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Målsättningen med denna avhandling är att undersöka hur unga kvinnliga 

högutbildade entreprenörer ser på sin framtida karriär i förhållande till 

entreprenörskapet och genus. Unga högutbildade kvinnor är en underrepresenterad 

grupp både som entreprenörer och forskningsobjekt. Forskning visar att ifall unga 

kvinnor redan i början av sin karriär gjorde ett medvetet val att satsa på en 

entreprenöriell karriär skulle genusklyftan minska inom både entreprenörskap och 

möjligen också på icke-kvinnodominerade branscher. 

För denna forskning gjordes åtta stycken semistrukturerade intervjuer. Genom sina 

livsberättelser tangerar intervjupersonerna de faktorer i livet som de själva upplevde  

som relevanta i förhållande till entreprenörskapet. I avhandlingen sammanknyts den 

kontextualiserade synen på kvinnligt entreprenörskap och genus med ett perspektiv 

från individnivå. Därtill demonstrerar avhandlingen hur entreprenörskapet är 

sammankopplat med en individs bakgrund, ålder, karriärpreferenser och genus. 

Resultaten visar hur karriärdiskursen, den upplevda självförmågan och kvinnligt 

entreprenörskap på ett bredare plan kan tillämpas för att förklara varför unga 

kvinnliga entreprenörer ser entreprenörskap som ett långsiktigt karriärval. 

Avhandlingens referensram består av i huvudsak nordisk forskning i kvinnligt 

entreprenörskap med inslag av karriärteori och en entreprenöriell karriärmodell. 

Forskningsstrategin är abduktiv och forskningsdesignen är en fallstudie med 

biografisk metod, det vill säga livsberättelser. Dataanalysen görs som en narrativ 

analys. 

Nyckelord: Entreprenörskap, kvinnligt entreprenörskap, karriär, unga, 

högutbildade. 
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1   INLEDNING 

Sedan den finansiella krisen på 1990-talet har politiken influerats av neoliberala tankar, 

som inverkat på välfärdssamhället ansvarsstrukturer. Detta i kombination med den 

växande marknadsekonomin och privatiseringen av den offentliga sektorn har lett till att 

politiker uppmuntrat till entreprenörskap som sysselsättningsalternativ, speciellt bland 

kvinnor. (Ahl, Berglund, Pettersson & Tillmar, 2014) Som forskningsområde är kvinnligt 

entreprenörskap relativt ungt, fast det under en kort tid uppnått status som en etablerad 

nisch (Jennings & Brush, 2013:662). Forskning i kvinnligt entreprenörskap, den 

entreprenöriella verksamheten, dess bakomliggande faktorer och former varierar dock 

mycket beroende på kontext och land. Samtidigt som forskningsområdet expanderar är 

kvinnligt ägda företag en av de snabbast växande grenarna inom entreprenörskap globalt 

sett. Dock är kvinnliga entreprenörer även i Finland, ett land som i övrigt anses vara 

föregångare i jämställdhet och kvinnors ställning på arbetsmarknaden, 

underrepresenterade. Endast 33% av alla företagare i Finland år 2014 var 

kvinnor.(statistikcentralen.fi/sysselsättning) Likväl visar det att segregation inom 

sysselsättning är både horisontal och vertikal (Kyrö, 2009:394). Kvinnligt 

entreprenörskap är ett aktuellt forskningstema med tanke på att kvinnliga entreprenörer 

gör en betydande insats för innovation, sysselsättning och välstånd i alla ekonomier 

(Brush, de Bruin & Welter, 2009:8). 

Denna avhandling fokuserar på unga, högt utbildade, kvinnliga entreprenörer och deras 

entreprenöriella karriärer. I avhandlingen ges berättarrösten åt kvinnorna själva som 

genom narrativa livsberättelser, som samlats in genom semistrukturerade intervjuer, 

redogör för hur de upplever och ser på sin roll, och karriär, som entreprenörer och 

kvinnor i dagens Finland. Avhandlingen behandlar två olika men relaterade 

forskningsområden; karriärteori från ett entreprenöriellt perspektiv och kvinnligt 

entreprenörskap.  Inom entreprenörskapslitteraturen behandlas ofta modeller och 

teorier om intention, det vill säga den entreprenöriella intentionen och vägen som leder 

till entreprenörskapet (Jennings & Brush, 2013:665; Henderson & Robertson, 

2000:282). Inom karriärteorilitteratur är ofta upplevd självförmåga [engelska: self-

efficacy] och angivna karriärpreferenser sammankopplade. Forskning i entreprenörskap 

har traditionellt fokuserat på entreprenöriella intentioner och övergång till 

entreprenörskap som enskilda unika beslut, vilket lett till att kopplingarna till övriga 

karriärval sällan varit i fokus. I dagens läge kan dock entreprenörskap ses mera som en 

naturlig del av karriären än som ett livslångt val. Det är således en lägre tröskel för unga 
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vars karriäruppfattning förändrats i takt med förändringarna på arbetsmarknaden att 

fatta ett entreprenöriellt karriärval. (Henderson &Robertson, 2000:282) 

Traditionellt har forskning på båda områden, kvinnligt entreprenörskap och 

entreprenörskap som karriär, fokuserat på den så kallade push och pull dikotomin. Dock 

har forskningen nyligen tagit en ny riktning då flera forskare, bland annat Hytti (2010) 

och Patterson och Mavin, 2009, hävdar att push och pull fenomenet är olika sidor av 

samma mynt då båda medverkar till alla karriärval, även det val som leder till 

entreprenörskap. Avhandlingen kommer att fokusera på ett relativt nytt 

forskningsområde inom de två ovan nämnda, närmare bestämt karriärprogression för 

kvinnliga entreprenörer. I Finland skulle kombinationen av dessa två 

forskningsområden vara en kombination som potentiellt kan bidra till nytt akademiskt 

värde. 

Eftersom avhandlingen kommer att fokusera på kvinnliga entreprenörer är genus ett 

avgörande begrepp i avhandlingen. Forskare fastslår i diskursen att övergången till 

entreprenörskap är en process som påverkas av genus, vilket gör det relevant att 

kombinera samt undersöka kvinnligt entreprenörskap och karriärbeslut (Klyver, Nielsen 

& Evald, 2010:474; Brush, de Bruin & Welter, 2009:18). Faktorer så som familj, 

utbildning och karriärplanering inverkar på den entreprenöriella verksamheten och 

karriärprogressionen och påverkas starkt av genus. I livsberättelserna som redogörs för 

i avhandlingen framgår detta tydligt.  

I och med att avhandlingens forskningsstrategi är abduktiv utfördes arbetsskedena i 

processen i enlighet med abduktion. Processen inleddes med insamling av tidigare 

relevant forskning och statistik, varpå detta sammanställdes i det andra kapitlet; den 

teoretiska referensramen. Avhandlingens metodologiska kapitel utvecklades i takt med 

att den teoretiska bakgrunden sammanställdes, och slutfördes då den teoretiska 

bakgrunden var färdigställd. Då det metodologiska kapitlet var sammanställt gjordes 

intervjuerna. När alla intervjuer ägt rum, transkriberades dessa som en grund för kapitel 

fyra; livsberättelser. Då alla livsberättelser redogjorts för analyserades de i kapitel fem. 

En diskussion kring avhandlingen och dess forskning gjordes i kapitel sex. 

1.1   Problemområde 

Entreprenörskap som karriär, speciellt för unga högt utbildade kvinnor, är ur ett 

sysselsättningsperspektiv på grund av den nuvarande arbetsmarknadssituationen ett 
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aktuellt och motiverat forskningstema. Hur unga kvinnor sysselsätts i början av sin 

karriär är avgörande för karriärens framtida utveckling (Mirchandani, 1999:225; Dyer, 

1994:8). Om unga kvinnor redan i början av sin karriär gör ett medvetet val att satsa på 

en entreprenöriell karriär skulle genusklyftan [engelska: gender gap] minska inom både 

entreprenörskap och icke-kvinnodominerade branscher. Det är således av stort värde att 

undersöka hur dessa unga kvinnliga entreprenörer ser på den egna karriären och dess 

utveckling. 

Entreprenörskap har under en relativt kort tid fått en allt mer synlig och befäst roll i 

samhällsdiskussionen. Det lyfts upp och poängteras allt oftare i media, speciellt i positiv 

anda, som ett sysselsättningsalternativ. Entreprenörskap är i dagens läge ett fenomen 

som uppskattas och uppmuntras av samhället på en bred grund. Kvinnligt 

entreprenörskap får dock inte samma synlighet och speciellt unga kvinnliga 

entreprenörer hamnar ofta i skymundan. Generellt sett är entreprenörskap ändå en 

sysselsättningsform som har ansetts passa bäst i den tidiga medelåldern och 

medelåldern. I och med denna utveckling av samhällsdiskussionen har även mindre 

grupperingar inom skaran av entreprenörer och möjligheterna entreprenörskap 

erbjuder dessa ”osannolika” grupper lyfts fram. Entreprenörskap ses i dagens läge som 

en möjlighet i karriären för alla åldersgrupperingar. För unga  kan entreprenörskap bli 

en inkörsport till en karriär och arbetslivet. 

Den finländska arbetsmarknaden håller på att förändras  i likhet med arbetsmarknaden 

i den övriga västerländska världen (Ahl, et al., 2014). Den kunskapsbaserade 

omgivningen domineras av informationsteknologi och nätverkande [engelska: 

networking], och är allt mindre beroende av läge med fragmenterad affärsverksamhet 

(Henderson & Robertson, 2000:279). Förändringarna på arbetsmarknaden har lett till 

att beslutsfattare försökt hitta lösningar till ett flertal växande problem, bland annat 

arbetslöshet bland unga och bland högutbildade. Entreprenörskap har även här lyfts 

fram som en av lösning. Denna forskning kommer att fokusera på en specifik gruppering 

som dessa förändringar i samhället berör i högsta grad; kvinnliga, unga, akademiskt 

utbildade entreprenörer. 

Även om attityderna och inställningar i samhället till entreprenörskap har förändrats och 

förbättrats under de senaste åren ses anställning ännu i dagens läge som det naturliga 

valet för många. Så som Neergaard och Thrane (2011:99) konstaterar, är det ett faktum 

att den nordiska välfärdsmodellens ideal ännu idag lyfter upp anställning framom 

entreprenörskap som det ideala sysselsättningsalternativet, speciellt för kvinnor. 
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Tidigare forskning inom kvinnligt entreprenörskap fokuserar främst på ämnet ur 

antingen ett nationalekonomiskt perspektiv eller ur ett socialt individualistiskt 

perspektiv. Det sociala perspektivet fokuserar specifikt på hur kvinnliga entreprenörer 

kombinerar entreprenörskapet med familj och barn genom att arbeta hemifrån 

(Jennings & Brush, 2013:685). 

Problemet är att, trots den positiva utvecklingen kring entreprenörskap som 

sysselsättningsalternativ i media och samhället,  väljer få kvinnor, speciellt unga och 

högutbildade, att se entreprenörskapet som en realistisk framtida karriär. Vid 

millenniumskiftet började endast 2% av alla utexaminerade magistrar, både män och 

kvinnor, sin karriär som entreprenörer (Akola, Heinonen, Kovalainen & Suvanta, 

2008:25). Det är således viktigt att undersöka hur de som redan gjort valet att bli 

entreprenörer ser på den egna framtiden och karriärutveckling, för att sedan möjliggöra 

detta alternativ för allt fler, vilket behövs på grund av arbetsmarknadens skiftning. 

Avhandlingen kommer att försöka besvara följande frågor; Hur unga kvinnliga högt 

utbildade entreprenörer ser på den egna karriären och på den framtida karriär 

progressionen, samt hur genus inverkar på detta. 

1.2   Syfte 

Forskningens målsättning är att undersöka ifall unga kvinnliga entreprenörer har klara 

långsiktiga karriärpreferenser i förhållande till det egna entreprenörskapet. 

Avhandlingens syfte är således att redogöra för hur unga högt utbildade kvinnliga 

entreprenörer tänker kring den egna karriärutvecklingen i förhållande till 

entreprenörskap på ett långsiktigt plan. Den entreprenöriella karriären erbjuder ett 

alternativ till den traditionella karriären i en etablerad organisation. Forskning i, och 

normalisering av, den entreprenöriella karriären kan potentiellt ha en stor inverkan på 

unga kvinnors sysselsättning och framtid i arbetslivet. För att uppnå detta är det relevant 

att undersöka, och redogöra för, de unga kvinnor som redan har en entreprenöriell 

karriär. 

Forskningsfrågan formulerades i enlighet med forskningens syfte och lyder således: 

Har unga högt utbildade kvinnliga entreprenörer långsiktiga karriärpreferenser och 

planer i förhållande till entreprenörskap? Hur ser dessa preferenser ut och är de 

kopplade till genus? 
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Avhandlingens forskning kommer att göras med kvalitativa semistrukturerade 

djupgående livsberättelseintervjuer med åtta kvinnliga högt utbildade entreprenörer. 

Avhandlingen kommer att bidra med nytt akademiskt värde, samt kunskap och 

förståelse inom ett aktuellt ämne som är i ett brytningsskede.  

1.3   Avgränsningar 

Den första och mest betydande avgränsningen kring forskningsfrågan är att 

avhandlingen endast kommer att behandla kvinnliga entreprenörer. I slutet av 2011 

fanns det i Finland 84000 kvinnliga företagare (Yrittäjyyskatsaus, 2012:129). Det 

betyder att endast en tredjedel av alla entreprenörer i Finland hör till det segment 

(kvinnliga entreprenörer) som kommer att behandlas i forskningen. 

En betydligt otydligare avgränsningar hänför till definitionen ”unga”. Hur definierar 

man om någon är ung? Att göra avgränsningen om vem som är ung är problematisk på 

många sätt. Man skulle kunna motivera att någon är ung/ icke-ung baserat på hur länge 

personen varit i arbetslivet. Denna argumentation försvåras dock av olika långa 

studietider och det omöjliga antagandet att alla skulle påbörja sin högre utbildning 

samtidigt. Ett potentiellt argument kunde vara att man är ung så länge  man inte bildat 

familj, som medför en stor livsförändring relaterat till arbetslivet och sysselsättningen. 

Detta argument är självfallet inte en hållbar akademisk avgränsning eftersom det inte 

går att sätta en siffra på när människor väljer att bilda familj. I denna avhandling 

kommer unga således att definieras enligt Statistikcentralens mest använda 

åldersgrupperingar. Den grupp som oftast benämns som unga är 18-24 åringar. En 

avgränsning med unga under 25 år skulle inte vara ändamålsenlig i avhandlingen då 

följande avgränsning är högutbildade och få under 25 åringar är högutbildade 

entreprenörer med arbetslivserfarenhet. Följande åldersgruppering är 25-34 åringar, 

vilket bättre passar ihop med avhandlingens syfte. Avgränsningen för unga kommer 

således i denna avhandling att vara under 35 åringar.  2014 var 1,6 % (1919 personer) av 

sysselsatta kvinnor i åldern 18-24 i Finland företagare. Motsvarande siffra för 

åldersgruppen 25-34 var 4,9% (11793 personer), vilket betyder att det 2014 fanns 13712 

under 35 åriga kvinnliga företagare i Finland. (statistikcentralen.fi/åldersgrupper) 

Avhandlingen kommer, som konstaterat, att fokusera på högutbildade unga kvinnor. I 

Finland hade 1 166 000 personer 2009 en högre utbildning, varav kvinnor utgjorde 57%, 

det vill säga 664 620 kvinnor. Statistikcentralen definierar högutbildade som personer 

som avlagt examen på minst institutnivå. En examen avlagd på institutnivå är en 
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kandidatexamen vid ett universitet eller en lägre högskoleexamen. Inom litteraturen 

görs ofta samma avgränsning på högutbildade som Statistikcentralen gjort, i 

avhandlingens litteraturkapitel behandlas således litteratur som berör högutbildade. 

(statistikcentralen.fi/högutbildade) 

1.4   Definitioner 

Att definiera vem som är en entreprenör är näst intill omöjligt då det inte råder någon 

tydlig konsensus inom den akademiska världen angående begreppet. Ahl (2002: 44-45) 

konstaterar att det finns en rad olika definitioner av begreppet men ingen vedertagen, 

universell, definition som skulle användas konsekvent inom forskningen. Johannisson 

(2005:28) beskriver entreprenörskapet som ”att på eget initiativ åta sig en nydanande 

uppgift, att anta utmaningen att förverkliga en egen idé, att forma en vision och verka för 

dess realisering.” Entreprenörens vilja är således avgörande för fullgörandet av det 

självåtagna uppdraget. I denna forskning  kommer begreppet entreprenör att tolkas 

relativt brett då det kommer att ses som ett synonym till begreppet företagare. Med 

entreprenör avses alltså följande: en person som äger åtminstone hälften eller mera av 

ett företag samt som har denna verksamhet som primär sysselsättning. Dyer (1994:12) 

tillägger att den generella entreprenörskapsrollen är en entreprenör som skapar och äger 

en organisation. Enligt denna definition måste entreprenören själv inte definiera sig som 

en entreprenör, men genom att skapa och äga en organisation har personen anammat 

den entreprenöriella rollen, vilket betyder att hen är en entreprenör. 

Begreppet förvärvsarbete kommer i denna forskning att definieras i enlighet med 

statistikcentralens definition av begreppet: 

”Förvärvsarbete utförs också av arbetsgivarföretagare, ensamföretagare, yrkesutövare, frilansare 
eller familjemedlemmar som arbetar mot lön i familjeföretag eller lantbruk och som producerar 
produkter eller tjänster för marknaden. En företagares arbete är förvärvsarbete, även om 
företagaren ännu inte erhållit försäljningsinkomst, vinst eller arvode, om det dock är avsikten med 
verksamheten.” 

I enlighet med förvärvsarbete kommer även begreppet sysselsättning i denna 

avhandling definieras enligt statistikcentralens definition; ”Till den sysselsatta 

arbetskraften hör alla 18-74-åringar, som var sysselsatta den sista veckan under året och 

som inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller 

civiltjänst.” (FOS, sysselsättning). Arbetskraften i Finland är indelad i sysselsatta och 

arbetslösa, entreprenörer hör således inom arbetskraftstatistiken till gruppen 

sysselsatta. 2014 var 10,7% av den sysselsatta arbetskraften (2,3 miljoner personer allt 
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som allt) företagare. Sysselsättning är ett relativt brett begrepp och baserar sig på 

uppgifter från arbetspensionsstatistik och skattemyndigheter.  

Upplevdsjälvförmåga definieras av Wilson, Kickul och Marlino (2007:388-389) som 

självförtroende med vilken en individ bedömer sina egna kunskaper och färdigheter 

inom ett visst område samt hur individen fattar beslutet att fullfölja sina ambitioner. 

Självförtroende är hur en individ uppfattar de egna färdigheterna och förmågorna. 

Då en vanlig karriär traditionellt definieras som endast det arbete en individ utför 

inverkar det personliga livet och familjen på den entreprenöriella karriären, vilket 

lett till en bredare definition för att omfatta de komplexa roller och dynamiker som den 

entreprenöriella karriären för med sig. Genom att använda en definition som belyser 

interaktionen mellan det entreprenöriella arbetet, familjen och personligt liv är det 

möjligt att dra nytta av mera robust karriärteori än den som endast fokuserar på 

arbetsroller. (Dyer, 1994:8) 

Termen och definitionen genus härstammar ur den feministiska teorin och särskiljer på 

biologiskt kön och socialt konstruerat kön. Genus är definitionen för det socialt 

konstruerade könet. Inom forskningsområdet kvinnligt entreprenörskap används på 

engelska termen gender vilket enligt praxis kan hänvisa till både biologisk och socialt 

konstruerat kön (Alvesson & Sköldberg, 2008:352). I enlighet med Ahls (2006) 

definition används översättningen och tolkningen att gender är lika med genus, och sex 

är lika med kön då det hänvisas till material som använts i denna  avhandling. För 

entreprenörskapsforskningen är det av stor vikt om begreppet genus ses som en social 

konstruktion eller som en variabel då man forskar inom kvinnligt entreprenörskap. Inom 

forskning är det även en fördel att se genus som en social konstruktion då det är 

analytiskt anpassat till en bredare kontext av frågeställningar. (Brush, de Bruin & 

Welters, 2009:19) Noteras bör även att definitionen, då den är en social konstruktion, 

kan variera beroende på tidpunkt, kontext och även kön emellan (Henry, Foss & Ahl, 

2015:5). 

1.5   Avhandlingens struktur 

Kapitel 1 i avhandlingen består av en allmän inledning som fungerar som introduktion 

till avhandlingen. Därefter beskrivs problembakgrunden och syfte, det vill säga varför 

avhandlingen behandlar detta specifika ämne och själva syftet med avhandlingen. I 
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kapitel 1 behandlas även avhandlingens avgränsningar och de definitioner som är 

väsentliga för avhandlingen. 

I det därpå följande kapitel 2 redogörs för tidigare forskning inom området i form av en 

litteraturgenomgång som bildar avhandlingens teoretiska bakgrund. Då avhandlingen 

berör två olika forskningsområden; kvinnligt entreprenörskap och entreprenöriell 

karriärteori, är avhandlingens teoretiska bakgrund uppbyggd så att den inleds med det 

ena området, går vidare med en kombination av de två områdena och avslutas med det 

andra området. Kapitel 2 inleds följaktligen med kvinnligt entreprenörskap som 

forskningsområde i allmänhet och hur feminism och genus påverkar forskningen kring 

kvinnligt entreprenörskap och själva entreprenörskapet. Utgångspunkten för 

avhandlingens teoretiska bakgrund är således ett institutionellt kontextperspektiv, 

varefter fokus  förs till den kvinnliga entreprenöriella individen och hennes liv. Därefter 

behandlas entreprenörskapet som en del av karriären och hur det kvinnliga 

entreprenörskapet samt genus påverkar karriäraspekten. Avhandlingens teoretiska 

bakgrund avslutas med en genomgång av entreprenöriell karriärteori, bland annat 

presenteras den entreprenöriella karriärmodellen av Dyer (1994). 

Kapitel 3 introducerar läsaren till avhandlingens metodologiska aspekter. Avhandlingen 

baseras på en abduktiv forskningsstrategi, som redogörs för ingående i kapitel 3. I 

kapitlet presenteras även avhandlingens forskningsdesign, vilken är fallstudie med 

biografisk metod, det vill säga livsberättelser. Avhandlingens urvalsstrategi samt 

datainsamlingsmetoder gås igenom, varpå dataanalysmetoden genomförligt beskrivs. 

Alla metodologiska val och faktorer i kapitel 3 redogörs för först på ett teoretiskt plan, 

varefter en förklarning hur dessa faktorer i praktiken tillämpas på denna avhandling 

följer. 

I kapitel 4 redogörs för de livsberättelser som utgör stommen för denna avhandlings 

forskning. Åtta unga, kvinnliga, högt utbildade entreprenörer intervjuades för 

avhandlingen. Eftersom varje livsberättelse är unik skildras livsberättelserna enskilt som 

en kort berättelse per intervjuperson.  

Analysen av avhandlingens data, livsberättelserna, görs i kapitel 5 genom en narrativ 

analys. Även reliabiliteten och validiteten i avhandlingen behandlas samt diskuteras på 

ett allmänt plan i kapitel 5. Faktorer relaterat till den entreprenöriella karriären och 

arbetslivet analyseras i enlighet med Dryes (1994) modell om den entreprenöriella 

karriären. I kapitel 5 analyseras även genusaspekterna av livsberättelserna och deras 
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inverkan på den entreprenöriella karriären, samt karriärprogressionen. Fokus i relation 

till genus ligger på hur unga kvinnor, som ofta är ensamföretagare eller entreprenörer i 

ett tidigt skede av de entreprenöriella karriären, möjliggör en kombination av familj, 

framtida familj och entreprenörskap. 

I kapitel 6 förs en diskussion kring genomförandet av avhandlingen, dess resultat och 

resultatet i anknytning till den teoretiska bakgrunden. Reflektioner kring avhandlingen 

och hur dess målsättningar uppnåtts, samt de potentiella implikationerna avhandlingen 

bidrar med presenteras i kapitlet.  Även kritik och förslag på fortsatt forskning skildras i 

kapitel 6. Efter kapitel 6 följer avhandlingens källförteckning och bilagor. 
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2   KVINNLIGT ENTREPRENÖRSKAP OCH KARRIÄRER 

Detta kapitel är en beskrivning av tidigare forskning inom området. Kapitlet är således 

en litteraturstudie som kommer att fungera som grundstomme för avhandlingens 

forskning. I detta kapitel, den teoretiska referensramen, kommer forskning kring 

förhållandet mellan kvinnligt entreprenörskap, genus och karriär att behandlas. Den 

teoretiska referensramen inleds med en granskning av tidigare forskning inom kvinnligt 

entreprenörskap. Därefter behandlas ämnet kvinnor och entreprenörskap som karriär. 

Litteraturgenomgången avslutas med en redogörelse av karriärteori i förhållande till 

entreprenörskap.  

Den teoretiska referensramen redovisas för med utgångspunkt på en högre institutionell 

nivå för att förklara kvinnligt entreprenörskap och entreprenörskap som karriär, som 

generella fenomen som påverkas av kontexten och samhället. Genom detta angreppssätt 

av tidigare forskning inom området möjliggörs en redogörelse som undviker att fokusera 

på individen, som i sig är intressant, men som inte bidrar till förståelse för ett komplext, 

mångfacetterat, samhälleligt dilemma i frågan om sysselsättning och jämställdhet. Den 

teoretiska referensramen är uppbyggd med detta angreppssätt för att sedan knyta an i 

analysen som sker med möjligast individuella perspektiv genom narrativ metod och 

livsberättelser. 

2.1   Introduktion till den teoretiska referensramen 

För den entreprenöriella verksamheten och den kvinnliga entreprenören är den 

samhälleliga kontexten avgörande då kontexten formar de ramar och begränsningar som 

innefattar entreprenörer och den entreprenöriella verksamheten. Det är dock oberoende 

av kulturella och politiska kontexter mindre sannolikt att kvinnor är entreprenöriellt 

aktiva än män (Holmqvist & Carter, 2008:122). Kontext och institutioner är även av stor 

vikt att ta i beaktande inom entreprenörskapsforskning då de fundamentalt påverkar 

omgivningarna inom vilken den entreprenöriella verksamheten sker och på så sätt även 

forskningen (Eriksson, Katila & Niskanen, 2009:187). I mån av möjlighet kommer 

litteraturen som behandlas i detta kapitel att fokusera på studier och forskning som 

gjorts i Norden. Detta då den nordiska välfärdsmodellen har en stor inverkan på 

arbetslivet, och speciellt på kvinnor som sysselsätter sig själva (Neergaard & Thrane, 

2011:88). I de nordiska länderna har forskare möjlighet till tillgång av statligt insamlad 

jämförbar data. Kyrö och Tyrväinen  (2002) lyfter i Women entrepreneurship in the 
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Nordic countries upp vikten av att denna data är statligt insamlad och att den i alla 

nordiska länder är insamlad på ett sådant sätt att man kan urskilja ett visst genus. Detta 

möjliggör unik kvantitativ forskning av kvinnligt entreprenörskap i de nordiska 

länderna. Forskning kring kvinnligt entreprenörskap har, framför allt i de nordiska 

länder, gjorts ur ett feministiskt perspektiv där feministisk teori har applicerats på 

kvinnligt entreprenörskap. 

