Även positiva händelser såsom identifiering av affärsmöjligheter kan utgöra 

en drivkraft (Landström 1999 se Götebo Johannesson 2001, s. 27). ”Andra undersökningar 

har visat att kvinnor och män har en likartad motivbild till att starta egna företag, de små 

skillnaderna som finns är att kvinnor i större utsträckning än män uppger motivet oberoende 

och i mindre omfattning motivet att tjäna pengar.” (Lundström 1996 se Götebo Johannesson 

2001 s. 27) Författaren menar att Handlarna/Hantverkarna och Frilansarnas drivkrafter 

främst grundar sig i en påfrestande social eller ekonomisk situation samt längtan av att nå 

områden där deras personliga förutsättningar utnyttjas till fullo. Drivkraften för 

Handlarna/Hantverkarna och Frilansarna var alltså främst försörjning, men självständighet, 

trivsel och ilska riktad mot tidigare arbetsförhållanden är också exempel på drivkrafter hos 

dessa grupper. Entreprenörerna stod för den absolut tydligaste individualismen i företagandet 

samtidigt som Frilansarnas frihetsbejakande motiv skilde sig från Handlarnas/Hantverkarnas 

motiv som var självhändelseinriktat. Det var inte materiell trygghet som Frilansarna i första 

hand sökte. 

 

Ekonomisk och social självkänsla, heltidslön och att slippa ifrån en underordnad ställning 

med känslan av utnyttjande är ytterligare exempel på drivkrafter som kvinnliga företagare 

anger sig ha. Återkommande poängterar flertalet kvinnliga företagare att pengarna varit av 

mindre vikt. En av de intervjuade uttrycker sig så här ”Man skall inte bara tänka på pengar”.  

 

Hos Entreprenörerna återfinns den största målmedvetenheten i företagsstarten. 

Handlarna/Hantverkarna och Frilansarna utnyttjade ofta rådgivning vid företagsstarten. 

ALMI och NyföretagarCentrum8 är exempel på rådgivande organ som dessa grupper sökte sig 

                                                 
8 NyföretagarCentrum finns i 80 orter i landet och ger kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Varje centrum har 

erfarna rådgivare och en styrelse med förankring hos det lokala näringslivet, kommunen och myndigheter. Se vidare på 

www.nyforetagarcentrum.se 



Kvinnligt företagande, entreprenörskap och jämställdhet 
Vad har hänt i litteraturen under det senaste decenniet 

 
 
 

Kajsa Johansson & Zandra Andreasson 
43 

till. Ingen av de intervjuade Entreprenörerna hade vänt sig till de rådgivande organ som 

Handlarna/Hantverkarna och Frilansarna utnyttjade. Entreprenörernas strategier präglades 

istället av självtillit och offensiv personlig läggning. Entreprenörerna talar främst om att testa 

och förverkliga egna idéer. Nyfikenhet är också en drivkraft som återfinns hos 

Entreprenörerna. En av de intervjuade Entreprenörerna menar också att tillfredställelsen av 

sitt eget ego, genom att klara saker, är en stor drivkraft. 

 

Försiktighet och risktagande  

Finansieringens hinder och möjligheter innebär både försiktighet och risktagande. ”För att ett 

företag ska lyckas måste man satsa.” (Götebo Johannesson, 2001, sid. 39) Två generella 

tillvägagångssätt kan dock urskiljas för hur de intervjuade hade lagt upp sina ekonomiska 

strategier i företagsstarten, försiktighet och risktagande. Dessa två är emellertid inte helt 

väsenskilda eftersom omständigheter såsom förkunskaper, förväntningar och relationer till 

företagande som sådana påverkar den ekonomiska och individuella livsstrategin. Många av de 

intervjuade kvinnorna beskriver försiktigheten som typiskt kvinnlig men den stämmer inte in 

på alla. Eva, som hade förkunskaper både inom juridik och ekonomi, kastade sig ut i 

affärslivet och satsade ”stenhårt” med egna pengar. Hon hade ingen annan säkerhet än sin 

egen ”magkänsla”. Alla hade dock inte den administrativa och ekonomiska kompetens som 

