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1 Inledning 

Startupvärlden blomstrar och Finland beskrivs som ett hem för ett av de mest levande 

startupekosystemen i Europa. Nokia ledde under 1990-talet en stark utveckling av kommunikations- 

och informationsteknologi, vilket även gjorde Finland internationellt känt som en teknologifokuserad 

ekonomi vars ekonomiska tillväxt till stor del byggde på teknologisk know-how (Simonen m.fl. 2012, 

230). High tech startupföretag har i Finland skildrats som motorn för ekonomisk tillväxt. Ett av 

flaggskeppen inom det finska startupfältet har varit den extremt framgångsrika spelindustrin, som 

letts av företag som exempelvis Supercell och Rovio. Finland har även skapat sig ett varumärke på 

andra sätt. Slush, som är världens största teknologi- och startupkonferens, ordnas årligen i Helsingfors 

och lockar till sig ambitiösa entreprenörer från hela världen. 

 

Våren 2019 kom även jag i kontakt med ett startupekosystem. Som en samhällsvetare utan tidigare 

kontakt med startupentreprenörskap och ingen kunskap om startupfältet upplevde jag kulturen som 

olik något annat jag varit med om. Jag reagerade på de olika sätt som startupentreprenörskapet 

utövades och hur ivrigt och romantiskt startup diskuterades både som organisationsform och som ett 

kulturellt fenomen.  Jag blev intresserad av att granska detta ur ett kritiskt perspektiv. Min 

magisteravhandling är i enlighet med detta intresse en diskursanalys av intervjuer med 

kvinnoidentifierade personer verksamma inom startupekosystemet i Finland. Jag avser att studera 

deras tolkning av startupekosystemets kultur från ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.  

 

Jag ämnar studera individen i startupekosystemkontexten så som hen förstår, upplever och tolkar den. 

Jag analyserar startupdiskurser som skapar en förgivettagen bild av vad startupkulturen och dess 

subjekt är, och hurdana implikationer detta har för frågor om jämställdhet och mångfald. Min avsikt 

i avhandlingen är således att analysera mina respondenters tolkningar av sina erfarenheter inom det 

diskursiva och epistemologiska ramverket av startup. Jag utforskar frågeställningen genom att 

analysera mitt material ur tre olika synvinklar som representeras i följande forskningsfrågor:  

 

• Hur förstår och tolkar kvinnor verksamma inom det finska startupekosystemet 

startupkulturen? 

• Hur tolkar kvinnorna entreprenörsfiguren i rollen av det ideala startupsubjektet? 

• Hur upplever kvinnorna jämställdhets- och mångfaldsdiskurser inom kontexten av det finska 

startupekosystemet? 
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Jag hämtar inspiration från akademiska diskussioner om den diskursiva konstruktionen av startup (se 

t.ex. Cockayne 2019; Roundy 2016; Hyrkäs 2016; Maula 2018; Egan-Wyer 2017). Startupföretag har 

i socialvetenskaplig forskning beskrivits som platta, hierarkilösa och som ett motstånd mot 

byråkratiska korporationer (Egan-Wyer m.fl 2017; Cockayne 2019). Forskning påvisar att 

startupekosystem konstrueras genom framgångshistorier (Roundy 2016) och att startupentreprenören 

beskrivs genom hjältenarrativ, (Maula 2018; Ryske 2020) som en urban, excentrisk profet (Hyrkäs 

2016), som drivs av en vilja att förbättra världen (Moisio & Rossi 2020).  

 

Även feministisk forskning om teknologifältet (se t.ex. Alfrey & Twine 2016; Hämäläinen 2016; Reid 

m.fl. 2018; Wynn 2020; Whittington & Smith-Doerr 2008) skildrar en del av de strukturer jag ser 

existera inom startupfältet. Teknologifältet ligger i nära koppling med det finska startupekosystemet, 

vilket exempelvis framgår från den historiska kontexten där framgångsrika teknologiföretag bidragit 

till att måla en bild av Finland som en blomstrande teknologi- och entreprenörskapsekonomi (Moisio 

& Rossi 2020). Jag hänvisar därför även till forskning om finska narrativ om startupentreprenörskap 

(se t.ex. Parkkari & Kohtakangas 2018; Maula 2018), teknologi (Simonen m.fl. 2012; Moisio & Rossi 

2020), och jämställdhet (Tuori 2007; Holli 2003; Holli m.fl. 2005). För att teoretisera startupsubjektet 

som jag konceptualiserar som ”entreprenörsfiguren” kommer jag även att referera till litteratur om 

entreprenörskap (se t.ex. Bjursell & Melin 2011; Bruni m.fl. 2005; Ahl 2004; Hamilton 2013; 2014). 

 

”Ekosystemet” saknas som kontext i litteratur om både entreprenörskap och teknologifältet, och 

forskning tenderar granska kulturen på en organisationsnivå. Ekosystemet utgör en viktig aspekt av 

startupforskning, eftersom ekosystemet erbjuder ett kulturellt ramverk och en livsstil som agerar 

utanför och ovanför de enskilda organisationerna och formell arbetstid. Det finns inte mycket 

sociologisk forskning om startupekosystemet i Finland (se t.ex. Parkkari & Kohtakangas 2018). Min 

avhandling är därför ett unikt bidrag till forskning om fältet, men även värdefull för den allmänna 

akademiska konceptualiseringen av startupkulturer. Sociologins styrka ligger i att kontextualisera de 

fenomen som undersöks. Jag hoppas bidra till forskningsfältet med en kontextuell analys och ett 

feministiskt perspektiv på förgivettagna sanningar om startupkulturer. 

 

Eftersom min studie handlar om kvinnor och deras förståelser av bland annat jämställdhet, mångfald 

och rasifiering, är det nödvändigt att redogöra för hur jag förstår dessa begrepp. Mina respondenters 

sätt att diskutera jämställdhet och mångfald följer samtida diskurser och ger intrycket att de är väl 

införstådda i terminologi och feministiska diskussioner. Jag har avsett att tillämpa respondenternas 

terminologi i analysen av min studie. Jag använder begreppen ”jämställdhet och mångfald” för att 
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referera till vad som i engelskan och i businesskontext benämns som ”gender equality and diversity”. 

Med jämställdhet hänvisar jag till jämlikhet mellan kvinnor och män. Begreppet mångfald hänvisar i 

avhandlingen i de flesta fall till ras, trots att mångfald i allmänhet kan användas på olika sätt beroende 

på talarens bakgrund och vilken kontext som begreppet används i. Eftersom mina respondenter främst 

använder begreppet för att referera till ras har jag valt att göra det samma, även om identitetskategorier 

som exempelvis ålder, språktillhörighet, och sexuell läggning förbifarande nämns. 

 

Eftersom mina respondenter uttryckligen identifierat sig som kvinnor kommer jag att hänvisa till dem 

som kvinnor och använda pronomen ”hon”. I de fall där jag citerar respondenterna eller litteratur 

kommer jag att använda termerna kvinna/man ifall respondenten eller litteraturen gjort det samma. 

Jag kommer däremot genomgående använda mig av begreppet kvinno-/mansantagen när det inte 

framgår hur en individ personligen identifierar sig, och utbytbart använda begreppen 

femininitet/maskulinitet, samt feminint och maskulint kodade kroppar för att referera till hur personer 

blir könade i sociala sammanhang och den sociala konstruktionen av kön. Jag har gjort detta val för 

att understryka att den kropp vi föds i inte nödvändigtvis avgör vår könsidentitet och -uttryck, och att 

det som vi kodas som inte alltid står för vad vi identifierar oss som. 

 

Jag använder i min avhandling begreppen ”vit”/”icke-vit” och att ”bli rasifierad” i diskussioner om 

ras och rasifiering. För att kunna tala om rasism måste vi tala om ras. Om vi inte gör det ignorerar vi 

realiteten att människor diskrimineras på grund av personliga egenskaper som exempelvis utseende. 

Vit/icke-vit bidrar till diskussionen om ras genom att synliggöra de vitas maktposition. Samtidigt bör 

det erkännas att icke-vit som begrepp förhåller sig till vithet som norm och andrafierar det som inte 

är vitt. Jag har ändå valt att använda begreppet icke-vit, eftersom det synliggör hur vithet framställs 

som neutralt eller som måttstocken mot vilken alla andra granskas. Begreppet ”rasifierad” används 

för att beskriva en ”person som, på grund av sitt utseende, blir tillskriven en viss rastillhörighet och 

egenskaper som förknippas med den” (Nationalencyklopedin 2020). På en semantisk nivå blir 

problemet med begreppet rasifierad att det framstår som statiskt och som att vita inte är rasifierade, 

trots att även vithet utgör en rasposition, om än en privilegierad sådan. Jag har därför valt att tala om 

att bli rasifierad, eftersom jag tycker att användningen av rasifiering som ett verb synliggör hur det är 

omgivningen som identifierar en person som icke-vit, andrafierar hen och tilldelar hen en 

rastillhörighet.  

 

Jag inleder min avhandling med en litteraturöversikt, där jag från ett diskursivt och performativt 

perspektiv redogör för forskning om startup, entreprenörskap och den finska kontexten. Efter detta 
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presenterar jag avhandlingens metodologi och materialproduktion.  Därefter kommer jag att besvara 

min frågeställning genom en diskursanalys och lyfta fram teman som belyser mina respondenters 

förståelser av startupdiskurser, entreprenörsfiguren och jämställdhetsdiskurser inom fältet. Min 

analys fokuserar på den diskursiva konstruktionen av startup och skildrar vad startupdiskurser gör, 

med andra ord, hur de blir performativa. Min avhandling avslutas med en sammanfattning, där jag 

redogör för studiens mest centrala resultat. 

 

 

2 Litteraturöversikt 

 

I detta kapitel presenteras avhandlingens begreppsliga ramverk som är diskurs, performativitet, 

startupekosystem och entreprenörsfiguren. Jag inleder kapitlet med att redogöra för min förståelse av 

diskurs och performativitet. Därefter introduceras en diskursiv och performativ förståelse av 

startupekosystem i enlighet med forskning om fältet. Jag presenterar sedan entreprenörsfiguren som 

ett performativ. Med stöd av forskning om entreprenörskap och startupfältet beskriver jag 

entreprenören som en könad och rasifierad figur eller illusion som fungerar som det ideala 

startupsubjektet. I slutet av litteraturöversikten placerar jag in min förståelse av startupekosystemet i 

en finsk kontext i enlighet med finsk forskning om fältet. 

 

 

2.1 En diskursiv och performativ förståelse av startupekosystemet 

Jag teoretiserar i min avhandling i enlighet med Daniel Cockayne (2019) och Philip Roundy (2016) 

”startup” och ”startupekosystem” ur ett diskursivt (Foucault 1980) och performativt (Butler 1993) 

perspektiv. Medan ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt kritiskt granskar det vi tar för givet och 

blottar de diskurser som formar startupekosystemet, synliggör ett performativt perspektiv hur dessa 

processer sker. Med andra ord demonstrerar performativitetsteori hur diskurser blir förgivettagna och 

synliggör vad diskurser gör. Avsikten med en performativ och diskursiv analys är inte att göra allt till 

enbart ord och diskurser. Snarare är syftet att utforska hur diskurser får materiella följder. I min 

avhandling ämnar jag därför att åskådliggöra både hur de sätt vi talar om startupfältet påverkar våra 

beteenden, och hur detta har materiella konsekvenser för exempelvis hur arbetet inom fältet 

organiseras, hur arbetsplatshierarkier formas, och så vidare. På så sätt uppfattar jag att ett performativt 

perspektiv synliggör diskursers makt, och avser genom detta att analysera mina respondenters 
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erfarenheter av startupfältet. Mitt utgångsläge i avhandlingen var att granska startupföretag som 

organisationer, men jag noterade i ett tidigt skede att respondenterna refererade till ett brett och 

mångtydigt kulturellt fält som de hänvisade till som ett startupekosystem. Jag insåg därför behovet 

av att inkludera ekosystemet som en forskningsparameter och betona betydelsen av det större 

sammanhang som ekosystemet erbjuder. 

 

Startup som begrepp blev allmänt på 1980-talet, då begreppet började användas inom ekonomisk 

geografi för att beskriva en viss sorts företag, ofta kopplade till teknologifältet och digitala 

medieföretag i Silicon Valley (Cockayne 2019, 80; Saxenian 1994).   Begreppet användes till att börja 

med för att beskriva ett litet team som startar ett företag med begränsat kapital, men tack vare 

framgången som en del sådana företag hade, etablerades en allmän uppfattning om startupföretag.  

Startup som ett kulturellt fenomen har därefter blivit allmänt accepterat och kommodifierat genom 

bland annat litteratur, konferenser och mediaengagemang (Egan-Wyer m.fl. 2017, 60). Begreppet har 

även skildrats i nära koppling, eller synonymi med riskkapital (VC, venture capital) (Florida & 

Mellander 2016; Florida & King 2018). Företag grundade av kvinnor (Unconventional Ventures 

2019) och personer som blir rasifierade (Lerner 2019) får dock väldigt lite riskkapital, och från ett 

genusperspektiv blir en finansiell definition av startups därför problematisk. 

 

Tidigare forskning har främst granskat startupekosystem genom fysiska egenskaper (se t.ex. Neck 

m.fl. 2004; Motoyama & Watkins 2014), men jag har i min avhandling valt att fokusera på startup 

som en kultur. Jag menar inte att startupekosystem endast utgör ett kulturellt fenomen. Begreppet har 

även fysiska och materiella konsekvenser i form av nätverk av organisationer eller människor i en 

specifik miljö (Curley & Formica 2013). Förståelsen av startups materialiseras således i en komplex 

sammankoppling bestående av reglerande byråer, konsumenter, finansiella institutioner, 

kapitalinvesterare, entreprenörer, mötesplatser och stödtjänster (Neumeyer m.fl. 2019, 463). Startup 

som diskurs reproduceras genom individers och gruppers diskursiva praktiker, men även genom 

digital media och andra typer av ekonomiska aktiviteter (Cockayne 2019, 85). De olika aktörerna 

inom ett startupekosystem har ett gemensamt språk, sätt att handla, och narrativ om fältets identitet. 