Genus är en faktor som har en djupgående inverkan på entreprenörens verksamhet och 

karriär. Entreprenörer kan uppleva kombinationen av entreprenörskap och familj på 

väldigt olika sätt, och upplevelsen är starkt bundet till genus. För unga, kvinnliga, 

entreprenörer är det ofta utmanande att grunda familj och samtidigt driva ett företag. 

Kvinnliga entreprenörer står således inför utmaningar relaterade till genus som 

potentiellt kan påverka den entreprenöriella karriärprogressionen. (Ahl, 2006:604) 

Den upplevda självförmågan som är anknuten till utbildningsgraden och genus inverkar 

på den entreprenöriella verksamheten och den entreprenöriella identiteten. 

Upplevdsjälvförmåga förklarar sambandet mellan karriärpreferenser, uppfattade 

möjligheter till karriär och hur en individ agerar för att uppnå den önskade karriären. 

Entreprenörer har ofta en hög upplevdsjälvförmåga som stöder företagandet (Wilson, 

Kickul & Marlino, 2010:389). I den teoretiska referensramen kommer karriären att 

behandlas ur det entreprenöriella perspektivet med den entreprenöriella 

karriärmodellen av Dyer (1994). Modellen redogör för karriärsocialiseringen och 

karriärorienteringen som leder fram till entreprenörskapet samt de faktorer som 

inverkar på dessa. Därtill beskriver modellen de tre olika faser som en entreprenör 

upplever under en entreprenöriell karriär och de dilemman entreprenören sannolikt 

stöter på under dessa faser. 

Strukturförändringarna på arbetsmarknaden som skett under de senaste 20 åren har 

förändrat synsättet på karriärer och karriärstrukturer. I dagens läge kan karriären 

beskrivas som mera något av en djungel än en rak stege som leder mot ett självklart mål.  

Detta påverkar även konceptet för entreprenörskap och entreprenöriella karriärer samt 

hur dessa passar in i arbetslivet som sysselsättningsform (Henderson & Robertson, 

2000:279). Traditionellt har forskningen varit inriktad på vad som motiverar en individ 

att inleda en entreprenöriell karriär, det vill säga den entreprenöriella intentionen, och 

inte på karriärutveckling samt avancemang på den valda karriärvägen. Forskning inom 

båda områden har gjorts parallellt och få forskningar har gjorts med teorier från båda 
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områden för att skapa en omfattande teori om entreprenöriella karriärer (Henderson & 

Robertson, 2000:282; Dyer, 1994:7). 

Litteraturgenomgången i denna avhandling tar i motsats till klassisk feministisk 

forskning inte ställning till, och gör inga antaganden kring, skillnader eller likheter 

mellan män och kvinnor. Därtill kan konstateras att även om avhandlingen baseras på 

frågeställningen om entreprenörskapets roll i karriären tar avhandlingen inte ställning 

till den klassiska diskussionen och frågeställningen inom entreprenörskapsforskning 

ifall entreprenörer är födda eller konstruerade [engelska: born or made].  

2.2   Kvinnligt entreprenörskap som forskningsområde 

Kvinnligt entreprenörskap är ett forskningsområde som sedan det sena 1970-talet och 

början på 1980-talet, då det uppkom, utvecklats kraftigt . Den första nordiska 

forskningen i kvinnligt entreprenörskap gjordes 1989 av pionjärerna inom området, 

Sundin och Holmqvist (Ahl, et al., 2014). Som akademiskt forskningsområde har 

kvinnligt entreprenörskap sedan dess uppkomst uppnått alla de stora akademiska 

milstolpar för att räknas som ett seriöst och etablerat forskningsområde (Jennings & 

Brush, 2013:663; Ahl et al., 2014). 1976 publicerades den första artikeln kring kvinnligt 

entreprenörskap i en journal och 2009 utkom den första akademiska specialjournalen 

(International Journal of Gender and Entrepreneurship) inom ämnet (Jennings & 

Brush, 2013:663; Ahl et al., 2014). 

Under de senaste åren är det flera ledande forskare inom området som lyft upp det 

faktum att fokus på forskning inom kvinnligt entreprenörskap bör och kommer att 

förändras. Ahl, et al. (2014) konstaterar bland annat att den tidiga forskningen i kvinnligt 

entreprenörskap fram till 2000-talet har en tendens av att framföra tankar om att 

kvinnor är sekundära till män, och att kvinnligt entreprenörskap är mindre signifikant 

än manligt. Tidig forskning hänvisar ofta till att kvinnligt entreprenörskap är ett 

komplement till (underförstått manligt) entreprenörskap (Holmqvist & Carter, 

2008:122). Diana projektet som 2007 vann International Award for Entrepreneurship 

and Small Business Research hade dock en stor inverkan på forskningsområdet då 

forskningsprojektets referensram inte behandlar  kvinnliga entreprenörer som ”de 

andra” (Holmqvist & Carter, 2008:121). 

Kvinnligt entreprenörskap är trots den snabba utvecklingen ännu ett relativt marginellt 

forskningsområde i förhållande till kvantitet. Mellan 1994 och 2006 berörde endast 6-
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7% av alla artiklar som publicerades i de åtta mest refererade publikationerna kvinnligt 

entreprenörskap (Jennings & Brush, 2013:671). Eftersom forskningsområdet är 

marginellt, fokus är snävt och resultatet påverkas av kulturella faktorer har det lett till 

brister inom forskningen. Ahl (2006:595) lyfter fram sex olika brister som ett flertal 

forskare inom området påvisat. Bristerna inkluderar ett ensidigt fokus, brist på teoretisk 

förankring, försummelse av strukturella, historiska och kulturella faktorer, användning 

av manliga mätinstrument, bortfall av maktperspektiv och bristen på feministisk analys. 

Brush, de Bruin och Welter (2009:8) konstaterar på ett allmänt plan att kvinnligt 

entreprenörskap som forskningsområde är understuderat och bristfälligt, trots den 

växande betydelsen av kvinnliga entreprenörer på det samhälleliga ekonomiska planet. 

Genusklyftan inom den akademiska forskningen lever vidare trots den signifikanta 

proportionen av kvinnliga företagare. Mirchandani (1999:232) argumenterar att det är 

viktigt att ha en kritisk syn på den historiska uteslutningen av kvinnliga entreprenörer 

inom entreprenörskapslitteraturen. Istället för att korrigera den ”oavsiktliga” 

uteslutningen genom att replikera studier och byta ut män mot kvinnor så är det av större 

vikt och relevans att förstå entreprenörskapet i sig och forskningen som genusladdade 

aktiviteter. 

Ahl (2006:598) lyfter upp forskning av Foucault (1972) som konstaterar att den sedvana 

som påverkar forskningsprocessen mest är att de antaganden som forskningen baseras 

på inte ifrågasätts i ny forskning. Detta påverkar speciellt forskning kring kvinnligt 

entreprenörskap då forskningen baserar sig på och genomsyras av överlappande 

antaganden om genus, familj, samhälle, ekonomi och entreprenörskap. Dessa 

antaganden påverkas av olika faktorer som påverkas, och varierar, mycket beroende på 

forskningens kulturella och geografiska bakgrund. Thebaud (2010:288) hänvisar till 

forskning som visar att kulturella faktorer och åsikter om genus och entreprenörskap har 

tydliga konsekvenser för kvinnliga entreprenörer i deras verksamhet.  

Tidig entreprenörskapsforskning påverkar som sagt i bred utsträckning de antaganden 

som dagens forskning baseras på. Bland annat Schumpeter, som anses vara en av de 

första banbrytande forskarna inom entreprenörskap, målade redan 1934 upp i sin 

forskning en bild av entreprenören som en ”self-made” hjälte (Johannisson, 2005:28). 

Schumpeter (1934/1983:93-94)  beskriver entreprenören som en vågande, modig och 

beslutsam man som motiveras av “drömmen och viljan att grunda ett eget kungadöme, 

oftast, men inte nödvändigtvis, även en dynasti… Impulsen att kämpa, bevisa att man är 

mer överlägsen än andra, att lyckas för sakens skull, inte för frukten av framgången, men 
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för själva framgången. Vår typ söker upp svårigheter, förändrar för förändringens skull, 

nöjet i risken.” [egen översättning från engelska] 

För dagens forskare är det avgörande att förstå hur antaganden inom området skapats 

och formats för att kunna frigöra sig från det förflutna och utveckla forskningsområdet 

(Ahl, 2006:606). Diskursen om ifall teoribildning inom specifikt kvinnligt 

entreprenörskap är nödvändigt, eller ens ändamålsenligt, är något flera forskare inom 

området tangerar. Brush, de Bruin och Walters (2009:16) föreslår att den aktuella 

debatten kring teoribildning inte tar i beaktande de skillnader genus ställer på de redan 

existerande teorierna. Bland de existerande teorierna finns det en klar brist på 

förklarande teorier då största delen av forskning inom området är empiriska studier.  

Kvinnligt entreprenörskap som forskningsområde bör utvecklas så att det konceptuellt 

kan utvecklas. Förståelse för kvinnligt entreprenörskap som fenomen skulle dra nytta 

ifall forskningen skulle kontextualiseras noggrant, men kreativt, vilket även skulle gynna 

själva forskningsområdet (Brush, de Bruin & Welters, 2009:19). 

För forskare är det av stor vikt att förstå att då genus är relevant för forskningen sträcker 

sig forskningsområdet längre än endast till det biologiska kön, vilket Ahl (2006:597) 

understryker. Thebaud (2010) och Ahl (2006:597) lyfter båda upp grunden i 

problematiseringen av att yrken och koncept kan vara genusladdade, vilket i 

entreprenörskapets fall är manligt genus. Mirchandani (1999:229) konstaterar dock att 

forskningen i kvinnligt entreprenörskap är problematiskt då fokus ligger på kön som en 

variabel, vilket leder till att vissa skillnader och faktorer i urvalet lyfts upp på bekostnad 

av andra. 

2.2.1   Nordisk forskning i kvinnligt entreprenörskap 

Sundin och Holmqvist forskade 1989 för första gången i kvinnligt entreprenörskap ur ett 

nordiskt perspektiv. På det sena 1980-talet kom de fram till att kvinnliga företagares 

företag i regel är mindre än, inte lika lönsamma som och har svagare tillväxt än manliga 

entreprenörers företag. I Sverige karaktäriserades kvinnligt entreprenörskap av 

osynlighet, diversitet och anpassningsbarhet. Forskare som kommit efter dessa pionjärer 

bekräftar resultaten; kvinnors åtagande i affärslivet följer samma genuspåverkade 

mönster än idag. (Ahl, et al., 2014) 

Den banbrytande forskningen av Sundin och Holmqvist uppföljdes av en rad forskning 

på 1990-talet som långt var beskrivande, genom det jämförande perspektivet av manligt 
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versus kvinnligt entreprenörskap. Detta perspektiv, som idag anses vara utdaterat i 

norden, motsvarar långt den rådande trenden i dagens internationella forskning. I 

motsats till internationell forskning så fokuserar nordisk forskning oftare på 

kontextuella faktorer i kombination med ett uttalat feministiskt intresse. Nordisk 

forskning fokuserar generellt inte på den enskilda individen och hennes företag, 

tillskillnad från övrig internationell forskning. (Ahl, et al., 2014) 

Då Ahl, et al., (2014) gick igenom nutida nordisk litteratur upptäckte de fyra olika 

dominerande teman som majoriteten av forskningen berör. Det första temat som 

framkom är förhållandet mellan kvinnligt entreprenörskap och kontext, så som 

ekonomisk kontext, samhällelig kontext eller familjekontext. Redan i den banbrytande 

forskningen på det sena 1980-talet framkom att den kvinnliga entreprenören är 

närvarande i dessa kontext, hon är bara osynlig. Som exempel kan nämnas att kvinnliga 

entreprenörer inom familjeföretag ofta har ansvarsfulla positioner, men det är back-

office positioner. Kvinnliga entreprenörer kan alltså ha ansvarsfulla och viktiga roller 

inom företaget, men i bakgrunden och inte ur det offentliga perspektivet. (Ahl, et al. 

2014; Arenius & Kovalainen, 2006: 35) Nordiska forskare poängterar även att forskning 

i kvinnligt entreprenörskap och familj alltid bör ta i beaktande kontexten av 

välfärdsstaten (Ahl et al., 2014). 

Det andra temat behandlar myndigheters stöd till kvinnliga entreprenörer. I alla 

nordiska länder stöder staten kvinnliga företagare genom olika stödprogram etc. då 

kvinnliga entreprenörer ofta ses som en outnyttjad resurs. Ahl et al. (2014) lyfter dock 

upp forskning som visar problematiken kring att stödprogram tenderar att underordna 

kvinnligt entreprenörskap, och på så sätt stöda den manliga normen. Hur myndigheter 

skall stöda kvinnliga entreprenörer är något som delar såväl forskare som beslutsfattare.  

Det tredje vanliga temat redogör för det kvinnliga entreprenörskapets roll i 

omstruktureringen, och privatiseringen, av den offentliga sektorn. Som i avhandlingens 

inledning nämndes är arbetsmarknaden i ett brytningsskede som starkt korrelerar med 

omstruktureringen av den offentliga sektorn som skett i alla nordiska länder sedan 

början av 1990-talet. Speciellt finska forskare har undersökt kvinnliga entreprenörers 

roll i detta. Det skulle vara motiverat att anta att en privatisering av den offentliga 

sektorn skulle gynna kvinnligt entreprenörskap då personer som blir entreprenörer ofta 

stannar inom samma bransch eller sektor. Forskning har dock visat att mönster som 

påverkats av genus inom den offentliga sektorn nu återskapas på den privata sektorn, 

vilket inte gynnar kvinnliga entreprenörer. (Ahl, et al., 2014) 



 

 

16 

Det fjärde temat som en stor del av dagens forskning i kvinnligt entreprenörskap 

behandlar är hur utbildning kan gynna entreprenörskap, och genom det samhället. 

Entreprenörskap som ämne i sig inkluderas i allt fler utbildningar på högskolenivå.  

Under de senaste åren har entreprenörskap i någon form även inkluderats i de lägre 

stadiernas läroplan, främst genom olika former av kreativt tänkande. Forskning visar att 

genusstereotyperna kring den entreprenöriella personen fått strakt fotfäste i 

utbildningen. (Ahl, et al., 2014) 

Se figur 1 för en överblick över utveckling av den nordiska forskningen i kvinnligt 

entreprenörskap 

Figur 1   Utvecklingen av kvinnligt entreprenörskapsforskning i Norden. 

 

Källa: (Ahl, et al., 2014). 
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Så som tidigare i avhandlingen konstaterats har kvinnligt entreprenörskap som 
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det finns ett glapp mellan kvinnligt entreprenörskap och feminism som 
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forskningsområden. Detta trots att forskning inom kvinnligt entreprenörskap skulle 

kunna dra nytta av att utnyttja sambandet mellan forskningsområdet och diskursanalys 

och diskursstudier inom feministisk teori (Mirchandani, 1999:225). Jennings och Brush 

(2013:664) konstaterar att kvinnligt entreprenörskap har intellektuella rötter i två breda 

och överlappande forskningsområden; genus och sysselsättningslitteratur samt 

feministisk teori. 

 Feministisk teori grundar sig på antagandet att genus är en fundamental strukturell 

faktor i samhället och att dessa faktorer och strukturer är till nackdel för kvinnor samt 

att genus är en socialt skapad faktor (Jennings & Brush, 2013:665; Alvesson & Sköldberg, 

2008:351). Inom kvinnligt entreprenörskaps diskursen är det inte lika entydigt i hur 

genus direkt påverkar kvinnor, och om detta då är negativt. I majoriteten av den 

feministiska entreprenörskapsforskningen som har gjorts har dock den feministiska 

linsen använts implicit och inte explicit (Jennings & Brush, 2013:665). Dessa forskningar 

har sedan publicerats i andra kanaler, så som i böcker, inom andra forskningsområden 

så som sociologi, kultur geografi och antropologi, i kritiska teorijournaler eller i 

genusjournaler. Diskursen inom ett forskningsområdet påverkas även det av 

recensionssystemet [engelska: reviewsystem], som lett till en reproduktion av kvinnors 

sekundära värde inom entreprenörskaps forskning  enligt Ahl (2006:609). Den manliga 

normen är ofta den normala utgångspunkten som tas för givet inom 

entreprenörskapsforskning. Ett feministiskt perspektiv kan dock bidra med värde genom 

att poängtera det icke-självklara och genom detta skapa en kvinnlig norm inom 

entreprenörskap (Brush, de Bruin & Welter, 2009:18). 

Forskning inom kvinnligt entreprenörskap är avgörande för att utveckla feministiska 

antaganden om jämställdhet på arbetsmarknaden. Antagandet är att nationella 

jämställdhetspolicyn som ämnar att skapa och upprätthålla en miljö för att stöda kvinnor 

på arbetsmarknaden även stöder kvinnliga entreprenörer. Klyver et al. (2013:474) lyfter 

upp problematiken med att jämställdhetspolicyn i de västerländska länderna, inräknat 

de nordiska, fokuserar på kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. Speciellt i de 

nordiska länderna, där fackförbunden är starka och lönearbete är utgångspunkten på 

arbetsmarknaden, favoriseras lönearbetande kvinnor framför kvinnliga entreprenörer 

då jämställdhetspolicyn formuleras och implementeras. 

I sin tur skulle forskning inom entreprenörskap generellt sett dra nytta av de 

fundamentala insikterna kvinnligt entreprenörskap kan bidra med som ifrågasätter den 

stora mängden inom forskningsområdet (Jennings & Brush, 2013:662). 
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2.2.3   Kontext och institutioner 

Entreprenöriell verksamhet påverkas på alla plan av den kontext inom vilket företaget är 

verksamt. Det omgivande samhället med sociala konstruktioner, lagar och institutioner 

har en djupgående inverkan på entreprenörskap. Börjande från entreprenöriella 

intentioner och skapandet av möjligheter [engelska: opportunity creation] till företagets 

dagliga verksamhet. Incentiven som leder en individ mot entreprenörskap är således 

något som är en del av den institutionella helheten (Thebaud, 2015:673). Kvinnor 

upplever och ser möjligheter, och gör strategiska val, baserat på de ramar som sociala, 

kulturella och institutionella faktorer satt. Dessa ramar påverkar också hur kvinnliga 

entreprenörer och andra ser på den entreprenöriella verksamheten (Brush, de Bruin & 

Welter, 2009:12). Kulturella faktorer, och kulturellt förankrade åsikter om genus, 

påverkar den grundläggande processen då en individ får upp ögonen för 

entreprenörskap som ett möjligt sysselsättningsalternativ.  

Likaså inverkar kontexten på forskningen om entreprenörskap. I de flesta studierna 

kring kvinnligt entreprenörskap har data från antingen anglo-saxiska länder eller 

utvecklingsekonomier använts, men få studier tar i beaktande kontext i det specifika 

landet, med undantag för strikt kvantitativa studier där nationella databaser använts. 

Eriksson, Katila och  Niskanen (2009:176-177) lyfter upp detta problem samt påpekar att 

det finns kontextspecifika drag relaterade till den finska arbetsmarknaden då den, och 

de övriga nordiska arbetsmarknaderna, skiljer sig markant från normen i anglo-saxiska 

länder. Finland, Norden och i någon grad även Europa, är unika på grund av modellen 

kring det sociala välfärdssamhälle som arbetsmarknaderna baserar sig på, vilket även 

påverkar den entreprenöriella verksamheten i området. 

Brush, de Bruin och Welter (2009:9) utgår från att allt entreprenörskap är inlindat i en 

social kontext. Brush, de Bruin och Welter (2009:17) kritiserar även 

entreprenörskapsforskningen för att inte ta i beaktande den för entreprenörskap 

specifika kontexten som i samhället påverkar entreprenörerna i deras verksamhet. I 

forskning kring kvinnligt entreprenörskap är kontextperspektivet speciellt viktigt då 

man genom det kan framhäva den tysta och feminina sidan av entreprenörskapet. Inom 

kvinnligt entreprenörskapsdiskursen har allt fler forskare lyft upp den institutionella 

dimensionen och vikten av att förstå hur institutionerna påverkar olika entreprenöriella 

grupper. Institutionella faktorer har avgörande inverkan på kvinnor, deras liv och 

företagande (Brush, de Bruin & Welter, 2009:11). Thébaud (2015:671) argumenterar till 

exempel att i sådana kontexter där institutionella faktorer så som betald ledighet och 
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subventionerad barnvård de facto hämmar kvinnligt entreprenörskap då de inte sporrar 

till entreprenörskap. 

2.2.3.1   Makro- och mesomiljöer 

Då man analyserar de institutionella dimensionerna är meso- och makromiljöerna de 

nivåer som undersöks. Makromiljön är exogen då de kvinnliga entreprenörerna inte kan 

kontrollera den och då de har väldigt få påverkningsmöjligheter att förändra den. Både 

makro- och mesomiljöerna kan begränsa valmöjligheterna för kvinnliga entreprenörer. 

Bush, de Bruin och Welters (2009:11) påpekar att de för kvinnor specifika begränsningar 

påverkar kvinnor genom makrostrukturer som formar både de genusroller och det 

ansvar dessa roller medför. Dessa begränsningar påverkar både män och kvinnor. 

Kvinnor upplever dock begränsningarna tydligare på grund av ojämnställda 

genusförhållanden. 

Bush, de Bruin och Welter (2009:11) menar att ”Makroomgivningen inverkar på 

genussocialiseringen, som genomsyrar den beslutsfattande kontexten på ett brett plan” 

[egen översättning från engelska]. Institutionella ramverk signalerar vilka val som är 

acceptabla för individen. Därtill fastslår institutionella ramverk vilka normer och 

beteenden som individer och organisationer inom samhället och kontexten adapterar 

genom socialisering. 

Vikten av förståelse för hur kontext påverkar de olika dimensionerna är något som inte 

går att betona för mycket. Genom att uttryckligen ta i beaktande de institutionaliserade 

sociala strukturerna på mikro-, meso- och makronivå är det möjligt att skapa en 

betydande inverkan på kvinnligt entreprenörskap. Utöver kontext är även de olika 

perspektiven på kvinnligt entreprenörskap avgörande för att skapa förståelse för de 

institutionella faktorerna som påverkar individen och hennes val.  (Brush, de Bruin & 

Welter, 2009:18-19; de Bruin, Brush & Welter, 2007:334)  

2.3   Den kvinnliga entreprenören 

Den stora massan av internationell forskning inom kvinnligt entreprenörskap har utförts 

genom att forskare har försökt korrigera det manliga urvalet och samla in parallell 

information om kvinnliga entreprenörer. De Bruin, Brush & Welter (2007:328) 

konstaterar att det cyniskt sett kan ses som att forskare accepterar denna oskrivna regel 

som gäller i det akademiska samfundet. Majoriteten av forskningen kring kvinnligt 
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entreprenörskap fokuserar således på den kvinnliga entreprenören som person och 

hennes attribut som entreprenör, vilket skapar en bild av den ”typiska” kvinnliga 

entreprenören och på så sätt även bekräftar stereotypier (Jennings & Brush, 2013:662). 

Samtidigt tar forskare sällan i beaktande skillnader kvinnor emellan (Mirchandani, 

1999:228). Man kan argumentera att detta inte stöder kvinnligt entreprenörskap utan 

tvärtom förstärker stereotyper, som sedan hämmar forskning kring ämnet och de 

kvinnliga entreprenörernas ställning och verksamhet. Dessa studier bidrar till sådana 

frågor som traditionell entreprenörskapsforskning redan svarat på, ur ett manligt 

perspektiv.  

I denna avhandling tas inte ställning till diskussionen kring om, eller hur, kvinnliga 

entreprenörer skiljer sig från manliga i relation till entreprenöriell prestation. Dock kan 

konstateras att kvinnliga entreprenörer sannolikt upplever sig som mindre kapabla till 

entreprenörskap än män, vilket kommer att redogöras för senare i avhandlingen 

(Thebaud, 2010:288). Därtill konstaterar Jennings och Brush (2013:666) i sin 

litteraturstudie att kvinnor, globalt sett, är mindre benägna att överhuvudtaget vara 

involverade i någon form av entreprenöriell verksamhet. 

2.3.1   Entreprenören och familj 

En omfattande andel av forskning inom kvinnligt entreprenörskap fokuserar, i någon 

mån, på den arbetande kvinnan och förhållandet till familjen. Endast inom forskning 

gjord i de nordiska länderna är detta inte den rådande trenden. Skillnaden beror på, och 

framkommer, då kvinnligt entreprenörskap sätts i kontext till de publika och privata 

sfärerna av livet. Inom en stor del av forskningen anses familjen och den privata sfären 

höra till kvinnans ansvar. Ur många kvinnliga entreprenörers perspektiv är företaget inte 

en separat ekonomisk entitet, utan en faktor som är nära sammankopplad med  resten 

av deras liv (Jennings & Brush, 2013:685). Ahl (2006:604) lyfter upp att detta leder till 

motsättningar då man jämför forskning i kvinnligt entreprenörskap kontra generellt 

entreprenörskap. 

Kvinnligt entreprenörskap framställs ofta inom forskning som en möjlighet för 

samhället. Denna aspekt påverkas direkt av det samhälle forskaren har som kontext för 

forskningen. Kvinnligt entreprenörskap ses i en stor del av västvärlden som ett 

komplement till fenomenet ”flexibla mammor”. Det ger kvinnor en möjlighet att bidra 

till familjens ekonomi medan de tar hand om familjen, då mannen automatiskt ses som 

familjens huvudsakliga försörjare med det ekonomiska ansvaret. Då  kvinnan har det 
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huvudsakliga ansvaret för familjen och ett företag kan hon inte nå upp till en jämlik nivå. 

Hennes entreprenörskap är skapat som ett sekundärt komplement till det manliga 

entreprenörskapet. (Ahl, 2006:604) De Bruin, Brush och Welter (2007:325) påpekar 

även att formen och vidden av familjens emotionella och ekonomiska stöd inverkar på 

den kvinnliga entreprenörens prestation. Skillnaden i kontext framkommer markant i 

jämförelse mellan de nordiska länderna och de anglo-saxiska. Ahl (2006:606) illustrerar 

detta med följande exempel; i de anglo-saxiska länderna ses entreprenörskap som 

lösningen till barnomsorg då det möjliggör att mamman kan jobba hemifrån och 

samtidigt ta hand om barnen. I de nordiska länderna uppmuntras kvinnor av samhället 

och beslutsfattarna till entreprenörskap genom att starta hemdagvård så att också andra 

mammor kan arbeta. 