Eva och de andra Entreprenörerna rådde över. De flesta nyföretagare behöver någon form av 

stöd och rådgivning vid starten. Detta stöd behöver dock inte komma från myndigheter utan 

kan utgöras av familjemedlemmar och bekanta eller olika nätverk. En vanlig strategi hos 

Handlarna/Hantverkarna och Frilansarna var att växa långsamt för att på så sätt skapa en 

form av trygghet medan Entreprenörerna snarare såg den ekonomiska otryggheten som en 

drivkraft. 

 

Bilder av den kvinnliga företagerskan 

Kvinnliga företagare framställs som ”Den manhaftiga superkvinnan” osv. i massmedia men 

verklighetsförankringen av denna bild är starkt betvivlad, inte minst hos många kvinnliga 

företagare. Medias framställningar skapar inte bara orimligt höga förväntningar utan orsakar 

också att fördomar förankras. En av de intervjuade menar att det eleganta och superfeminina 

skalet är falskt. ”Superkvinnan” är orealistisk. Entreprenörerna var emot särbehandling. 
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Tanken om de komplementära egenskaperna var för denna grupp viktig och dessutom en källa 

till utveckling. 

 

 

4.6 Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv (Henreksson, 2004). 

Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv är skriven av Magnus Henreksson, 

nationalekonom och professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är innehavare av 

Jacob Wallenbergs forskningsproffesur i ekonomi med särskild inriktning mot det svenska 

näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken. Han bygger sitt resonemang i denna 

bok på sin mångåriga forskning kring villkoren för företagande och entreprenörskap i Sverige. 

Bokens syfte är att ge en bild av dagens bristande jämställdhet och den ojämna 

könsfördelning av den ekonomiska makten i näringslivet. 

 

Kvinnligt entreprenörskap 

Till för bara ett par decennier sedan fanns det få kvinnor som utan familjeband uppnått höga 

maktpositioner i näringslivet. Nu börjar det bli fler kvinnor på högre positioner i näringslivet 

men för att nå dit har kvinnorna tagit många avgörande beslut om utbildning, bransch, 

avvägningar mellan karriär, familjebildning och ansvarsfördelningen i hemmet osv. 

 

Joseph Schumpeter, nationalekonom, i sin klassiska analys av entreprenörens betydelse för 

förnyelse och ekonomisk utveckling menar att entreprenörskap, utöver förmåga att se det nya, 

förutsätter ett stort psykiskt utrymme att förverkliga sina visioner och att man inte är rädd för 

att avvika från mängden. Ett exempel om något på entreprenörskap är att vara kvinna och 

bryta ny mark genom att sträva efter makt i näringslivet utan att vara predestinerad till detta 

via familjeband. 

 

Är jämställdhet en kvinnofråga? 

Jämställdhet är ett mångfacetterat begrepp som knappast kan ges en klar definition, eftersom 

ett jämställdhetsperspektiv i princip kan anläggas på alla mänskliga aktiviteter. Det råder 

dessutom olika uppfattningar om när jämställdhet egentligen uppnås. Är det när kvinnor och 
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män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter eller när kvinnor och män har 

uppnått samma ställning och inflytande? 

 

Även om formella hinder, såsom hinder på arbetsplatsen och ansvar för hem och familj, tas 

bort tvingas kvinnor göra karriär på den idag dominerande gruppens, de vita heterosexuella 

männens, villkor. Trots detta går utvecklingen idag snabbt framåt och det råder idag stor 

skillnad gällande jämställdhet gentemot för ett par decennier sedan. Kvinnor är självständiga 

och handlingskraftiga individer, fullt kapabla att handla taktiskt för att uppnå sina mål på 

samma villkor som män, bara villkoren i praktiken inte gynnar män. 