Allt det här utgör olika sorters diskurser (se t.ex. Fairclough & Wodak, 1997), som i sin tur genom 

interaktion medlemmar emellan bildar grunden för en startupkultur.   

 

Diskursiva konstruktioner av olika kategorier påverkar handlingar och blir performativa, eftersom de 

bildar ett ramverk inom vilket fenomenet kan förstås (se t.ex. Foucault 1993; Butler 1993). Jag följer 

i enlighet med detta perspektiv en Foucaultiansk förståelse av makt. Michel Foucault (1971; 1993) 
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tolkar makten som något som inte lyder under lagar och ordningar utan under normaliseringar och 

värderingar. För att maktrelationer ska kunna upprätthållas krävs att människor har ungefär samma 

uppfattning om vad en maktrelation är och på vilka villkor den upprätthålls. Sådana 

överenskommelser kallas normer, och normerna fungerar som ett ramverk och riktlinjer för hur vi 

tolkar vår omgivning. Foucault (1971; 1993) menar att det inte är individen som besitter makten utan 

att den utövas genom de här osynliga ramarna för hur vi ska tänka, handla och förstå världen. Makten 

opererar på så sätt genom normer, genom att människor medvetet eller omedvetet anpassar sina 

tankesätt enligt vad som i ett samhälle accepteras som sanning eller kunskap. Foucault (1993) utgår 

från en eurocentrisk kontext där det är det som genereras inom vetenskapen som definieras som 

kunskap.  

 

Normerna, eller den samhälleligt accepterade kunskapen, konstrueras genom diskursiva praktiker 

som är rådande i den kultur som omger oss. Foucault (i Rabinow 1991) använder därför begreppet 

”makt/kunskap” för att visa att makt utövas genom allmänt accepterade former av kunskap, 

vetenskaplig förståelse och sanning. Foucault menar att varje samhälle har en regim av sanningar, det 

vill säga specifika diskurser som accepteras som sanningar, som konstruerar det som anses vara sant 

och självklart inom ett område (Foucault i Rabinow 1991). Därigenom kan vi tolka Foucault som att 

det är diskurser som utövar makt genom att bilda normer för hur ett samhälle ska förstås. Min 

förståelse av begreppet diskurs i avhandlingen följer Foucaults resonemang om att det är en sorts 

sanning som skapas och vidmakthålls genom kommunikation där individen agerar utifrån en tolkning 

av samhällets normer och värden (Foucault 1993). Enligt Foucault (1971) är maktrelationer och 

diskurser ändå instabila och möjliga att utmana. 

 

Jag kommer återkommande i min analys att referera till hegemoniska diskurser/förståelser om 

startupkulturer. Jag använder begreppet hegemoni för att beskriva hur vissa diskurser får en 

dominerade betydelsebärande roll. Begreppet förklarar hur vissa diskurser har en privilegierad 

position att formulera verkligheten (Laclau & Mouffe 2001) och hur olika konkurrerande ideologier 

uppstår inom en diskursordning och kan förändra den (Fairclough 1992). Det hegemoniska utgör 

därigenom den dominerande ideologin, om än temporärt. Hegemonin är alltid politisk och knuten till 

maktrelationer, och spelar i min avhandling en central roll för att analysera olika asymmetrier i 

representationen av startupdiskurser. 
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Jag utgår i min avhandling också från ett performativt perspektiv. I min tolkning av performativitet 

utgår jag från Judith Butlers förståelse av performativitetsteori. Butler influeras av J.L. Austin (1975), 

som förstår performativ som yttranden som gör något. Enligt Butler (1988; 1997; 1999; 2010) utgör 

performativitet inte ett enskilt eller avsiktligt yttrande, utan snarare en repetitiv praxis genom vilken 

diskursen producerar den effekt den namnger. Butler utforskar i Gender Trouble (1999) hur 

lingvistiska konstruktioner formar vår verklighet genom de talakter vi tar del av dagligen. Genom att 

kontinuerligt åberopa konventionerna och ideologierna som existerar i den sociala värld vi befinner 

oss i, uttrycker och spelar vi således upp den verklighet de representerar.  

 

Butler menar med andra ord att vi genom performativa praktiker inkorporerar verkligheten genom att 

spela upp den med våra kroppar. ”Verkligheten” förblir trots detta en social konstruktion, och Butler 

menar att även våra mest personliga handlingar kontinuerligt styrs av sociala konventioner och 

ideologier. Butler är i sina verk särskilt intresserad av konstruktionen av kön och menar att kön som 

kategori utgörs av en akt och är socialt konstruerad, men att akten samtidigt har materiella följder. 

Snarare än att födas eller socialiseras till ett kön, menar Butler således att vi blir ett kön genom att 

performativt utföra en identitet (Butler 1988). Kön blir följaktligen en självuppfyllande profetia, en 

förväntning som producerar det fenomen som den förutsåg. Jag kommer senare i avhandlingen att i 

enlighet med Butlers förståelse av performativitet belysa hur entreprenörsfiguren performativt 

konstrueras. 

 

Enligt Butler avser performativitetsteori att utmana ett sorts metafysiskt antagande om kulturellt 

konstruerade kategorier och i stället uppmärksamma de mångfacetterade mekanismerna av denna 

konstruktion. Därutöver kan performativitetsteori beskriva processer som skapar verkligheter och 

framställer exempelvis staten, ekonomi, eller kön som autonoma, ontologiska realiteter (Butler 2010, 

147). Butler menar ändå att detta inte innebär att ovannämnda fenomen inte existerar som objekt, 

utan snarare att sättet på vilket vi beskriver fenomen är kopplat till hur fenomenen slutligen ser ut och 

hur vi uppfattar dem (Butler 2010, 148). Sara Ahmed (2012) beskriver i On Being Included hur detta 

kommer till uttryck i frågan om institutioner. Hon menar att en institution genom att beskriva sig 

exempelvis som mångfaldig skapar en idé om institutionen som mångfaldig. Denna idé kommer 

därefter att cirkulera inom det sammanhang den beskriver och forma ”den mångfaldiga institutionen” 

som ett gemensamt objekt och ge det mera kraft (Ahmed 2012, 56). Jag inspireras följaktligen av 

Ahmeds (2012) tillämpning av performativitet i min förståelse av startupekosystemet som bestående 

och uppbyggt av gemensamma diskurser. 
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Butlers förståelse av performativitet har även använts inom organisationsteori för att bland annat 

analysera hur aktörer skapar sin egen självuppfattning (se t.ex. Gond m.fl. 2016). Melissa Tyler och 

Laurie Cohen (2010) undersöker hur kvinnors könsidentitet materialiseras genom organisatoriska 

maktförhållanden. Forskningen visar hur kvinnor med hjälp av kontorsutrymmen och föremål 

konstituerar könade identiteter som är anpassade till organisationens könsnormer. Kate M. Kenny 

(2010) synliggör i sin forskning hur en passionerad koppling till arbetsplatsidentiteter bygger på 

performativitet. Hon visar hur diskurser om en ”etisk livsstil” inför normer som disciplinerar det 

performativt konstruerade organisationsjaget. Kenny (2010) beskriver vidare hur de som misslyckas 

med att leva upp till normen om en ”etisk livsstil” blir exkluderade outsiders. Även om min 

avhandling inte gör en djupdykning i organisationsteori, är Tyler och Cohens (2010) och Kennys 

(2010) tillämpningar av performativitet beskrivande för mitt tillvägagångssätt och min tolkning av 

begreppet. Precis som ovannämnda forskare avser jag belysa hur diskurser fungerar genom att skapa 

beteenderamverk som å ena sidan gynnar vissa individer, men å andra sidan fungerar exkluderande 

för de individer som inte fyller förväntningarna. Senare i detta kapitel kommer jag att tillämpa ett 

performativt perspektiv på entreprenören som figur och belysa hur figuren fungerar som ett 

performativ inom startupekosystemet. 

 

I linje med ett performativt perspektiv inspireras jag även av Ahmeds (2012) koncept icke-

performativitet. Ahmed (2012) definierar icke-performativitet utgående från Austins (1975) 

beskrivning av performativa yttranden och Butlers (1993, 2) syn på performativitet. Icke-

performativa yttranden är enligt Ahmed yttranden som inte gör vad de säger, eller upprepande och 

citerande praktiker, som misslyckas med att skapa de effekter de namnger. Yttranden blir alltså icke-

performativa om de inte gör vad de åberopar. Ahmed (2012) tillämpar begreppet i sin analys av 

institutioner. Hon hävdar att institutioners yttranden om inkludering och acceptans kan tolkas som ett 

tecken på engagemang, vilket blockerar igenkännandet av exkludering och förtryck. Detta leder i sin 

tur till att yttrandena förblir icke-performativa. Jag kommer att vidare analysera icke-performativitet 

i analysens delkapitel om icke-performativa jämställdhetsdiskurser (se s. 53). 

 

 

2.2 Den diskursiva konstruktionen av startup 

Jag betraktar startupen som en diskursiv formation som består av både specifika former för tal och 

agerande, och av olika former av kunskapsskapande och ignorans. Det här innebär att vissa 

verkligheter tas för givna och inte ifrågasätts, medan andra verkligheter blir osynliggjorda. 
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Diskurserna har en betydelse för hur olika aktörer inom fältet väljer att kommunicera och agera, och 

har på så vis performativa effekter. Jag erkänner att startup omfattar flera komplexa och materiella 

betydelser, men fokuserar i min avhandling som tidigare nämnt på den kulturella dimensionen av 

fenomenet.  

 

Diskursers betydelse för förståelsen av startup diskuteras i Antti Hyrkäs (2016) doktorsavhandling, 

där han dekonstruerar och utforskar komplexiteten av startup som fenomen. I sin analys finner Hyrkäs 

(2016) olika teman som är karakteriserande för startupnarrativ. Startupnarrativ bygger ofta upp ett 

romantiskt narrativ som inleds med ett problem, vilket omformuleras genom en innovativ, 

teknologisk lösning av ett kreativt geni (vilket startupentreprenören skildras som). 

Startupentreprenörens identitet är avslappnad och hen skildras som en excentrisk urban profet som 

klär sig i collegetröjor (Hyrkäs 2016, 80). Innovation och problemlösning är i central roll i 

startupnarrativet, liksom intuition och passion (se även Roundy 2016). Även Mikko Jauhiainen 

(2016) hävdar i sin magisteravhandling att entreprenörer ofta diskuterar startups på ett ivrigt, 

romantiskt och frigörande sätt.  

 

I min tolkning av startupdiskurser om passion inspireras jag av Kathi Weeks teoretisering av arbete 

och specifikt hennes essä Down with Love: Feminist Critiques and the New Ideologies of Work 

(2017). Weeks (2017, 41) analyserar idén om att ”älska sitt arbete” med stöd av feministisk kritik av 

heterosexuell kärlek och romantik. Hon beskriver diskurser om kärlek som propaganda för att få 

arbetstagare att arbeta hårdare; en strategi för att dölja maktförhållanden mellan ledning och 

arbetstagare; avinstrumentalisering av förhållandet till arbete, vilket får själva arbetet att framstå som 

nyckeln till lycka och mer än ”bara arbete”; depolitisering av lycka och kärlek genom att få 

arbetstagare att känna sig ansvariga för sin egen lycka och bli blinda för sin allmängiltighet som 

grupp; och subjektifiering av arbetstagarna för att få dem att omvandla sig till personer som 

åtminstone utifrån sett verkar älska sitt arbete. I min analys kommer jag inte att göra en djupdykning 

i dessa teman, men inspireras av Weeks (2017, 40) idé om att ideologier om romantik utnyttjas för 

att få anställda att utveckla ett mer intimt förhållande till sitt arbete. 

 

Enligt Cockayne (2019, 79) tenderar betydelsen av begreppet startup att tas för givet. Begreppets 

betydelse har diskuterats väldigt lite i akademisk litteratur och den kanoniserade betydelsen av 

begreppet ifrågasätts sällan. Cockaynes (2019) studie uppvisar att även personer verksamma inom 

fältet har svårt att lägga konkreta ramar för vad det är som gör ett företag till en startup. Ur hans 

respondenters berättelser urskiljer han vissa diskursiva teman kring startupföretag, men noterade även 
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konfliktfyllda erfarenheter. Exempelvis beskriver hans respondenter en informell kultur som 

karakteriserande för startupföretag, men menar samtidigt att kulturen till hög grad går ut på hårt 

arbete. Respondenterna beskriver också riskkapital som finansieringsmodell som ett kriterium för 

startupföretag, men noterar samtidigt att definitionen är exkluderande eftersom även organisationer 

som finansierats på andra sätt i hög grad kan känna att de är startups (Cockayne 2019, 83.  

 

Cockayne (2019, 81) menar därmed att känslan av att arbeta på ett startupföretag i respondenternas 

berättelser blev mera central än konkreta kriterier, och att det skapade ett epistemologiskt, men inte 

empiriskt, ramverk för vad startup är. Trots att startup på en praktisk nivå är kopplat till vissa sorters 

företagsformer och arbetssätt, kan begreppet inte ses som en objektiv beskrivning av dem. Startup 

som en diskursiv praktik eller som ett yttrande, sker samtidigt som de fenomen som det påstås 

beteckna (Cockayne 2019, 84). Den empiriska definitionen av startup förblir följaktligen luddig. 