Forskare framställer ofta familjen väldigt polariserat som antingen ett hinder, om inte 

till och med som ett problem, eller som en inspirationskälla för entreprenören. Ahl 

(2006:604) lyfter upp det faktum att forskning inom kvinnligt entreprenörskap skulle 

kunna utmana de antaganden om arrangemang gällande familj och arbete som ofta leder 

till att kvinnligt entreprenörskap ses som sekundärt. Genom att se kvinnors ansvar i 

hemmet som strukturella problem på organisationsnivå istället för personliga problem 

kan även genusladdade processer som påverkar entreprenörskapet undersökas 

(Mirchandani, 1999:231). 

Kvinnliga entreprenörers prestationer, och nivån på dessa prestationer, är något som 

diskuterats länge inom forskningsdiskursen. Tidigare forskning visar att kvinnor och 

män uppnår väldigt liknande resultat då man undersöker entreprenöriella attribut. Det 

visade sig finnas större skillnader inom en grupp individer än mellan könen, vilket 

betyder att kvinnors så kallade sämre prestationer inte kan förklara skillnaden mellan 

manliga och kvinnliga entreprenörer. När strukturella faktorer kontrollerades framkom 

att det inte finns bevis för att kvinnliga entreprenörer skulle prestera sämre (DuRietz & 

Henrekson, 2000; Watson, 2002). Dock kan det konstateras att skillnaden i den 

ekonomiska prestationen är markant för unga entreprenörer, både manliga och 

kvinnliga, i jämförelse med jämngamla löntagare. 2004 tjänade unga entreprenörer 73% 

av det som unga löntagare tjänade. Löneskillnaden jämnar ut sig med åldern men 

speciellt i början av karriären när den unga personen står inför stora vägval i karriären 

kan löneskillnaden påverka hur unga ser på entreprenörskapet som karriäralternativ. 

(Akola, et. al, 2008:28) 
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Tidigare forskning gällande förhållandet mellan genus, entreprenörskap och framgång 

har ofta av sociologer sammanknutits med liknande forskning inom den lönearbetande 

sektorn (Thebaud 2010:289). Dock är den entreprenöriella karriären och karriären i en 

organisation fundamentalt olika, på grund de olika motgångar och framgångar som är 

unika, att det inte går att rakt jämföra forskningsresultaten på de två olika 

forskningsområdena. 

2.3.2   Kvinnor och upplevdsjälvförmåga 

En stor mängd forskning i entreprenörskap på det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet 

fokuserade på förhållandet mellan entreprenöriell upplevdsjälvförmåga och 

entreprenöriella karriärmönster och intentioner. Wilson, Kickul och Marlino (2010:390) 

lyfter bland annat upp (Chen et al., 1998; DeNoble et al., 1999; Kreuger, Reilly & Carsrud, 

2000; Scott & Twomey, 1988; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2002; Wang, Wong & Lu, 

2002) forskning kring individer med stark entreprenöriell upplevdsjälvförmåga som har 

högre entreprenöriella intentioner. Väldigt lite av den forskning som gjorts inom 

området har dock lyft upp genus som en inverkande faktor. Thebaud (2015:674) påpekar 

att det är mindre sannolikt att kvinnor upplever att de har färdigheterna och kunnandet 

att grunda ett företag, än vad män upplever. 

Wilson, Kickul och Marlino (2010:389) hänvisar även till forskning av (Betz & Hacket, 

1981, 1983; Eccles, 1994; Hacket & Betz, 1981) som ofta inom karriärteori använt 

konceptet upplevdsjälvförmåga för att förklara karriärpreferenser, uppfattade 

möjligheter till karriär och själva beteendet kring strävandet efter en karriär. 

Upplevdsjälvförmåga kring de egna entreprenöriella färdigheterna kan ses som den 

enskilt största faktorn då man förutspår preferenser kring entreprenörskap som 

sysselsättningsalternativ (Arenius & Kovalainen, 2006:31). Vad som motiverar oss och 

alla val vi gör i livet påverkas således av vår upplevda självförmåga, istället för att till 

exempel påverkas av en objektiv bedömning. De uppfattningar vi har om den egna 

upplevda självförmågan påverkar både det affektiva tillståndet och våra konkreta 

handlingar (Wilson, Kickul och Marlino, 2007:389). Inom litteraturen i karriärpsykologi 

finns en väsentlig mängd resultat som visar att genus är en signifikant variabel då man 

försöker förstå skillnader inom upplevdsjälvförmåga i förhållande till karriär (Wilson, 

Kickul & Marlino, 2007:390). 

Skillnaden mellan hur kvinnor och män utvärderar sina egna förmågor påverkar 

signifikant karriärvalet. Thebaud (2010:292) hänvisar till resultat om att kvinnor i en 
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märkbar utsträckning anser sig vara mindre kapabla till entreprenörskap (underförstått 

än män). Thebaud (2010:293) illustrerar detta genom att påpeka att alla individer i en 

viss utsträckning måste se sig själva som kompetenta att utföra de uppgifter som den 

karriär de valt kräver. 

Thebaud (2010:293) föreslår att kvinnliga och manliga entreprenörers olika former av 

upplevdsjälvförmåga gällande den entreprenöriella förmågan formar det 

entreprenöriella intresset, vilket i sin tur påverkar den entreprenöriella sysselsättningen. 

Thebaud (2010:291) hänvisar till forskningsresultat av Ridgeway (2009) som noterar att 

det speciellt i kontext där en viss aktivitet ses som manlig som uppfattning om genus och 

kompetens är sammankopplade med utvärdering av prestationer och förmåga. 

Forskning inom området bekräftar att entreprenörskap är en så kallad manlig aktivitet. 

Maskulina stereotyper i entreprenörskapet har en stor inverkan på kvinnors 

entreprenöriella intentioner och upplevda självförmåga, hävdar Thebaud (2010:291). 

Upplevdsjälvförmåga påverkar både kvinnor och mäns entreprenöriella intentioner och 

karriärval.  Skillnaderna i hur kvinnor och män upplever sin självförmåga bidrar till en 

märkbar andel av genusklyftan inom entreprenörskap (Thebaud, 2010:300). Wilson, 

Kickul och Marlino (2010:388) poängterar att kvinnor mera sannolikt än män begränsar 

sina karriärval på grund av bristande självförtroende gällande de egna färdigheterna. Det 

vill säga att kvinnor redan tidigt i processen av att välja karriär begränsar sina val och 

eliminerar en potentiell karriär på grund av ett tankesätt om den egna potentiella 

förmågan och de krav som en viss karriär ställer på den förmågan. Att detta är något som 

speciellt skulle påverka unga kvinnor i fråga om karriärval är något som Wilson, Kickul 

och Marlino (2010:398) lyfter upp då de poängterar att karriären ofta formas av de beslut 

som fattas baserat på sådan information individen haft före den egentliga karriären 

inletts. 

Thebaud (2010:298) har undersökt om kvinnliga entreprenörers bristande uppfattning 

av den egna förmågan ser likadan ut efter att de blivit entreprenörer, eller om 

uppfattningen ändras i och med den faktiska entreprenöriella upplevelsen. Kvinnor som 

redan är entreprenörer upplever väldigt sannolikt inte att de är lika kompetenta som män 

med samma attribut gör (Thebaud, 2010:300). 
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2.4   Entreprenörskap som en del av karriären 

Kvinnors andel på arbetsmarknaden har kraftigt ökat sedan 1960-talet, men än idag är 

kvinnor generellt sett mindre sannolikt sysselsatta än män (Jennings & Brush, 

2013:661). Detta syns även tydligt inom entreprenörskapet. Den offentliga policyn i 

Finland baserar sig på en egalitär och individualistisk syn med dubbelinkomsthushåll. 

Finska kvinnor har aktivt tagit del i arbetsmarknaden som fulltidsarbetstagare sedan 

1960-talet. På vårvintern 2016 var sysselsättningsgraden för kvinnor i ålder 15-64 66,9 

procent, i jämförelse med männens sysselsättningsgrad som var 66,6 % (Statsrådets 

kansli & Statistikcentralen, 2016). Andelen kvinnligt ägda små och medelstora företag av 

alla entreprenöriella företag har varit mellan 32 och 37 % de två senaste årtiondena. 

Kovalainen och Arenius (2006:113-114) konstaterar att det finns en stark arbetskultur 

bland kvinnorna i Finland. 

Kovalainen och Arenius (2006:113) lyfter upp det faktum att högt utbildade kvinnor 

ännu i dagens läge stöter på den så kallade glastakseffekten i stora korporationer, vilket 

leder till att de är mer benägna att bli entreprenörer. Kvinnliga entreprenörer i Finland 

är äldre och har högre utbildning än manliga, ofta har de också omfattande tidigare 

arbetslivserfarenhet. Genussegregationen på den finska arbetsmarknaden exemplifieras 

av att kvinnliga entreprenörer oftast är verksamma inom typiska kvinnobranscher. 

Därtill är majoriteten av kvinnligt ägda små och medelstora företag väldigt små 

mikroföretag (Eriksson, Katila & Niskanen, 2009:180). 

Forskning kring nutida karriärer har gjorts genom ett flertal olika vinklingar, poängterar 

Hytti (2010:65). Organisationers inflytelserika roll i individers karriärutveckling och 

avancering har traditionellt framhävts i forskning då organisationer har möjlighet att 

erbjuda hierarkiska strukturer och karriärstigar [engelska: careerpaths]. Organisationer 

erbjuder vad Hytti (2010:65) beskriver som det psykologiska kontraktet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare som baserar sig på lojalitet och engagemang i utbyte mot 

stegvis ökning av auktoritet, status och finansiell ersättning. I och med att 

arbetsmarknaden håller på att förändras har organisationerna ett ökat behov av att 

anpassa sig genom att förminska, rationalisera, effektivera och omstrukturera 

verksamheten och organisationen. Detta leder självfallet till att även karriärerna inom 

organisationer formas och förändras. Hytti (2010:65) säger att ”the career is no longer 

something that belongs to or could be managed by the organization”. Denna förändring 

har lett till att karriären är något som hör till individen och som individen äger och har 
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ansvar för. En organisation är endast en av flera sociala spektrum som erbjuder 

människor en möjlighet att skapa sina egna karriärer. 

Hytti (2010:65) lyfter upp att dessa förändringar inom arbetsmarknaden har skapat så 

kallade gränslösa karriärer. I en gränslös karriär samlar individen kunskap, färdigheter 

och personligt anseende som nyckelresurser genom att ofta flytta mellan arbetsplatser, 

entreprenörskap och olika sorters arbetsuppgifter. Genom att göra det bygger individen 

upp en karriärportfolio med olika former av avlönat, oavlönat, volontär och frivilligt 

arbete. Diskursen inom forskningen är dock att gränslösa karriärer inte endast är en 

positiv förändring då många ser det som en försämring av välbefinnandet och en ökning 

av konflikt mellan arbete och familj. Slutsatsen är att alla arbetstagare inte drar nytta av 

de positiva aspekterna av en gränslös karriär utan endast de med mest färdigheter. För 

att skapa en förståelse för den gränslösa karriären och hur människor förhåller sig till 

den är det avgörande att förstå betydelsen av kontext och anställningsskydd. Eftersom 

innebörden och betydelsen av en karriär inte är något statiskt eller oförändbart rör sig 

även faktorer som anställningsskydd, förändrade omständigheter hemma och övriga 

livsförhållanden i cykler. Dessa cykler påverkar i sin tur betydelsen av avlönat arbete och 

karriärval genom att både visstidsanställningar och tro på fortlöpande anställningen 

skapar säkerhet och trygghet i karriären. (Hytti, 2010:65) 

En karriär är således inte ett statiskt objekt, utan något som är levande och kontinuerligt 

formas av tidigare och framtida  omständigheter. Den utgörs av individen själv, i 

interaktion med andra och är beroende av tid och plats. Genom forskning av 

entreprenörskap ur karriärperspektiv som Hytti (2010:66) lyfter upp framkommer det 

att individens val att bli och verka som entreprenör är ett medvetet karriärval i likhet 

med val av andra yrken och att valet inte baseras på en unik händelse. Valet att bli 

entreprenör likställs och jämförs med övriga karriärval speciellt i kontexten av den 

skiftande arbetsmarknaden. Genom att ta i beaktande den kontext inom vilket 

karriärbeslutet görs möjliggör det en djupare förståelse för entreprenörskap som en 

bredare karriärfas och fenomen. (Hytti, 2010:66). 

2.4.1   Entreprenörskap, genus och karriär 

Entreprenörskap är, enligt Klyver et al. (2013:475), ett icke-integrerat karriärval som 

definierar integration som inkorporation av sysselsättningsval i den gemensamma och 

allmänna institutionella diskursen. Entreprenörskap kan vara en karriärstrategi då 

andra sysselsättningsalternativ är uteslutna eller svåruppnåeliga. För invandrare, äldre, 
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kvinnor och låginkomsttagare kan entreprenörskap vara ett alternativ för att överkomma 

ekonomiska svårigheter (Mirchandani, 1999:225; Akola, et. al, 2008:42). Det att unga 

väljer en entreprenöriell karriär beror dock sannolikt på de olika möjligheter 

entreprenörskapet erbjuder. Självständighet, utmaningar och självförverkligande är 

några av de faktorer som unga i arbetslivet uppskattar och som associeras med 

entreprenörskap. Pull-faktorerna är följaktligen starkare än push-faktorerna för unga 

entreprenörer som ser entreprenörskapet som en möjlighet att påverka hur den egna 

framtiden formas (Akola et. al, 2008:42). 

 För högutbildade kvinnor är entreprenörskap ett karriäralternativ som kan ses som ett 

radikalt och individualistiskt svar på underordning av kvinnor på arbetsmarknaden. 

Genom entreprenörskap kan kvinnor uppnå materiell och personlig framgång samt 

frihet samtidigt som de kan undvika de hinder de skulle möta i en stor organisation.  

(Mirchandani, 1999:225) 

2.4.2   Unga högutbildade entreprenörer 

Högutbildade entreprenörer bedriver inte alltid akademiskt entreprenörskap, fastän de 

har en akademisk utbildning. Jennings och Brush (2013:668) påpekar att akademiskt 

entreprenörskap de facto är  kommersialisering av vetenskaplig forskning. Ur ett 

kvinnligt entreprenörskapsperspektiv är detta signifikant då ett flertal studier indikerar 

att det är mindre sannolikt att kvinnor är involverade i akademiskt entreprenörskap, än 

män (Jennings & Brush, 2013:668). Det är således en definitionsskillnad mellan 

högutbildade entreprenörer och akademiskt entreprenörskap. Denna avhandling 

fokuserar på högutbildade entreprenörer, specifikt unga, kvinnliga, högutbildade 

entreprenörer. 

Distinktionen mellan akademiskt entreprenörskap och högutbildade entreprenörer 

reflekteras också i det att kvinnliga entreprenörer tenderar att bedriva sin 

entreprenöriella verksamhet i redan kvinnodominerade branscher. Det att kvinnor väljer 

att bli entreprenörer i sagda branscher beror ofta på tidigare arbetserfarenhet inom 

sagda bransch eller på grund av genustypisk branschindelning. (Jennings & Brush, 

2013:668) Som konstaterat tidigare i avhandlingen är könsfördelningen bland 

entreprenörer inte jämn. Ur ett kvinnligt entreprenörskapsperspektiv är det dock 

positivt att genusklyftan är något mindre bland unga entreprenörer än avd den är bland 

entreprenörer i allmänhet. Idag är 40% av de unga som väljer att bli entreprenörer 

kvinnor. 
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Övergången till entreprenörskap från tidigare sysselsättning kan bero på många olika 

faktorer, som tidigare i avhandlingen konstaterats. I faktorer relaterade till övergången 

till entreprenörskap utmärker sig dock unga entreprenörer från äldre entreprenörer. 

0,6% av varje åldersklass unga i Finland är nya entreprenörer, det vill säga entreprenörer 

som grundat ett företag inom ett år.  Majoriteten av de nya entreprenörerna har en 

bakgrund i arbetslivet inom den privata sektorn. Av alla de unga som väljer att bli 

entreprenörer inleder en tiondedel den entreprenöriella karriären genast efter studier. 

Denna siffra är emellertid signifikant högre för unga med en högre utbildning, nämligen 

28%. (Akola, et. al, 2008:33) Bland de unga högutbildade med arbetslivserfarenhet som 

väljer entreprenörskap var det lika vanligt med visstidsarbete som med fastanställning. 

Tabell 1   Högutbildade unga entreprenörer före entreprenörskapet (%). 

 

Källa: (Akola, et. al, 2008:35) [egen översättning från finska] 

Den höga procenten av visstidsanställda som väljer entreprenörskap bekräftar långt 

diskursen inom entreprenörskapsforskningen om att den entreprenöriella karriären är 

en sysselsättningsstrategi då arbetsmarknaden inte möjliggör intresseväckande 

karriärer och sysselsättningsalternativ (Akola, et. al, 2008:35). Inom 

entreprenörskapsdiskursen ses ofta arbetslöshet som en push-effekt till 

entreprenörskapet (Hytti, 2010:66). Som det framgår i tabell 1  är det endast 4% av de 

högutbildade unga entreprenörerna som uppgett att de varit arbetslösa före de blivit 

entreprenörer. Detta leder till antagandet att arbetslöshetens push-effekt till större grad 

påverkar äldre entreprenörer samtidigt som det även bekräftar att unga entreprenörer 

känner en större pull-effekt. 

Inkörsporten till entreprenörskapet påverkar såväl karriärstrategin som den framtida 

karriärprogressionen. Genom att undersöka den valda vägen in i entreprenörskapet är 

det möjligt att belysa de bakomliggande faktorerna och samtidigt skapa förståelse för 

den kommande entreprenöriella karriären. Högutbildade kvinnor följer mera sannolikt 

Situation(före(entreprenörskapet. Ålder(:(under(30

Lönearbete,(fastanställd 30(%
Lönearbete,(visstidsanställd 32(%
Studerande 28(%
Arbetslös(eller(blivande(arbetslös 4(%
Familjeledig 5(%
Övrigt 2(%
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en  medveten karriärstrategi då de väljer att bli entreprenörer i jämförelse med 

lågutbildade kvinnor som mera sannolikt blir entreprenörer på grund av 

familjerelaterade faktorer (Budig, 2006). I tabell 2 redogörs för genom vilka inkörsportar 

unga högutbildade personer blivit entreprenörer. Den höga procenten yrkesutövare 

bekräftar skillnaden mellan högutbildade entreprenörer och akademiskt 

entreprenörskap. Den andra intressanta faktorn är familjecentrerat företagande, dock 

inkluderar undersökningen både män och kvinnor, men entreprenörskap relaterat till 

familjeföretag är en vanlig väg in i entreprenörskapet för unga högutbildade vuxna 

(Akola, et. al, 2008:37). 

Tabell 2   Högutbildade ungas väg in i entreprenörskapet (%). 

 

Källa: (Akola, et. al, 2008:37) [egen översättning från finska] 
 

Då 0,6% per åldersklass blir entreprenörer per år så avslutar 0,3% per åldersklass per år 

den entreprenöriella verksamheten. Utbildning är en påverkande faktor relaterat till 

entreprenörer som valt att avsluta den entreprenöriella verksamheten. Största delen av 

de slutande entreprenörerna i Finland 2004 hade en utbildning på mellanstadiet, medan 

högutbildade entreprenörer mera sällan avslutar verksamheten. Akola et. al (2008:48) 

drar slutsatsen att unga ser utbildning som något nödvändigt även då de siktar på en 

entreprenöriell karriär. Av de som valt att avsluta den entreprenöriella verksamheten 

återgår största delen till lönearbete, medan cirka 10% fortsätter att studera. Detta tyder 

å andra sidan på att unga entreprenörer även ser att de kan återgå till lönearbete, 

speciellt om de har en högre utbildning. 

Ur kvinnligt entreprenörskapsperspektiv är det av intresse att Akola et. al (2008:51) 

lyfter upp vad de kallar experimentatorerna, de som ”prövat på” entreprenörskapet, för 

att sedan avsluta verksamheten. Dessa experimentatorer är oftast högutbildade kvinnor 

som i genomsnitt yngre än övriga entreprenörer som avslutar sin verksamhet. 

Hur$blev$du$entreprenör? Ålder$:$under$30

Som$yrkesutövare 54$%
Jag$grundade$ett$helt$nytt$företag 18$%
Generationsskifte$i$familjeföretag 12$%
Delägare$i$familjeföretag 3$%
jag$köpte$ett$existerande$företag 4$%
Övrigt 10$%
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Experimentatorerna hade redan vid påbörjandet av entreprenörskapet sett det som en 

tillfällig sysselsättningsform för att utöva sitt yrke och för att få extra inkomster. 

Eftersom entreprenörskapet från början sågs som tillfälligt, som en etapp i karriären, gav 

experimentatorerna lättare upp entreprenörskapet på grund av förändringar i 

livssituation eller arbetserbjudanden. (Akola, et. al, 2008:52) 

Den entreprenöriella karriären är beroende av entreprenörens ålder då unga har en 

längre karriär framför sig med många potentiella olika sysselsättningsformer. Som 

konstaterat tidigare i avhandlingen har den skiftande arbetsmarknaden även påverkat 

hur människor, speciellt unga, ser på karriärer och de olika faserna i en karriär. Även om 

en del av de unga entreprenörerna är experimentatorer tror ändå 70% av de högt 

utbildade unga entreprenörerna att de i framtiden kommer att vara företagare. 23% tror 

å andra sidan att de kommer att vara anställda, men entreprenörer på deltid, vilket långt 

reflekterar ungas syn på varierande och mångsidiga sysselsättningsformer. (Akola, et. al, 

2008:89) Entreprenörskapet ses alltså som ett långsiktigt karriärval, antingen på heltid 

eller deltid, av unga. 

Tabell 3   Högt utbildade entreprenörers syn på sysselsättning om 10 år (%): 

 

Källa: (Akola, et. al, 2008:89) [egen översättning från finska] 

Unga högutbildade entreprenörer är en särpräglad grupp bland entreprenörer. Den unga 

entreprenörens karriär påverkas av den förändrade arbetsmarknaden, förnyade attityder 

kring karriärkonceptet och den institutionella kontexten. De unga entreprenörerna ser 

att utbildning är nyckel till att klara sig på den snabbt utvecklande arbetsmarknaden 

även som entreprenör. Även om de unga entreprenörerna lockas av pull-faktorer som 

frihet och självständighet kan även familjesituationen verka som en push-faktor. I vissa 

fall kan vägen in i entreprenörskapet gå genom ett familjeföretag, medan i andra fall, 

speciellt för unga kvinnor, erbjuder entreprenörskapet ett sysselsättningsalternativ på 

familjens villkor. Å ena sidan ser unga, högutbildade, entreprenörskapet som ett 

långsiktigt karriäralternativ, å andra sidan ser speciellt unga kvinnor entreprenörskapet 

Var$tror$du$att$du$är$om$10$år? Ålder$:$under$30

Heltids$entreprenör 73$%
Lönearbete$och$deltids$entreprenör 23$%
Lönearbete 5$%
Pensionerad 0$%
Övrigt 0$%
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som en mellanlandning i karriären på grund av ett antal olika faktorer. (Akola, et. al, 

2008) 

2.5   Karriärteori 

I den klassiska entreprenörskapsforskningen porträtteras entreprenörer ofta som starka 

individer som självständigt fattar beslut. Å andra sidan går det inte att förneka att alla 

beslut påverkas av omgivningen och kontext. Karriärteoretiker har i tidigare forskning 

främst fokuserat på organisationskontext för att belysa de konflikter och utmaningar 

människor möter då de stiger i företagshierarkin. Då entreprenörer grundar ett företag  

startar de högst upp i hierarkin som istället växer under dem, vilket lett till att 

entreprenörskapsforskare fokuserat på de faktorer som lett till den entreprenöriella 

karriären istället för karriärutveckling och avancemang. Traditionellt har 

entreprenörskapsforskningen fokuserat på de faktorer som påverkat individen att 

eftersträva en entreprenöriell karriär, det vill säga de entreprenöriella intentionerna. 

Dock har även nyare forskningen kring entreprenöriella karriärer tagit i beaktande de 

sociala och ekonomiska faktorerna som sporrar till entreprenörskap. Dyer (1994:7) 

konstaterade redan i början på 1990-talet att litet forskning gjorts för att förstå hur 

entreprenörer utvecklas i de olika rollerna de har under sin karriär. 

Konventionell teori om sysselsättningsval baseras på modeller om individuella rationella 

val [engelska: individual rational employment choice] och tanken om att individen fattar 

rationella beslut gällande tillgängliga sysselsättningsmöjligheter för att maximera det 

personliga intresset (Klyver et al. 2013: 475). Den rationella modellen tar alltså inte i 

beaktande sociala och institutionella faktorer som möjligtvis kan påverka individens val. 

Symbolisk interaktivitet [engelska: symbolic interactionism] är en idé som George H. 

Mead’s presenterade i sitt verk 1934, medan tanken kring symbolisk interaktivitet 

härstammar i Amerikansk pragmatisk filosofi. Själva definitionen symbolisk 

interaktivitet preciserades av Blumer (1969) för att syna den interaktiva processen 

mellan individer och institutioner. Inom modern forskning har bland annat Klyver et al. 

(2013:475-476) tillämpat symbolisk interaktivitet på entreprenöriella karriärer. I 

enlighet med symbolisk interaktivitet är karriärval en process där individen utövar den 

individuella autonomin samtidigt som individen påverkas av den institutionella 

kontexten som är strukturerat av det unika sociala sammanhanget (Klyver et al. 

2013:475). Institutioner inverkar således om entreprenörskap ses som ett lämpligt 

karriärval, vilket begränsar individens val av sysselsättningsmöjligheter. 
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2.5.1   En entreprenöriell karriärmodell 

Dyer (1994) skapade en modell för uppbyggnaden av en entreprenöriell karriärteori. 

Modellen består av fyra underteorier. Den första av dessa teorier kallar han En teori om 

karriärval [egen översättning från engelska: A theory of career choice]. En karriärteoris 

utgångspunkt är att först förklara varför någon valt en viss karriär. I kontext av en 

entreprenöriell karriär betyder detta teori kring de individuella, social och ekonomiska 

faktorerna som inverkar på att en individ grundar ett företag. I dagens läge finns det en 

robust mängd av forskning kring entreprenöriella intentioner, motivation och 

ekonomiska faktorer som driver människor till entreprenörskapet. Den andra av de 

underteorier Dyer (1994) skapat kallar han En teori om karriärsocialisering [egen 

översättning från engelska: A theory of career socialization]. En entreprenöriell 

karriärteori skall beskriva de sociala upplevelser och erfarenheter som förbereder en 

individ för de entreprenöriella rollerna. Den tredje av underteorierna, En teori om 

karriärinriktning [egen översättning från engelska: A theory of career orientation], 

behandlar de olika rollerna en entreprenör definierar sig själv utifrån. Dessa roller 

påverkar sedan hur entreprenören väljer inriktning på den egna karriären. Den fjärde 

underteorin benämner Dyer som En teori om karriärprogression [egen översättning 

från engelska: A theory of career progression]. En karriär består av sekvenser av roller. 