 

Effekter av kvinnligt företagande 

I den mån kvinnor är direkt eller indirekt diskriminerade på arbetsmarknaden kan goda 

betingelser för egenföretagande och nyföretagande bli en fungerande kanal för att motverka 

detta. Ett livaktigt och framgångsrikt kvinnligt företagande kan förväntas ha en rad positiva 

effekter som på sikt bör leda till en jämnare könsmässig fördelning av makten i näringslivet. 

Vi kan se att; 

• Egenföretagande erbjuder en viktig arena för utveckling av kvinnlig entreprenörs- och 

företagsledarkompetens. 

• Kvinnliga entreprenörer blir viktiga förebilder för andra kvinnor. 

• I den mån kvinnligt ägda företag växer sig stora kommer detta att lägga grunden till 

nya stora förmögenheter som kontrolleras av kvinnor. 
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5. Tolkning 

Detta kapitel utgör tolkningen av vår studie. Vi har valt att presentera tolkningen under ett 

antal rubriker som vi finner intressanta och som har berörts av flertalet böcker i vår empiri 

och teori. Därefter följer det avslutande kapitlet där vi kommer redogöra för de slutsatser vi 

kommit fram till utifrån studien. 

 

Bilder av den kvinnliga företagerskan 

Vi konstaterade redan i inledningskapitlet att kvinnan är underkuvad mannen gällande 

företagande, vilket bekräftas i samtlig litteratur vi studerat i såväl empiri som teori. Det 

manliga företagandet är till exempel normen medan det kvinnliga är undantaget. Det manliga 

har behållit sitt högre värde eftersom könsordningen i vårt samhälle innebär att män, och det 

män gör, värderas högre än kvinnor och kvinnors handlingar. Eftersom mannen är en norm 

betraktas manliga företagare oftast utan hänsyn till könsaspekten vilket innebär att manliga 

företagare ses synonymt med företagare. Både vår teori och empiri ger samma förklaringar 

till att företagande och entreprenörskap har en manlig prägling. Kvinnliga företagare är för det 

första långt färre än manliga företagare 25 procent kvinnor kontra 75 procent män (se 

Holmqvist & Sundin, 2002, s. 11 & 13). Denna fördelning av företagsverksamhet har varit 

bestående under hela den studerade perioden vilket är uppseendeväckande siffror enligt oss. 

Vi kan konstatera att utvecklingen är näst intill stillastående vad gäller kvinnligt företagande 

och entreprenörskap i såväl praktik som teori. För det andra kräver företagande ett stort 

engagemang vilket är ett viktigt element i genusstämplingen. Många arbetstimmar krävs 

vilket kvinnor inte har tillgång till på samma sätt som män eftersom kvinnan fortfarande är 

huvudansvarig för hem och familj.  

 

Vi kan också se att kvinnors ”osynlighet” är omdiskuterat i litteraturen. Osynlighet är ett 

begrepp som har använts under hela den studerade perioden (1992-2004) i såväl teori som 

empiri. Vad osynligheten bottnar i finns det dock flera exempel på. Teorin ger 

familjeföretagandet som exempel där kvinnan sällan registrerats som företagare trots sin 

delaktighet och empirin talar om att typiskt kvinnliga branscher kan vara en orsak till den 

kvinnliga osynligheten. Manliga branscher är de som räknas och oftast de som genererar mest 
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pengar. Effekterna av kvinnans osynlighet inom företagssfären resulterar i problem gällande 

seriösa bemötanden vid kontakter med kunder, leverantörer, banker och andra rådgivare. Det 

finns dock en motstridighet gällande detta eftersom Bernström (1993) menar att kvinnliga 

företagare inte är osynliga och därför inte heller är offer i samhället. Bernström konstaterade, i 

sin bok som är utgiven år 1993, att den politiska retoriken måste förändras genom att kvinnor 

uppmärksammas och att kvinnligt företagande främjas för att på så sätt skapa ökade 

möjligheter för samhällets tillväxt.   