Eftersom det är svårt att ge en exakt definition av en startup, är det utmanande att avgränsa 

övergripande organisationsnormer för de företag som identifierar sig som startupföretag. Det här kan 

leda till att normer gällande centrala detaljer av arbetet osynliggörs. Den luddiga definitionen av 

startup fungerar enligt Cockayne (2019, 84) som en diskursiv strategi, som döljer en kronisk 

osäkerhet, låga löner, långa arbetstider och andra problem (se även Gill 2002). Enligt Cockayne 

(2019) skapar startup som en diskurs med andra ord tystnader kring kulturens brister och problem, 

till exempel gällande arbetsförhållanden och utmattning.  

 

Utöver detta blir startupentreprenörskap enligt forskning diskursivt konstruerat som ett motstånd mot 

rådande företagslogik, samtidigt som det är inbäddat i diskurser om nutida kapitalism (Egan-Wyer 

m.fl. 2017). Startupföretag skildras i akademiska narrativ som en motpol till rigida företagsstrukturer 

och byråkratier (Cockayne 2019) och startupentreprenören förstås som en ”outsider” i förhållande till 

den traditionella businessvärlden (Hyrkäs 2016, 80). I feministisk organisationsteori har byråkrati 

som fenomen beskrivits som den vetenskapliga organiseringen av ojämlikhet1 (Ferguson 1984). 

Byråkratin har också skildrats som patriarkal och som ett till synes köns- och rasneutralt styrsystem, 

som i organisationer grundar sig på och döljer en könad och rasifierad substruktur (Acker 1990, 445). 

Byråkratin anses legitimera diskriminering genom att klassa ojämlikheter som ”vetenskapligt” 

grundade (Baron m.fl. 2007; Ferguson 1984) och fungera som en struktur, som döljer och 

 
1 Andra akademiker menar däremot att byråkratiska regler och praktiker skapar bättre möjligheter för minoritetsgrupper i 

högteknologiska arbetspositioner (se t.ex. Baron m.fl. 2007). Eftersom organisationsmedlemmar i brist på formella regler lätt faller 
tillbaka på stereotypa antaganden, leder avsaknaden av formella regler till att de som demografiskt avviker från normen möter de 
största hindren när det gäller inkludering och avancemang (Baron m.fl. 2007; Kanter 1977).  
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reproducerar ojämlikhet. På ett ideologiskt plan uppfattar jag alltså att platta organisationer har 

feministiska rötter, eftersom kritiken mot byråkratier och deras inneboende hierarkier har sin grund i 

feministisk teori (se t.ex. Ferguson 1984).  

 

I kontrast till byråkratin skildras den horisontella organisationsstrukturen i startupföretag både i media 

och akademisk litteratur som avslappnad, välkomnande och hierarkilös (Cockayne 2019, 82). 

Startupföretag är ändå oftast organiserade kring någon sorts hierarki. I min uppfattning är det dock 

känslan och erfarenheten av den påstådda horisontella organisationsstrukturen som huvudsakligen 

konstruerar hur vi förstår startup. Detta förverkligas exempelvis genom jargong som placerar samtliga 

arbetstagare i jämlik position i förhållande till varandra, genom en avslappnad klädkod, och genom 

att betala arbetstagarna liknande löner oberoende av ställning (se t.ex. Cooper 2000). Diskurser om 

hierarkilöshet fungerar även som en förutsättning för den demokratiserade entreprenörsfiguren, 

vilken jag diskuterar i nästa delkapitel. 

 

Eftersom startup som ett performativ samtidigt är sammanvävt med och konstituerar olika 

ekonomiska och kulturella aktiviteter, blir det viktigt att uppmärksamma hur förståelsen av begreppet 

varierar beroende på sammanhang och kontext. I stället för att empiriskt försöka beskriva en startup 

ska den enligt Cockayne (2019, 85) däremot betraktas som en diskursiv formation. Denna diskursiva 

formation bör förstås genom de villkor som tillåter startup som ett fenomen att framstå. Detta 

inbegriper exempelvis de arbetssätt och organisationsstrukturer som startupdiskurser ömsesidigt 

producerar och formas av, samt den kulturella, ekonomiska och samhälleliga kontext konceptet 

omges av. Även tystnader möjliggör hegemoniska förståelser av startup. Melani Schröter och 

Charlotte Taylor (2018) förklarar att det är viktigt att erkänna tystnader och deras meningsfullhet. Vi 

behöver inte förstå tystnadens betydelse, men om något är frånvarande från en diskurs måste det 

enligt författarna vara betydelsefullt (Schröter & Taylor 2018, 5). Det som uteblir ur startupdiskurser 

är därmed lika avslöjande som det som diskurserna inkluderar. 

 

 

2.3 Entreprenörskap som ett performativ 

I linje med Butlers (1993; 1997; 1999) teori om performativitet utgör entreprenörsfiguren i min analys 

ett ideal som är specifikt för startupekosystemet. Jag betraktar entreprenörskap som ett performativ 

och en subjektiv position som samtliga arbetstagare i ett startupföretag förväntas inta genom att känna 

igen sig själva och sina mål i förhållande till de normer som existerar inom startupekosystemet. Med 
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entreprenörsfiguren hänvisar jag inte till entreprenör som yrkesroll eller konkret person, utan snarare 

till en fantasi om ett idealt startupsubjekt.  Diskurser om entreprenörsfiguren beskriver å ena sidan 

det här idealsubjektet, men reproducerar å andra sidan samtidigt den verklighet de beskriver. 

Entreprenörsfiguren formar följaktligen en beteendereferensram för startupekosystemets aktörer att 

handla inom.  

 

Inom kontexten av startupkulturer blir entreprenörsfiguren ett ideal som framstår som uppnåbart för 

samtliga aktörer inom fältet, vilket möjliggörs av startupföretags förmodade hierarkilöshet (se t.ex. 

Cockayne 2019). Samtliga aktörer framställs inom det hierarkilösa sammanhanget som jämlika och 

med samma ägandeskap över produkten och organisationskulturen. I linje med detta förstår jag 

entreprenören som en demokratiserad figur. Entreprenörsfiguren som en demokratiserad figur skapar 

vissa förutsättningar för startupkulturen samtidigt som den utgör en illusion som aldrig fullt kan 

uppfyllas. Figuren framstår som neutral, men är i själva verket könad och rasifierad, vilket jag 

kommer att behandla närmare i min analys. 

 

I min teoretisering av entreprenörsfiguren använder jag mig av forskning om entreprenörskap. 

Feministisk forskning beskriver entreprenörskap som en ideologi för den nya kapitalistiska andan 

(Costa & Saraiva 2012), en livsstil (Forsström-Tuominen m.fl. 2015), en maskulin performans 

(Maula 2018) och en ideologisk struktur som legitimerar vissa entreprenörer och marginaliserar andra 

(Gill 2014; Bruni m.fl. 2005). Diskurser om entreprenörskap är enligt forskning könade (Giazitzoglu 

& Down 2017; Bruni m.fl. 2005; Chasserio m.fl. 2014) och rasifierade (Knight 2005) och fastställer 

den ideala entreprenören som en självständig och rationell figur (Ahl 2004). Attila Bruni, Silvia 

Gherardi och Barbara Poggio (2005, 11–13) definierar det här som entreprenörmentalitet (jmf. 

Governmentalitet, Foucault 1991) och hänvisar närmare till entreprenörskapsdiskurser som formar 

ett system av tänkande om entreprenörskap. Detta system formulerar sanningar i frågan om 

entreprenörskap – vem kan vara entreprenör, vad det innebär och så vidare. Diskurserna legitimerar 

vita män i medel- och överklass med normfunktionerande kroppar, som uppfyller vissa krav som 

baserar sig på bland annat utbildning och personlighet. Kreativitet, motivation och utbildning 

konstrueras som inneboende för denna grupp men inte för någon annan (Gill 2002).  

 

Underrepresentationen av kvinnliga entreprenörer har undersökts (se t.ex. Johansen 2013; Verheul & 

Thurik 2001). Enligt Bruni m.fl. (2005) och Eleanor Hamilton (2013; 2014) skildras entreprenörskap 

ofta i forskning som en neutral kategori trots att diskurser om fenomenet är maskulint kodade och 

grundar i en manlig erfarenhet för att teoretisera fenomenet. Den maskulina kodningen sker 



13 
 

exempelvis genom forskningar som beskriver kvinnor i egenskap av sitt annorlundaskap – som 

”kvinnliga” entreprenörer – i förhållande till den maskulina normen (Bruni m.fl. 2005). Enligt 

forskning skapar high tech miljöer en särskild typ av maskulinitet som bland annat handlar om att 

jobba mest timmar, skapa den bästa koden, eller vara mest kreativ och innovativ (Cooper 2000). Jag 

upplever att de förväntningar som är inbakade i entreprenören som figur grundar sig på denna typ av 

maskulinitet, och inspireras därför av forskning (se t.ex. Ahl 2004; Bruni m.fl 2005; Chasserio m.fl. 

2014; Maula 2018) som beskriver entreprenörskap som ett performativ som grundar sig på maskulint 

kodade praktiker.  

 

Forskning om entreprenörer åskådliggör olika hjältenarrativ som bidrar till att forma entreprenören 

som figur.  Hjältenarrativen kopplar ihop entreprenörskap med maskulint kodade ideal (Maula 2018, 

58) om självständighet, självförverkligande, frihet och framgång, stark tilltro och ihärdighet, hårt 

arbete, att ge sitt allt och våga ta risker, och att tjäna samhället (Ryske 2020; Moisio & Rossi 2020; 

Hyrkäs 2016). Cecilia Bjursell och Leif Melin (2011, 23) beskriver i sin studie om kvinnliga 

entreprenörer tre olika narrativa manus om entreprenörskap, av vilka Pippi Långstrump-narrativet är 

särskilt betydelsefullt för en startupkontext. Bjursell och Melin (2011) använder Pippi Långstrump 

som metafor för ett hjältenarrativ om entreprenörskap, i vilket entreprenören skildras som aktiv, 

självständig, driven och motiverad – vilket i hög grad kompar maskulint kodade hjältenarrativ om 

entreprenörskap.  Pippi Långstrump som symbol för det maskulina entreprenörskapet framhäver den 

nordiska kontexten och ett nordiskt narrativ om jämställdhet och likabehandling (Tuori 2007; Holli 

2003; Stormhøj 2002). Samtidigt understryker Pippi som metafor hur ett utövande av maskulinitet 

blir en förutsättning för kvinnors entreprenörskap. Entreprenörsfiguren som koncept klargör härmed 

att det sätt vi legitimerar individer som entreprenörer med innovativa idéer och kreativa visioner i 

själva verket inte är neutralt, utan präglat av en ideologi där maskulinitet värderas högre än 

femininitet. 

 

Entreprenörfiguren grundar i en meritokratisk ideologi som går ut på att vem som helst, oberoende 

av bakgrund eller identitetstillhörighet, har samma möjligheter att uppnå idealet och ses som 

kompetenta. ”Kompetens” skildras inom det här ramverket som neutralt (se t.ex. Tienari m.fl. 2009), 

vilket går att jämföras med Eduardo Bonilla-Silvas (2010) analys av abstrakt liberalism2. Abstrakt 

liberalism innebär ett åberopande av abstrakta idéer om lika möjligheter och individuella val, 

 
2 Bonilla-Silva (2010) skriver i sin bok egentligen om abstrakt liberalism i koppling till färgblind rasism, men analogin fungerar även i 
sammanhanget av kön/könsuttryck. Färgblind rasism utgör också ett relevant koncept för min avhandling men jag har inte 
tillräckligt med material om ras för att kunna argumentera för detta. 
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samtidigt som konkreta förslag för att ”minska” ojämlikhet motsätts. En dylik ideologi skapar enligt 

Bonilla-Silva (2010) en verklighet, där en persons identitetstillhörigheter3 inte har betydelse. 

Följaktligen skapas en mentalitet där samtliga individer på ett teoretiskt plan har lika möjligheter. På 

ett praktiskt plan förhindrar underliggande maktstrukturer (som i och med diskursiva praktiker förblir 

osynliga) ändå att jämlikhet förverkligas. Michelle M. Lazar (2007, 153) menar att ett dylikt liberalt 

perspektiv på jämställdhet innebär att män blir måttstocken som kvinnor förväntas anpassa sig till. 

Utöver detta antar en ideal ideologi att alla kvinnor är varandra lika, vilket möjliggör vita, medelklass, 

heterosexuella och europeiska/västerländska kvinnor att presentera sina erfarenheter som universella. 

Icke-vita, icke-europeiska/västerländska, lesbiska, funktionsnedsatta och fattiga kvinnors behov och 

villkor blir däremot osynliggjorda. Sammanfattningsvis förkroppsligas abstrakt liberalism alltså i den 

maskulint och vitt kodade entreprenörsfiguren. 

 

2.4 Den finska kontexten 

Det finns inte mycket forskning om startupekosystemet i Finland från ett kulturellt och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, och min avhandling utgör därför ett unikt bidrag till forskningen 

inom detta fält. Jag har tidigare i det här kapitlet definierat startupekosystemet ur ett diskursivt och 

performativt perspektiv och kommer här, med stöd av finländsk forskning (t.ex. Maula 2018; Ryske 

2020; Moisio & Rossi 2020; Hämäläinen 2016), att placera in förståelsen av startup i en finsk kontext. 

 

I Finland har startupfältet förutom ekonomiskt anseende även en symbolisk och kulturell betydelse. 