Därför bör en teori om entreprenöriella karriärer belysa hur en entreprenörs roller; 

företags, familj och personliga, förändras under karriärens gång. Därtill bör teorin 

formulera de olika dilemman och konflikter som är kopplade till dessa roller som 

entreprenören kan stöta på under sin karriär. 

I figur 2 (se nedan) presenterar Dyer (1994:9) på ett överskådligt sätt de fyra 

underteorierna i en modell över den entreprenröriella karriären. Ändamålet med 

modellen är att skapa en stomme genom vilken det är möjligt att undersöka 

entreprenöriella karriärer. I denna avhandlingen kommer fokus endast att ligga på den 

tredje och fjärde underteorin, det vill säga En teori om karriär inriktning och En teori 

om karriär progression. Sedan Dyer skapade modellen 1994 har 

entreprenörskapsforskningen utvecklat de teorier och områden som Dyer med de två 

första underteorierna efterlyser. Bland annat, som tidigare i avhandlingen nämnts, har 

forskningen undersökt entreprenöriella intentioner och motiv, faktorer som påverkar 

det entreprenöriella beslutet etc. Dock har forskningen ännu inte utvecklats gällande 

entreprenöriell karriärinriktning och karriärprogression, dessa områden är även något 

denna avhandlings syfte är att belysa. 
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Figur 2   En entreprenöriell karriärmodell 

 

Föregående)faktorers) ))))Karriärsocialisering ))))Karriärorientering

inverkan)på)karriärval

Individuella)faktorer

)))Upplevelser)och)

Psykologiska)faktorer )))erfarenheter)i

)))))Behov)av)framgång )))barndomen

)))))Behov)av)kontroll

)))))Tolerans)för)tvetydighet

)))))Entreprenöriella)

))))))))attityder)etc.

))Utveckling)av)roll

Sociala)faktorer ))))Arbetserfarenhet ))))))och)identitet

Familj)förhållanden

Stöd)av)familjen

Stöd)av)omgivningen

Rollmodeller ))))))))Utbildning

Ekonomiska)faktorer

Brist)på)alternativa ))Tidigare)erfarenhet

))))karriärer)i)existerande ))av)startHup)företag

))))organisationer

Ekonomisk)tillväxt)och

))))affärsmöjligheter

Tillgång)till)resursnätverk

Karriärprogression

Personliga+dilemma

Tidigt)i)karriären Mitten)av)karriär Slutet)av)karriären

Stress Ensamhet Pension

Identitet

Familjedilemma

Tidigt)i)karriären Mitten)av)karriär Slutet)av)karriären

Balansera)tid)för Anställa)familjeH EgendomsH

)))))arbete)och)familj ))))medlemmar ))))planerning

Stress)för)familjens

)))))ekonomi

Företagsdilemma

Tidigt)i)karriären Mitten)av)karriären Slutet)av)karriären

Resurser Behålla)kontroll SuccessionsH)

Ledning Anställa)professionella ))))planerning

Affärsstrategi ))))chefer

))))))))Personlig) ))))))))))Familj) )))))))Företags

))))))))framgång )))))))framgång ))))))framgång

))))))Konkurs)eller)misslyckande)i

)))))))))))affärsverksamheten



 

 

33 

 
 
Källa: (Dyer 1994:9) [egen översättning från engelska] 
 
Karriärinriktningen och -progressionen påverkas av de primära dilemman då de 

påverkar de entreprenöriella rollerna som entreprenören kan anta från början till slutet 

av karriären. Karriärinriktningen ger oss en bild av hur entreprenören anpassar sig till 

rollen som entreprenör. Entreprenören kan identifiera sig som antingen yrkesutövare i 

en specifik bransch, som entreprenör eller som både och.  Dyer (1994:11) föreslår att de 

entreprenörer som endast identifierar sig som yrkesutövare, till exempel 

fastighetsförmedlare, ingenjör etc., är mera dragna till en yrkesmässig karriär än en 

entreprenöriell karriär. Den entreprenöriella karriären är så pass mångfacetterad och 

varierande att entreprenörer självfallet har olika sätt att ta an sig de olika rollerna 

entreprenörskapet för med sig. 

Dyer (1994:12) hänvisar till att trots att den entreprenöriella karriären ser olika ut 

beroende på entreprenören så kan den entreprenöriella karriärinriktningen definieras i 

två generella steg. Det första steget gäller individens accepterande av den så kallade 

generella entreprenörsrollen. I den generella entreprenörsrollen skapar en entreprenör 

en organisation och äger sedan denna organisation. Enligt denna definition måste 

entreprenören själv inte definiera sig som en entreprenör, men genom att skapa och äga 

en organisation har personen anammat entreprenörsrollen. Det andra steget i den 

entreprenöriella karriärinriktningen är utvecklandet och skapandet av en specifik 

entreprenöriell roll.  Tidigare forskning visar att det inte finns en enskild inriktning som 

leder till en entreprenöriell karriär, utan att människor blir entreprenörer av olika 

orsaker. Dessa olika orsaker, tidigare upplevelser och erfarenheter (karriärval och 

karriärsocialisering) leder sedan till att den specifika entreprenöriella karriären formas 

individuellt under karriärens gång i och med att de olika entreprenöriella rollerna 

entreprenören har utvecklas. 

Tidig entreprenörskapsforskning visar att kvinnors inriktning i den entreprenöriella 

karriären har en djupgående inverkan på entreprenörskapet. Speciellt familj och övriga 

personliga orsaker spelar en stor roll då kvinnor formulerar sina entreprenörsroller, 

vilket påverkar själva företagandet men även utvecklingen av karriären. Det är viktigt att 

förstå entreprenörers inriktning i karriären då de roller som de tar an, och de dilemman 

som de stöter på då de gör framsteg i karriären, varierar beroende på den inriktning de 

har i den egna entreprenöriella karriären. 



 

 

34 

Karriär progressionsdelen av Dyers (1994:9-13) modell behandlar den entreprenöriella 

karriärens utveckling från början till slut. Den entreprenöriella karriärteorin bör således 

ha ett rörligt perspektiv som beskriver de olika förändringarna som sker i växelverkan 

mellan individer och samhället över tid. Då de samhälleliga institutionerna förändras så 

förändras självfallet även de rollern som individer har då de är i växelverkan med 

institutioner. Beroende på hur långt entreprenören kommit i sin karriär kan 

entreprenören ha anammat ett flertal olika roller då det skett förändringar i familjen, det 

personliga livet, företaget eller samhället. Som beskrivet tidigare är en karriär något som 

omfattar de personliga, familj och arbetsdilemman en person stöter på i livet. Dessa 

dilemman illustreras i figur 2.  För att möjliggöra att den entreprenöriella karriären kan 

undersökas bör forskare ta i beaktande hur dessa dilemman förändras, på grund av de 

förändrade entreprenöriella rollerna under karriärens gång, i förhållande till den 

entreprenöriella karriären. (Dyer, 19994:13) 

2.6   Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen som behandlats i ovanstående kapitel ligger som grund för 

avhandlingens empiridel. Referensramen bestod av tre sammankopplade områden; 

kvinnligt entreprenörskap, den entreprenöriella karriären och karriärteori, med 

kvinnligt entreprenörskap som utgångspunkt. Därtill behandlades ämnen så som genus 

och feminism, kontext, utbildningsnivå och upplevdsjälvförmåga i relation till de tre 

huvudområdena. 

Forskning inom kvinnligt entreprenörskap är starkt sammankopplat med det kontext 

som påverkar den specifika forskningen. Kontexten, samt dess institutioner, definierar 

och formar både den entreprenöriella verksamheten men även forskningen i 

entreprenörskap. I likhet inverkar även kontexten kring, och forskningens perspektiv på, 

genus och feminism det kvinnliga entreprenörskapet. Dessa faktorer är i sin tur nära 

sammankopplade med familjeaspekten som sedan inverkar på entreprenörskapet. 

Exemplifierat kan man säga att den nordiska kontexten med dess uppfattning om genus 

och feminism  formar uppfattningen om sambandet mellan entreprenörskapet och familj 

på ett annorlunda sätt än till exempel den anglo-saxiska kontexten. 

Den entreprenöriella karriärmodellen påverkas även den, som tidigare konstaterat, av 

kontexten inom vilken den entreprenöriella verksamheten sker. Detta genom att bland 

annat kontexten kring familjen, speciellt för kvinnliga entreprenörer, inverkar på den 

entreprenöriella karriärmodellen. Nivån på den utbildning entreprenören har inverkar 
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Familj

Genus och 
feminismKontext

Upplevd-
självförmåga

Högutbildade

på karriärutvecklingen på långsikt, vilket formar tolkningen av den entreprenöriella 

karriärmodellen. Den entreprenöriella karriärmodellen är sedan nära sammankopplad 

med karriärteori med fokus på karriärutveckling. Genom perspektivet av 

entreprenörskapet som karriär är det möjligt att tillämpa karriärteori på den 

entreprenöriella karriären. Den upplevda självförmågan, som ofta behandlas inom  

forskning i karriärteori, har även en central roll i entreprenörskapsforskningen. 

Utbildningsnivån samt kön är även faktorer som inverkar på den upplevda 

självförmågan, vilket gör det motiverat att ta upp den i samband med kvinnligt 

entreprenörskap. 

I figur 2 redogörs för kopplingarna mellan ämnesområdena 

Figur 3   Sammanfattande figur över ämnesområden i den teoretiska referensramen 

 

 

 

 

Då man behandlar entreprenörskap som en fas i en individs karriär är det möjligt att se 

kontexten i individens liv som lett till det entreprenöriella beslutet. Genom detta är det 

således möjligt, och motiverat, att undersöka entreprenörskap som ett 

sysselsättningsalternativ som drivs av något annat än ett stort intresse eller en starkt 
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motivation. Jennings & Brush, (2013:668) konstaterar att då man tar i beaktande alla 

faktorer som diskuterats ovan i den teoretiska referensramen är slutsatsen att en 

entreprenörs kön är det lättaste sättet att förutspå vem som kommer att bli en 

entreprenör. Frågan är då om det går att förutspå hur entreprenörens karriär utvecklas 

på långsikt och hur detta påverkas av genus och kön. Det är även värt att notera att 

underrepresentationen av kvinnor inom entreprenörskap är en av nyckelfaktorerna som 

bidrar till fördröjning av utvecklingen av en jämställd arbetsmarknad (Thebaud, 

2015:672). 
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3   FORSKNINGSMETOD OCH MATERIAL 

Valet av antingen en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod är avgörande för  den 

specifika forskningen, men även för utvecklandet av forskningsområdet generellt sett. 

Frågeställningen kring valet av forskningsmetod bör alltid ställas i relation till 

forskningsproblemet och forskningsobjektet. (Alvesson & Sköldberg, 2008:18) 

Forskare inom kvinnligt entreprenörskap använder sig allt oftare av en varierande 

blandning av metoder för att undersöka de komplexa frågeställningar som 

forskningsområdet ställer (Brush, de Bruin & Welter, 2009:16). Den allmänna 

uppfattningen inom kvinnligt entreprenörskapsforskning är att forskningsområdet drar 

nytta av, och utvecklas med, både kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom att 

använda sig av kvantitativa metoder argumenterar Alvesson och Sköldberg (2008:353) 

att forskare har ambitionen att eftersträva och öka den vetenskapliga faktorn i 

forskningen; objektivitet, neutralitet och exakthet. På så sätt skulle kvantitativa metoder 

kunna bidra till att  skapa en enhetlig diskurs  som ytterligare skulle förankra kvinnligt 

entreprenörskap som ett etablerat forskningsområde. Henry, Foss och Ahl (2015:17) 

argumenterar dock att forskning i genus inte är möjlig med statiska och kvantitativa 

metoder. Med kvalitativa forskningsmetoder är det möjligt att belysa frågeställningar 

från ett perspektiv på individnivå, vilket skapar djupare förståelse för specifika fenomen 

som baseras på en individs tankar, känslor och upplevelser (Bryman & Bell, 2011:499). 

Detta har lett till att, speciellt feministiska, forskare föredrar kvalitativa metoder framom 

kvantitativa. Användningen av kvalitativa forskningsmetoder kan således vara 

avgörande för utvecklingen av ämnesområden som kvinnligt entreprenörskap. 

3.1   Forskningsmetod 

I denna avhandling kommer en kvalitativ forskningsstrategi att användas. Data som 

kommer att användas är primär data i form av personliga intervjuer. Bryman och Bell 

(2011:390) beskriver kvalitativa studier som följande: ”en forskningsstrategi där 

tonvikten vid insamling och analys av data oftare ligger på ord än på kvantifiering. En 

kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktiv till sin art…”. I 

kvalitativa studier tillämpas en kunskapsteoretisk ståndpunkt, i vilken tyngdpunkten 

ligger på att förstå den sociala verkligenheten, grundval och hur personerna i en viss 

miljö tolkar denna verklighet. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten ses alltså som 

tolkningsinriktad eller interpretativ. Att den kvalitativa forskningsstrategin beskrivs som 
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konstruktiv beror på den ontologiska ståndpunkten som innebär att sociala egenskaper 

är resultatet av ett samspel mellan individer och således inte något externt. (Bryman & 

Bell, 2011:390-392 

Kvalitativ forskning lämpar sig väl när man inkluderar ett feministiskt perspektiv, då 

kvalitativ forskning är kopplad till feministiskt sensitivitet. Bryman och Bell (2011:428) 

lyfter upp det faktum att feminism har en viktigt roll i företagsekonomisk forskning som 

vanligtvis har ett typiskt manligt perspektiv. Inom företagsekonomisk forskning kan den 

manliga skevheten i forskningen kopplas till dominansen av kvantitativa metoder, som 

ofta ses som ”hårda” och ”maskulina”. Genom att använda kvantitativa metoder är det 

möjligt att det kvinnliga perspektivet helt enkelt tystas ner av statistik och siffror. 

Bryman och Bell (2011:428) lyfter även upp att kvantitativa metoder objektifierar 

kvinnan då hon är i fokus för forskningen, och på så sätt utsätts hon för exploatering 

genom att hennes kunskap och erfarenheter tas utan att ge något i utbyte. Den 

kvantitativa forskningens grundstenar ligger i att forskningen är värdeneutral och 

strävar efter universella lagar. Detta strider mot tanken om feministisk forskning och 

perspektiv då forskningen borde vara för kvinnor, det vill säga inte värdeneutral, och ta 

i beaktande den sociala verkligheten, det vill säga genus, identitet, klass etc. som är unikt 

för varje individ. Kvalitativ forskning möjliggör i sin tur enligt Bryman och Bell 

(2011:429) att kvinnors röster blir hörda, att kvinnor inte behandlas som objekt och att 

feminismens emancipatoriska mål förverkligas.  

Feministisk forskning och feministiska perspektiv är mindre etablerade och 

representerade inom företagsekonomiska forskning än vad de är i andra 

samhällsvetenskapliga discipliner. Bryman och Bell (2011:429) konstaterar att den 

företagsekonomiska forskningen kan vara genusblind då man definierar forskningstema. 

I diskussionen kring forskningsmetoder lyfter  Bryman och Bell (2011:429) upp 

Mirchandanis (1999) forskning, som även hänvisats till tidigare i denna avhandling, 

gällande entreprenörskapsforskning och konstruktionen av kategorin ”den kvinnliga 

entreprenören”. 

Följande sökord användes vid sökning av de artiklar som användes i den teoretiska 

referensramen: entrepreneurship AND career preference, entrepreneurship AND 

gender, female entrepreneurship, entrepreneurship AND higher education, 

entrepreneurship AND self-efficacy, young entrepreneurs. Artiklar söktes via  

Nelliportalen och majoriteten av artiklarna hittades via databasen Emerald Journals. 

Publikationer inom entreprenörskap, som International Journal of Gender and 
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Entrepreneurship och Entrepreneurship, Theory and Practice, stod för flera av 

artiklarna, dock användes även artiklar från publikationer inom övriga 

forskningsområden. Böcker som refereras till i avhandlingen lånades från Svenska 

Handelshögskolan i Helsingfors bibliotek. 

3.2   Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som används i denna avhandling är abduktion. Då man beskriver 

abduktion är det logiskt att först redogöra för begreppen induktion och deduktion, för 

att sedan definiera abduktion i jämförelse med dessa. Induktion utgår från en mängd 

enskilda fall som iakttagits, samt samband mellan dessa fall. Det induktiva resultatet är 

alltså ett generellt giltigt resultat som baserar sig på samband mellan enskilda fall som 

observerats. Alvesson och Sköldberg (2008:54) beskriver induktion som ”Ansatsen 

innebär alltså ett riskfyllt språng från en samling enskildheter till en allmän sanning”. 

Med en induktiv metod får man ur en mängd koncentrerade iakttagelser på så sätt en 

allmän regel. Den deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt i en generell regel som sedan 

förklara ett visst enskilt fall, det vill säga en motsats till induktion. Den allmänna regeln 

gäller enligt deduktion alltid, även i enskilda fall. Alvesson och Sköldberg (2008:55) 

poängterar att deduktion således inte visar underliggande mönster och tendenser, vilket 

gör modellen platt. Förenklat utgår deduktion från teori och induktion från empiri. 

Induktion och deduktion anses ofta vara uteslutande alternativ, dock passar inte 

någondera alternativ i all forskning.  

Abduktion har drag av både induktion och deduktion, men abduktion är inte en 

blandning av dessa, och kan inte heller reduceras till dessa. Som metod tillför abduktion 

nya och helt egna moment. Abduktion är inriktat på underliggande mönster till skillnad 

från de grundare förklarningsmodellerna, vilket betyder att abduktion inbegriper 

förståelse på ett sätt som deduktion och induktion inte gör. Utgångspunkten för 

abduktion är, liksom för induktion, empiriska fall, men induktion tillbakavisar inte 

teoretiska förföreställningar och abduktion är på så sätt närmare deduktion. 

Alvesson och Sköldberg (2008:55) beskriver abduktion som följande; ”Den innebär att 

ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, 

som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga”. Abduktion är även nära sammankopplat 

med det perspektiviska synsättet då det kan ses som att fakta alltid är teoriladdat 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:63). Då abduktion används utvecklas det empiriska 

forskningsområdet och teorin justeras och förfinas under forskningsprocessen gång. 
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Forskning med abduktiv empiri kan mycket väl kombineras eller inledas med tidigare 

teori i litteratur, som i denna avhandling gjorts. Teorin appliceras dock inte mekaniskt 

på enskilda fall utan ses mera som en inspirationskälla. Som Alvesson och Sköldberg 

(2008:56) uttrycker det, för att upptäcka mönster som i sin tur skapar förståelse för 

ämnet. Den abduktiva forskningsstrategin formar således hela forskningsprocessen 

genom att den tidigare teorin alterneras med empirin, vilket leder till att båda successivt 

omtolkas i processen av varandra. (Alevsson & Sköldberg, 2008:55-56) 

Då man med hjälp av abduktionen kan utnyttja existerande kunskap och referensramar  

är det möjligt att belysa teoretiska mönster, eller så kallade djupstrukturer. Antagande 

att dessa är giltiga förstår man de ytstrukturer, eller de empiriskt induktiva mönster, som 

upptäckts i ett enskilt fall. Abduktion passar och används således ofta som metod vid 

fallstudiebaserade forskningar. (Alvesson & Sköldberg, 2008:57) 

3.3   Forskningsdesign 

För att svara på forskningsfrågan och för att uppfylla syftet genomförs forskningen med 

en fallstudiedesign i form av biografisk metod och abduktiv forskningsdesign. 

Bryman och Bell (2011:84) beskriver fallstudiedesign som följande; den grundläggande 

formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall. 

Stake (1995, citerad i Bryman och Bell 2011:84) lyfter fram att fallstudieforskning berör 

och uppvisar det specifika fallets komplexitet och natur. Fallstudiedesign kan med fördel 

användas inom företagsekonomisk forskning. Fallstudiedesign lämpar sig väl för 

kvalitativa metoder då man vill göra en detaljerad och intensiv granskning av ett fall 

(Bryman och Bell, 20011:85). Således är det möjligt att med fallstudiedesign undersöka 

en speciell/specifik person. Bryman och Bell (2011:84) definierar fallstudier där man 

undersöker en person, som livsberättelse (engelska: lifestory) då man använder sig av 

biografisk metod. Henry, Foss och Ahl (2015:20) beskriver livsberättelser som en 

fokuserad, precis och innovativ kvalitativ metod, med vilken det är möjligt att ta avstånd 

från de mer traditionella allmänna metoderna. 

När man gör en fallstudie är det fallet i fråga som i sig självt är det man är intresserad av, 

som forskare är målsättningen då att belysa detta fall möjligast ingående. Att belysa 

unika drag hos specifika fall är även det som skiljer fallstudier från övriga 

tillvägagångssätt. Det är alltså ett idiomatiskt synsätt (Bryman och Bell, 2011:86). 

Livsberättelser erbjuder den specifika fördelen att intervjuobjektet själv väljer vilka 
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historier och händelser som behandlas under intervjun i stället för att forskaren dikterar 

hur individen berättar om den personliga historien. Själva intervjusituationen med en 

forskare som representerar en viss forskningsdisciplin och område ger dock situationen 

ramar. Genom livsberättelser är det även möjligt att ta del av intervjuobjektens tankar 

och känslor som baserar sig på individens tidigare erfarenheter och händelser (Hytti, 

2010:68). 

Under intervjun ombads intervjuobjektet att berätta om viktiga händelser, erfarenheter 

och personer som påverkat och spelat en roll i deras entreprenöriella liv. Ur 

metodsynvinkel är det en vägande faktor att endast en fråga ställdes om specifikt det 

kvinnligt entreprenörskapet. Om kvinnligt entreprenörskap i övrigt behandlades under 

intervjun var det något som intervjuobjektet självmant lyfte upp genom livsberättelsen. 

Således formade och färgade inte ”genusglasögonen” hela berättelsen om 

intervjuobjektens upplevda entreprenörskap och karriär. 

3.4   Urvalsstrategi 

Urvalsstrategin anknyter till avhandlingens avgränsningar. Urvalet består således av 

kvinnliga, unga, akademiskt utbildade entreprenörer. På grund av metodiken och 

datainsamlingens natur kommer endast åtta personer att intervjuas, vilket även påverkar 

urvalsstrategin. 

Urvalsstrategin i denna avhandlingen kommer att baseras på målstyrt urval [engelska: 

purposive sampling]. Målstyrt urval, även kallat målinriktat urval, används i majoriteten 

av kvalitativa forskningar. Målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval  vilket även 

betyder att resultatet inte är möjligt att generalisera. Med målstyrt urval är det möjligt 

att undersöka de extrema fallen för att undersöka ett fenomen. Avsikten med 

urvalsstrategin är att på ett strategiskt sätt välja ut intervjupersoner som är relevanta för 

forskningen och dess forskningsfrågor. På så sätt är det möjligt att välja respondenter 

som skiljer sig från varandra för att få ett brett spektrum av egenskaper representerade i 

datainsamlingen. (Bryman & Bell, 2011:452-453) 

Strategin för att hitta intervjupersoner till denna avhandling gick ut på att skribenten i 

april 2016 lade ut en annons på två olika Facebook-grupper med medlemmar som 

passade in beskrivningen av urvalet. Ena gruppen består av unga, högutbildade kvinnor 

i huvudstadsregionen med cirka 1800 medlemmar och den andra av unga entreprenörer 
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i huvudstadsregionen med cirka 1200 medlemmar. Elva potentiella intervjupersoner 

kontaktade skribenten, varpå åtta valdes i enlighet med den målstyrda urvalsstrategin. 

Urvalet i denna avhandling begränsas även av att svarspersonerna bör ha fått sin högre 

utbildning i Finland,  med motiveringen att utbildningen inverkar på 

sysselsättningsmöjligheterna och utgångspunkterna samt inkörsportarna till 

entreprenörskap. Urvalsstrategin har även en geografisk begränsning då de personliga 

intervjuerna gjordes i Helsingfors, där även alla intervjuobjekt bor och är verksamma. 

3.5   Datainsamling 

Data som kommer att användas i denna forskning är primär data som samlats in genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell (2011:474) framför att 

intresset och fokus vid kvalitativa intervjuer är riktat mot den intervjuades ståndpunkter. 

Detta härleds ur den kvalitativa forskning där de inledande frågeställningarna är 

generella vilket ger en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Kvalitativa intervjuer tenderar ofta att följa den riktning intervjupersonens svar går i, 

eftersom man då får information och kunskap som intervjupersonen själv anser är viktig 

och relevant. En semistrukturerad form av intervju möjliggör en flexibel intervjuguide 

som naturligt formar sig efter intervjupersonens svar.  

Kontexten i datainsamlingen påverkas starkt av tidpunkten för intervjuerna. 

Forskningen (datainsamlingen) gjordes i april 2016 medan livsberättelserna spann från 

svarspersonernas ungdom till nutid. Som tidigare konstaterat i avhandlingen pågår det 

förändringar globalt och i Finland som påverkat arbetsmarknad. Arbetslöshet och osäkra 

visstidskontrakt är faktorer som berör många unga i dagens Finland. Tidpunkten och 

kontexten är avgörande för resultatet i denna avhandling.  

3.5.1   Semistrukturerad intervju 

En typ av kvalitativ intervju är semistrukturerad intervju med intervjuguide. Vid en 

semistrukturerad intervju har forskaren en lista (intervjuguide) över någorlunda 

specifika teman som skall beröras under intervjun. Det är av stor vikt att 

intervjupersonen förstår frågorna då intervjupersonen fritt kan utforma intervjusvaren 

på sitt eget sätt. Då frågorna ställs behöver de inte ställas i samma ordning enligt listan, 

intervjuaren kan även ställa frågor utöver listan om dessa frågor på något sätt är 

anknutna till det svarspersonen sagt. Intervjuprocessen med semistrukturerad intervju 
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är således flexibel. Semistrukturerade intervjuer kan kallas för kvalitativa intervjuer eller 

djupintervjuer, de är även karakteristiska för så kallade livsberättelser. (Bryman, 

2008:415; Bryman & Bell, 2011:475) 

I denna avhandlingen kommer datainsamlingen att ske genom forskarstyrda 

livsberättelser, då det handlar om livsberättelser som en forskare ber en intervjuperson 

berätta med ett vetenskapligt syfte (Bryman, 2008:418). Intervjuerna, det vill säga 

livsberättelserna, i denna avhandlingen kommer att fokusera på endast en viss tidsperiod 

i svarspersonens liv det vill säga arbetslivet, med anknytning till det privata livet, och 

framtiden. 

3.5.2   Intervjuguide 

Då datainsamlingen görs med semistrukturerade intervjuer bör forskaren ha en 

intervjuguide. Intervjuguiden kan vara i princip allt från en kort lista till en rätt så 

strukturerad lista över vilka områden och frågeställningar som skall beröras i intervjun. 