 

Genom att jämföra de böcker vi valt under perioden kan vi snabbt konstatera att mycket lite 

har hänt inom området vad gäller synen på kvinnors medverkan i näringslivet och i synnerhet 

synen på kvinnliga företagare och entreprenörer. Samma ämnen och samma sätt att beskriva 

bilden av den kvinnliga företagerskan används i början av 1990-talet som idag. Vi kan se att 

flertalet forskningsrapporter har producerats inom detta ämne under den studerade perioden, 

där speciellt Carin Holmqvist och Elisabeth Sundin haft en verksam roll. Dessvärre ser vi inte 

att dessa rapporter gett några resultat i praktiken eftersom vi fortfarande har samma fördelning 

mellan kvinnliga och manliga företagare, nämligen 25 procent kvinnliga företagare kontra 75 

procent manliga, idag som för ett decennium sedan. 

 

Genus och Kön 

I Sverige introducerades genusbegreppet år 1990 men det är först under den senare delen av 

vår studie som begreppen genus och genusteori används mer frekvent. Det är mitten av 1990-

talet som vi ser att begreppen används på ett mer naturlig sätt i den litteratur vi studerat. År 

1995 skrev Sundin om företagande i genussystemet, detta resonemang innehöll frågor kring 

de könsstämplade egenskaper som människor har. Beroende på om de tillhör en man eller 

kvinna är de positiva eller negativa.  Hon skriver att en äventyrlig man och en äventyrlig 

kvinna ger helt olika associationer. Vi ser att detta har förändrats eftersom vi inte gör någon 

skillnad i association mellan dessa två. Dock instämmer vi i att de karakteristiska drag som 

präglar företagande i grunden är positivt manliga. Kvinnor som är företagare får genom sin 

verksamhet ingen positiv bekräftelse såsom män får. 

 



Kvinnligt företagande, entreprenörskap och jämställdhet 
Vad har hänt i litteraturen under det senaste decenniet 

 
 
 

Kajsa Johansson & Zandra Andreasson 
48 

Vi kan konstatera att begreppen kön och genus dök upp någon enstaka gång på tidigt 1990-tal 

men att det är först i början av det här decenniet som det diskuteras mer och är naturligt 

återkommande i litteraturen som handlar om kvinnligt kontra manligt. Vi instämmer i att när 

man talar om entreprenörskap och företagande så menar man män som företagare men pratar 

man om kvinnor så måste man säga kvinnor som företagare för att inte förvirra.  

 

Uppväxtens betydelse 

Genom samtliga böcker vi studerat som berör uppväxtförhållanden, oavsett utgivningsår, kan 

konstateras att uppväxten är viktig och således behandlas ämnet flitigt i litteraturen. Vidare 

kan vi se att uppväxten medfört självkänsla, tillit och trygghet, som också poängteras i den 

undersökta empirin som viktiga förutsättningar för företagsverksamhet. Självkänslan 

behandlas speciellt ingående som den viktigaste förutsättningen för företagandet och då i 

synnerhet för kvinnor. En bra självkänsla kan dock fås på andra sätt än under uppväxten, men 

uppväxten spelar en viktig roll i uppbyggandet av en god självkänsla och ökar på så vis 

möjligheterna för företagande och entreprenörskap enligt vår tolkning. Även relationen till 

fadern understryks vara av stor vikt i litteraturen under hela den studerade tidsperioden. Vi 

tolkar detta som att självkänslan utgör den primära förutsättningen för företagande och att 

goda uppväxtförhållanden, där flickor behandlas likvärdigt som pojkar i sin omgivning av 

båda föräldrarna, främjar en god självkänsla som i sin tur främjar företagande och 

entreprenörskap. 