Startup har blivit diskursivt konstruerat som näst intill en synonym med framgång och framtid, och 

finska startupföretagare har beskrivits genom hjältenarrativ (Ryske 2020; Maula 2018; Moisio & 

Rossi 2020). Enligt Sami Moisio och Ugo Rossi (2020, 541) har både Sipiläs (år 2015–2019) och 

Katainens (år 2011–2014) regeringar byggt upp en diskursiv koppling mellan bland annat 

nationalstaten, utbildning, entreprenörskap och innovation. Moisio och Rossi (2020, 541) beskriver 

exempelvis hur entreprenörer inom spelbranschen i Finland skildrats extremt positivt i medier och 

hur de har blivit kända som exemplariska skattebetalare som utvidgar och diversifierar nationens 

ekonomiska bas (se t.ex. Landor 2020; Laitinen 2020; SPT-HBL 2020). I forskning genomförd i 

finländsk kontext är det därmed viktigt att ta i beaktan den diskursiva sfär som tilldelar startupföretag 

 
3 Till exempel kön, hudfärg, etnicitet, funktionsförmåga, sexualitet och språkkunskaper. 
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status, legitimitet och makt genom att skapa en verklighet eller sanning, där startupföretag har positiv 

betydelse för Finlands kulturella identitet och status.  

 

Förutom teknologi och företagande utgör jämställdhet enligt forskning en central del av det finländska 

nationsnarrativet (Tuori 2007; Holli 2003; Holli m.fl. 2005). Forskare menar att finländska 

diskussioner om nationalstaten och jämställdhet är kopplade och att diskurser om jämställdhet bidrar 

till att diskursivt konstruera den finska nationalstaten. Anne Maria Holli (2003) skriver i sin 

doktorsavhandling att jämställdhet under 1980-talet blev accepterat som en samhällelig norm i 

Finland och att jämställdhet på 1990-talet började uppfattas som något som redan uppnåtts i det finska 

samhället och något som inte längre behöver arbetas för. Christel Stormhøj (2002, 38) hävdar vidare 

att den nordiska jämlikheten kännetecknas av en ”falsk universalism” där den vita, heterosexuella 

mannen utgör normen. Det neutrala representeras följaktligen av maskulinitet och vithet och allt som 

avviker från idealet betraktas genom sitt annorlundaskap. Den rådande konceptualiseringen av 

neutralitet med sina inneboende andro- och eurocentriska ståndpunkter innebär att det feminint 

kodade kunskapssubjektet inte kan ses som objektivt utan alltid oundvikligen kommer att tolkas som 

ideologiskt (Harding 1995, 20). Den diskursivt konstruerade ”jämställda nationalstaten” osynliggör 

således i viss grad underliggande strukturer som reproducerar ojämlikhet.  

 

Alison Wynn (2020) hävdar i sin studie om teknologiföretag i Silicon Valley att företagens chefer 

förstår ojämlikhet på ett sätt som framställer organisationer som neutrala. Grunden till ojämlikhet 

uppfattas existera utanför organisationen och de organisatoriska drivkrafterna för ojämlikhet erkänns 

inte.  Även om Wynns (2020) forskning är utförd i en annan kontext än den finska, framträder ändå 

likheter med det finska samhället. Ett konkret exempel på hur det här kommer till uttryck är kvinnors 

erfarenhet av IKT-branschen (informations- och kommunikationsteknologi) i Finland. Vilma 

Hämäläinen (2016) visar i sin magisteravhandling att kvinnor inom IKT-branschen i Finland generellt 

sett har positiva upplevelser från fältet, men att deras berättelser innehåller subtila, tvetydiga och 

motstridiga betydelser, vilka avslöjar att kön och könsuttryck har en stor betydelse för kvinnornas 

erfarenhet av inkludering. Hämäläinen fann att betydelsen av könsuttryck minimerades och att dess 

betydelse för inkludering osynliggjordes och avvisades. Samtidigt åskådliggjorde kvinnornas 

berättelser hur maskulinitet fortfarande betraktas som överlägset till femininitet inom fältet, och att 

kvinnorna därför utövade maskulinitet för att bli inkluderade och kategoriserade som kompetenta. 

Liknande resultat påvisas även i annan forskning om teknologifältet (se t.ex. Alfrey & Twine 2016). 

Hämäläinen (2016) menar att det här bidrar till en internalisering och materialisering av 

könsmaktsordningen.  
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Jag upplever att Hämäläinens (2016) studie antyder att det existerar ett neutralitetsnarrativ inom IKT-

branschen. Inom neutralitetsnarrativ konstrueras lika möjligheter och specifikt meritokrati som en 

ideologi för jämställdhet. Meritokrati upplevs som en synonym till rättvishet, och uppfattas utgöra 

dess kärna (Tienari m.fl. 2009). Hämäläinens (2016) studie indikerar alltså att en förståelse av 

jämställdhet i samband med neutralitet nödvändigtvis inte omfattar eller räcker till för att synliggöra 

mångfaldiga och komplexa erfarenheter av könade processer.  Trots att det i den ”jämställda finska 

nationalstaten” existerar epistemologiska ramverk för att diskutera diskriminering och trakasserier är 

min slutsats att förståelsen för hur betydelsen av kön och könsuttryck reduceras och osynliggörs inom 

IKT-branschen i Finland är bristfällig. Detta tema behandlas inte på djupet i avhandlingen, men är 

ändå en relevant bakgrund för att förstå mina respondenters tolkningar av sina erfarenheter av 

ojämlikhet. 

 

 

2.5 Startupekosystemet i Finland 

För att ytterligare rama in vad jag undersöker och placera in min förståelse av startupekosystemet i 

en finsk kontext hänvisar jag till Roundys (2016) beskrivning av den sociala konstruktionen av ett 

startupekosystem. Roundy (2016) hävdar att startupekosystem konstrueras diskursivt genom olika 

narrativ om exempelvis framgångshistorier, förebilder och framtidsvisioner. Jag har inte funnit 

forskning som skulle beskriva den diskursiva referensramen för det finska startupekosystemet, men 

kan utgående från forskning urskilja vissa referenspunkter, vilka jag nu kommer att redogöra för. 

 

I en finländsk kontext influeras narrativen om startupekosystemet av exempelvis framgångsrika 

företag och entreprenörer inom spelbranschen och teknologisektorn. Det finska startupekosystemet 

är litet och framgångshistorier får därmed bred spridning och uppmärksamhet, både då det gäller 

företag och enskilda entreprenörer. Framgångshistorierna får även ytterligare inflytande tack vare att 

spel- och teknologiföretag varit centrala delar i att skildra Finland som en teknologiekonomi, vilket 

också diskuterats tidigare i det här kapitlet. I den sociala konstruktionen av startupekosystemet 

återberättas framgångshistorierna. Ekosystemet tolkas därför i förhållande till de sektorer de 

framgångsrika företagen är verksamma i. Eftersom startupekosystem konstrueras diskursivt blir även 

forum där narrativ utbyts betydelsefulla för konstruktionen av ekosystemet (Roundy 2016, 244). Ett 

exempel på ett dylikt forum är evenemanget Slush som kommer att diskuteras senare i avhandlingen. 
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Förutom framgångsrika finska teknologiföretag och andra forum framstår Silicon Valley enligt 

forskning som en förebild för blivande finländska entreprenörer (Parkkari & Kohtakangas 2018). 

Piritta Parkkari och Krista Kohtakangas (2018) beskriver i en etnografisk studie om finländska 

studerandeentreprenörssällskap olika diskursiva mekanismer som tillsammans skapar en bild av den 

ideala startupentreprenören. Silicon Valley uppfattas i studerandeentreprenörssällskapen som ett 

Mecka för startups, och den plats som unga entreprenörer bör besöka för att ”lära sig” (Parkkari & 

Kohtakangas 2018, 7). Silicon Valley lyfts inte i mitt eget material upp som en direkt förebild för det 

finska startupekosystemet, och min uppfattning är att det finska startupekosystemet har strävat efter 

att ta ett visst avstånd från den hårdkapitalistiska kultur som råder i Silicon Valley. Silicon Valley 

skildras ändå på ett romantiserat sätt i en av intervjuerna och lyfts fram som en referensram för 

definitionen av en startup.  

 

Parkkari och Kohtakangas (2018, 12) beskriver i sin forskning förutom idealiserandet av Silicon 

Valley även diskurser om passion, effektivitet och om att förändra världen, som bidragande faktorer 

till de hjältenarrativ om startups som även beskrivs i annan forskning (Ryske 2020; Maula 2018; 

Moisio & Rossi 2020; Hyrkäs 2016). Entreprenörskapet skildras som en performans där individer 

genom klädsel, språk och beteende skapar delaktighet i startupfältet i Finland (Parkkari & 

Kohtakangas 2018, 7). Bilden av den hängivna, effektiva och kommunitaristiska startupentreprenören 

som skildras i Parkkari och Kohtakangas (2018) forskning är i linje med min egen analys av 

startupekosystemet och dess subjekt.  

 

Ekosystemet existerar aldrig i ett vakuum, utan som en del av den omgivande världen. Den diskursiva 

konstruktionen av startupekosystemet påverkas således av den kontext det befinner sig i. Jag har i det 

här delkapitlet diskuterat olika diskurser i anknytning till den finska kontexten, till exempel spel- och 

teknologifältets status och den diskursiva konstruktionen av den jämställda nationalstaten. Det här 

bidrar till att ge det finska startupekosystemet en symbolisk position som drivkraft för innovation och 

utveckling, och legitimerar samtidigt entreprenörsfiguren som ett könsneutralt ideal som samtliga 

aktörer inom fältet antas ha tillgång till och förväntas inta. Jag betraktar sammanfattningsvis 

startupekosystemet som diskursivt konstruerat och hävdar att startupdiskurser, normativa arbetssätt 

och de sätt som organisationerna är organiserade performativt konstruerar entreprenörsfiguren som 

det ideala, demokratiserade startupsubjektet. Jag har betonat betydelsen av att teoretisera det finska 

startupfältet på en ekosystemnivå och ur ett diskursivt och performativt perspektiv och kommer i 

nästa kapitel att diskutera mitt metodologiska tillvägagångssätt. 
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3 Metod och material 

 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva mitt forskningsupplägg genom att först redogöra för den 

feministiska epistemologiska ansatsen i avhandlingen. Därefter presenterar jag min forskningsmetod, 

mitt material och analysmetod, samt beskriver deras relevans för min specifika studie. I slutet av 

kapitlet kommer jag att reflektera kring min egen position i förhållande till mina respondenter och 

det jag undersöker. 

 

Det epistemologiska och metodologiska utgångsläget i den här studien baserar sig på feministisk 

teori. Varifrån kunskapen kommer, hur vi når den, och forskarens position i förhållande till det hen 

undersöker är frågor som får en central roll i litteratur om feministisk metodologi (Liljeström 2004; 

Hesse-Biber 2007). I min avhandling tolkar jag kunskapen som situerad i tid, rum och 

verklighetsuppfattning (Haraway 1988) och ifrågasätter att det skulle finnas något som objektiva 

sanningar.  Det här betyder att kunskap uppfattas som en reproduktion av verkligheten så som vi 

uppfattar den, inte en avbild av verkligheten i sig (Riessman 1993). Simone de Beauvoir (1986) 

hävdade redan på 1940-talet att både beskrivningen av världen och världen i sig är manligt betingad. 

Enligt Elisabeth Grosz (1995) bör feministisk forskning därför alltid stäva efter normkritik och att 

utmana hegemonin och ifrågasätta de patriarkala strukturer och maktförhållanden som påverkar hur 

kunskap produceras, tas emot, och värdesätts.  

 

Feministisk forskning har som avsikt att ge de personer som befinner sig utanför normen en möjlighet 

att höras och få plats både inom det vetenskapliga fältet och i samhället generellt (Oinas 2004; Grosz 

1995).  Donna Haraway (1988) argumenterar för att en avsaknad av socialt privilegium i en viss 

situation utgör en typ av epistemiskt privilegium. En ståndpunkt utanför hegemonin erbjuder med 

andra ord både ett marginaliserat perspektiv, och samtidigt insatthet i den dominerande kulturen. 

Haraway (1988, 589) menar att de förtryckta därför är bättre rustade än andra att producera kunskap, 

eftersom marginaliserade ståndpunkter väcker frågor som inte uppstår från ett privilegierat 

perspektiv.  

 

Jag har i enlighet med en feministisk epistemologisk ansats eftersträvat att låta mina respondenter 

fungera som aktiva kunskapssubjekt och låta deras berättelser styra forskningens riktning och 

frågeställning. En feministisk epistemologisk ståndpunkt har inte enbart influerat den övergripande 

frågeställningen i avhandlingen, utan även mitt val av forsknings- och analysmetod. Allt från hur jag 
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bemötte respondenterna och formulerade intervjufrågorna till sättet som jag förhöll mig till 

respondenternas berättelser inspirerades av feministisk metodologi. I följande delkapitel kommer jag 

att beskriva mitt val av forskningsmetod och beskriva mitt specifika tillvägagångsätt under 

materialproduktionen. 

 

 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Eftersom jag i min frågeställning söker djupgående, beskrivande kunskap, valde jag redan i 

begynnelseskedet av avhandlingen kvalitativa metoder och använder därför intervju som metod. 

Carolyn Lunsford Mears (2009) beskriver intervjuer som en port till en djupare förståelse av 

människors komplexa erfarenheter. Den kvalitativa intervjun försöker med andra ord förstå världen 

ur respondenternas perspektiv och skapa mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014). 

Därför är den kvalitativa intervjun en särskilt värdefull metod för feministiska forskare som söker 

inblick i sina respondenters värld (Hesse-Biber 2007, 114). 