Vid semistrukturerade intervjuer brukar intervjuguiden vara en strukturerad lista som 

ger forskaren en möjlighet att samla information om hur svarspersonerna upplever sin 

värld och det berörda området, samtidigt som intervjuerna kan vara flexibla. (Bryman, 

2008:419) Intervjuguiden bör inledas med frågor om bakgrundsinformation för att 

möjliggöra en helhetsbild av svarspersonens bakgrund som kan inverka på svaren på de 

egentliga intervjufrågornas.  

Intervjuguiden i denna avhandling har utformats enligt Brymans (2008:422) modell för 

intervjuguider som används i kvalitativa undersökningar. 
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Figur 4   Utformning av intervjuguide. 

 

Källa: (Bryman, 2008:422) [egen översättning från engelska] 
 
Se bilaga 1 för avhandlingens intervjuguide. 

3.5.3   Feministiskt perspektiv vid datainsamling 

Kvalitativa intervjuer lämpar sig väl vid forskning med ett feministiskt perspektiv, då 

dessa är speciellt anpassade för de feministiska ståndpunkterna och den sensitivitet 

forskningen kräver för att tolka och beskriva den sociala verkligheten utifrån 

svarspersonernas perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008:354). Som tidigare i 

avhandlingen konstaterades är kvalitativa metoder att föredra framom kvantitativa då 

man forskar ur ett feministiskt perspektiv. Därtill finns det argument för att speciellt 

kvalitativa intervjuer är att föredra av de kvalitativa metoderna. Bryman och Bell 

(2011:498) lyfter upp ett beskrivande citat av Kelly m.fl. (1994:34), ”inte bara kvalitativa 

metoder utan också djupintervjuer har blivit en närmast paradigmatisk ”feministisk 

metod” ”. För att intervjun skall tjäna sitt syfte bör den ha en form som skapar tillit och 

förtroende mellan intervjuaren och svarspersonen, visar på ömsesidighet, och från 
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intervjuarens sida tar hänsyn till de tankar och synsätt svarspersonerna har och vara 

icke-hierarkiska som relation mellan intervjuaren och svarspersonen. (Bryman & Bell, 

2011:499) 

Forskning med feministiskt perspektiv och feministiska aspekter medför även 

utmaningar, och potentiellt dilemman, för forskaren vid kvalitativa intervjuer. Om 

svarspersonen i en intervju svarar på ett sådant sätt som ifrågasätter eller hotar de 

uppfattningar och värderingar forskaren har gällande just det feministiska perspektivet 

försätter det forskaren i en svår position. Frågan som uppstår då är hur långt forskaren 

måste förmå att sätta sig in i svarspersonens situation och se världen ur hens ögon. Vid 

denna balansgång är det avgörande för forskaren att tolka vad som är så kallat ”falskt 

medvetande” som påverkat svarspersonen och vad som är svarspersonens åsikter och 

upplevelser som forskaren måste ta i beaktande även om svaren står i strid med 

forskarens egna övertygelser och tidigare forskningsresultat. (Bryman & Bell, 2011:499; 

Alvesson & Sköldberg, 2008:359) Bryman och Bell (2011:500) argumenterar att vid 

antagandet att den feministiska forskningens syfte ligger i linje med de generella 

feministiska målen gällande emancipationen kan konflikten mellan forskarens 

ståndpunkt och svarspersonens världsbild påverka forskningens resultat på ett 

omoraliskt sätt. Således är det avgörande för forskningens reliabilitet, och för det 

feministiska perspektivet i forskningen, att forskaren tar dessa aspekter i beaktande. 

Det feministiska perspektivet vid datainsamling är problematiskt i relation till urvalet. 

Diskursen poängterar ofta att forskare bör ta hänsyn till i vilken utsträckning kvinnors 

erfarenheter är uniforma, vilket även Alvesson och Sköldberg (2008:355) lyfter upp. 

Risken är ofta att resultatet av ”kvinnors talan” i forskning inte representerar 

mångfalden inom den kvinnliga populationen, utan de vita medelklasskvinnornas 

etnocentricitet. Även i denna avhandling är denna aspekt närvarande, vilket bör tas i 

beaktande av såväl skribenten som läsare. 

3.6   Data analys 

Analysstrategin kommer på grund av datans natur att vara narrativ. Bryman och Bell 

(2011:538) beskriver narrativ analys som följande; “Narrativ analys är ett 

tillvägagångssätt vid framtagning och analys av data som är sensitivt för den upplevelse 

av tidsmässiga sekvenser som människor finner i rollen som berättare av historier om 

sitt liv och det som händer och sker omkring dem. Dessa temporala sekvenser lägger de 

in i sina berättelser” 
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Narrativ analys lämpar sig speciellt på metoder som livsberättelser då analysmetoden 

möjliggör en synvinkel med fokus på intervjupersonens perspektiv. Genom narrativ 

analys är det möjligt att belysa sambanden mellan olika händelser, skeenden och 

sammanhang i intervjupersonernas berättelser. Behovet av att skapa nya icke-

funktionalistiska teorier och ny, samt djupare, förståelse för entreprenörskap har lyfts 

upp av flera (Hytti, 2010:67; Ahl, 2006). Narrativ analys inom forskning kan enligt Hytti 

(2010: 67) vara den svängande och avgörande faktorn i utvecklandet av nya teorier i 

entreprenörskap. 

Som metod och analysredskap kan narrativ undersökning användas för att forska i 

karriärer och entreprenörskap. Hytti (2010:67) lyfter upp att narrativ är en analysmetod 

som tar i beaktande perspektiv och dynamiska system vilket möjliggör studier i 

osammanhängande, diskontinuerliga, icke-linjära och unika händelser (Bygrave, 1989). 

På så vis förbättrar narrativa analyser forskningens förståelse för förhållandet mellan 

individen och den sociala kontexten. Narrativ analys tillämpas unikt på forskning kring 

karriärer då karriärer i sig kan ses som narrativ. En karriär är ett narrativ bestående av 

kombinationer av dåtid och framtid, tid och plats, och subjektivitet och objektivitet. 

Genom narrativ är det möjligt att belysa hur individer samlar information, applicerar det 

på arbetssituationer, hur karriärer formas över tid samt hur tid och identitet är 

sammanlänkade med karriären och livet. Narrativ används även inom karriärforskning 

för att belysa intervjuobjektens egna uppfattningar om förändringar i karriären, 

karriärplanering, befordring eller utebliven befordran och analys av problem i work-life 

balansen (Hytti, 2010:67). Genom narrativ analys är det alltså möjligt att inte endast 

analysera en individs livspann utan också olika skeden av och händelser i livet, samt 

kopplingen mellan dessa (Bryman & Bell, 2011:538). 

 För att förstå entreprenörer är det avgörande att förstå hur de ser på och förstår sig själv, 

vilket är möjligt genom narrativ. Det finns alltså starka paralleller och likheter i hur 

narrativ används som forskningsmetod inom både entreprenörskaps- och 

karriärforskning. Därtill bör noteras att även avhandlingen i sig innehåller en narrativ 

analy,s då data och forskning presenteras i form av en historia (Bryman och Bell, 

2011:540). 
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4   LIVSBERÄTTELSER 

I enlighet med de i kapitel 3 beskrivna metoderna intervjuades åtta unga kvinnliga 

entreprenörer för denna forskning. De intervjuade kvinnorna berättade fritt under 

intervjun om sina liv, med fokus på arbetslivet samt faktorer relaterade till 

sysselsättningen. I detta kapitel kommer dessa livsberättelser att redogöras för. 

Personerna i livsberättelserna kommer att benämnas med fingerade namn då det 

möjliggör att intervjupersonerna förblir anonyma. Alla åtta intervjupersoner hade 

relativt olika bakgrunder. De hade vuxit upp i olika familje- och socioekonomiska 

förhållanden på olika håll i Finland. I dagens läge bor alla i Helsingfors, men i övrigt lever 

de väldigt olika liv. Karikerat sagt har de inget gemensamt än entreprenörskapet, 

utbildningsnivå, ålder och kön. 

I och med att intervjuerna gjordes som semistrukturerade ledde det till att 

intervjupersonen själva, genom sin berättelse, valde vad fokus i berättelsen låg på. 

Samma teman behandlades följaktligen i alla intervjuer, dock i olika utsträckning 

beroende på intervjupersonen. Resultatet är alltså unika livsberättelser både till innehåll 

och presentation. 

4.1   Person 1 

Heidi är en 35 årig ekonomiemagister som tillsammans med två gamla kollegor, även de 

kvinnor, 2014 grundade ett företag som verkar inom marknadsföringssektorn. Hon har 

studerat internationell marknadsföring och utexaminerades 2008 från ett universitet. 

Före Heidi blev entreprenör arbetade hon utomlands på ett större internationellt företag 

som kategoriledare. 

Heidi har varken partner eller barn men hon lyfter upp den framtida familjen som en 

faktor som påverkat hennes val angående entreprenörskapet. ”Delvis fast jag inte har 

barn eller familj, när jag gav mig in på det här, så har det varit ett stor motiv när jag 

fattade det här beslutet, att hitta mera tid för mitt liv…” [egen översättning från finska]  

I Heidis närkrets finns det inga företagare och Heidis egna mamma var orolig för den 

framtida arbetssituationen, efter entreprenörskapet. Detta är dock inte något som Heidi 

direkt upplever att har påverkat hennes beslut gällande den entreprenöriella och den 

framtida karriären. Många av Heidis vänner är företagare och hon bedömer att hennes 

vänskapsförhållanden har förbättrats i och med entreprenörskapet.  
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Den ursprungliga idén till det företag Heidi och hennes två gamla kollegor grundade för 

två år sedan låg i, att de i sina gamla arbeten såg ett behov som de, via ett eget företag, 

kunde tillfredsställa. Genom att grunda ett eget företag för denna idé såg de att de kunde 

uppnå ett större och bättre slutresultat. Heidi poängterar att just det moment de då såg 

var en av de största orsakerna till att hon blev entreprenör i just det skedet. Hon upplever 

att det att hon hade två medgrundare underlättade beslutet att bli entreprenör och att 

hon utan dem kanske inte, i det skedet, skulle ha fattat samma beslut. Då Heidi 

funderade på grundandet av företaget diskuterade hon även saken med sin egen förman, 

som uppmanade henne att stanna på den dåvarande arbetsplatsen, men även med 

förmannens förman som i sin tur uppmuntrade henne att ta till vara den entreprenöriella 

möjligheten. 

Entreprenörskapet kan vara en stor del av entreprenörens identitet och Heidi uttrycker 

det som följande, ”Jag skulle tro att det (entreprenörskapet) på ett visst sätt är något som 

definierar en väldigt mycket.”. [egen översättning från finska] Rollen som entreprenör 

utvecklas ständigt och Heidi lyfter upp fortbildning, speciellt inom hennes bransch, som 

en faktor som möjliggör upprätthållandet av det egna kunnandet. Vilket även är viktigt 

med tanke på en eventuell återgång till lönearbete i något skede. Det att Heidi har en 

högre utbildning ser hon att främst inverkar på hur entreprenörskapet påverkar hennes 

inkomster. Hon resonerar som så att med en högre utbildning har man möjlighet att få 

ett bättre betalt arbete vilket leder till att alternativkostnaderna för entreprenörskapet 

stiger. Då bör man kontinuerligt bedöma vad inkomstnivån är idag och vad den kommer 

att vara om fem år för att avgöra om entreprenörskapet är lönsamt. 

Entreprenörskapet är en större mission, en slags tro på tillväxt, vilket motiverar Heidi 

att fortsätta den entreprenöriella verksamheten. Friheten att i en större utsträckning  

kunna planera det egna livet och ansvaret för det egna arbetet är dock det Heidi lyfter 

upp som de största motivationsfaktorerna. Heidi beskriver sina tidigare arbeten som 

givande och ambitiösa, men även som tidskrävande. I och med entreprenörskapet fick 

hon den frihet över sitt egna liv och sin egna tid som motiverar henne, men hon berättar 

också att ”Om jag är helt ärlig så har jag nu också för mycket av så kallad egen tid för jag 

bestämmer själv allt (om tidsanvändningen)”.[egen översättning från finska]   

Faktorer, eller potentiella problem, som Heidi ser att kan påverka det framtida 

entreprenörskapet är bland annat bildandet av familj. Hon lyfter till exempel upp att en 

entreprenörs moderskapsledighet kräver långsiktig planering på ett annat sätt än 

moderskapsledighet vid lönearbete. Kombinationen av familj och entreprenörskap ser 
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även annorlunda ut än vid familj och lönearbete. I detta fall är entreprenörskapet dock 

inte endast något negativt utan även positivt relaterat till friheten kring 

tidsanvändningen. Faktorer relaterade till företagandet som påverkar verksamheten är 

förändringar i mängden arbete, speciellt vid sådana situationer då företaget har 

anställda. Heidi poängterar att det är svåra värdefrågor, och en realistisk 

frågeställningen, som uppstår i situationer då man måste bestämma om man betalar lön 

åt någon samtidigt som man själv inte kan lyfta lön. Hon bedömer, trots att dessa frågor 

relaterade till verksamheten är stora och svåra, att de inte är sådana som skulle påverka 

hennes beslut gällande den entreprenöriella framtiden. 

Själv ser Heidi att hon i framtiden kommer att bolla mellan lönearbete och 

entreprenörskap. Hon anser att det är värdet och intresset i arbetet, eller ett specifik 

projekt, snarare än formen av arbetet som kommer att avgöra hur hon sysselsätter sig i 

framtiden. Hon bedömer sina möjligheter på arbetsmarknaden som positiva, ifall att hon 

skulle vilja uppta arbete som löntagare.  

Heidi påpekar att det inte finns offentliga, framgångsrika kvinnliga entreprenörer, det 

vill säga förebilder, vilket påverkar kvinnligt entreprenörskap på ett negativt sätt. Hon 

ser ändå att alla entreprenörer i Finland har samma möjligheter men ”utmaningen 

kommer ändå från det traditionella parförhållandet. Att rollerna är ändå sist och 

slutligen ganska traditionella. Kanske man mera kunde säga att det finns män som 

möjliggör kvinnligt entreprenörskap än att samhället som stöder det”. [egen 

översättning från finska] Hon poängterar att som entreprenör måste man definiera sig 

själv som person i förhållande till arbete och familj på ett klarare och starkare sätt än 

som löntagare, vilket kan påverka kvinnliga entreprenörer i större utsträckning än 

manliga. 

4.2   Person 2 

Nina är en 28 årig diplom ingenjör som i början av 2016 gick med som medgrundare i 

ett teknologi uppstartsföretag [engelska: startup]. Nina har en medgrundare och 

företaget har några anställda utomlands. Före hon gick med i grundandet av detta företag 

har hon varit ”hobbyföretagare”, som hon själv utryckte det, genom att bland annat 

utveckla en förening. Nina utexaminerades 2013 som diplomingenjör i 

informationsnätverk. Före hon blev företagare arbetade hon självständigt i ett mindre 

företag med uppgifter nära relaterade till de ämnen hon studerat. 
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Nina har varken barn eller partner. Hennes pappa har varit ensamföretagare och hon 

beskriver det som att hon ”har en föreställning av att företagande är ganska 

avslappnat”.[egen översättning från finska] Trots att hennes pappa varit företagare 

säger Nina att ”Han var sådär att det här [läs: företagandet] är den dummaste idén 

någonsin, varför måste du börja nu när du har ett välbetalt arbete och allting så bra. Att 

varför göra livet svårt.”. [egen översättning från finska] Hon tror att hennes familj såg 

entreprenörskapet som en dum risk och att de var oroliga för henne. 

Nina upplever att entreprenörskapet är något som är som gjort för henne. Hon beskriver 

känslan att hon är menad att vara företagare på följande sätt; ”Jag har alltid haft en 

känsla av att jag en dag kommer att grunda ett företag och jag har bara väntat… Det 

känns som att det dyker upp på min väg i något skede. Det är bara i vilken form det 

kommer, som varit lite oklart.”. [egen översättning från finska] Nina säger att hon 

mentalt hade förberett sig länge på möjligheten att bli entreprenör men när hon fick 

erbjudandet att bli medgrundare upplevde hon en ny skräckblandad process om 

entreprenörskapet faktiskt var något hon ville fullfölja. Hon bedömer att steget att bli 

entreprenör ändå var ett medvetet karriärval och hon säger att hon fungerar bättre i 

arbetslivet som entreprenör. Det att hon blev entreprenör just då hon blev berodde på 

att hon upplevde det som en för bra möjlighet för att låta bli att ta den. Nina poängterar 

dock att det inte var lätt att hoppa från säkerhet till osäkerhet, och att det var väldigt 

psykiskt tungt. Hon säger att det ”…samtidigt var världens härligaste och tyngsta [läs: 

beslut]. Något väldigt paradoxalt.”. [egen översättning från finska]   

Det att Nina upplever att hon fungerar bättre i arbetslivet som entreprenör beror på att 

hon ser att hon skapar mest mervärde då hon arbetar på ett, för henne själv, passande 

ställe.  Vilket i detta fall för Nina är entreprenörskapet.  Hon berättar att hennes ultimata 

mål är att hitta det bästa sättet att leva livet på och att entreprenörskapet är ett livstilsval. 

Därför har hon också en känsla av att hon aldrig kommer att återgå till ”den vanliga 

karriärstege korporationsvärlden.” [egen översättning från finska] Hon upplever att 

entreprenörskapet kräver mycket mera tillit i livet och tro, men att hon själv via 

entreprenörskapet kan uppnå ett bättre sätt att leva på. Genom att vara entreprenör 

upplever Nina att hon också har en möjlighet i större utsträckning att påverka andra 

människors liv genom att hon kan forma sitt företag till att vara en bra arbetsplats. Hon 

uttrycker det som följande; ”Jag har väldigt starka övertygelser om hur saker borde 

skötas och hur företag borde ledas… Jag skulle vilja bygga en fantastisk arbetsplats där 

människor blommar, vilket kanske delvis är en utopi.” [egen översättning från finska] 
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Hon poängterar att möjligheten att skapa en sådan organisation och det vardagliga livet 

som entreprenör motiverar henne mera än det att ”vi får mycket pengar”. Friheten som 

entreprenör att bestämma själv och känslan av att arbetar för något man brinner för 

motiverar Nina att fortsätta vara entreprenör även i framtiden.  

Nina berättar att de största problemen hon upplevt hittills i entreprenörskapet har varit 

relaterade till hennes privata ekonomiska säkerhet då ”pengar är en stor del av 

säkerheten”. [egen översättning från finska] I sådana situationer att hennes privatliv 

skulle förändras upplever hon att entreprenörskapet för med sig en annan form av 

osäkerhet. Speciellt som kvinnlig entreprenör uppfattar hon osäkerhet annorlunda. 

”Barn är självklart inte på någon när-agenda, men visst är det lite dumt att jag tänker på 

vad det kommer att betyda om jag vill få barn, eller om jag blir sjuk, och jag inte har 

någon säkerhetsstruktur”. [egen översättning från finska] Trots dessa 

osäkerhetsmoment tror Nina inte att hon kommer att återgå till lönearbete. Nina säger 

att steget och den mentala växtprocessen att bli entreprenör var så pass stort att hon inte 

ser att hon skulle kunna återvända till lönearbete. Hon berättar att hon kanske på något 

plan drömmer om en exit genom försäljning av företaget, men att hon ändå antagligen 

efter det skulle fortsätta som entreprenör med nästa företag. Om Nina motförmodan 

skulle återgå till lönearbete ser hon sina sysselsättningsmöjligheter som goda på dagens 

arbetsmarknad. Det att hon har en högre utbildning bedömer hon att bidrar till hennes 

uppfattning att hon alltid kommer att kunna sysselsätta sig någonstans. ”Den egna 

kunskapen och utbildningen man har ger mycket självsäkerhet, den ger en egen slags 

säkerhet, fastän man inte har arbetsavtalssäkerhet”.[egen översättning från finska] 

Alternativkostnaderna för inkomst från lönearbete som högt utbildad eller från 

entreprenörskapet är något som även Nina ser som en satsning på företaget.  

Ninas tidigare arbetsplats var ett mindre företag som Ninas chef hade grundat. Det att 

hon följde med det företagets växt och sin chefs arbete är något hon upplever att 

antagligen påverkat hennes egna val. Nina har alltså haft två manliga entreprenöriella 

förebilder, sin pappa och sin tidigare chef. Hon säger ändå att hon kanske undermedvetet 

saknat en stark kvinnlig entreprenöriell förebild, någon som visat att det är möjligt även 

för kvinnor att driva tillväxtuppstartsföretag. Hon beskriver det som ”för mig är det 

mycket så att men inte kan jag göra det, alla uppfattningar man haft hela livet, hur livet 

skall levas, är väldigt emot det här”. [egen översättning från finska] Nina poängterar att 

som entreprenör måste man tro på sig själv, vilket hon tror att många kvinnor är dåliga 
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på. Å andra sidan ser hon att det att man är en kvinnlig entreprenör kan vara en fördel i 

situationer då man står ut. 

4.3   Person 3 

Kia är en 34 årig entreprenör som 2014 grundade ett företag inom den kreativa 

branschen tillsammans med en manlig vän från studietiden. Hon har studerat visuell 

design på en yrkeshögskola och arbetat med lite allt möjligt, som hon själv uttryckte det, 

före hon blev entreprenör. Kia har en man men inga barn, ännu. Kia har inga 

entreprenörer i sin närkrets som skulle ha påverkat hennes val att bli entreprenör. 

Hennes lönearbetande man hade dock en stor inverkan på att hon kom att bli 

entreprenör. Hon säger att ”…överhuvudtaget det att jag blev en entreprenör, nog 

påminner jag honom nästan dagligen om att jag inte skulle vara här utan honom.”.[egen 

översättning från finska] 

Före Kia blev entreprenör, då hon ännu lönearbetade, deltog hon i en 

entreprenörskapskurs som en organisation som främjar företagsamhet ordande. Tanken 

på att bli entreprenör berättar Kia att så småningom föddes då hon började studera på 

yrkeshögskolan. Under studietiden, 2009, grundade hon tillsammans med sina 

studievänner ett andelslag för att få en fakturerings- och marknadsföringskanal för små 

arbeten inom den egna branschen vid sidan om studierna. Hon anser att det borde 

funnits inslag av någon form av entreprenörskapsutbildning i utbildningen vid 

yrkeshögskolan, speciellt med tanke på hur arbetsmarknaden utvecklats de senaste 

årtiondena. Kia ser arbetsmarknaden som osäker vilket kanske också bidrar till hennes 

tanke om att inte återgå till lönearbete. 

Fast Kia först under studietiden aktivt tänkt tanken på att bli entreprenör konstaterar 

hon att ”nog har det alltid funnits där, jag har kanske bara inte insett det”. [egen 

översättning från finska] Processen som ledde fram till att hon blev entreprenör tog en 

lång tid, men då hon och hennes medgrundare sist och slutligen fattade beslutet att 

grunda företaget så gick det snabbt. Det att Kia grundade företaget tillsammans med en 

annan person är enligt henne inte avgörande, hon tror att hon ändå vid det skedet skulle 

ha blivit entreprenör. 

Eftersom Kia tycker att det entreprenöriella inom henne grott en längre tid så upplever 

hon också starkt en identitet som entreprenör. Det att hon är entreprenör upplever hon 

också att möjliggör att hon är mera du med sig själv. Hon beskriver tiden då hon blev 
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entreprenör dom ”då började en process i mitt liv som jag kallar älska dig själv och 

godkänn dig själv som sådan du är och försök inte vara något annat”. [egen översättning 

från finska] Hon upplever entreprenörskapet således som att hon nu kan vara sig själv, 

vilket kanske inte alltid skulle vara möjligt i lönearbete. Kia motiveras även av att arbeta 

med människor som uppskattar henne som sådan hon är och av den positiva 

kundresponsen hon får av nöjda kunder. 

Kia upplever inte att det skulle finnas sådana problem som skulle påverka hennes 

entreprenörskap till en sådan grad att hon skulle fundera på andra 

sysselsättningsalternativ på grund av nämnda problem. Hon lyfter ändå upp farhågor 

kring att möjligen i framtiden anställa någon, det arbetsgivarförhållandet och 

företagsverksamhetens ostabilitet generellt sett. Kia poängterar ändå att hon inte har 

några långsiktiga planer för företaget, fast hon också påpekar att hon antagligen borde 

ha det. Om vad hon kommer att göra i framtiden resonerar hon ändå att ”livet kan slänga 

dig vart som helst… Jag lever i nuet utan att vara rädd för framtiden. Vad som helst kan 

vara, vad som helst kan komma, vad som helst kan försvinna. Ingenting är lika 

permanent som förändring”. [egen översättning från finska] Fastän hon inte har 

långsiktiga planer för företaget, annat än att växa med kanske någon arbetstagare, ser 

hon ändå på ett abstrakt plan att förändring är gott och att hon antagligen kommer att 

avveckla sin egen roll i företaget för att sedan gå vidare till nästa entreprenöriella 

utmaning. 

Kia ser att kvinnligt entreprenörskapet bidrar med ett par specifika utmaningar. För det 

första kan det vara svårare att kombinera entreprenörskapet och familj som kvinna, 

speciellt om man är ensamföretagare. Den branschen Kia är verksam i är sådan att hon 

bedömer att hon inte skulle kunna vara på moderskapsledighet i ett år utan att mista en 

del av sin yrkeskunnighet, då den kräver ständig uppdatering om utvecklingen inom 

branschen. Det har lett till att Kia och hennes man har kommit fram till att mannen 

kommer att stanna hemma med barnen i framtiden, vilket dock kräver större kassaflöde 

i företaget än nu för att vara möjligt. Den andra problematiken Kia lyfter upp kring 

kvinnligt entreprenörskap är att ”det ännu finns vissa företag, vissa typer av företag, med 

äldre män i ledningen och de företagen kommer aldrig att bli våra kunder på grund av 

att jag är kvinna.”. [egen översättning från finska] 
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4.4   Person 4 

Nadja är en 30 årig diplom ingenjör som 2013 tillsammans med fyra medgrundare 

grundade ett uppstartsföretag inom hälsobranschen. Hon utexaminerades 2009 som 

diplomingenjör i produktionsekonomi och arbetade som konsult i fyra år före hon blev 

entreprenör. 

I Nadjas närkrets finns inga entreprenörer, men hon berättar att hennes föräldrar, och 

speciellt hennes pappa, uppmuntrat henne gällande entreprenörskapet. Nadja har en 

man och hon är den enda av intervjupersonerna som har barn. 

När intresset för entreprenörskap fötts kan Nadja inte säga. Hon beskriver hur hon i sitt 

gamla arbete ”hade en känsla av att när man inte varit ansvarig för en business, så kändes 

det svårt att vara en expert och ge andra råd.” Efter att ha arbetat som konsult i nästan 

fyra år började hon överväga övriga sysselsättningsmöjligheter. Hon ser det mera som 

en slump att entreprenörskapet visade sig vara alternativet. Nadja berättar hur hon 

gjorde en lång analytisk process om vad hon skulle vilja göra, uppnå och arbeta med. 