 

Vikten av genussystemet under uppväxttiden, det vill säga värdet kvinnorna haft som flickor i 

jämförelse med sina bröder och pojkar i omgivningen, berörs i litteraturen från tidigt och 

mitten av 1990-talet. Vikten av lika värde framhålls som viktigt av intervjupersonerna i den 

studerade litteraturen. Likaså motverkas genussystemets bidrag till maktbalansen mellan 

manligt och kvinnligt av en god papparelation under uppväxten. Genussystemet är en del av 

den entreprenöriella processen och flickors papparelation en del av genussystemet. En god 

papparelation är också en del av processen och kan på så sätt bidra till att flickor i större 

utsträckning väljer företagande. Papparelationen utgör uppenbarligen en speciell roll i 

skapandet av förutsättningar för kvinnors framtida verksamheter enligt litteraturen från början 

av 1990-talet men även senare litteratur bekräftar pappans viktiga roll.  
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Sammantaget kan vi konstatera att den studie från mitten av 1990-talet (1996/1997) som vi 

studerat i vår empiri presenterar samma saker som studierna från tidigt 1990-tal gällande 

uppväxtförhållandena. 

 

Litteraturen från tidigt (1992 och 1993) och mitten (1996/1997) av 1990-talet behandlar alla 

typer av företagare under samma rubriker vilket den studerade litteraturen från tio år senare 

inte gör. I Våga vara egen från 2001 delas kvinnligt företagande in i grupper och respektive 

grupps förutsättningar specificeras separat. Detta ser vi som ett framsteg eftersom olika 

faktorer under uppväxten konstateras vara av olika vikt beroende på vilken typ av företagare 

det handlar om. Kreativt skapande var en viktig del för företagare som var aktiva inom 

hantverk medan kvinnliga företagare som jobbade på frilandsbasis ansåg att föräldrarnas 

bidrag och uppmuntran till intellektuell sysselsättning hade varit avgörande. Föräldrarnas 

egen sysselsättning belyses även i denna litteratur. Här konstateras att inte bara en trygg 

uppväxtmiljö är av stor betydelse utan också föräldrarnas egen sysselsättning. För 

entreprenörerna fastställs till och med att uppväxtmiljön inte alls behövde vara speciellt stabil 

i form av en fast tillvaro det var snarare en fördel om uppväxtmiljön var präglad av snabba 

förändringar och stor rörlighet eftersom det enligt empirin främjar entreprenörskapet.  

 

Vi kan slutligen konstatera att uppväxten spelar stor roll för huruvida kvinnligt företagande 

och entreprenörskap främjas i vårt samhälle men det vill inte säga att det enbart finns en bästa 

uppväxtmiljö som skapar företagare och entreprenörer på löpande band. Det finns även 

exempel på lyckade företagare som växt upp i ett hem där pappan inte haft lika mycket tilltro 

till dottern vilket fungerat som en drivkraft i sig. Pressen från föräldrarna på att ”bli något” 

kan dock lika väl upplevas som en belastning och få motsatt effekt på kreativiteten och 

därmed hindra nyskapandet i form av företagande och entreprenörskap. 

 

Drivkrafter 

Drivkrafter är liksom uppväxtförhållanden ett ämne som behandlats flitigt i litteraturen. 

Drivkrafterna kan vara många såsom en bättre anpassad familjesituation (1992), motstånd 

från pappan och livskriser (1993), arbetsskada och utbrändhet (1996/1997). Den studerade 

litteraturen från 2001 presenterar drivkrafterna på ett mer sammanfattat sätt men tillför 

egentligen inget substantiellt i jämförelse med den tidigare litteraturen. Denna litteratur 
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presenterar drivkrafterna genom att poängtera att såväl positivt som negativt utlösande 

händelser av olika slag är exempel på drivkrafter. De exempel som tas upp är händelser som 

vantrivsel på den tidigare arbetsplatsen, arbetslöshet och skilsmässa (negativa) och 

identifiering av affärsmöjligheter (positiva). I den senare litteraturen tas även skilda 

drivkrafter upp utifrån de olika typer av företagsgrupper som indelats av förefattaren. Vi ser 

att entreprenörer (som är den grupp som skiljer sig mest mot de andra företagarna) drivs av 

sin nyfikenhet och att testa nya idéer. Entreprenörerna menar också att tillfredställelsen av sitt 

eget ego, genom att klara saker, är en stor drivkraft. 