 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade på förhand. Semistrukturerade intervjuer är en 

lämplig metod för att samla in information som det är svårt att få tag på på ett annat sätt. Den ger 

också möjlighet åt respondenten att påverka samtalets riktning (Jacobsen 1993, 19), vilket jag 

betraktar som en väsentlig del av feministisk forskning. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig 

därför väl både för min frågeställning och mig själv i rollen som forskare. En semistrukturerad 

intervju utgår från en intervjuguide, men tillåter mer improvisation och följdfrågor än en strikt 

strukturerad intervju. Under planeringsstadiet av min intervjuforskning slog jag fast olika teman som 

var av intresse för min preliminära frågeställning. Min intervjuguide bestod av fem olika 

genomgående ämnen, och jag ställde 2–4 frågor gällande varje tema. Jag översatt intervjuguiden från 

svenska till engelska och finska (se Bilagor för den svenska originalversionen). 

 

Genom öppna frågor uppmuntras respondenten att formulera svar på viktiga frågor som hen inte haft 

tillfälle att ställa sig själv (Jacobssen 1993, 19). I min intervjuguide såg jag därför till att alla frågor 

skulle vara öppna och ge respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och tolka frågorna i enlighet 

sina erfarenheter. Jag utformade ändå frågorna enligt de teman jag var intresserad av och förberedde 

eventuella följdfrågor som jag vid behov kunde använda för att rikta in samtalet på ett spår som 

berörde min frågeställning. Semistrukturerade intervjuer som har många frågor med öppna svar 

stimulerar till dialog men kräver att intervjuaren har en aktiv roll och använder sig själv som ett 
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instrument (Lundsford Mears, 2009, 21). Steinar Kvale (1996, 66) drar därför slutsatsen att intervjun 

är intersubjektiv och grundar sig på växelverkan mellan forskare och respondent.  

 

Enligt Jari Eskola och Juha Suoranta (2000, 87) kan en intervjuare använda sig av en lyssnande, 

diskuterande eller ifrågasättande intervjustil. Jag positionerar min egen intervjustil någonstans mellan 

en lyssnande och diskuterande stil. Jag höll ögonkontakt, nickade i samtycke och skrattade åt 

eventuella humoristiska kommentarer. Jag kommenterade under intervjuns gång respondenternas 

svar för att indikera att jag tog fasta på vad de sa. Jag ställde följdfrågor för att få respondenterna att 

utveckla och argumentera för sina påståenden och för att säkerställa att jag förstått dem rätt. Jag ville 

inte verka ifrågasättande. Det kändes viktigt för mitt forskningsändamål att ta respondenternas parti 

och att få dem att känna det, eftersom mitt bemötande av respondenterna var en central del av studiens 

feministiska orientering. Jag ville genom mitt beteende indikera att jag är en utomstående med öppet 

sinne som är intresserad av deras subjektiva tolkningar av sina erfarenheter, samtidigt som jag ser 

dem som värdefulla kunskapsinnehavare (Oinas 2004; Haraway 1988). Jag upplever att mina 

respondenter kände sig bekväma i min närvaro och att jag samtidigt lyckades hålla mig till en 

forskarroll.  

 

Då jag tog kontakt med mina respondenter gav jag dem några alternativ för mötesplats och lät dem 

välja det alternativ som kändes bekvämast för dem. Jag utförde till slut mina intervjuer på caféer och 

i mötesrum på bibliotek, vilka som miljöer kändes passande och naturliga. Jag planerade in 

caféträffarna för klockslag då jag antog att det inte skulle vara rusning. Intervjuerna kändes privata, 

även om utomstående personer befann sig i cafét. I biblioteket hade jag tillgång till ett privat rum, 

vilket erbjöd en avskild miljö för genomförandet av intervjun. Jag fick respondenternas samtycke till 

intervjun och betonade att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

 

Frågeställningen i min avhandling levde och utvecklades under hela forskningsprocessen. Jag ville 

ge mina respondenter möjligheten att influera mitt forskningsfokus och ge plats åt det som de 

upplevde vara värdefullt. Elina Oinas (2004) beskriver den feministiska intervjun som en metod som 

ifrågasätter vem och vilka kroppar som ses som legitima kunskapsinnehavare och ge dem som blir 

uteslutna ur detta en möjlighet att höras (2004, 212–213). Det som gör en intervjustil feministisk är 

enligt Sharlene Nagy Hesse-Biber (2007, 117) typen av frågor som feminister ställer. Hesse-Biber 

(2007) menar att feministisk forskning söker förståelse av kvinnors och andra förtryckta gruppers liv, 

främjar social rättvisa och förändring, och är uppmärksam på maktförhållandet mellan forskare och 

respondent. Även om mina respondenter på många sätt är privilegierade, identifierar de sig ändå inom 
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forskningens kontext som del av en minoritetsgrupp. Det kändes därför viktigt att tillåta dem påverka 

både intervjuns agenda och min slutliga frågeställning. 

 

Forskning inleds inte från ett blankt papper utan påverkas av exempelvis förutfattade meningar, 

tidigare forskning, möjligheter till finansiering, material, mentorskap och teoretiska traditioner4. 

Detta utgör en rot för forskning och skapar en förhandsbild av den empiriska världen som vi 

undersöker. Empirisk forskning är följaktligen formad av en underliggande bild av den empiriska 

värld som undersöks. Den underliggande bilden influerar formuleringen och val av forskningsfrågor, 

metod, och vilka förhållanden i materialet som tas fasta på (Blumer 1969), vilket är viktigt att 

uppmärksamma i feministisk forskning (Liljeström 2004). Under intervjuns planeringsskede antog 

jag exempelvis att rörelsen #metoo hade gett kvinnoidentifierade personer ett diskursivt och 

epistemologiskt ramverk genom vilket de kunde granska sina erfarenheter och få dem validerade. Det 

här påverkade i hög grad utkastet till mina forskningsfrågor, trots att #metoo i avhandlingens 

analysskede inte längre spelade en lika stor roll.  

 

Mitt val av forskningsfokus har också influerats av exempelvis aktuella mediediskurser, samtal med 

kontaktpersoner inom fältet, konversationer med min handledare och seminariegrupp, mitt arbete 

inom jämställdhetskonsultering, och mina egna erfarenheter från startupekosystemet i Finland. 

Formuleringen av mina forskningsfrågor påverkades dessutom av den binära uppdelningen av 

kvinna/man som är närvarande i litteratur om fältet. Jag anser det också vara värt att nämna att jag 

utförde mina intervjuer före den globala spridningen av #BlackLivesMatter. Ifall jag hade formulerat 

mina forskningsfrågor efter att rörelsen fick spridning under sommaren 2020 skulle jag sannolikt ha 

inkluderat rörelsen i mina intervjufrågor som en potentiell referenspunkt för diskussioner om ras.  

 

Som jag argumenterat ovan utgör intervjun, och särskilt den semistrukturerade intervjun, en viktig 

förutsättning för forskning med feministisk ansats. Jag har beskrivit intervjun som en dialogisk 

process mellan forskare och respondent och har redogjort för mitt specifika tillvägagångssätt. Härnäst 

kommer jag att diskutera avhandlingens materialproduktion och ge en översikt över mitt slutliga 

forskningsmaterial. 

 

 

 
4 Samtidigt är det viktigt att minnas att mycket av den här kunskapen påverkas av och är beroende av patriarkala strukturer som 
reglerar det vi uppfattar som legitim och värdefull kunskap. 
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3.2 Material och materialproduktion 

I avhandlingens materialproduktion intervjuade jag vid årsskiftet mellan 2019 och 2020 fyra kvinnor 

som på ett eller annat sätt är eller har varit aktiva inom startupekosystemet i Finland. Respondenterna 

är mellan 20 och 45 år gamla och bor för tillfället i Finland. För att garantera mina respondenters 

anonymitet kommer jag att hänvisa till dem med pseudonymerna Alina, Maria, Lena och Emma. Jag 

har också fingerat eller censurerat alla kännetecken och detaljer som kan avslöja deras identitet. Jag 

har valt att i min avhandling tala om ”materialproduktion” i stället för materialinsamling för att i 

enlighet med min epistemologiska ansats understryka att den sociala verkligheten skapas genom 

tolkning och interaktion (se Hämäläinen 2016). Jag betraktar därför mitt intervjumaterial som ett 

resultat av växelverkan mellan mig och mina respondenter. Jag betonar att de har varit aktiva 

deltagare i materialproduktionen, samtidigt som mitt deltagande i interaktionen definitivt påverkat 

vilken riktning samtalet tagit. 

 

Då jag sökte respondenter till min studie efterlyste jag uttryckligen personer som identifierar sig som 

kvinnor och som haft erfarenheter av diskriminering, trakasserier, utanförskap eller osakligt 

bemötande inom startupfältet. Mitt ändamål var inte att söka ”offer” och intervjua dem om deras 

utsatthet – kvinnorna jag intervjuade är allt annat än offer och har påvisat ett stort aktörskap i 

situationer där de saknat externt stöd. I enlighet med intervjukallelsens formulering hade ändå 

samtliga intervjuade erfarenhet/er av någon typ av särbehandling eller utanförskap. Eftersom jag i 

min intervjukallelse sökte personer som identifierar sig som kvinnor uteslöts personer med 

normbrytande könsidentitet ur min målgrupp. Inramningen i intervjukallelsen och 

frågeformuleringen har oundvikligen influerat de berättelser som respondenterna valt att ta upp.  

 

Jag fann mina respondenter via kontaktpersoner och bekanta som är verksamma inom 

huvudstadsregionens startupekosystem. Jag bad dem dela min intervjukallelse med sina bekanta i 

målgruppen. Jag sökte även respondenter i en stängd Facebookgrupp riktad till kvinnoidentifierade 

personer inom spelbranschen. Jag fick tillstånd av gruppens administratörer att gå med i gruppen och 

söka respondenter, vilket jag gjorde genom att publicera min intervjukallelse i gruppens 

diskussionsforum. Jag fick många gillande på mitt inlägg, men endast en person tog kontakt med mig 

den vägen.  

 

Jag fann det utmanande att finna respondenter. Det kan möjligen bero på att jag inte hittade rätt forum 

för att sprida min intervjukallelse (se Bilagor), att min målgrupp upplevde det påfrestande att delta i 
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en intervju om ett så kontroversiellt ämne, eller att min målgrupp är mycket mindre än vad jag först 

trodde. Jag anser ändå att existensen av olika stödnätverk och internetgrupper för kvinnor motbevisar 

det sistnämnda. Mina respondenter hänvisade även under intervjuerna till större sammanhang av 

likasinnade och refererade till vänner och bekanta som har liknande åsikter och erfarenheter som de 

själva. Jag tror därför snarast att de två förstnämnda orsakerna ligger som grund för utmaningen att 

hitta intervjupersoner. Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014, 156) hävdar att antalet nödvändiga 

respondenter bestäms av undersökningens syfte. Jag valde därför slutligen att enbart intervjua fyra 

personer eftersom jag inte ämnar skapa generaliserbar information, utan snarare beskriva individers 

tolkningar av sina erfarenheter. Även om mina respondenters berättelser utgör individuella insikter 

upplever jag dem ändå ge en inblick i startupekosystem som ett fenomen. 

 

Intervjuerna var mellan 45 minuter och 2 timmar långa och spelades in med en ljudinspelare. Jag 

transkriberade mina intervjuer ordagrant, och har även inkluderat utfyllnadsord, skratt och pauser. 

Mitt slutliga material består av 90 sidor transkriberad text på finska och engelska. De citat som 

används i avhandlingen är översatta av mig. I översättningen skalade jag bort utfyllnadsord på ett sätt 

som inte påverkade citatens innehåll. Eftersom mina intervjuer skedde på flera språk, har jag valt att 

i avhandlingen enbart inkludera mina svenska översättningar av citaten. Att översätta samtliga citat 

är en viktig del av min forskningsetik, eftersom det försäkrar att ingen av respondenterna går att känna 

igen på basis av språktillhörighet eller val av vokabulär. Översättningen av citaten håller 

avhandlingen konsekvent och sammanhängande, men innebär också att citatens innehåll påverkats 

av mitt språk och val av terminologi. 

 

Trots vissa likheter är mina respondenter en rätt mångfaldig grupp. Respondenterna har olika 

positioner och roller inom startupekosystemet, olika bakgrund och olika förhållningssätt till 

startupkulturen. En viss basinformation om dem som individer är nödvändig för att stödja min analys 

och jag kommer därför härnäst att kortfattat presentera mina respondenter: 

 

Alina har en teknisk bakgrund och drogs till startupvärlden genom sitt intresse för 

teknologi. Hon har varit verksam inom startupekosystemet sedan dess begynnelse 

och har både arbetat för startupföretag, grundat egna startupföretag, verkat som 

medgrundare, och varit verksam inom investering. Hon är en stark förespråkare för 

jämställdhet och mångfald. 
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Maria studerar design och har varit aktiv inom olika studerandeorganisationer inom 

startupekosystemet. Hon har arbetat på olika startupföretag och drivit ett eget 

startupföretag under sin studietid. I de företag hon arbetat för har hon ofta varit den 

första eller den enda designern och hon upplever inte att hennes yrkesroll uppskattas 

inom fältet.  Hon identifierar sig med startupkulturen och har främst positiva 

erfarenheter av startupekosystemet.   

 

Emma studerar datavetenskap och arbetar inom teknologibranschen. Hon har 

arbetserfarenhet från ett startupföretag och precis som Maria har hon varit aktiv inom 

olika studerandeorganisationer och -föreningar som utgör delar av 

huvudstadsregionens startupekosystem. Hon är inte längre verksam inom 

startupekosystemet och har för tillfället inga planer på att återvända. Hon är den enda 

av mina respondenter som berättar att hon blir rasifierad i sin vardag, vilket även 

påverkat hennes erfarenhet av startupekosystemet.  