Själva beslutet att bli entreprenör säger hon ändå att var ett snabbt och intuitivt beslut 

och ”skulle jag ha tänkt på det i en eller två extra veckor så skulle jag antagligen ha gjort 

nåt helt annat”. Nadja har fyra medgrundare varav två jobbar heltid och två deltid. I 

dagens läge har företaget även två anställda. Hon bedömer det att hon har medgrundare 

som något som underlättade beslutet att bli entreprenör, speciellt med tanke på att hon 

just då själv inte hade någon företagsidé. Det att hon i något skede ändå skulle ha blivit 

entreprenör ser hon som sannolikt. 

Entreprenörskapet är en mission som motiverar Nadja att fortsätta. Därtill är friheten 

över den egna tiden och det egna arbetet motivationsfaktorer. Nadja resonerar också att 

man presterar bättre resultat då man inte har en förman som man måste hålla nöjd. Det 

som motiverar henne att fortsätta arbeta med just det här företaget är att hon ser att man 

med rätt företag och en bra vision kan åstadkomma mycket mera. Hon beskriver det som 

att ”jag kan nu ren se mycket mera konkret vad mitt jobb har lett till. Att det på riktigt 

hjälper individer runt om i världen”. Entreprenörskapet och missionen är även en stor 

del av vem man är resonerar Nadja. 

Även om entreprenörskapet för med sig mycket positivt som motiverar henne är 

alternativkostnader för entreprenörskapet något som Nadja lyfter upp, ”det är ju en 

finansiell eftergift att man har en lägre lön”. Hon poängterar att entreprenörskapet också 

innebär en privat finansiell risk och att man mera måste tänka på hur man använder sin 
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inkomst. Den finansiella osäkerheten för företaget skapar även osäkerhet i livet, vilket 

kan vara problematiskt. Kombinationer av entreprenörskap och barn är även något 

Nadja tror att många kvinnor kan se som en risk då det är säkrare att ha ett lönearbete 

med regelbundna inkomster. 

Nadja upplever ändå inte att någon av dessa faktorer skulle påverka entreprenörskapet 

till den grad att hon skulle överväga andra sysselsättningsalternativ på grund av det i 

dagens läge. Hon ser ändå att hon möjligen, om det i något skede går betydligt finansiellt 

sämre, kan tänka sig att göra något annat för att minska den finansiella risken. 

Framtiden bror även på hur det går med det här företaget. Nadja resonerar att om det 

här företaget är en någon slags succé så är det mera sannolikt att hon fortsätter på den 

entreprenöriella vägen och grundar ett till företag. Å andra sidan ser hon att det som 

mera sannolikt om de inte lyckas med det här företaget att hon söker sig till ett mera 

stabilt jobb. Nadja lyfter upp slumpen, intressanta nya möjligheter och utmaningar som 

faktorer som kan inverka mycket på hennes karriärval och karriärprogression. Målet 

med den entreprenöriella karriären är ändå helt klart att ”jobba på ett företag som varit 

en startup och fortsätta växa och kanske i nåt skede få vara med om en IPO 

(börsintroduktion)”. 

Det att hon har en högre utbildning ser Nadja inte direkt att skulle påverkat hennes 

entreprenörskap. Under studietiden tog hon några kurser i entreprenörskap, men hon 

beskriver dem som mera strategiska än entreprenöriella. Hon upplever ändå att hennes 

färdigheter och styrkor skulle komma till större rätta i ett företag som skulle vara litet 

större och i ett starkare tillväxt skede än vad företaget är i dagens läge. Att vara kvinnlig 

entreprenör ser Nadja att påverkar mest den finansiella sidan av företagandet. ”Det 

negativa är ju det att det alltid finns vissa fördomar och i en värld, eller en verklighet, där 

människan tenderar att investera i sådana människor som dom själva och så är det bara.” 

Detta leder till att kvinnor och andra minoritetsgrupper kan ha svårt att få finansiering, 

”dom tar inte minoritetsgrupper på samma allvar”. Nadja lyfter även upp att ”mycket på 

finansieringssidan hänger på personliga förhållanden. Det är en annan värld.” Dock ser 

hon att det ibland kan vara något positivt att vara en kvinnlig entreprenör då det gör att 

man är lite annorlunda och kanske har nya perspektiv. 

Om  det inte finns rollmodeller i allmänhet eller i närkretsen bidrar det antagligen till att 

flera kvinnor aldrig kommer att tänka på entreprenörskap som ett realistiskt 

sysselsättningsalternativ. Nadja påpekar att hon heller inte haft kvinnliga entreprenörer 

som förebilder. I arbetslivet generellt sett har hennes egna föräldrar och mentorer från 
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tidigare arbetsplatser inspirerat henne. Hon påpekar att även böcker och livsfilosofier 

kan ge intryck som påverkar en. Det att allt flera ser entreprenörskap som en möjlighet 

är positivt, inte endast från ekonomins synvinkel, utan också för människors egna 

utveckling. Nadja poängterar dock att det kan vara oroväckande att många kanske har 

en lite för positivt bild av entreprenörskapet och speciellt vad ett tillväxtföretag kräver. 

Hon ser ändå att unga, kvinnliga entreprenörer har en möjlighet att samtidigt utveckla 

sig själva och samhället. 

4.5   Person 5 

Tina är en 34 årig psykoterapeut med dubbelmagister i psykologi som 2011 grundat sitt 

företag. Tina och hennes man, som också är företagare, har inte barn. I Tinas närkrets 

finns, förutom Tinas man, även hennes pappa som varit deltidsföretagare. 

Tina kan inte direkt säga när hon bestämde sig för att bli entreprenör. Hon säger ändå 

att ”jag tror att det funnits någonstans i tankarna, att det för mig personligen är den bästa 

lösningen”.[egen översättning från finska] I praktiken fattade hon beslutet att bli 

entreprenör på grund av att hon måste ha ett företag, då hon inte hade en arbetsplats, 

för att kunna praktisera under en utbildning. Tina grundade alltså sitt företag på grund 

av praktiska orsaker. Hon säger ändå att fast hon grundade företaget just då på grund av 

praktiska faktorer så var det bara en fråga om tid när hon skulle bli företagare. Trots att 

Tina ser entreprenörskapet som den mest passande sysselsättningsformen för sig själv 

säger hon ändå att ”kanske så är yrket en större del av identiteten än entreprenörskapet, 

jag upplever mig själv inte på samma sätt som en entreprenör som jag gör som 

psykoterapeut”.[egen översättning från finska] På samma sätt upplever hon inte att hon 

skulle ha ett entreprenöriellt nätverk på samma sätt som hon har yrkeskollegor. 

Ingendera av Tinas utbildningar har innehållit någon entreprenörskapsutbildning, vilket 

hon i efterhand ansett vara synd eftersom många i hennes bransch i något skede, i någon 

form, är entreprenörer. Tina har under hela sin yrkesverksamma karriär fortbildat sig 

och ser att det är av stor vikt att hålla sin kunskap uppdaterad, speciellt inom hennes 

yrke. Kontinuerlig fortbildning bidrar även till att arbetsbilden vidgas, vilket för med sig 

nya möjligheter. Tina poängterar att den kontinuerliga fortbildningen, och utbildningen 

hon har överhuvudtaget, gör att hon ser det som vettigt att utöva yrket. 

De faktorer som påverkar entreprenörskapet ser Tina att ofta är kopplade till privatlivet; 

”Själv så märker jag att det här arbetet och privatlivet är mycket nära sammankopplat, 
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och att det ena möjliggör det andra”.[egen översättning från finska] Tina beskriver att 

motivationen i arbetet ligger i det att hon får mycket personligen ut av det, på grund av 

att hon upplever att det hon gör är intressant. Det att hon har en frihet att göra det hon 

tycker om, samtidigt som hon är entusiastisk och lär sig nytt, skapar ett mervärde genom 

entreprenörskapet. Att vara entreprenör för även med sig den positiva aspekten att man 

inte måste ta i beaktande att de organisatoriska förändringar på samma sätt som man 

inom de flesta lönearbeten på den offentliga sektorn måste. Tina anser också att de 

samhälleliga nedskärningarna som just nu sker även kommer att medföra utmaningar 

för henne som entreprenör då nedskärningarna påverkar hennes klienter och deras 

möjlighet att söka sig till hennes tjänster. 

Om Tina inte skulle vara entreprenör skulle hon högst antagligen sysselsättas av den 

offentliga sektorn på grund av yrket i sig. Hon ser ändå att ”det är mycket mycket 

osannolikt på grund av flera olika orsaker. Det är helt enkelt inte lockande”. [egen 

översättning från finska] I framtiden ser hon ändå att det är mest sannolikt att hon är 

entreprenör, möjligtvis med litet annorlunda fokus eller bredare verksamhet. ”Om det 

sedan råkar bli någonting som råkar föra karriärutvecklingen framåt så är det sedan 

nästan i misstag. Eller mera en sidoprodukt än en målsättning.” [egen översättning från 

finska] 

Det att Tina har två universitetsutbildningar inom samma ämne kan verka som en slump 

eller orationellt, men som sedan lett henne i rätt riktning i arbetslivet. Tinas 

karriärutveckling och progression har ofta följt samma, för utomstående ologiska, 

mönster men som ”definitivt har varit i linje med det jag har velat göra, och det har fört 

mig mera och mera till var jag vill vara och till vad som är bra för mig”. [egen 

översättning från finska] Om man tror att man vet vad man vill kan man missa sådana 

möjligheter som egentligen skulle passa en bättre, påpekar Tina. Samtidigt säger Tina att 

hon inte har en speciell uppfattning om begreppet karriär och att det känns främmande 

då hon associerar det med målmedvetenhet och framåtsträvande. Medan hennes egna 

karriär baseras på att hon följt sådant som hon ansett vara intressant. 

Tina ser inte att det att hon är kvinna har påverkat hennes entreprenörskap på något 

speciellt sätt. Å andra sidan lyfter hon upp frågeställningen om hennes beteende beror 

på hennes personlighet eller hennes genus. För att exemplifiera frågeställningen berättar 

Tina att hon aldrig varit speciellt karriärorienterad, något som ofta associeras med 

kvinnor men något som Tina påpekar att antagligen beror på hennes personlighet. 
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Kvinnligt entreprenörskap i allmänhet påverkas kanske negativt av att fokus skiftas för 

långt fram i tiden på irrelevanta faktorer som inte går att påverkas i dagens läge. 

4.6   Person 6 

Emma, en 32 årig, uppstartsentreprenör inom teknologibranschen grundade sitt företag 

2012. Emma berättar att hon alltid har jobbat och hållit på med väldigt olika saker. Som 

yngre har Emma varit ”hobbyföretagare”, som även hon uttryckte det, inom en 

idrottsgren. Emma har studerat till lärare och utexaminerades 2011.  Under hela sin 

studietid vikarierade hon som lärare. Trots att Emmas lärarutbildning är långt ifrån det 

hon arbetar med idag ser hon att det var en bra utbildning som gav henne en bred 

kunskapsbas och ett systematiskt tankesätt. 

Före hon blev entreprenör hade hon en lärartjänst i tre år. Under dessa tre år arbetade 

hon i ett och ett halvt år med sitt företag efter arbetstid. Efter att ha jobbat med sitt 

företag vid sidan om hade hon uppnått det momentet och den finansiering som hon 

bedömde att krävdes för att lämna sitt lärarjobb. Den egna ekonomiska säkerheten som 

läraryrket för med sig var något som Emma tänkte på och som hon nu i efterhand ser att 

påverkade att det tog så pass länge för henne att ta steget och bli entreprenör på heltid. 

Å andra sidan konstaterar hon att efter att ha arbetat med sitt företag vid sidan om sitt 

arbete så länge så ”inte tänkte jag ens på det, det var inte ett alternativ att jag inte skulle 

ha synat det kortet”. [egen översättning från finska] 

Emma och hennes man, som också är entreprenör, har inte barn. Emma har inte några 

andra företagare i sin närkrets. ”Min familj motsatte sig det här (entreprenörskapet) in i 

det sista, och de frågar ännu varje gång att visst kommer jag att återgå till lärargrejen.” 

[egen översättning från finska] Emma bedömer att hennes föräldrars negativa 

inställning och stämningen i familjen bromsade hennes process att bli entreprenör. 

Emma och hennes man möttes på en företagarkurs och hon upplever att de stöttat 

varandra väldigt mycket i entreprenörskapet. 

Då jag frågar Emma när hennes intresse för entreprenörskap väckts berättar hon 

skrattande om hur hon på den första dagen på entreprenörskapsutbildningen satt och 

lyssnade på en talare som pratade om ”entrepreneur” och hur hon tänkte för sig själv 

”fan också, vad betyder det ordet”. [egen översättning från finska] Hon tillägger ändå 

att hon alltid dragits till det okända och mångsidiga, vilket stämmer väl överens med 

entreprenörskap som koncept. Emma poängterar att det för henne mera handlar om att 
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jobba med något intressant och givande, och att entreprenörskapet bara är formen som 

möjliggör arbetet. Grunden i det att hon startade företaget ligger i att hon hade en idé 

som hon ville förverkliga. Den entreprenöriella verksamheten drivs och påverkas av att 

Emma upplever entreprenörskapet som en mission och att hon tror på sin idé. Hon 

poängterar ändå att det är en hårfin linje mellan envishet, orubblighet och dumhet, men 

att hon än så länge tror på det hon gör och att hon inte ser några orsaker till varför hon 

skulle sluta. 

Emma njuter av den allmänna entreprenöriella friheten men också av friheten att 

förverkliga sig själv utan gränser. Själv ser Emma att det bara var en fråga om tid när hon 

skulle bli entreprenör. Hon beskriver hur hon alltid strävat efter en viss sorts variation 

och omväxling, och att det som entreprenör är mera godtagbart att sträva efter det. På så 

sätt ser hon också att entreprenörskapet är en del av hennes identitet då hon nu upplever 

att hon får bejaka sitt energiska sätt att göra saker på. 

Emma har inte medgrundare, men företaget har investerare. I dagens läge har företaget 

inte anställda, men de har haft det tidigare. Det största konkreta problemet Emma stött 

på hittills som entreprenör var då en del av företagets tekniska verksamhet gjordes i 

Bangladesh, vilket Emma personligen också investerade i, och det misslyckades. Emma 

är den enda av de intervjuade som tagit lån för företaget. Därtill lyfter hon upp den 

ekonomiska osäkerheten i privatlivet som entreprenörskapet för med sig som ett 

orosmoment. Emma ser också att den negativa finska atmosfären är ett problem som 

påverkar entreprenöriell verksamhet i Finland på ett allmänt plan. 

I framtiden tror Emma att hon kan jobba med något annat, eller för någon annan, om 

arbetet är tillräckligt lockande och intressant. Hon har ändå bestämt sig för att utveckla 

sitt nuvarande företag så långt som möjligt, men hon vet inte om hon efter det här 

företaget kommer att grunda ett nytt företag eller göra något annat. Just nu har hon svårt 

att se att hon skulle lönearbeta. ”När man en gång har släppt lös så tror man inte mera 

på en värld där någonting inte skulle vara möjligt” [egen översättning från finska] 

beskriver långt Emmas tankegångar. Hon ser att en återgång till lärararbetet skulle vara 

det sista sysselsättningsalternativet i framtiden. Begreppet karriär är något som Emma 

tar avstånd från, ”jag hoppas att jag aldrig är i en karriär. Det är på något sätt en sorlig 

sak, det här är något större”. [egen översättning från finska] 

Bland Emmas vänner, och speciellt bland hennes studievänner, finns det inte många 

entreprenörer men hennes nätverk av entreprenörer växer hela tiden ju längre hon själv 
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varit entreprenör. Hon poängterar ändå att kvinnor ofta har sämre nätverk och att 

kvinnor generellt sett samarbetar mindre i arbetslivet, vilket även påverkar den 

entreprenöriella verksamheten. I allmänhet ser Emma att kvinnligt entreprenörskap är 

både något positivt och negativt. Som kvinnligt entreprenör står man ut ur mängden men 

å andra sidan ”märker man nog av forna tiders eller chauvinistiska perspektiv, och då 

känner jag väldigt snabbt att det kanske inte lönar sig att använda tid på det.. visst märks 

det när man inte tas seriöst”. Emma ser också att kvinnliga entreprenörer i allmänhet, 

speciellt om de är ensamföretagare, upplever ensamhet på ett annat sätt än manliga 

entreprenörer. 

4.7   Person 7 

Kia är en 28 årig magister i kommunikationsvetenskap som 2015 grundade ett företag 

inom kommunikationsbranschen. Utbildningen som Kia har är väldigt specifik och 

nytänkande. Kia berättar att det egentligen inte är möjligt att sysselsätta sig inom 

lönearbete om man vill jobba med exakt det som utbildningen förberett en för. Detta 

betyder att entreprenörskapet är den enda formen av sysselsättningen där Kias 

utbildning till fullo kan utnyttjas, vilket även lärarna på universitetet påpekade. I och 

med att entreprenörskapet är den bästa formen för utnyttjandet av specialutbildningen 

ser Kia att det även är i form av entreprenörskap som hon genom sin utbildning kan ge 

tillbaka till samhället möjligast mycket.  Kia ser att utbildning påverkar 

entreprenörskapet på flera olika sätt. Då man som högutbildad grundar ett företag som 

erbjuder specialisttjänster är investeringar som krävs i början väldigt små. 

Ända sedan en ung ålder har Kia arbetat mycket med en tanke om att det är något positivt 

att tjäna sina egna pengar. Under studietiden började Kia sälja egna projekt som 

freelancer genast då hon insåg vad hon kan göra med sin utbildning och hur hon kunde 

tjäna pengar på det. Före Kia blev entreprenör jobbade hon för en stor 

företagsgruppering inom detaljhandeln där hon hade goda karriärmöjligheter. Själva 

affärsidéen som Kias företag grundar sig på fick hon via sitt jobb på den tidigare 

arbetsplatsen. 

Under det tredjestudieåret började Kia tänka på entreprenörskapet som ett realistiskt 

sysselsättningsalternativ i och med sina biämnesstudier. Hon blev då intresserad av 

speciellt tillväxtföretag och hon var via studierna också med och grunda ett företag som 

hon sedan lämnade strax efter grundandet. Ändå ser Kia, då hon ser tillbaka, en viss 

tendens i sitt beteende som dragit mot entreprenörskapets håll redan tidigare. Hon 
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berättar att hon länge för skojs skull funderat på olika affärsidéer och lekt tankelekar 

kring dem. Själva processen som ledde fram till det att hon blev entreprenör beskriver 

hon ändå som plågsam. Hon sade upp sig från sitt jobb före hon grundade sitt nuvarande 

företag. Ännu under tiden då hon redan sagt upp sig, medan hon höll på att utveckla sin 

affärsplan men före hon officiellt grundat sitt företag så ”funderade jag ännu om jag på 

riktigt vågar göra det här”. [egen översättnig från finska] Trots den långa processen som 

ledde fram till entreprenörskapet ser hon att det bara var en fråga om när och inte om 

hon skulle bli entreprenör. 

Ingen i Kias närkrets är företagare. Kias föräldrar var oroliga då hon blev entreprenör, 

”när det alltid ringdes om att nu har något företag igen gått i konkurs, att läste du i 

tidningen. Då kändes det som att hej tack, ring nu hellre om framgångshistorierna.” 

[egen översättning från finska] Kias syster och pojkvän har sedan början uppmuntrat 

och stöttat henne i valet att bli entreprenör. Ett nätverk av entreprenörer är inte något 

Kia upplever att hon skulle ha.  

”Förälskelsen i entreprenörens frihet” [egen översättning från finska] är en stor 

motivationsfaktor för Kia i entreprenörskapet. Det att hon fritt kan förverkliga sig själv i 

kombination av en ambition och strävan efter att lyckas och se vad man kan uppnå. Ändå 

berättar Kia att fast hon känner att hon kan förverkliga sig själv, så analyserar hon ofta 

vad hon kan och är, och vad hon inte kan och inte är. Med tanke på att hennes 

entreprenörskap baserar sig helt på hennes egen kunskap ser hon att den upplevda 

självförmågan är avgörande för hennes entreprenöriella mod och framgång. 

Kvinnligt entreprenörskap ser Kia som något positivt, även om hon inte kan sätta fingret 

på varför det är positivt. Hon berättar ändå om några obehagliga incidenter; ”…är nu 

kanske sexuellt ofredande för starkt utryckt, men det har varit några situationer med 

såna där små känslor av otrygghet för att jag är en ung kvinna”. [egen översättning från 

finska] Kia poängterar dock att man även kan råka ut för liknande situationer som 

löntagare. Faktorer relaterade till barn och familj ser även Kia att påverkar kvinnligt 

entreprenörskap i stor utsträckning på ett allmänt plan. Hon funderade mycket på 

bildandet av familj då hon grundade företaget och kom då fram till att det för henne 

personligen var en fråga om att grundandet av företaget måste ske före bildandet av 

familj. I efterhand tycker Kia att hon borde ha blivit entreprenör betydligt mycket 

tidigare, redan under studietiden. Då var hon van vid en lägre inkomstnivå och i 

allmänhet mera orädd. 
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I dagens läge har företaget inte anställda men i framtiden är målet att förtaget skall bli 

en ledande aktör inom sin specifika bransch med cirka tio anställda. I framtiden ser Kia 

att potentiella problem som kan uppstå är relaterade till ekonomiska faktorer relaterade 

till anställda och förmansarbetet generellt sett. Att vara entreprenör ser Kia som ett 

medvetet karriärval med tanke på hennes utbildningsbakgrund. Den entreprenöriella 

karriären är på sitt egna sätt även en säkerhet då man skapar sitt egna arbete och på så 

sätt en viss nivå av sysselsättningssäkerhet, argumenterar Kia. Hon ser ändå inte att hon 

skulle vara företagare resten av sin arbetsföra tid. Forskare eller chef, kan Kia däremot 

bra se sig själv som. ”Det är mera i den här världen var jag vill bygga mitt kunnande och 

karriär” [egen översättning från finska] säger Kia, och syftar på den specifika branschen 

hon är verksam i. Just nu är målsättningen ändå att fortsätta som entreprenör så länge 

som möjligt. 

4.8   Person 8 

Sara, en 31-årig restonom, grundade 2011 en promotionsbyrå [finska: 

promootiotoimisto]. Sara utexaminerades från en yrkeshögskola som restonom 2010. 

Under studietiden började hon arbeta på ett familjeföretag, där hon även fortsatte efter 

utexamineringen, inom den bransch som motsvarade utbildningen. Efter ett tag så insåg 

Sara att det inte fanns möjligheter till avancemang inom företaget, vilket bidrog till att 

hon bestämde sig för att söka något annat. Sara, som inte har barn eller partner, upplevde 

blandade känslor bland sin närkrets då hon blev entreprenör. Hon beskriver det som att 

”mamma var såklart ganska skräckslagen”, medan Saras syster uppmuntrade och stödde 

henne i valet att bli entreprenör. 

Under den sista tiden på sin gamla arbetsplats kände Sara att arbetet inte mera gav henne 

något och att hon heller inte gav arbetet något mervärde. Då hon funderade på olika 

sysselsättningsalternativ, och specifik på entreprenörskap, diskuterade hon mycket med 

sina kollegor som arbetat länge inom samma företag såväl som med sin chef. Sara 

berättar att de alla var väldigt uppmuntrande och att då hon nu själv ser att det endast 

var en frågan om tid när hon skulle bli entreprenör så spelade antagligen deras 

uppmuntran in.  Saras chef på den tidigare arbetsplatsen, dottern i familjeföretaget, 

introducerade Sara till ett nätverk för unga företagare och berättade om en företagarkurs 

på ett marknadsföringsinstitut. Sara gick sedan företagarkursen på kvällar och veckoslut 

vid sidan om jobbet, före hon fattade det slutgiltiga beslutet att säga upp sig. Hon hade 

också vid sidan om studierna arbetat inom den bransch hon sedan grundade sitt företag 
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i. Sara ser entreprenörskapet som ett medvetet karriärval. På samma sätt som det hade 

varit ett karriärval om hon hade sagt upp sig och bytt arbetsplats till ett annat lönearbete 

på grund av o-motiverande arbetsuppgifter och små möjligheter till avancemang.  

När Sara tog steget och blev företagare på heltid var det som att bitarna föll på plats och 

hon insåg att entreprenörskap som sysselsättningsform är som gjort för henne. Som 

företagare motiveras Sara av självständighet, frihet och mobilitet. Dessa faktorer är 

sådana som hon i efterhand kan se att hon saknat i sina tidigare arbeten, men som hon i 

stunden inte kunnat identifiera. De företagarkollegor som Sara fått via nätverket för unga 

entreprenörer lyfter hon upp som en motivationsfaktor, och förebilder, i det dagliga 

arbetet. På ett allmänt plan beskriver hon entreprenörskapet som en möjlighet att göra 

något fullkomligt, vilket hon ser att har ett stort inflytande på karriärprogressionen. Sara 

påpekar att man som företagare kan påverka sin inkomstnivå betydligt mycket mera än 

som löntagare. ”Om man på riktigt är entreprenöriellt lagd så är pengar en stor 

motivationsfaktor. Det är väldigt förskönande att säga att det (pengar) inte 

intresserar.”[egen översättning från finska] Pengar kan motivera genom sitt värde men 

även på så sätt att man konkret ser resultatet av sitt arbete på bankkontot. Sara tillägger 

ändå, ”Möjligtvis inte pengar i sig men det att man ser konkreta siffror på en tillväxt, då 

känner man att man lyckats.”[egen översättning från finska] 

I framtiden tror Sara att hon kommer att sysselsätta sig som entreprenör i någon form. I 

dagens läge har Sara svårt att tänka sig att jobba för någon annan, men hon ser det ändå 

inte som någon omöjlighet om hon skulle få ett oemotståndligt arbetserbjudande.  Hon 

berättar att hon hela tiden funderar på möjliga företagsidéer och att det antagligen igen 

bara är en fråga om tid före någon av dessa idéer är sådan som det lönar sig att 

förverkliga. 

Inom den närmaste framtiden ser hon att den största utmaningen är relaterad till 

arbetstagare. Just nu har Sara inte någon anställd arbetstagare, men hon ser att det är 

oundvikligt att i något skede rekrytera någon. Speciellt rekryteringsprocessen är något 

Sara funderat på. Hur hitta den rätta personen och hur hitta någon som klarar av en lika 

bred arbetsuppgiftsbeskrivning som Sara själv har. Som Sara ser det måste det ske 

strukturförändringar inom arbetsmarknaden och samhället måste inse att det finns flera 

olika sysselsättningsformer. Hon lyfter upp det positiva i att uppstartsföretag fått mycket 

synlighet under de senaste åren, men att det ändå finns många olika former av 

företagsamhet som speciellt unga ännu inte känner till. I allmänhet påpekar Sara att det 

krävs en förnyelse av attityder och atmosfär samt starkare förebilder för att uppmuntra 
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unga kvinnor till entreprenörskap. En av de stora skillnaderna på dagens arbetsmarknad 

är möjligheten att själv forma sin karriärprogression, vilket torde sänka gränsen för att 

pröva på entreprenörskap. 