  

Genomgående ser vi dock att behovet av självförverkligande, självbestämmande och 

oberoende återkommer och poängteras utgöra de viktigaste drivkrafterna. Detta innebär också 

att kvinnliga företagare oftast prioriterar sociala vinster framför ekonomiska resultat. 

Pengarna utgör alltså inte den viktigaste drivkraften för kvinnliga företagare och 

entreprenörer.  

 

Enligt undersökningar ur vår empiri sa sig endast en kvinna vilja tjäna mycket pengar medan 

två av de intervjuade egenföretagarna presenterar sig som arbetare inom branschen istället för 

som egenföretagare när de träffar nya människor. Anledningen till det senare är att de 

upplever att omgivningen anser att företagandet är negativt. Flera kvinnor menar också att 

avundsjuka från grannar och andra kvinnor är vanligt på grund av att deras företagande ställer 

till problem. En av de intervjuade anger också att kunderna förväntade sig att hennes service 

skulle vara billigare på grund av att hon var kvinna. Är det då så att det är fult att tjäna mycket 

pengar eller besvärligt för kvinnor som tjänar mycket pengar på grund av dåliga attityder från 

samhället och vad är det i så fall som ligger till grund för dessa attityder? Varför förväntas 

kvinnor ta mindre betalt än män för samma produkter? För faktum är att vi kan konstatera att 

många kvinnliga företagare upplever att de uppfattas negativt från omgivningen om de ser att 

kvinnorna har tjänat ”stora pengar” vilket vi tolkar som en av anledningarna till att pengar 

sägs vara en mindre viktig drivkraft än sociala vinster. 
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Jämställdhet 

Jämställdhet är ett begrepp som diskuteras genom alla böcker på ett mer eller mindre tydligt 

sätt. I de böcker som enbart berör jämställdhet, Kvinnor och jämställdhet från 1992 och Vägar 

till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv från 2004 konstateras att jämställdhet är en 

komplicerad fråga och därmed blir villkoren mellan kvinnor och män inte verkligt belysta. En 

viktig skillnad mellan dessa två böcker är dock att den litteratur som berör jämställdhet idag 

har undersökt begreppet vidare och djupare. På tidigt 1990-tal rekommenderades kvinnor att 

gifta sig av ekonomiska skäl eftersom det innebar större trygghet vid en eventuell skilsmässa. 

Ett sådant påstående skulle troligtvis inte förekomma idag trots alla ”gold diggers” som finns.  

 

Övrig litteratur som ligger till grund för vår empiriska studie talar också om jämställdhet. 

Dock kan vi konstatera att dessa böcker resonerar om jämställdhet ur ett indirekt perspektiv. 

Empirin jämför kvinnligt och manligt som sådant utan att frekvent beröra ordet jämställdhet. 

Kvinnligt ställs mot manligt vilket gör att vi kan tolka hur jämställdheten förändrats. Vi kan 

genom empirin utläsa att ingen större förändring har skett inom området företagande och 

entreprenörskap eftersom mannen fortfarande utgör normen och kvinnan undantaget. 

Kvinnans ställning är mer jämställd i det Svenska samhället i jämförelse med många andra 

länder. Dock är denna jämställdhet många gånger skenbar gällande företagande och 

entreprenörskap. Detta visas exempelvis genom stora skillnader i yrkeskarriär mellan könen 

som naturligtvis är till männens fördel.  