 

Lena flyttade till Finland för ett antal år sedan och har efter det jobbat vid flera olika 

startupföretag. Just nu arbetar hon med kundservice- och marknadsföringsrelaterade 

uppgifter på ett startupföretag inom videospelsindustrin.  Lena är den enda av mina 

respondenter som inte bor i huvudstadsregionen och som inte talar finska. Hon 

befinner sig därmed aningen utanför det startupekosystem jag huvudsakligen 

undersöker. Trots det hänvisar hon till samma referenspunkter som resten av mina 

respondenter och hennes berättelser berör liknande teman. 

 

Endast Emma diskuterade sin egen rastillhörighet under sin intervju och identifierade sig som icke-

vit (på en kulturell nivå identifierar hon sig som finsk). Även om mina övriga respondenter 

utseendemässigt kan anses passera som vita, identifierade ingen av dem uttryckligen sig som vit. Jag 

upplever att det inte är etiskt av mig att tilldela mina respondenter en rastillhörighet eller etnicitet 

utan att de själva tagit ämnet till tals, och vill inte heller reducera frågor om ras till att handla om 

endast hudfärg och utseende. Jag har därför valt att i min studie inte specificera mina övriga 

respondenters rastillhörighet eller etnicitet, men vill ändå poängtera att det endast var Emma som 

uttryckligen diskuterade sin rastillhörighet under vår intervju. Eftersom jag ändå inte rakt ut frågade 

mina respondenter om rasifiering, är det möjligt att det finns flera som har tankar om sin 

rastillhörighet som de inte nämnde. 
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I det här delkapitlet har jag diskuterat och argumenterat för mitt val av materialproduktionsmetod, 

redogjort för mitt specifika tillvägagångssätt och gett en översikt av mitt material och mina 

respondenter. I följande delkapitel kommer jag att diskutera min analysmetod i enlighet med den 

teoretiska infallsvinkeln jag beskrivit i litteraturöversikten och den feministiska epistemologiska 

ansats jag skildrat i början av kapitlet. 

 

 

3.3 Diskursanalys 

Jag har i avhandlingens litteraturöversikt beskrivit min förståelse av diskurser och redogjort för 

diskursanalys som en central del av min teoretiska infallsvinkel i avhandlingen. Min förståelse av 

begreppet diskurs följer som jag tidigare nämnt Foucaults tankegång om att det är en typ av sanning 

som produceras och upprätthålls genom kommunikation där individen agerar utifrån en tolkning av 

samhällets normer och värden. Jag förstår alltså diskurs i samband med makt och normer. Cynthia 

Hardy (2001, 26) definierar diskurser som ett system av texter som skapar det de beskriver, vilket jag 

förstår i relation till performativitet (se t.ex. Butler 1999). I det här delkapitlet ämnar jag beskriva 

diskursanalys som ett analytiskt redskap utgående från min teoretiska referensram och 

epistemologiska ansats.  

 

Lazar (2007, 145) menar att feministisk diskursanalys går ut på att kritisera diskurser som 

upprätthåller en patriarkal social ordning. Den kritiska diskursanalysen synliggör hur sociala 

praktiker både reflekteras i och skapas av diskurser (Fairclough 1992) medan ett feministiskt 

perspektiv påminner om att många sociala praktiker på samma vis blir könade och i själva verket inte 

är neutrala. Lazar (2007, 145) hävdar att detta kan förklaras på två nivåer. För det första fungerar kön 

som en kategori som tillåter individer att få ordning på och strukturera sina sociala praktiker. För det 

andra utgör kön en social relation som träder in i och delvis konstruerar alla andra sociala relationer 

och aktiviteter. Min avsikt i avhandlingen är därför i enlighet med feministisk kritisk diskursanalys 

att synliggöra rådande restriktiva strukturer som reproducerar könade dynamiker inom 

startupekosystemet (Lazar 2007, 153). 

 

Diskursanalys innebär en systematisk studie av texter. Med text menar jag inte enbart skriven text 

utan även tal, artefakter, och visuella representationer (Grant, Keenoy & Oswick 2001). Texter utgör 

diskursiva enheter som är konkreta i bemärkelsen att de producerar en materiell verklighet genom de 

praktiker de framkallar. Samtidigt existerar diskursen utanför själva texten i och med att text kan ses 
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som en manifestation av diskurser (Hardy 2001, 26–27). Norman Fairclough (2001, 5) hävdar att en 

diskursanalys ska ta fasta på diskursens kontext och inkludera den i analysen. För att förstå diskursen 

måste vi alltså förstå den kontext som den framträtt i (van Dijk 1997).  En studie av ett 

startupekosystem fokuserar därför på de diskurser som utgörs av, och samtidigt utgör, startupkulturen 

i sig.  

 

Texter får sin betydelse genom samverkan med andra texter, och det är den här samverkan som gör 

diskursanalysen värdefull. Diskursiv aktivitet sker inte i vakuum, och en diskurs erhåller inte mening 

utan samverkan med andra diskurser och utan att förstås genom sin kontext. En central del av 

diskursanalysens funktion är att synliggöra maktbalanser (Hardy 2001; Fairclough 2001). Flera olika 

diskurser existerar jämsides och konkurrerar sinsemellan om tolkningsföreträde. Jag applicerar en 

dylik förståelse av diskursanalysen på startupekosystemet som forskningsobjekt.  Jag fokuserar på 

mina respondenters tolkningar av hur den sociala verkligheten i startupekosystemet fastställs och vem 

det är som får tolkningsföreträde i denna process genom att exempelvis granska entreprenörens 

position som kunskapssubjekt. Jag ämnar ifrågasätta vems åsikter som legitimeras som kunskap, vem 

som får artikulera ett problem, och vems artikulering det är som ger problemet legitimitet. 

 

Analysen av mitt material handlade således om att förstå och tolka betydelser, konceptualisera 

fenomen, kritisk reflektion och att placera in mitt material i en historisk, kulturell och social kontext. 

Iver B. Neumann (2003) redogör för diskursanalysens olika stadier och hävdar att förhandsarbete 

utgör en central del av diskursanalysen. Forskaren bör under förhandsarbetet säkerställa att hen har 

kulturell kompetens på det område hen undersöker genom att läsa in sig på akademisk litteratur och 

forskning om ämnet. Dessutom rekommenderar Neumann att författaren avgränsar den akademiska 

diskursen, redogör för de verkligheter som den valda diskursen gett upphov till, och reflekterar kring 

hur diskursen präglas av makt. Det här har jag gjort i avhandlingens litteraturöversikt, där jag 

kontextualiserar mitt forskningsobjekt och diskuterar teori och tidigare forskning. 

 

Jag har i min analytiska inramning av startupekosystemet inspirerats av Hardy (2001), som menar att 

diskursanalytiker inte bör förstå organisationer som förbestämda socialt objekt. Jag utgår inte i min 

avhandling från organisationsteori, men upplever att Hardys tillvägagångssätt belyser min 

tillämpning av diskursanalys. Hardy hävdar att uppmärksamheten bör riktas till hur diskurser ”formar 

organisationer genom att fastställa deras identitet på ett sätt som gör det möjligt att tala om 

organisationer som om de vore naturligt existerande sociala väsen” (Hardy 2001, 28, övers. NW.; se 

även Mumby & Clair 1997). Jag tillämpar perspektivet på startupekosystemet genom att betrakta det 
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som konstruerat av startupdiskurser som skapar det de beskriver. Samtidigt formas diskurserna också 

av den materiella verklighetens förutsättningar (Cockayne 2019, 84). 

 

Nelson Phillips och Cynthia Hardy (2002, 10) påpekar att diskursanalytisk forskning är reflexiv till 

sin natur och att den oundvikligen samtidigt undersöker sig själv. Precis som respondenternas 

berättelser, är även forskningssituationen en del av diskursen, vilket betyder att forskaren deltar i 

konstruktionen av diskurser. Kvale (1996) anser att de berättelser och diskurser som forskaren tar 

fasta på färgas av hens egna värderingar och uppfattningar av vad som är betydelsefullt. Också från 

ett feministiskt perspektiv är det viktigt att som forskare vara reflexiv. Lazar (2007, 154–155) menar 

att den feministiska diskursanalytikern förutom att kritiskt granska sin teoretiska position även bör 

förhålla sig kritiskt till sina egna praktiker.  Hur påverkar min identitet maktrelationerna i 

intervjusituationen? Hur påverkar mina erfarenheter och fördomar hur jag förhåller mig till det 

respondenten berättar? För att svara på detta kommer jag härnäst att diskutera min positionering som 

forskare utgående från en diskursanalytisk och feministisk ansats. 

 

 

3.4 Forskarens reflexivitet 

Enligt Martyn Denscombe (2009) är det viktigt att som forskare granska de förutsättningar som kan 

påverka relationen till respondenten och förhålla sig reflexivt till sin positionering som forskare. 

Forskarens identitet, det som hen representerar och faktorer som etnicitet, kön och ålder kan påverka 

hur respondenterna svarar på intervjufrågorna. Jag tror att min egen identitet utgjorde både en för- 

och nackdel under intervjuprocessen.  

 

Jag identifierar och presenterar mig som kvinna, vilket jag tror fick respondenterna att känna sig 

bekväma i min närvaro i och med att de tolkade sina erfarenheter i relation till sin könsidentitet. Mitt 

syfte med avhandlingen var inte att som vit kvinna göra en forskning om andra vita kvinnor, utan jag 

strävade efter ett intersektionellt perspektiv. Min egen identitet som vit kvinna och formuleringen av 

min intervjukallelse, i vilken jag specifikt sökte kvinnoidentifierade personer, kan dessvärre ha lett 

respondenterna till att anta att jag enbart var intresserad av frågor om kön och könsuttryck. Jag 

försökte under intervjuerna att inte begränsa diskussionen till enbart det. Jag beskrev att min 

definition av mångfald inbegriper andra identitetskategorier än kön och könsuttryck och uppmuntrade 

mina respondenter att tala om ett brett spektrum av särbehandling. Jag ville därigenom ge plats åt 

mina respondenter att ta upp saker som kändes betydelsefulla för dem och låta dem vara 
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kunskapssubjekt och lägga agendan för vårt samtal, vilket var en central del av mitt metodologiska 

tillvägagångssätt (se t.ex. Oinas 2004; Lazar 2007). Eftersom respondenterna uppfattade att min 

forskning handlade om kön och könsuttryck lyfte de ändå främst upp berättelser relaterade till det.  

 

Min analys grundar sig i mina respondenters narrativ och jag lyfter fram frågor om rasifiering då mina 

respondenter gjort det. Jag vill ändå notera att frånvaron av diskussioner om ras låter oss förstå hur 

ras osynliggörs. Vithet upplevs som ”neutralt”, som ”standarden” och inte värt att diskuteras i relation 

till ras (se t.ex. Ahmed 2007; Stormhøj 2002, 38; Macalpine & Marsh 2005), vilket eventuellt även 

kan ha påverkat intervjuernas riktning. Endast två respondenter diskuterade ras och rasism under vår 

diskussion och enbart en respondent beskrev sig bli rasifierad. Jag undrar ifall hon hade känt sig 

bekvämare att lyfta upp frågor om ras om jag hade delat hennes erfarenheter av att bli rasifierad, och 

ifall det kunde ha påverkat avhandlingens riktning. Jag förmodar att det skulle ha haft en betydelse, 

men jag kan inte vara säker.   

 

Även min bakgrund som sociolog och min feministiska forskningsinriktning påverkade sannolikt hur 

respondenterna förhöll sig till mig och hur de svarade på mina frågor. Mina respondenter uttryckte 

att de inte diskuterat temat på ett liknande sätt förut, och jag tror att min identitet som feminist och 

sociolog bekräftade för dem att jag tog deras berättelser på allvar och såg deras erfarenheter som 

värdefulla. På grund av mina egna erfarenheter (även om de är få till antalet) inom startupfältet hade 

jag även en egen åsikt och hypotes om det jag undersökte, vilket jag högst sannolikt delvis projicerat 

på respondenterna och låtit påverka min tolkning av deras berättelser, även om jag ansträngde mig 

för att det inte skulle ske. 

 

En intervjusituation påverkas sammanfattningsvis av olika maktförhållanden. Respondenten har makt 

att bestämma vad hen delar med sig av, men i slutändan är det alltid forskaren som har makten att 

bestämma vilka saker som tas fasta på, lyfts fram och syns i forskningen. Mina respondenter delade 

med sig av intressant, viktig och värdefull information. Jag har till min bästa förmåga försökt 

framställa och analysera deras erfarenheter på ett sätt som gör dem rättvisa.  
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4 Resultat och analys 

 

I min analys kommer jag att diskutera olika diskursiva ramverk inom vilka mina respondenter förstår 

och tolkar sina erfarenheter från det finska startupekosystemet. Jag kommer att betona hur 

entreprenörsfiguren förstås genom dessa diskurser och hur det påverkar diskurser om jämställdhet. 

Som analysen kommer att visa existerar vissa motstridiga förståelser av startupkulturen och 

entreprenörsfiguren. Det här bevisar att startup inte kan förstås på ett allomfattande sätt och 

understryker Cockaynes (2019, 78) argumentation om att det inte existerar en universell definition av 

startup. Min analys uppvisar att den luddiga definitionen av startup (Cockayne 2019, 84) medför att 

den diskursiva konstruktionen av kulturen blir starkt beroende av sin kontext och de aktörer som utgör 

normen inom fältet. Det här innebär att en kontextuell analys av det finska startupekosystemet blir 

särskilt värdefull.   