En högre utbildning bidrar med en viss form av säkerhet relaterat till framtida 

sysselsättningsalternativ, anser Sara. Själv ser Sara även att hennes utbildning bidragit 

med ett självförtroende gällande den egna kunskapen, trots att hon lärt sig en stor del av 

färdigheterna i arbetslivet. En högre utbildning är något som Sara tror att speciellt 

kvinnliga entreprenörer kan dra nytta av då utbildningen spelar in på säkerhetskänslan 

av att ha något att falla tillbaka på. 

Trots att Sara ser att det finska samhället är jämställt påpekar hon att kvinnliga 

entreprenörer kan behöva uppmuntran och stöd på ett annat sätt än manliga. Speciellt 

gällande kombinationen av entreprenörskap och familj kan kvinnliga företagare ha svårt 

att hitta förebilder eller konkreta lösningar. Då det redan till att börja med krävs väldigt 

mycket av unga kvinnor i dagens samhälle leder det möjligtvis till att få ser 

entreprenörskapet som en möjlighet istället för ytterligare en börda. Därtill ser Sara att 

det för unga kvinnor kan vara svårt att tas på ett trovärdigt sätt. Dock lyfter hon ändå 

upp att man som entreprenör själv kan välja de man jobbar med. På ett allmänt plan 

kommenterade Sara att ”Man pratar inte tillräckligt mycket om att jämställdhet i 

praktiken inte förverkligas.” [egen översättning från finska]  
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5   ANALYS 

I detta kapitel kommer livsberättelserna som redovisades för i kapitel 4 att analyseras i 

enlighet med den narrativa analysmetoden som beskrevs i kapitel 3. Kapitel 5 och 

analysen är till tillämpliga delar strukturerad i enlighet med Dyers (1994) 

entreprenöriella karriärmodell. Även forskningens reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet kommer att redogöras för i kapitlet. Intervjupersonernas livsberättelser är unika 

och säregna vilket inverkar på förverkligandet och genomförandet av analysen, då det 

inte går att jämföra olika personers liv med exakta variabler. Utöver ett litet urval har 

avhandlingen således även naturliga begränsningar i och med den unika aspekten av 

livsberättelser samt då genus endast är en av många variabler. 

Bryman och Bell (2011:640) lyfter upp problematiken kring generaliserbarheten av 

resultat som presenteras på ett anekdotiskt sätt. Då resultaten presenteras på ett 

anekdotiskt sätt kan det vara utmanande för läsaren att uppfatta den relativa betydelsen 

av, och kopplingen mellan, de olika teman som presenteras. Presentationsformen är 

dock av avhandlingens analys i detta kapitel motiverad med hänvisning till forskningen 

syfte och utförande. 

5.1   Bakgrund 

De åtta unga kvinnliga entreprenörerna som genom sina livsberättelser redogjorde för 

sitt entreprenörskap hade alla lika unika bakgrunder på samma sätt som varje liv och 

dess gång är unikt. De hade vuxit upp på olika håll i Finland, i familjer med väldigt olika 

socioekonomiska förhållanden. Några hade akademiskt utbildade föräldrar, medan 

någon hade föräldrar som endast gått grundskolan. Några av intervjupersonerna hade 

entreprenörer inom sin närkrets, medan andra inte hade. En utmärkande faktor var att 

alla dessa entreprenörer inom närkretsen var män; pappor och partners.  

I dagens läge var den yngsta av entreprenörerna 28 år och den äldsta 35 år, medelåldern 

bland alla intervjuade var 31,5 år. Den som var yngst vid grundandet av sitt företag var 

då 27 år. Alla hade således arbetat åtminstone några år som lönetagare före grundandet 

av sitt företag. I enlighet med avhandlingens avgränsningar är alla intervjupersoner 

unga. Åldersaspekten påverkar även det faktum att flera av de intervjuade inte ännu 

bildat en egen familj vid grundandet av företaget. Således hade deras familjebakgrund 

och föräldrar i flera fall en betydande inverkan på det entreprenöriella beslutet. De flesta 

intervjupersonerna lyfte upp föräldrarnas negativa inställning till entreprenörskapet, 
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vilket många förklarade som en generationsfaktor. Föräldrarnas generation beskrevs 

som ytterst riskavers, i kombination med en inrotad tanke om att fastanställning är det 

mest eftersträvansvärda. Majoriteten av intervjupersonerna kunde i sin uppfostran och 

bakgrund se att dessa värderingar påverkat att de inte tog beslutet att bli entreprenör i 

ett tidigare skede.  

5.1.1   Tidigare karriärer 

Tidigare i arbetslivet hade alla intervjupersoner arbetat med uppgifter som långt 

motsvarade deras utbildning. Vissa av intervjupersonerna var yngre än andra då de 

grundade sitt företag vilket leder till att några hade haft ett flertal arbetsplatser och 

längre karriärer före entreprenörskapet. Gemensamt för de intervjupersoner som hade 

en universitetsutbildning var att de alla bedömde att de hade en framgångsrik karriär 

inom sina branscher framför sig även som lönearbetare. De två intervjupersonerna med 

yrkeshögskoleutbildning å andra sidan såg att deras karriären antagligen inte skulle ha 

utvecklats på ett önskat sätt om de stannat kvar på sitt dåvarande lönearbete. 

För sju intervjupersoner var detta det första företaget de grundat som de arbetat med 

heltid. En hade arbetat tidigare på heltid som freelancer via ett andelslag. Ett par av 

intervjupersonerna hade någon företagarbakgrund som de beskrev som 

”hobbyföretagande” som oftast skett vid sidan om studierna. Alla beskrev ändå det 

företag de nu jobbade med som det första seriösa företaget. 

5.2   Utbildning 

Intervjupersoner var i enlighet med avhandlingens avgränsningar högutbildade. Sex 

stycken hade studerat vid olika universitet, medan 2 hade studerat vid samma 

yrkeshögskola. Alla intervjupersoner var utexaminerade vid grundandet av sitt företag. 

Två av de intervjuade hade efter utexaminering tagit del av vidareutbildningar inom 

deras specifika branscher. Alla intervjuade lyfte dock i någon mån upp vikten av att hålla 

sin kunskap uppdaterad. 

Endast två av intervjupersonerna hade under sin högskoleutbildning studerat 

entreprenörskap som biämne eller som några få kurser. Dessa två personer beskrev 

kurserna som mera strategiskt inriktade än praktiskt. Tre av de intervjuade hade dock 

genom olika forum tagit del av entreprenörskapsprogram eller kurser, vilket de bedömde 

att till en stor utsträckning påverkade deras slutliga beslut att bli entreprenörer. 
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Bristen på entreprenörskapsutbildning inom högskoleutbildningen var något som 

majoriteten av de intervjuade lyfte upp som ett oroande fenomen. Å ena sidan 

uppmuntrar samhället unga att se entreprenörskap som ett sysselsättningsalternativ, å 

andra sidan tas entreprenörskap inte i beaktande i de flesta utbildningar. Speciellt bland 

de intervjupersoner som utbildats till ett konkret yrke framkom att de saknat en 

entreprenöriell aspekt i sin utbildning. Detta kan bero på att man med en mera allmän 

utbildning har möjlighet att sysselsätta sig på ett bredare fält, medan en utbildning som 

leder till ett konkret yrke ofta inte erbjuder  samma diversitet på arbetsmarknaden. De 

med konkreta yrken kunde sedan uppnå samma diversitet relaterat till arbetsmarknaden 

genom olika sysselsättningsformer, som till exempel entreprenörskap. 

Majoriteten av de intervjuade såg att deras högskoleexamen inverkade på ett positivt sett 

på entreprenörskapet. Dock var det endast de svarspersoner vars utbildningar som lett 

till konkreta yrken som såg att utbildningen specifik bidragit till yrkeskunskapen och på 

så sätt till entreprenörskapet. Alla poängterade dock utbildningens värde i analytiskt 

tänkande och förmågan att omfatta större kunskapshelheter, vilket även är värdefulla 

kunskaper i entreprenörskapet. De intervjupersoner som hade sökt extern finansiering 

såg även att en högskoleexamen underlättar i detta aspekt. Endast en av de intervjuade 

såg sin examen, och utbildningen i Finland, som något mera formellt nödvändigt än 

något som behövs för att klara av entreprenörskapet i praktiken. Dock såg alla att en 

högre utbildning är något positivt i framtiden i en sådan situation där lönearbete är 

aktuellt, då det ökar möjligheterna på arbetsmarknaden. Utbildningen i dagens läge är 

således inte optimal med tanke på de färdigheter som krävs för entreprenörskap. Å andra 

sidan ökar en högre utbildning möjligheterna på arbetsmarknaden, vilket bidrar med en 

viss nivå av säkerhet även i relation till entreprenörskapet. 

5.2.1   Upplevdsjälvförmåga 

En stark upplevdsjälvförmåga var något alla intervjupersoner såg som avgörande för 

framgångsrikt entreprenörskap. Självförmågan kan baseras på ett flertal olika faktorer. 

Utbildningens inverkan på den upplevda självförmågan relaterat till det praktiska 

entreprenörskapet varierade bland intervjupersonerna. En kritisk bild av den egna 

självförmågan kring de väldigt varierande färdigheter som entreprenörskapet kräver 

hämmade i många fall processen som ledde fram till beslutet att bli entreprenör. I många 

av dessa fall förändrades den upplevda självförmågan gällande dessa färdigheter 

drastiskt när de sattes till test. Slutsatsen är således att många före de blir entreprenörer 
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har en negativ bild av de egna färdigheterna som de tror att entreprenörskapet kräver. 

När de sedan är entreprenörer märker de att de antingen felbedömt nivån på 

färdigheterna som krävs i allmänhet, men oftast gäller felbedömningen nivån de egna 

färdigheterna. 

Den starka tron på sig själv och på att man klarar av den entreprenöriella verksamheten, 

risken och osäkerheten är grundstenen i lyckat entreprenörskap. En realistisk 

uppfattning om och bild av självförmågan är i samma mått lika avgörande. Många av 

intervjupersonerna lyfte upp att detta kan vara en av kvinnliga entreprenörers styrkor. 

En högre utbildning har en stark inverkan på den entreprenöriella upplevda 

självförmågan, speciellt bland kvinnliga entreprenörer. 

5.3   Feministiskt perspektiv och kvinnligt entreprenörskap 

Det feministiska perspektivet på entreprenörskap var något som väckte blandade 

reaktioner bland intervjupersonerna. Vid aspekter av livsberättelserna som berörde 

specifikt kvinnligt entreprenörskap inledde alla med att konstatera att Finland är ett 

jämställt land och att de inte upplevt sig annorlunda som kvinnliga entreprenörer. Å 

andra sidan framkom det ur berättelserna att alla utom en av intervjupersonerna upplevt 

ojämlika situationer, där de inte tagits seriöst, att verksamheten påverkats av deras kön 

och så vidare, som entreprenörer. Många lyfte också upp att det kan vara något positivt 

att vara en kvinnlig entreprenör då man står ut ur mängden, vilket i sin tur kan föra med 

sig positiva effekter. Dock är dessa positiva fördelar ofta mindre än de nackdelar av att 

vara kvinnlig entreprenör som nämndes. 

Så som en av intervjupersonerna lyfte upp i intervjun är det svårt att bedöma vilka 

handlingar och drag hos en person beror på personligheten och vilka på genuset. Ingen 

av intervjupersonerna såg att deras kön eller genus skulle ha påverkat deras karriär i 

någon större utsträckning. De största aspekterna gällande entreprenörskapet och kön 

som alla intervjupersoner tog upp var familj och barn. Endast en av intervjupersonerna 

har barn i dagens läge, men sju av åtta hade aktivt tänk på hur bildandet av familj 

kommer att påverka entreprenörskapet. En intervjupersons svar relaterade till 

familjeaspekter skilde sig markant från de övriga i och med att hon bedömde det som 

osannolikt att hon i framtiden skulle ha barn. 

Som kvinnlig, i vissa fall ensam, entreprenör är det komplext och utmanande att 

kombinera familj och arbete. Detta är något som majoriteten av de kvinnliga 
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entreprenörerna tar i beaktande redan vid grundandet av företag. Vissa kanske grundar 

företag på grund av friheten kring till exempel arbetstider eller arbetsresor. För många 

är det dock svårare att kombinera familj och entreprenörskapet än vad det är att 

kombinera familj och lönearbete med regelbundna tidtabeller och inkomster. Flera 

intervjupersoner lyfte upp att de på ett mera aktivt sätt som yngre kvinnliga 

entreprenörer tänkt på familjeaspekten än vad de hade gjort om de fortsatt lönearbeta. I 

vissa fall sågs det även som något positivt att grunda sitt företag som ung före man bildat 

familj då sannolikheten att bilda företag efter att barn fötts bedömdes som lägre. Således 

påverkar alltså familjeaspekter även kvinnliga entreprenörer som inte har barn. 

Riskaversion var något som alla intervjupersoner lyfte upp som ett särdrag för kvinnliga 

entreprenörer.  Endast en av intervjupersonerna hade tagit lån för sin entreprenöriella 

verksamhet. Majoriteten av intervjupersonerna bedömde att de inte skulle grundat ett 

företag om det hade krävt lån eller större investeringar. Flera lyfte upp 

alternativkostnaderna som en risk och en ekonomisk investering.  

I kapitel 2.2 behandlas problematiken kring feministisk forskning, intervjuer och 

resultat. I fall av att intervjupersonerna motsäger sina egna svar gällande ett fenomen på 

en samhällelig nivå och på en personlig nivå är det ytterst problematiskt att analysera 

dessa svar. Problematiken och frågeställningen kring hur svar som motsäger sig tidigare 

forskning skall analyseras är även aktuell i detta fall.  

5.4   Den entreprenöriella karriären 

Under denna rubrik behandlas den entreprenöriella karriären i enlighet med Dyers 

(1994) entreprenöriella karriärmodell (figur 1) som redogjorts för i kapitel 2.5.1. Den 

entreprenöriella karriären har distinkta drag som gör att den skiljer sig från det 

standardiserade begreppet karriär. Majoriteten av de intervjuade personerna tog 

avstånd från den traditionella definitionen av begreppet karriär. De lyfte upp 

entreprenörskapets unika drag i förhållande till den traditionella karriären. Den 

traditionella karriären uppfattades som begränsande och snäv, vilket är motsatsen till 

vad den entreprenöriella sysselsättningsformen anses vara. 

5.4.1   Entreprenörskapsvalet och karriärsocialiseringen 

Entreprenörskapsvalet associerades starkt av sju intervjupersoner till ett brytningsskede 

av någon form i karriären. Å ena sidan sågs entreprenörskapsvalet som ett beslut som 
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påverkar både det privata livet och arbetslivet i stor utsträckning. Entreprenörskapet är 

en form av livsstil. Å andra sidan sågs valet inte som något slutgiltigt då alla 

intervjupersoner var överens om att det är omöjligt att säga att något är definitivt och då 

flera såg entreprenörskapsvalet som endast ett val av många gällande arbetslivet. Valet 

att bli entreprenör är dock något som påverkas av många underliggande faktorer under 

en lång tid. 

Entreprenörskap framkom som sysselsättningsalternativ för intervjupersonerna först då 

karriärsocialiseringen redan var långt gången mot lönearbete. Endast en av 

intervjupersonerna kunde aktivt se entreprenörskap som ett alternativ under 

studietiden. Många identifierade ändå idag att de undermedvetet under, och speciellt i 

slutskedet av, studietiden dragits mot entreprenörskapet. I alla livsberättelser framkom 

ändå ett behov av att efter studierna få en viss arbetserfarenhet för att på så sätt berättiga 

och understryka sin utbildning och yrkeskunskap. De tidigare arbetserfarenheterna 

verkar ha en avgörande roll i karriärsocialisering kombinerat med upplevdsjälvförmåga. 

Många av intervjupersonerna upplevde att de tidigare arbetsplatserna haft 

entreprenöriella verksamhetsformer. Till exempel arbete i ett mindre företag, ett 

familjeföretag eller väldigt självständigt arbete underlättar karriärsocialiseringen 

gentemot entreprenörskapet. 

De intervjupersoner som hade tidigare erfarenhet av entreprenörskap i någon form 

tenderade att bagatellisera dessa erfarenheter i jämförelse med deras nuvarande 

entreprenörskap. Såsom i några av livsberättelserna framkom lyfts vissa former av 

företagande upp framöver andra i media och samhällsdiskursen. Detta kan ha en negativ 

inverkan då endast vissa former av entreprenörskap, entreprenörskap som pågår under 

en viss tid eller upptar en viss tid ses som ”riktigt”. Om alla entreprenöriella erfarenheter 

skulle ses som lika värdefulla skulle den entreprenöriella karriärsocialiseringen 

antagligen påverkas positivt i det långa loppet. 

Den entreprenöriella karriärsocialiseringen skedde under en lång tid för alla 

intervjupersoner. Karriärsocialiseringen, som byggts upp under en lång tidsperiod, 

påverkas även av upplevelser och erfarenheter i barndomen. Omgivningens, och speciellt 

föräldrarnas, attityder och förebilder inverkar således i hög grad på den kommande 

generationens karriärsocialisering i relation till entreprenörskap.   

I dagens läge då de ser tillbaka på sin karriärsocialisering såg många tydliga mönster i 

sin livsberättelse som ledde fram till entreprenörskapet. Processen i form av den 
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karriärsocialisering som ledde fram till entreprenörskapet skedde på ett undermedvetet 

plan under en lång tidsperiod. Efter denna långa process tog det för hälften av 

intervjupersonerna ännu en längre betänketid före de grundade företaget medan andra 

fattade beslutet att bli entreprenör väldigt spontant. 

5.4.2   Det nuvarande företaget 

Sysselsättningssituationen vid grundandet av företaget varierade bland 

intervjupersonerna. Ungefär hälften sade upp sig från lönearbete efter att företaget 

grundats, medan den andra hälften sade upp sig från sitt lönearbete utan att ha ett 

grundat företag. Några av de som sade upp sig utan att ha haft ett grundat företag 

arbetade med grundandet en längre tid, upp till ett halvt år, före de sist och slutligen 

officiellt grundade företaget. Ingen av intervjupersonerna var anmäld som arbetslös före 

grundandet av sitt företag. Orsakerna som påverkade, och ledde till, grundandet av 

företaget var väldigt individuella. Några gemensamma faktorer för flera av 

intervjupersonerna var dock att de grundat företag baserat på idéer som de fått på de 

tidigare arbetsplatserna. Ett fåtal av företagen hade även grundats på grund av praktiska 

orsaker som till exempel möjliggörande av yrkesutövning. 

Intervjupersonernas företag är grundade mellan 2011 och början av 2016. Fyra av 

intervjupersonerna har företag tillsammans med medgrundare. Av dessa fyra var två 

med om grundandet av företaget, medan två hoppade på redan grundade företag som 

var i startgroparna med sin verksamhet. Fyra av intervjupersonerna är således 

ensamföretagare. De som grundat företag med medgrundare ansåg företagandet vara 

riskfyllt på ett särpräglat sätt. De var inte per se riskaverser på ett annorlunda sätt, men 

de upplevde risken som fördelad, vilket minskar den personliga risken. Tidpunkten för 

grundandet påverkades även då det fanns medgrundare. Även om alla uppgav att de 

skulle ha grundat ett företag i nåt skede av sitt yrkesverksamma liv upplevde de att det 

skedde tidigare med medgrundare än vad det hade skett utan. I fall att ett företag grundas 

med medgrundare är det således sannolikt att det tidigarelägger det entreprenöriella 

valet. Företagen med flera medgrundare tenderade att ha anställda. Tre av de 

intervjupersoner som har medgrundare har eller har haft anställda, medan endast en av 

ensamföretagarna har anställda. 

Verksamhetsmodellerna i intervjupersonerna företag varierade kraftigt. Ungefär hälften 

av intervjupersonernas företag var uppstartföretag med fokus på, eller inslag av, 

teknologiska lösningar. Den andra hälften var företag som möjliggör yrkesutövande eller 
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verksamhet inom samma bransch som tidigare arbetserfarenhet. I det långa loppet 

påverkar företagets verksamhetsmodell även den enskilda entreprenörens 

karriärprogression. 

5.4.3   Entreprenörskap som karriär och karriärorientering 

Entreprenörskap som karriär är svårare att ta fasta på än den entreprenöriella karriären. 

Entreprenörskapet har dock en naturlig position i dagens karriärstruktur. Som 

sysselsättningsalternativ passar entreprenörskapet in i karriärstrukturen då det före, 

efter och under den entreprenöriella karriären är möjligt att sysselsätta sig med övriga 

alternativ, så som lönearbete. Entreprenörskap i något skede av karriären utesluter 

således inte andra sysselsättningsalternativ. Majoriteten av intervjupersonerna såg 

beslutet att bli entreprenör som ett medvetet, dock ibland baserat på intuition, 

karriärbeslut i likhet med övriga karriärbeslut. 

Som karriär påverkas entreprenörskapet av en rad olika faktorer som motivation, 

identitet, förebilder och nätverk. För att entreprenörskapet som karriär skall utvecklas 

på ett långsiktigt plan är den personliga motivationen avgörande. Ett flertal 

intervjupersoner lyfte specifikt upp vikten av den personliga motivationen då karriären 

fokuserar på entreprenörskap och inte lönearbete. Som entreprenör kan man endast 

genom den egna motivationen utveckla sin karriär till skillnad från lönearbete där 

karriären även utvecklas med hjälp av organisationsstrukturer, löneförhöjningar och så 

vidare. Största motivationsfaktorn som är gemensam för majoriteten av entreprenörerna 

är den entreprenöriella friheten och självständigheten att disponera över tid och 

verksamhet. Möjligheten att skapa något konkret samtidigt då man förverkligar sig själv 

inverkar stort på motivationen, vilket i sin tur även fungerar som en bekräftelse för 

entreprenörskapet som karriär. Fördelen med entreprenörskap som karriär är även att 

man själv formar sina arbetsuppgifter vilket gör det möjligt att ständigt utvecklas, 

upprätthålla intresse och lära sig nytt. 

Karriären påverkas även av den upplevda identiteten i förhållande till karriären. 

Entreprenörskap är ofta en dominerande del av, i alla fall arbetslivsidentiteten, om inte 

individens hela identitet. Bland intervjupersonerna fanns dock ett undantag där 

identiteten upplevdes bli formad mera av själva arbetet i sig än själva entreprenörskapet. 

Den entreprenöriella identiteten är starkt sammansvetsad med möjligheten att 

förverkliga sig själv. Entreprenöriella förebilder verkar även forma uppfattning av vad en 

entreprenöriell identitet är och hur identiteten anammas. Förebilder skapar tänkbara 
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föreställningar och visioner om karriären i växelverkan med den upplevda identiteten. 

Att det finns få, om ens det, kvinnliga entreprenörer som förebilder upplevdes av 

intervjupersonerna som en faktor som påverkar kvinnligt entreprenörskap på ett brett 

plan. Å andra sidan är det svårt att avgöra om det påverkar entreprenörskapet i sig eller 

om problemet ligger i att det inte finns förebilder i hur det går att kombinera 

entreprenörskapet med familj.  

I likhet med förebilder kan nätverk fungera som stöd och ha en uppmuntrande effekt för 

entreprenören i dess verksamhet som i många fall är väldigt ensam. På så sätt har ett 

entreprenöriellt nätverket potentiellt en mycket positiv inverkan på den entreprenöriella 

karriären. Två av intervjupersonerna upplevde att de hade starka entreprenöriella 

nätverk via olika entreprenörskaps- och företagarorganisationer. Ett flertal av 

intervjupersonerna hade några vänner eller bekanta som är entreprenörer, men 

majoriteten upplevde att de överhuvudtaget inte hade ett entreprenöriellt nätverk. 

Entreprenörskap som karriär är således något som påverkas av ett flertal olika faktorer. 

Karriärorienteringen bestående av utveckling av den entreprenöriella rollen och 

identiteten är en unik och individuell process som dock påverkas av liknande faktorer i 

olika utsträckning.  

5.4.4   Den entreprenöriella framtiden och karriärprogressionen 

Alla intervjupersoner befinner sig i enlighet med Dyers (1994) entreprenöriella 

karriärmodell i den tidiga fasen av karriären. Karriärprogressionen och den 

entreprenöriella framtiden för en entreprenör påverkas av ett antal olika faktorer, 

beroende på och oberoende av individen, tidpunkt under karriären och övriga 

omständigheter. Långsiktigt tänkande och planering, samt slumpen och oväntade 

händelser, inverkar på den entreprenöriella framtiden på samma sätt som de inverkar 

på övriga karriärer. Karriärprogressionen kan bestå av ett flertal olika framtida 

sysselsättningsalternativ eller former av entreprenörskap. Framtiden går inte att 

förutspå, men som de flesta intervjupersoner lyfte upp var det ett avgörande beslut att 

bli entreprenör, vilket även kommer att inverka i någon form på den framtida 

karriärprogressionen oavsett hur den framtida karriären kommer att gestalta sig. Många 

av intervjupersonerna tog avstånd från begreppet karriärprogression då de upplevde det 

som något målmedvetet och förutbestämt. De upplevde att man kan utveckla sin 

entreprenöriella verksamhet på ett målmedvetet och framåtsträvande sätt, men då man 

börjar fokusera på den egna karriärprogressionen kommer det att ske på bekostnad av 
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företagsutvecklingen. Som lönearbetande kan man medvetet fokusera på att utveckla sin 

karriär samtidigt som man presterar ett gott resultat, men som entreprenör bör 

företagets utveckling gå före den personliga karriärutvecklingen argumenterade de. Å 

andra sidan är företagets utveckling starkt sammankopplat med den entreprenöriella 

framtiden och karriärprogressionen. Om man lyckas som entreprenör drar även 

karriärprogressionen nytta av det. 

I dagens läge såg de flesta av intervjupersonerna entreprenörskap i någon form som det 

mest sannolika sysselsättningsalternativet i framtiden. Den entreprenöriella framtiden 

är dock starkt sammankopplad med, och beroende av, hur det nuvarande företaget 

utvecklas och lyckas uppnå förväntningarna och målsättningarna. Ingen av 

intervjupersonerna såg det dock som ett realistiskt alternativ att de endast skulle göra 

det de gör i dagens läge resten av sin karriär. Karriärprogressionen och den 

entreprenöriella framtiden är väldigt beroende av resultatet av den första 

entreprenöriella verksamheten. Intervjupersonerna lyfte upp att  det är mera sannolikt 

att grunda nästa företag om det första lyckats, medan det är mera sannolikt att återgå till 

lönearbete om det första företaget misslyckas.  