 



Kvinnligt företagande, entreprenörskap och jämställdhet 
Vad har hänt i litteraturen under det senaste decenniet 

 
 
 

Kajsa Johansson & Zandra Andreasson 
52 

6. Slutsatser 
Nedan kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till genom att besvara våra 

frågeställningar. Vi kommer även att redogöra för förslag till fortsatt forskning och 

avslutningsvis kommer vi kommentera uppsatsens bidrag och brister. 

 

6.1 Konklusioner 

Vi kan utifrån vår studie konstatera att de teman som presenteras i litteraturen idag inte i 

någon större utsträckning skiljer sig mot de teman som presenterades i början av 1990-talet. 

Samma teman diskuteras genom såväl vår empiri som teori. De två största skillnaderna som vi 

kan utläsa är för det första att de teman som presenteras diskuteras mer djupgående och 

detaljerat. För det andra kan vi se en tydlig förändring i användningen av begreppen kön och 

genus. Användningen av genusbegreppet har under det senaste decenniet ökat markant på 

bekostnad av könsbegreppet som används allt mindre. 

 

Vi drar också slutsatsen att få förändringar gällande synen på företagande, entreprenörskap 

och jämställdhet har skett i litteraturen under den studerade perioden. Detta i sig har resulterat 

i att det i praktiken inte heller har skapats några ökade förutsättningar för kvinnligt 

företagande och entreprenörskap eftersom jämställdheten fortfarande är relativt låg inom 

dessa områden. Detta bekräftas genom det låga antalet kvinnliga företagare (25 procent) som 

består år efter år i vårt land vilket är förvånansvärt. Vi konstaterar att en ändring måste ske 

inom attityder mot kvinnligt och manligt som sådant redan i uppväxten eftersom det direkt 

påverkar kvinnans underlägsna roll i samhället och indirekt kvinnligt företagande och 

entreprenörskap. Denna förändrade mentalitet krävs för att skapa de förutsättningar som 

behövs i Sverige för att tillväxten ska kunna utvecklas, ökas och skapa en bredare kompetens. 

  

Vi ser också ett stort hinder i ”gubbiga” 40-talister som förhindrar denna förändring genom att 

inte släppa in kvinnor i företagsvärldens nätverk. När det är dags för dem att kliva ner från 

”tronen” tror vi att det kommer att ske en stor förändring inom företagande i Sverige. 
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En annan slutsats vi kan dra gäller uppväxtens betydelse och relationen till fadern som 

ständigt återkommer och kommenteras i litteraturen. Somliga kvinnor anser att faderns stöd är 

oerhört viktig där betydelsen av att kvinnan under uppväxten har känt sig som ”pappas 

flicka”. Andra har inte haft något stöd från fadern under uppväxten utan snarare fått höra ”det 

klarar du aldrig” vilket i sig motiverat personen. Oavsett om pappan uppmuntrat och trott på 

sin dotter eller det motsatta har resultatet blivit detsamma, det vill säga att döttrarna har blivit 

företagare. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att relationen till fadern inte är avgörande, den 

kan vara såväl positiv som negativ men den utgör en speciell roll i skapandet av 

förutsättningar. Det finns inte heller en bästa uppväxtmiljö för skapandet av entreprenörer 

eller företagare, det är den egna självkänslan och tron på sig själv som skapar förutsättningen 

för skapandet av affärsverksamheter.  

 

Vi kan konstatera att drivkrafterna liksom uppväxtförhållandena kan vara av mycket 

varierande art. Trots detta kan vi fastställa att det finns en gemensam nämnare gällande motiv 

och motivation för kvinnliga företagare och entreprenörer. Målen präglas inte i första hand av 

en önskan av att tjäna stora summor pengar utan är av social karaktär. Vi kan därmed dra 

slutsatsen att så gott som samtliga kvinnor främst drivs av självförverkligande och välmående. 