 

Min analys utmynnar i tre övergripande teman: startupdiskurser, entreprenörsfiguren, och deras 

implikationer för jämställdhetsdiskurser. Jag kommer att inleda min analys med att diskutera mina 

respondenters förståelser av startupdiskurser om öppenhet och hierarkilöshet, passion och heroism, 

samt rationalitet och hårt arbete. Jag kommer därefter att redogöra för respondenternas tolkning av 

entreprenörsfiguren, och argumentera för att den utgör en förmodat demokratiserad performativ figur 

som samtliga aktörer förväntas leva upp till. I mitt material framstår en klar koppling mellan 

startupdiskurser och entreprenörsfiguren, och trots att de inte kan reduceras till varandra manifesteras 

entreprenörsfiguren genom de diskurser som lyfts fram i analysen. I analysen kommer figurens 

könade och rasifierade dynamiker att klargöras. Startupdiskurser och den könade och rasifierade 

entreprenörsfiguren har implikationer för hur mina respondenter förstår jämställdhetsdiskurser. Jag 

kommer därför avslutningsvis att diskutera hur entreprenörsfiguren och startupdiskurser påverkar 

respondenternas positionering som kunskapssubjekt, och hur startupekosystemet som kontext skapar 

förutsättningar för icke-performativa jämställdhetsdiskurser. 

 

 

4.1 Startupdiskurser 

Mina respondenter hänvisar i sina skildringar av startupkulturen återkommande till ett mångtydigt 

sammanhang som utgörs av många slags aktörer. De fokuserar också i sina berättelser på forum där 

alla dessa aktörer kommer i kontakt med varandra, som exempelvis evenemanget Slush, olika 
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mötesplatser och kontorskollektiv, och studerandeorganisationer för personer intresserade av 

entreprenörskap och startupfältet. Deras berättelser föreslår att startupdiskurser och 

entreprenörsfiguren inte kan begränsas till en organisationsnivå, utan att de omfattar ett bredare 

nätverk bestående av komplexa maktrelationer. Startup-andan bygger på en känsla av gemenskap 

som sträcker sig utanför de enskilda organisationerna. Startupkulturen manifesteras och reproduceras 

således på flera olika nivåer – i studerandekretsar, genom det sätt som investerare bedömer 

startupföretags potential, av organisationers ledning, och genom materiella förutsättningar som öppna 

kontorskollektiv och andra mötesplatser där folk med olika bakgrund kommer i kontakt med 

varandra. Som jag tidigare nämnt, hänvisar jag till detta sammanhang som ett startupekosystem. 

Jag har tidigare i avhandlingen beskrivit min tolkning av startupkulturen som en konstruktion av 

performativa diskurser, det vill säga diskurser som konstruerar de verkligheter de beskriver. I min 

litteraturöversikt lyfte jag fram olika startupdiskurser som påvisats i forskning om fältet (se t.ex. 

Cockayne 2019; Roundy 2016; Hyrkäs 2016; Egan-Wyer m.fl. 2017) och placerade dem i en 

finländsk kontext. I den här delen av avhandlingen kommer jag i förhållande till tidigare forskning 

att skildra de startupdiskurser som framträdde i mitt eget forskningsmaterial, och beskriva mina 

respondenters förståelse av dessa diskurser. De teman som speciellt synliggjordes i mina 

respondenters berättelser var diskurser om öppenhet och hierarkilöshet, passion och heroism, samt 

rationalitet och hårt arbete. Jag är i min analys intresserad av startupdiskursers performativitet, det 

vill säga hur de manifesteras i mina respondenters tolkning av sin omgivning. Jag ämnar utforska 

mina respondenters tolkningar av hegemoniska startupdiskurser och beskriva hur respondenterna 

förstår dem ur sina individuella positioner i relation till startupekosystemet. 

 

4.1.1 Öppenhet och hierarkilöshet 

Startups beskrivs ofta i forskning som platta eller hierarkilösa organisationer (se t.ex. Saxenian 1994; 

Marwick 2013; Hyrkäs 2016; Cockayne 2019), vilket också i mitt material framhävs som ett 

kännetecknande drag för startupföretag. Inget företag kan dock vara fullt horisontellt, och också 

startupföretag har sina hierarkier, även om dessa genom diskursiva strategier till en viss grad döljs 

(se t.ex. Cooper 2000). I min analys vill jag däremot betona vad diskurser om platta 

organisationsstrukturer gör, hur de tolkas, och vad de förstås i förhållande till. Närmare bestämt 

handlar diskurserna inte enbart om hur ett företag är organiserat, utan används även som hänvisning 

till en öppen organisationskultur, vilket jag kommer att diskutera härnäst. 
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Mina respondenter tar upp låga hierarkier som ett karakteriserade drag för startupföretag, och 

diskuterar det i förhållande till en kultur som förhåller sig öppet till nya sätt att tänka. Lena beskriver 

hierarkier i relation till arbetets natur och menar att startupföretag opererar på ett sätt som förutsätter 

att organisationerna är flexibla och positivt inställda till nya idéer: 

Lena:  Okej, startups, de försöker sig på något nytt, många av dem har inte ännu klart 

för sig vad deras slutprodukt är eller så undersöker de fortfarande det [...] så för 

att de håller på och experimenterar med produkten blir det också naturligt för 

dem att experimentera med hur de driver sitt företag, så de är mera flexibelt 

inställda till att inte ha en stark hierarki, de är mer öppna för att låta anställda 

ta initiativ och ha idéer, alla idéer är värda att diskuteras och provas. 

Lena berättar ovan att en platt organisationshierarki i hennes erfarenhet ger upphov till att var och ens 

idéer får uppmärksamhet och att allas åsikter är lika värda oberoende av vad personens position, 

arbetsroll eller förhållande till ledningen är. Lena ser på så vis en avsaknad av hierarkier som ett 

karakteriserande drag för startupföretag och som en försats för öppenhet. En förståelse av 

startupkulturer som hierarkilösa förklarar även hur entreprenörsfiguren som subjekt konstrueras och 

reproduceras. I ett hierarkilöst sammanhang bär alla samma ansvar och är lika engagerade i att 

företaget ska nå framgång. Samtliga aktörer blir sålunda entreprenörer. Entreprenörskapet blir med 

andra ord demokratiserat – vi får uppfattningen att alla har samma möjligheter att göra anspråk på 

figuren. Vidare likställs hierarkilöshet med en öppen organisationskultur – eftersom det inte finns 

hierarkier blir alla arbetstagares åsikter jämlikt hörda och uppskattade. Vår standardförståelse, eller 

den hegemoniska förståelsen, om startupkulturer blir därmed att de är öppna, inkluderande och 

tillgängliga. 

I respondenternas beskrivningar av startupkulturen urskiljer jag också en distansering från 

”traditionella” företagsformer. Emma har tidigare arbetserfarenhet från större, mer etablerade och 

byråkratiska organisationer. Det som hon finner lockande i startupföretag är möjligheten att undgå 

byråkratiska strukturer. Precis som i Cockaynes (2019) studie, beskriver även mina respondenter 

startup i ett motsatsförhållande till byråkratin. Det här förmodade motsatsförhållandet medför också 

andra diskursiva konstruktioner. Den diskursivt konstruerade binära uppdelningen mellan byråkrati 

och startup skapar i min analys en kategoriseringsmodell där exempelvis kreativitet och rutin, 

innovation och tradition, och frihet och beroende också kategoriseras enligt kategorierna ”startup” 

och ”byråkrati”. I en dylik kategorisering av värderingar som inneboende för antingen startupkulturen 
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eller byråkratin blir det logiskt att jämställdhet, fördomsfrihet och inkludering kopplas till ett 

startupnarrativ. 

Den förgivettagna sanningen om startupkulturen som öppen speglas i hur vissa av mina respondenter 

tolkar sina erfarenheter av diskriminering, trakasserier eller utanförskap inom startupekosystemet. 

Exempelvis Maria älskar startupkulturen och känner stark tillhörighet till den, samtidigt som hon har 

negativa erfarenheter som hon försöker tolka i förhållande till sin positiva bild av startupkulturen. 

Hon kopplar följaktligen det hon personligen erfarit med specifika affärsdomäner och/eller individer 

inom olika organisationer. På så sätt förstår hon sina negativa erfarenheter som undantagsfall, 

samtidigt som hon kan hålla kvar förtroendet i den förmodade sanningen om startupkulturen som 

öppen och inkluderande.  

Det här går att jämföra med en individualistisk förklaringsmodell till ojämlikhet, som Wynn (2020) 

hävdar att chefer i teknologiföretag i Silicon Valley hänvisar till för att tolka ojämlikhet inom 

branschen. Enligt Wynn (2020, 113) döljer förklaringsmodellen det ansvar som organisationer har i 

att motverka ojämlikhet och positionerar problemet utanför organisationen, eller i den här kontexten, 

utanför startupekosystemet. Att förstå sina negativa erfarenheter som undantagsfall eller kopplade till 

enskilda affärsdomäner eller individer tillåter Maria att fortsätta älska startupkulturen, vilket innebär 

att de negativa erfarenheterna ses som undantagsfall snarare än orsakade av strukturella problem inom 

startupekosystemet. Inom en individualistisk förklaringsmodell blir ekosystemets implikationer 

förbisedda, vilket osynliggör de könade och rasifierade uteslutningsmekanismerna som sträcker sig 

utanför en isolerad organisation eller individ. Detta understryker betydelsen av att aktivt och medvetet 

inkludera ekosystemet som en forskningsparameter.  

Maria berättar om en erfarenhet där hon åkte utomlands för ett kundmöte med sina manliga kolleger. 

Under kundmötet trakasserade kunderna henne genom objektifierande och sexualiserande 

kommentarer om både henne själv och andra kvinnor. Hennes kolleger stod inte upp för henne och 

skrattade i stället åt kommentarerna. Maria har inte talat om sin erfarenhet vare sig inom eller utanför 

organisationen. När jag frågar henne om det säger hon: 

Maria:  Jag har inte velat tala om min situation för jag – inte för att jag skulle vara en 

del av problemet – men jag sa ju inte heller direkt att ”vad i helvete gör ni” eller 

slog näven i borde och sa att ”nu slutar vi”. Där var tjugo män och för att jag 

inte sa att ”nu slutar vi tala om det här”, var jag ju på sätt och vis en del av 

problemet och därför skäms jag över att berätta om saken eller tala om det med 
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någon och jag förstår också varför andra kvinnor inte berättar för mig när 

sådant här händer. 

Maria identifierar sig som feminist och hennes vokabulär och de teman hon lyfter fram under vår 

diskussion färgas av aktuella samhälleliga diskurser om jämställdhet. Samtidigt skyller hon på sig 

själv för att hon inte hade modet att handla annorlunda då hon blev felbehandlad. Hennes passion för 

fältet och tilltro till den verklighet startupdiskurser målar upp får henne att internalisera skulden för 

det hon erfarit och förstå det som ett undantagsfall. Också Lena tror på startupdiskurser om öppenhet 

och inkludering, vilket även från första början motiverat henne att söka sig till fältet. Hon har arbetat 

på flera olika startupföretag och har i det stora hela endast positiva erfarenheter. Hon berättar att hon 

har negativa erfarenheter enbart från ett enstaka företag, där hon blev utfryst och diskriminerad av 

några personer i organisationen. När vi diskuterar hennes erfarenhet blir hon emotionell och säger: 

Lena:  Men sanningen är att det här är det enda företaget där jag haft sådana 

erfarenheter.  

Naomi: Hur har din erfarenhet varit över lag […] 

Lena:  Den har varit perfekt. Jag har inte haft några som helst problem och i andra 

företag var vi alltid öppna, diskuterande, utbytte idéer, och stereotypen om 

startups där alla idéer är bra idéer uppfylldes faktiskt, och där var inga konstiga 

maktspel. 

Lena berättar att företaget i fråga är den enda platsen där hon upplevt diskriminering och att hon 

utöver detta endast har positiva erfarenheter. För att få ordning på sina erfarenheter, och samtidigt 

bevara sin tilltro till den hegemoniska förståelsen av startupkulturen som öppen, tolkar både Lena och 

Maria sina negativa erfarenheter som undantagsfall, eller enligt en individualistisk förklaringsmodell 

(se Wynn 2020). De tolkar sina negativa erfarenheter i förhållande till vissa individer på de specifika 

företag de arbetade för, särskilda företags bristande ledning, eller utmärkande domäner. Det här blir 

ett sätt för Lena och Maria att förstå och verbalisera sina erfarenheter samtidigt som hegemonin och 

status quo inte ifrågasätts.   
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4.1.2 Passion och heroism 

Utöver diskurser om öppenhet och hierarkilöshet bygger startupnarrativ enligt forskning på en 

romantiserad bild av företagande, där arbetet centreras kring passion och att förändra världen till det 

bättre (se t.ex. Hyrkäs 2016; Ryske 2020; Maula 2018; Moisio & Rossi 2020; Cockayne 2019). Det 

här återspeglas i mitt intervjumaterial. Maria berättar att ett passionerat förhållande till arbetet är 

präglande för personer inom startupfältet och menar att arbetstagarna andas sitt arbete från morgon 

till kväll och brinner för vad de håller på med. Diskurser om passion går även att förstås i samband 

med hjältenarrativ, där personerna inom fältet är protagonister som vill förändra världen och arbetar 

drivna av något mer än enbart ekonomisk vinst (Moisio & Rossi 2020, 536; jmf. Weeks 2017). 

Härnäst vill jag diskutera hur diskurserna förstärker en hegemonisk förståelse av startupekosystemet 

samtidigt som de bidrar till att konstruera entreprenörsfiguren.  