Slumpen och oförutsebara händelser lyftes upp som faktorer som kan inverka oväntat 

mycket på karriärprogressionen och den entreprenöriella framtiden. Intervjupersonerna 

betonade att man aldrig kan veta när det kommer att dyka upp intressanta alternativ, 

inom lönearbete eller entreprenörskapet. Därför upplevde många det som omöjligt att 

avgöra om de kommer att återgå till lönearbete eller inte, då det långt beror på 

möjligheten som uppstår. Entreprenörskapet är oförutsägbart i det långa loppet vilket 

gör att många ser det som något positivt att inte ha en allt för specifik uppfattning om 

den egna karriärprogressionen och framtiden. Tre av intervjupersonerna lyfte dock upp 

att de hoppas på att deras entreprenöriella framtid kommer att bestå, utöver 

entreprenörskapet, av att agera som mentor åt unga, styrelseuppdrag, och i allmänhet av 

att ge tillbaka av den egna kunskapen till den entreprenöriella gemenskapen. 

Majoriteten av intervjupersonerna hade ingen klar plan över den egna 

karriärprogressionen. Nästan alla hade å andra sidan målsättningar för företaget. Vissa 

hade specifika och klara målsättningar gällande till exempel marknadspositionen inom 

den egna branschen, rekrytering av nya anställda, konkret utveckling av verksamheten 

och så vidare. De flesta hade dock mera allmänna målsättningar om att se hur långt det 

är möjligt att ta sig med, och utveckla, det nuvarande företaget. Några av 

intervjupersonerna hade tänkt på utträdes (engelska: exit) möjligheter, men ingen såg 
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det inom den nära framtiden. Ungefär hälften av intervjupersonerna hade även klara 

planer på tillväxt, vilket utmärker den entreprenöriella framtiden. 

Intervjupersonerna såg att den största utmaningen var att ta steget att bli entreprenör. 

När det beslutet är fattat är det lättare att i framtiden se entreprenörskap som en naturlig 

del av karriären, även varvat med lönearbete. Det går inte att veta vad framtiden för med 

sig, vilket framhävs genom entreprenörskap och är en del av entreprenörskapets charm. 

5.4.4.1   Familjens inverkan på karriärprogressionen 

I enlighet med Dyers (1994) entreprenöriella karriärmodell inverkar så kallade 

familjedilemman på karriärprogressionen. Intervjupersonerna som är i ett tidigt skede 

av sin entreprenöriella karriär upplevde familjedilemman som mera utmanande än 

personliga dilemman eller företagsdilemman. Speciellt unga kvinnliga entreprenörer 

kan uppleva att familjedilemman har en inverkan på karriärprogressionen. Dyer (1994) 

definierade familjedilemman som att balansera tid för arbete och familj samt stress för 

familjens ekonomi. Dessa dilemman har ett starkt manlig perspektiv, genom till exempel 

antagandet att det är mannen som ansvarar för familjens ekonomi och att balansen 

endast gäller tidsanvändning. Intervjupersonerna upplevde att familjedilemman som 

påverkar entreprenörskapet är betydligt mer komplexa och inrotade. Tidigt i karriären 

kan ett av de största dilemman som unga kvinnliga entreprenörer stöter på vara om det 

överhuvudtaget går att kombinera entreprenörskapet med familj. Detta är ett realistiskt 

dilemma för speciellt ensamföretagare. Kvinnliga ensamföretagare kan uppleva väldigt 

starka familjerelaterade dilemman som i stor utsträckningen även påverkar 

karriärprogressionen.  

Den personliga ekonomin upplevdes av många intervjupersoner som ett orosmoment, 

men det framkom att den ekonomiska osäkerheten var mera av ett personligt dilemma 

och en stressfaktor än ett familjedilemma och stress för försörjningen av familjen. Det 

bör dock poängteras att entreprenörskapet inte endast för med sig nackdelar relaterat 

till familjen. Många av intervjupersonerna lyfte även upp den entreprenöriella friheten 

och dess flexibilitet som en fördel med tanke på familj och barn. Vissa av 

intervjupersonerna hade medvetet valt en entreprenöriell karriär då den möjliggör en 

större frihet kring arbetstider i kombination med familj. 
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5.5   Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning ger en bild av undersökningens kvalité. 

Begreppen är således förenklat förklarat olika kriterier för bedömning av 

undersökningar. Reliabilitet och validitet är utbrett använda begrepp, men övriga 

möjliga kriterier kan vara till exempel tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Diskursen kring reliabilitet och validitet samt innebörden av begreppen är 

en pågående diskussion. Vissa forskare argumenterar till exempel för att begreppen inte 

är relevanta för kvalitativ forskning då de fokuserar på mätbarhet vilket inte är det 

främsta intresset för den kvalitativa forskningen. (Bryman & Bell, 2011:400-401) 

Reliabilitet i kvalitativ forskning kan förklaras i två avseenden. För det första bör 

uppkomsten av data förklaras på ett sådant sätt att det är tydligt vad som är subjektets 

redogörelse och vad som är forskarens tolkning av redogörelsen.  För det andra bör 

forskaren ha en sådan utbildning att intervjuer utförs på ett sådant sätt att det ökar 

jämförbarheten mellan olika forskares resultat. Ju mera detaljerat en forskningsprocess 

är dokumenterad desto starkare är forskningens reliabilitet som helhet. Reliabiliteten är 

således nära sammankopplat med pålitligheten av data och forskningsprocess i 

allmänhet. Processreliabilitet (engelska: procedural reliability) hänför till utförandet av 

forskningen och procedurerna forskaren använt sig av vid insamlandet och tolkandet av 

data. Det är möjligt att öka reliabiliteten för data som samlats in via intervjuer genom  

bland annat utvecklandet av intervjuguiden efter den första intervjun. (Flick, 2009:386-

387 

Definitionen av validitet är enligt Svenska Akademins ordlista (2006:1055) ”ett tests 

förmåga att mäta det som det skall mäta”. Flick (2009:387) beskriver validitet som 

följande; ”Frågan om validitet kan summeras som en fråga huruvida forskarna ser vad 

de tror att de ser”. [egen översättning från engelska] Utmaningen i att bedöma en 

forsknings validitet, specifikt i kvalitativa studier, är att redovisa för sambandet mellan 

det studerade fenomenet och den version av fenomenet som forskaren framställt (Flick, 

2009:387). För att kunna förklara ett orsakssamband och dess validitet så klart som 

möjligt bör förhållandena kring undersökning av fenomen och relationer kontrolleras så 

långt som möjligt (Flick, 2009:13). Alvesson och Sköldberg (2008:207) påpekar dock att 

det viktigaste i en forskning är att diskutera argument och motargument för att nå det 

rimligaste resultatet. Utgångspunkten i diskussionen bör ligga i aktuell kunskap, det vill 

säga historiskt betingad och provisorisk kunskap, i samband med teoretiska, 
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metodologiska och fakta aspekter. Då är resultatet inte en valideringslogik, utan en 

argumentationslogik resonerar Alvesson och Sköldberg (2008:207). 

Resultatets generaliserbarhet, eller extern validitet som det även kallas, beror långt på 

forskningens urvalsstrategi och -process samt forskningsstrategin (Bryman & Bell, 

2011:179). Då det i denna avhandling använts kvalitativa metoder, det vill säga 

intervjuer, är urvalet inte statistiskt. Intervjuundersökningar går således inte att 

generalisera (Bryman & Bell, 2011:640). 
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6   SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling var att undersöka om unga, högutbildade, kvinnliga 

entreprenörer har långsiktiga karriärpreferenser och planer i förhållande till 

entreprenörskapet samt hur dessa preferenser ser ut, och om de är kopplade till genus. 

Fokus låg på hur intervjupersonerna själva upplevde och förhöll sig till den egna 

sysselsättningssituationen och karriärutvecklingen på ett långsiktigt plan. Genom 

livsberättelser så tangerade intervjupersonerna de faktorer i livet som de själva upplevde  

som relevanta med tanke på inverkan på arbetslivet. 

Utgångspunkten var för det första antagandet om att arbetsmarknaden förändras mot 

att bli mera flexibel samtidigt som det är allt svårare för unga kvinnor att få en 

fastanställning. Det andra antagandet var att om unga kvinnor redan i början av sin 

karriär gör ett medvetet val att satsa på en entreprenöriell karriär skulle genusklyftan 

minska inom både entreprenörskap och också potentiellt på icke-kvinnodominerade 

branscher. Det att unga kvinnor i början av sin karriär sysselsätts på ett sådant sätt att 

de kan utnyttja sin utbildning samtidigt som de uppnår en positiv work-life balans är 

avgörande för karriärens framtida utveckling. 

Forskningens målsättning  var som konstaterats tidigare i avhandlingen att undersöka 

ifall unga kvinnliga entreprenörer har klara långsiktiga karriärpreferenser i förhållande 

till det egna entreprenörskapet. Målsättningen uppfylldes såtillvida att resultatet av 

forskningen visade att intervjupersonerna inte hade klara långsiktiga karriärpreferenser 

i förhållande till det egna entreprenörskapet.  Många av intervjupersonerna hade tankar 

och alternativ för vad de kunde tänka sig göra i framtiden men man kan omöjligen påstå 

att de skulle ha klara långsiktiga karriärstrategier. Möjligtvis kan man konstatera att 

begreppet ”klara” var överflödigt i beskrivningen av avhandlingens målsättning. Trots 

att intervjupersonerna inte hade klara långsiktiga preferenser gällande 

entreprenörskapet så hade flera av dem planer för företaget och tankar kring den egna 

sysselsättningen, vilket de påpekade att slumpen har en stor inverkan på. 

Avhandlingen bidrar med en kontextualiserad syn på entreprenörskap som karriär för 

unga högutbildade kvinnor. Genom de unga kvinnornas livsberättelser sammanknyts 

den kontextualiserade synen med ett perspektiv från individnivå. Därtill demonstrerar 

avhandlingen hur entreprenörskap är sammankopplat med en individs bakgrund, ålder, 

karriärpreferenser och genus. Resultaten visar hur karriärdiskursen, 

upplevdsjälvförmåga och kvinnligt entreprenörskap på ett bredare plan, tillämpas för att 
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förklara varför unga kvinnliga entreprenörer ser entreprenörskap som ett långsiktigt 

karriärval. 

6.1   Kvinnligt entreprenörskap 

Kvinnligt entreprenörskap och genus spelar en central roll i avhandlingens målsättning. 

Det faktum att själva angreppssättet till forskning påverkats av genus och feministisk 

ideologi går inte att förneka. Trots prioritering av forskning gjord i Nordiska länder i 

avhandlingens teoretiska bakgrund användes även delvis forskning gjord i anglosaxiska 

länder. Då kontexten kring samhällsstrukturen, synen på genus och jämställdhet 

varierar stort forskningar emellan var det utmanande att tillämpa vissa tidigare 

forskningars resultat i denna avhandling.  

Det att genus påverkar entreprenörskapet är något som forskare inom området allmänt 

accepterat, men det är inte något som kvinnliga entreprenörer tar i beaktande då de 

försöker förstå den egna situationen, vilket även Brush, de Bruin och Welter poängterade 

(2009:19). Detta stämmer väl överens med intervjupersonernas inställning till det 

faktum att de är kvinnliga entreprenörer. På ett allmänt plan anser kvinnliga 

entreprenörer att samhället är jämställt och att alla har lika möjligheter att sysselsätta 

sig inom önskat område, samtidigt som man förverkligar sig själv. Däremot lyfte alla 

intervjupersoner, utom en, upp att deras genus påverkat deras beslutsfattande och 

entreprenörskap i frågor relaterat till familj. Slutsatsen är således att kvinnliga 

entreprenörer inte gör kopplingen mellan de egna svårigheterna relaterade till genus och 

samhällets inverkan på dessa svårigheter. En intressant observation var även att flera av 

intervjupersonerna lyfte upp samhällets inverkan på entreprenörskap i allmänhet 

gällande företagares sociala trygghet, entreprenörskapets ekonomiska inverkan på 

samhället och varför det är viktigt att unga ser entreprenörskapet som ett 

sysselsättningsalternativ. En alternativ förklarning till detta fenomen kunde vara att de 

allmänna frågor gällande entreprenörskap och samhället som intervjupersonerna tog 

upp de facto är sådana som diskuterats i media och den allmänna samhällsdiskussionen 

under de senaste åren, medan svårigheter relaterat till genus som entreprenörer stöter 

på inte har fått mycket utrymme i den offentliga diskussionen. 

Då det finns forskning om kvinnliga entreprenörer som har barn och hur det inverkar på 

entreprenörskapet så finns det i sin tur väldigt lite forskning om kvinnliga entreprenörer 

som inte har barn men som tar framtida, möjliga, barn i beaktande då de fattar beslut 

relaterade till entreprenörskapet. Många unga, kvinnliga, entreprenörer som inte har 
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barn upplever samma problematik kring familj som sådana som har barn, såklart utan 

de praktiska utmaningarna i vardagen. Av intervjupersonerna var det en som hade barn 

och en som berättade att det är otroligt att hon skulle få barn, vilket lämnar sex stycken 

kvar. Alla dessa sex intervjupersoner berättade att den framtida familjen, även de som i 

dagens läge inte hade en partner, påverkar entreprenörskapet redan nu. För vissa 

inverkar den framtida familjen på hur de utvecklar sin entreprenöriella verksamhet, att 

de nu arbetar mycket för att ha ett stabilt företag och inkomst när familjen grundas eller 

att de ens i första hand gjorde det entreprenöriella valet för att ha tid för en familj. 

De specifika svårigheter som unga kvinnliga entreprenörer kan stöta på är distinkta för 

en viss åldersgrupp, som dock lätt blir bortglömd. Speciellt ensamma unga kvinnliga 

entreprenörer upplever utmaningar som har en genomslående inverkan på deras 

entreprenörskap nu och i framtiden, vilket påverkar deras karriärprogression och 

ställning inom arbetslivet. 

6.2   Den entreprenöriella karriären 

Det faktum att man valt att bli entreprenör i en ung ålder ses inte som ett slutgiltigt 

karriärval. Unga entreprenörer verkar dela samma syn på arbetslivet och 

karriärutveckling i allmänhet som unga i lönearbete. Den nutida karriären är föränderlig, 

flexibel och indelad i många olika faser under den yrkesaktiva åldern, vilket betyder att 

det är möjligt att växla mellan olika sysselsättningsalternativ och former, varav 

entreprenörskap är en. 

Intervjupersonerna lyfte upp att en ökad förståelse för entreprenörskap som karriärval i 

likhet med övriga karriärmöjligheter skulle bidra till att allt fler unga kvinnor skulle bli 

entreprenörer. Det intressanta var att den stora majoriteten av intervjupersonerna inte 

såg entreprenörskapet som ett tydligt karriärval då de för det första såg begreppet karriär 

som något främmande och motstridigt med entreprenörskap. Motsägelsefullt är även att 

trots att många beskrev sig som ambitiösa i arbetslivet ansåg de inte att valet att bli 

entreprenör skulle ha varit välgenomtänkt eller noga övervägt utan mera baserat sig på 

intuition och slump. För det andra såg de valet att bli entreprenör som ett livsstilsval 

eller ett val på grund av praktiska orsaker kring sysselsättningen, istället för ett val som 

påverkar karriärutvecklingen. 

Analysen tog i beaktande den utmärkande karriärkontexten, vilket gjorde det möjligt att 

belysa unga kvinnors syn på de egna färdigheterna, tidigare arbetserfarenheter samt 
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framtiden och den betydelse dessa har på entreprenörskapet och karriärvalen. Den 

upplevda självförmågan hade en större roll än antaget. Entreprenörskap kopplas ofta 

ihop med gott självförtroende, vilket dock inte är det samma som god 

upplevdsjälvförmåga. Den upplevda självförmågan är säregen för högutbildade 

entreprenörer som ofta baserar den entreprenöriella verksamheten helt på den egna 

kunskapen. I teorin beskrivs den upplevda självförmågan som något absolut och 

påtagligt medan självförmågan i intervjupersonernas livsberättelser var en 

sammantvinnad del av helheten. Även identiteten som entreprenör genomsyrar den 

entreprenöriella verksamheten som helhet och karriärprogressionen. Den 

entreprenöriella identiteten som formas under karriärsocialiseringen och ett tidigt skede 

av den entreprenöriella karriären inverkar på karriären och karriärprogressionen. De 

intervjupersoner som upplevde sig ha en stark identitet som entreprenör såg en 

långsiktig entreprenöriell karriär som mera sannolik än de intervjupersoner som inte 

upplevde entreprenörskapet som en stor del av den egna identiteten. 

Utvecklingen av den entreprenöriella karriären påverkas även av om entreprenören är  

ensamföretagare eller om hen har medgrundare. En ensamföretagare kan självständigt 

fatta beslut gällande den entreprenöriella verksamheten som i sin tur reflekteras på 

karriären. Å andra sidan kan en ensamföretagare stöta på större utmaningar gällande 

utvecklingen och tillväxten av företaget, vilket också inverkar på karriärprogressionen. 

Många av de intervjuade ensamföretagarna upplevde att de inom det nuvarande 

företaget i något skede högst antagligen kommer att stagnera i sin karriärutveckling. 

Entreprenörens karriärprogression är starkt sammanknuten med utvecklingen av 

företaget, vilket betyder att om företaget inte utvecklas kommer inte karriären heller att 

utvecklas. De intervjupersoner som hade medgrundare strävade tydligare efter tillväxt 

på kort sikt vilket även betyder fortare karriärprogression i takt med att företaget växer. 

Anställda inverkar också på företagets tillväxt och på entreprenörens karriärprogression. 

Alla intervjupersoner var i ett tidigt skede av sin entreprenöriella karriär, men samtliga 

upplevde en viss problematik kring nuvarande och framtida anställda. En intressant 

aspekt var att de intervjupersoner som lyfte upp utmaningarna kring anställda i sina 

livsberättelser poängterade problematiken kring att ha ett ansvar att skapa en stabil och 

säker arbetsplats för de anställda, utöver de praktiska utmaningarna ett ledarskap för 

med sig. De kände alltså att anställda för med sig ett ansvar att ta hand om de anställda. 

En intervjuperson uttryckte det som att om företaget har ont om pengar är det då en 

moralisk fråga om man fortsätter att betala lön åt den anställda samtidigt som man själv 

inte kan lyfta lön, eller om man avskedar personen. 



 

 

82 

I avhandlingen analyserades den entreprenöriella karriären i enlighet med Dyers (1994) 

entreprenöriella karriärmodell. Modellen tar inte i beaktande genus som en faktor vilket 

bidrog till att modellen inte på ett smidigt sätt gick att fullständigt tillämpa som sådan 

på analysen av intervjupersonernas livsberättelser. Speciellt de familjedilemman som 

Dyer (1994) identifierat i ett tidigt skede av den entreprenöriella karriären var 

problematiska att tillämpa på livsberättelser av unga kvinnor, samtidigt som kontexten 

kring dessa dilemman inte är jämförbar med kontexten kring de dilemman 

intervjupersonerna lyfte upp. 

6.3   Förslag på fortsatt forskning 

Entreprenörskap är inte ett genusneutralt fenomen, vilket forskning bör ta i beaktande. 

Samtidigt är inte genus en statisk faktor, utan en social konstruktion inom den kontext 

där den entreprenöriella verksamheten äger rum. Genom att lyfta upp kvinnligt 

entreprenörskap inom den akademiska världen är det möjligt att påverka 

opinionsbildningen gällande ämnet i diskursen och på lång sikt även i samhället. Med 

hjälp av forskning är det möjligt att förändra attityderna kring sysselsättningsalternativ 

och arbetslivet i relation till förändringen av arbetsmarknaden och karriären. Speciellt 

blivande, unga, kvinnliga entreprenörer skulle dra nytta av detta. Som Ahl et al. (2014) 

påpekar är forskning och forskare till naturen politiska. Således skulle  beslutsfattare dra 

nytta av nya forskningsresultat kring kvinnligt entreprenörskap och karriärutveckling då 

forskningsresultat stöder policyutvecklingen kring infrastrukturen om hållbar 

företagsutveckling som tar i beaktande och stöder kvinnliga entreprenörer. 

Forskning i kvinnligt entreprenörskap har brett kritiserats för att skapa en polarisering 

mellan entreprenörer, som individer, baserat på kön. Generellt sett lyder diskursen inom 

området att forskning i kvinnligt entreprenörskap bör överge jämförande studier mellan 

könen och övergå till jämförande studier av grupper inom sektorer eller länder. Därtill 

bör en epistemologisk skiftning i forskning kring genus och genusskapande processer 

hända, för att utveckla såväl forskningsområdet som diskursen i samhället kring genus. 

På grund av polariseringen och åtskiljning av kvinnligt versus allmänt entreprenörskap 

påpekar Ahl (2006:597) att forskning inom kvinnligt entreprenörskap riskerar att 

återskapa och förstärka den underordnande rollen av kvinnor. Å andra sidan kan man 

argumentera att forskning i kvinnligt entreprenörskap bidrar med forskningsresultat och 

synlighet vilket är avgörande för att kvinnor skall uppnå jämställdhet relaterat till 

entreprenörskapet. Det bör dock poängteras att sensitivitet är ytterst viktigt  vid 
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utförandet av kvalitativ forskning inom kvinnligt entreprenörskap. Trots möjliga brister 

ger kvalitativa forskningar en röst åt de kvinnliga entreprenörer vilket kvantitativa 

undersökningar inte kan. 

Som tidigare lyfts upp i avhandlingen är det avgörande för forskningen i vilket land och 

kontext den är gjord. För att förstå kvinnligt entreprenörskap, dess roll i samhället och 

den ekonomiska utvecklingen bör även den sociala dimensionen och kontexten 

analyseras och tas i beaktande.  Som konstaterats har det forskats i kvinnligt 

entreprenörskap i Norden och Finland, ofta med fokus på statistiska nationella 

undersökningar. Genom kvalitativa studier är det möjligt att belysa den sociala 

dimensionen och de kulturella faktorerna som påverkar det kvinnliga 

entreprenörskapet. Således bör kvalitativ forskning kring kvinnligt entreprenörskap i de 

nordiska länderna i allmänhet få mera uppmärksamhet. 

Lite, om ens någon, av den nuvarande forskningen kring kvinnligt entreprenörskap har 

fokuserat på unga kvinnor som är en säregen grupp. Unga, kvinnliga, högutbildade 

entreprenörer är en liten minoritet inom en minoritet inom den arbetsföra populationen. 

Som tidigare nämnts i avhandlingen dras unga till entreprenörskapet med pull-faktorn. 

De har en annorlunda syn på arbetsmarknad och karriär vilket gör att det 

fortsättningsvis är ett område värt att studera. Med ett karriärfokus skulle det vara av 

intresse att utveckla Dyers (1994) entreprenöriella karriärmodell, speciellt med 

tillämpning och fokus på unga entreprenörer och kvinnliga entreprenörer. I grund och 

botten är Dyers modell ännu i dagens läge användbar men den bör uppdateras gällande 

de grupper av entreprenörer som vuxit sedan 1990-talet. Gruppen av unga entreprenörer 

och kvinnliga entreprenörer har stadigt vuxit de senaste 20 åren. 

Kvantitativ forskning kring unga, högutbildade, kvinnliga entreprenörers 

karriärutveckling skulle vara generaliserbar på ett sätt som är omöjligt för kvalitativ 

forskning. Genom kvantitativ forskning, med tillgång till genussensitiv data, är det 

möjligt att skapa mervärde inom detta specifika området. 
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BILAGA 1   INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation: 

•   Kan du börja med att berätta vad du heter, hur gammal du är och övrig 
bakgrundsinformation? 

•   Har du barn? 

•   Är någon i din närkrets företagare? 

•   Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund. 
o   Hur kom det sig att du valde att studera just det ämnet? 
o   Har du i något skede av din utbildning fått någon 

entreprenörskapsutbildning eller tagit någon entreprenörskapskurs, om 
ja så var? 

Tidigare arbetserfarenheter: 

•   Kan du berätta om dina tidigare arbetserfarenheter? 
o   Hur kom det sig att du hamnade i det arbetet du hade? 

•   Kan du säga något om när du började intressera dig för entreprenörskap? 

Entreprenörskaps valet; Karriär socialisering. 
o   Hur kommer det sig att du gjorde valet att bli en entreprenör? 

§   Var det ett beslut som mognat under en längre tid eller ett beslut 
du fattade snabbt? 

o   Tycker du att det var ett medvetet karriärval att bli entreprenör? 
o   Hurdan bild av en karriär hade du i början av din karriär eller under 

studietiden? 
§   Skulle du säga att den bilden förändrats? 

Företaget: 

•   Kan du berätta om ditt företag? 
o   När är företaget grundat? 
o   Är det här ditt första företag? 
o   Är du ensam företagare eller har du med-grundare? 

§   Vad är din position i företaget? 
o   Har du haft anställda nu eller tidigare? 
o   Har du tagit lån för entreprenörskapet? 

§   Skulle du kunna tänka dig ta lån? 

Entreprenörskap som karriär; Karriär orientering och roller. 
o   Hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör? 
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o   Skulle du säga att du identifierar dig som en entreprenör? 
o   Skulle du säga att din familj påverkar hur du ser på din roll i arbetslivet? 

Nätverk: 
o   Upplever du att din vänskapskrets/ nätverk har spelat en roll i dina val 

gällande entreprenörskapet? 
o   Vilka faktorer skulle du säga att påverkar din karriär mest i dagens läge? 

Den entreprenöriella framtiden; Karriär progression. 
o   Vad motiverar dig att fortsätta som entreprenör? 
o   Hurdana problem eller hinder skulle du säga att du stött på hittills i din 

entreprenöriella karriär? 
§    Hurdana utmaningar tror du att du i framtiden kommer att stöta 

på? 
§   Upplever du att något av de här problemen är så pass stora att de 

påverkar din framtid som entreprenör? 
o   Ser du att det har fördelar eller nackdelar för den framtida karriären i 

allmänhet att vara entreprenör nu? 
o   Skulle du säga att entreprenörskap är ett långsiktigt karriärval för dig? 

§   Hur ser du på din framtid som entreprenör? 
§   Vilka faktorer skulle du säga att påverkar det om du är 

entreprenör om 5 år eller inte? 
§   Från ett hurdan arbetsplats tror du att du kommer att 

pensioneras? 
o   Hur påverkar situationen på arbetsmarknaden ditt beslut om att bli, och 

sedan fortsätta som, entreprenör? 
§   Upplever du att du skulle kunna återgå till lönearbete inom 6 

månader om du skulle vilja? 

Utbildning: 

•   Upplever du det att du har en högre utbildning har påverkat ditt 
entreprenörskap? 

•   Anser du att din bedömning av dina egna kunskaper påverkar ditt 
entreprenörskap och beslut om en framtid som entreprenör? 

Kvinnligt entreprenörskap: 

•   Hur upplever du det att du är företagare och kvinna? 
o   Tycker du att det är något positivt eller negativt att vara en kvinnligt 

entreprenör? 

•   Upplever du att samhället stöder (kvinnligt) entreprenörskap och hur? 

•   Skulle du säga att det att du är kvinna har påverkat dina val angående 
arbetslivet?  
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•   Vad skulle du säga att det beror på att bara 30% av alla företagare är kvinnor? 

Avslutning 

•   Har du något du skulle vilja tillägga? 