 

Slutligen vill vi något utanför ramen till denna studie dra en intressant slutsats gällande 

författandet inom området, kvinnligt företagande och entreprenörskap, nämligen att 

övervägande del av den författade litteratur vi studerat hänvisar och refererar flertalet gånger 

till professorerna, Carin Holmqvist och Elisabeth Sundin. Vi kan därigenom konstatera att det 

i stort sett är dessa två som är grunden till den forskning som idag finns inom ämnet i Sverige.  
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6.2 Uppsatsens bidrag och brister 

Vår uppsats har bidragit till förståelsen av att det är oväsentligt hur många forskningsrapporter 

som produceras om inte samhällets attityder och värderingar ändras från grunden, dvs. från 

uppväxten, angående kvinnligt företagande och entreprenörskap. Om de attityder som finns 

idag och som funnits under hela historien får fortleva kommer Sveriges fortsatta 

samhällstillväxt, där kvinnors företagande utgör en viktig del, inte främjas utan snarare 

hindras.  

 

Studiens brister är flera. Dels präglas studiens tolkning och resultat av att vi är kvinnor och 

därav tolkar det vi läst ur ett kvinnligt perspektiv. Ytterligare en brist är att denna studie 

enbart består av en litteraturstudie vilket innebär att någon empirisk undersökning inte 

genomförts.  

 

Om vi istället för att genomföra en litteraturstudie utfört en empirisk studie hade 

undersökningen skiljt sig i väsentlig grad. För det första hade frågeställningarna varit helt 

annorlunda och studieperioden likaså. Detta hade i sin tur påverkat undersökningens teman 

och intervjuunderlaget.  

 

Nackdelen med en empirisk undersökning kan vara svårigheten att finna lämpliga företagare 

och entreprenörer som är villiga att medverka i studien. Ännu en svårighet vid en empirisk 

undersökning istället för denna litteraturstudie hade varit att behålla samma studieperiod, det 

vill säga 1992 till 2004 eftersom det ytterligare komplicerat möjligheten att finna företagare 

och entreprenörer då det inneburit att samtliga i studien inkluderade företagare och 

entreprenörer tvingats vara verksamma under en längre tid, minst tolv år, det vill säga sedan 

1992. Genomförandet av intervjuer innehållande frågeställningar omkring perioder så pass 

långt tillbaka i tiden skulle minska tillförlitligheten i det insamlade intervjumaterialet på 

grund av att intervjupersonernas tankar därom troligtvis modifierats med tiden.  

 

Fördelen med en empirisk undersökning hade varit att helt och fullt kunna välja 

intervjupersoner utifrån eget intresse samt att i större utsträckning undersöka ”nuläget” för 

kvinnliga företagare och entreprenörer. Vi diskuterar förslag till fortsatt forskning under 
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stycke 6.3 där vi bland annat tar upp intresset av genomförandet av en empirisk undersökning 

som uppföljning till denna studie.  

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Som konstaterats i tolkningskapitlet utgör inte pengar den viktigaste drivkraften för kvinnliga 

företagare och entreprenörer. Vi kan ställa oss frågan till varför det är så? Intressant vore att 

behandla frågan om detta i fortsatt forskning. Varför präglas kvinnors främsta drivkrafter av 

sociala vinster medan männen drivs av ekonomiska vinstintressen? Har detta att göra med den 

historia vi har inom näringslivet eller att mannen anses vara normen inom företagande? Vi 

ställer också frågorna om det är så att det är fult att tjäna mycket pengar eller besvärligt för 

kvinnor som tjänar mycket pengar på grund av negativa attityder från samhället? Och vad det 

i så fall är som ligger till grund för dessa attityder? Varför förväntas kvinnor ta mindre betalt 

än män för samma produkter? 

 

Slutligen skulle vi vilja se forskning som dokumenterar orsaker till varför det kvinnliga 

företagandet inte expanderar inom det Svenska näringslivet. Hur kan förhållandet mellan 

kvinnliga och manliga företagare bestå under en så lång tid trots all forskning som 

presenterats om kvinnligt företagande och entreprenörskap?  
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