Maria talar om en känsla eller atmosfär som i hennes tolkning särskiljer startupkulturer från andra 

typer av företagskulturer. När Maria beskriver sin första egentliga erfarenhet av att arbeta på ett 

startup-företag målar hon upp en bild av den här känslan. Hon och en kollega arbetade ett halvt år för 

ett startup-företag med kontor i Silicon Valley i San Fransisco, varav fem månader var på distans och 

en månad på plats:  

Maria: I startupen fanns det en massa väldigt ivriga människor och alla trodde på idéen 

och visionen, de levde liksom genom idén och processen. Jag har tidigare 

arbetat på så kallade ”vanliga” designföretag och ingenjörsföretag och så, och 

det kändes inte alls likadant, det var inte alls samma sak. Jag vet inte, det var på 

något sätt så energiskt och jag förälskade mig i känslan och kulturen och efter 

det ville jag, jag bestämde mig inte för att bara jobba på startups men jag tyckte 

bara så mycket om det att jag inte efteråt längre kunde göra något annat, jag 

sökte mig inte ens annanstans. Det var min första startup. 

Marias startup-erfarenhet i San Fransisco var positiv och hon beskriver den på ett romantiserande 

sätt. Hon har tidigare arbetat i mer traditionella, eller som hon själv beskriver dem, ”vanliga”, 

företagsmiljöer och upplevde att känslan på en startup var väldigt annorlunda5. Hon berättar att hon 

trivdes så bra i startupkulturen att hon efter sin första upplevelse inte längre sökte sig till vanliga 

företag. Maria framställer startupföretagets stämning och anda som energisk, och människorna som 

ivriga och hängivna åt företagets vision och idé. Även ur Alinas berättelser framstår ett passionerat 

 
5 Marias romantiserande skildring av Silicon Valley påminner även om Parkkari och Kohtakangas (2018) studie, där studerande 
betraktade Silicon Valley som startupentreprenörers Mecka. 
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förhållande till teknologi och företagsamhet, och hon målar upp en bild där hon ända sedan 

barndomen varit intresserad av teknologi. Respondenternas beskrivningar stöder forskning enligt 

vilken arbete i startupföretag organiseras kring kärlek för arbetet (Gill 2002; Weeks 2017) och utlovar 

en passionerad koppling till ens arbete (Cockayne 2019; Parkkari & Kohtakangas 2018). Att arbeta 

inom startupfältet framstår på så vis som ”mer än bara arbete”, vilket omformulerar arbetet till en 

förutsättning för lycka (Weeks 2017). 

Jag förstår respondenternas beskrivningar av ett passionerat förhållande till arbetet genom Weeks 

(2017) teoretisering av kärlek till arbetet. Weeks (2017, 39) hävdar att diskurser i koppling till 

företagsledning är fixerade på kärlek och lycka. Dessa diskurser framställer ett intimt förhållande till 

arbetet som förutsättning för lycka, vilket bland annat fungerar som propaganda för att få arbetstagare 

att arbeta hårdare (Weeks 2017, 52). Diskurser om passion går därigenom att förstå i samband med 

hårt arbete. Jag kommer att diskutera diskurser om hårt arbete och hur de manifesteras i nästa 

delkapitel, men betraktar hårt arbete som handling ligga i nära koppling med diskurser om passion. 

Att arbeta hårt blir från denna synvinkel en performativ handling för att leva upp till diskurser om 

passion, medan diskurser om passion förstärker och reproducerar förväntningar om hårt arbete. 

I enlighet med tidigare forskning (se t.ex. Ryske 2020; Maula 2018; Hyrkäs 2016; Jauhiainen 2016) 

urskiljer jag också ett hjältenarrativ i mina respondenters skildringar av startupkulturen. Som jag 

diskuterat tidigare i avhandlingen ser jag även hur den finska kontexten som en internationellt erkänd 

teknologi- och företagsamhetsekonomi matar hjältenarrativet (Simonen m.fl. 2014, 230; Moisio & 

Rossi 2020, 541). Teknologi och företagande associeras med framtid och innovation och tilldelas 

således hög prestige inom det finska samhället. Respondenterna beskriver under sina intervjuer bland 

annat fältets positiva inställning till förändring som en central del av kulturen. Emma berättar att det 

var drömmen om förändring som från första början fick henne att intressera sig för startupfältet. Hon 

säger att hon beundrar vissa startupföretags mod och engagemang för att lösa stora frågor och att hon 

själv ville ta del av det. Jag urskiljer ur Emmas berättelse en dröm om förändring och en bättre framtid. 

Hennes berättelse kan förstås i enlighet med Moisio och Rossis (2020, 536) skildring av 

startupentreprenören, som beskriver en startupfantasi, där protagonisten utgör en urban 

kommunitarist som inspireras av ett etos av att dela med sig och förändra världen (se även Parkkari 

& Kohtakangas 2018; Egan-Wyer m.fl. 2017). 

Även Maria betraktar startupföretag som katalysatorer för förändring. Före Maria gav sig in i startup-

världen hade hon bara en liten uppfattning om startups och hur startupkulturen ser ut. Hon berättar 

att hennes första intryck av startup-företag var att de ofta har som avsikt att lösa stora problem eller 
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göra något alldeles annorlunda och banbrytande. Även i forskning har startup skildrats som löftet om 

ett bättre och modernt sätt att arbeta (Marwick 2013). Hjältenarrativet i en startupkontext har 

därigenom en nära koppling till innovation och att genom innovationer lösa stora problem och 

förändra världen till det bättre.   

Respondenterna använder ord som livlig, energisk, vibrant och modig för att beskriva 

startupkulturens essens, och beskriver i enlighet med tidigare forskning (Parkkari & Kohtakangas 

2018; Jauhiainen 2016) startupföretagande på ett livligt och förstärkande sätt. Samtidigt som 

diskurser om passion och heroism målar upp en bild av startupkulturen samt understryker 

startupekosystemets sociala och kulturella status i det finska samhället, skapar de förväntningar på 

subjekten inom startupekosystemet. Diskurserna målar med andra ord upp en bild av 

entreprenörsfiguren, som jag kommer diskutera vidare i delkapitlet om entreprenörfiguren som 

startupekosystemets könade och rasifierade subjekt (se s. 39). 

 

4.1.3 Rationalitet och hårt arbete 

Rationalitet och hårt arbete framstår som centrala teman i mina respondenters berättelser om 

startupfältets essens. Emma beskriver idealpersonen inom startupfältet som en person som är 

initiativtagande, hårdhudad och arbetar mycket hårt. Hon menar att kraven ses som självklarheter 

som inte ifrågasätts inom kulturen. Det här skapar en kultur där en individ måste jobba hårt och klara 

av mycket påfrestning för att inte bli sedd som svag: 

Emma: Jag tycker att det i hög grad betonas att du är på egen hand och att du måste 

vara initiativtagande och hårdhudad för att klara dig, och att du ständigt måste 

jobba massor. Särskilt i yngre kretsar tycker jag att det tydligt syns att de inte 

separerar mellan fritid och arbete, och när jag tänker på de äldre personerna i 

ledande positioner som exempelvis sitter i ett företags styrelse eller i 

Startupstiftelsens styrelse så känns det som att de systematiskt pressar unga 

människor in i ett visst sinnestillstånd och utövar press över dem och att det bara 

ses som spelets anda [...] och att det hör till saken. Om du inte klarar dig eller 

blir utbränd är du bara svag.  

Emma beskriver diskurser om hurudan en person bör vara för att klara sig på startupfältet, vilket även 

understryks i tidigare forskning om fältet (Cockayne 2019; Ryske 2020; Cooper 2000). Det här kan 
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ses som en manifestation av entreprenörfiguren; en föreställning vi har om vad det innebär att vara 

ett startupsubjekt, som är så stark att den styr hur vi beter oss. I Emmas berättelse manifesteras 

entreprenörsfiguren genom att pressa människor till att arbeta mycket hårt och få dem att känna att 

de blir stämplade som svaga om de avviker från normen. En avsaknad av en dylik arbetsmoral får 

negativa konnotationer.  

Emma beskriver även maktstrukturerna bakom hur entreprenörsfiguren manifesteras och berättar hur 

föreställningen eller internaliseringen av hårt arbete utnyttjas för att få unga personer att uppfylla 

idealet, eftersom den hårt arbetande normen gynnar intressenter och personer i ledande positioner. 

Entreprenörfiguren legitimeras och upprätthålls alltså inte enbart subjektivt, utan vidmakthålls och 

förstärks även strukturellt från personer i maktpositioner. Emma refererar här till Startupstiftelsen, 

som har äganderätt i flera inflytelserika organisationer inom det finska startupekosystemet. Hårt 

arbete som kulturellt fenomen konstrueras på så vis inte nödvändigtvis enbart inom de specifika 

organisationerna. I stället formas detta ideal som del av en mera övergripande kultur som berör ett 

flertal olika organisationer som alla fungerar under samma antagande om vad det innebär att ”göra” 

entreprenörskap. Det här betonar hur startupkulturen konstrueras och upprätthålls på en 

ekosystemnivå, snarare än enbart på en organisationsnivå.  

Maria drev ett eget startupföretag i ett och ett halvt år. I hennes berättelser framkommer att hon 

upplevt entreprenörskapet som intensivt och något som sipprar in i alla aspekter av en persons liv. 

Hon berättar att hon under den tidsperioden inte hade tid för hobbyer och att startupföretaget utgjorde 

hela hennes liv och fritid. Hon lyfter under sin intervju även upp hur andra personer inom startupfältet 

enligt hennes erfarenhet lever genom sitt arbete på ett annorlunda och mer intensivt sätt än inom 

traditionella organisationer (jmf. Weeks 2017). Moisio och Rossi (2020, 536) skildrar startupfantasier 

som grundade i en sömlös gräns mellan arbete i en urban miljö och en urban fritid, vilket gör 

gränsdragningen suddig och föråldrad.  Marias erfarenhet av startupentreprenörskapet som näst intill 

en livsstil kan förklaras genom detta. Hennes berättelse om hur startupentreprenörskapet utgjorde 

hela hennes liv påvisar vidare den makt som startupdiskurser har att influera individers handlingar 

och understryker deras performativa egenskaper. Individer framhäver alltså sin tillhörighet till 

startupekosystemet genom att leva upp till de förväntningar som startupdiskurserna skapar på 

startupsubjektet. 

Cooper (2000) menar att en snabb arbetstakt, hängivenhet åt arbetet och en hektisk livsstil är normer 

inom fältet som internaliseras till den grad att arbetstagare uppfattar dem som personlighetsdrag i 

stället för konsekvenser av ledningens eller kollegers förväntningar.  Det här utgör normativ kontroll 
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som kommer till uttryck genom att individer tror att de jobbar hårt på grund av att de själva vill det 

och för att det är del av deras personlighet snarare än som en följd av yttre press. Hårt arbete förstås 

som en inneboende egenskap av både startupkulturen och entreprenörsfiguren och ifrågasätts inte. En 

snabb arbetstakt har givetvis även ett samband med arbetets natur i sig. Att vara verksam inom en 

startupmiljö innebär att experimentera, utforma prototyper, och uppvisa resultat. Med andra ord 

påverkar även arbetets natur och fältets materiella förutsättningar hur entreprenörssubjektet formas 

(jmf. de Peuter & Dyer-Witheford 2005).  

Förutom hårt arbete beskriver respondenterna rationalitet som en central filosofi inom fältet. 

Respondenterna använder olika begrepp för att beskriva vad de menar – exempelvis objektivitet, 

neutralitet och faktabundenhet. Diskurser om rationalitet framträder i mitt intervjumaterial speciellt i 

samband med frågor om jämställdhet. När jag exempelvis frågar Alina vad hon tror att motiverar 

jämställdhetsdiskurser inom fältet säger hon: 

Alina:  Dessa särskilt välmenande teknologi-män tycker om att se sig själva som 

hyperrationella och objektiva, och därför vill de inte tro på något om det inte 

finns synliga bevis för det. Det här blir en sorts kärnfråga, alltså att om du inte 

kan ge dem bevis kan de rationalisera bort det du berättar som ett isolerat fall, 

och om du klagar över det för mycket kommer du att placeras i kategorin av 

någon som är överkänslig och då kommer de inte att lyssna på något du har att 

säga efter det. […] Startup-branschen gillar inte idéen om rättvisa, för det är en 

businessmiljö, de vill ha rationella skäl.  

Alina menar att fältets identitet cirkulerar kring ”business”. En person blir därför marginaliserad som 

överkänslig om hen inte kan producera ”rationella” bevis för sin berättelse eller erfarenhet av 

exempelvis diskriminering eller trakasserier. Entreprenörsfiguren baserar sig på en tanke om att det 

inte spelar någon roll vad din bakgrund är, och den skildras som en demokratiskt jämlik position som 

vem som helst kan göra anspråk på. Alinas berättelse understryker hur positioneringen som 

entreprenörsfigur trots sin förmodade demokratiska underton ändå inte finns tillgänglig för samtliga 

aktörer inom startupekosystemet. Om en individ blir stämplad som överkänslig eller irrationell, 

förlorar hen sin legitimitet som entreprenör och kunskapssubjekt.  

Sandra Harding (1982, 237–238) menar att det sätt vi förstår rationalitet är könat. Hon hävdar att den 

sociala konstruktionen av rationalitet grundar i könsnormer och framställer rationalitet som kopplat 

till maskulinitet. Det sätt som rationalitet förstås framställer alltså män som representanter för det 
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rationella och kvinnor för det emotionella (Harding 1995). Om en individ blir stämplad som irrationell 

blir hens erfarenhet enligt Alina tolkad som ett isolerat fall. Som tidigare nämnt reducerar det här 

diskriminering och annat osakligt bemötande till undantagsfall och ignorerar de strukturer och villkor 

som reproducerar ojämlikhet inom startupekosystemet. Följaktligen kan könade diskurser om 

rationalitet även uppfattas bidra till att kvinnors erfarenheter av diskriminering och osakligt 

bemötande blir reducerade till undantagsfall och tolkade inom ramarna av en individualistisk 

förklaringsmodell (se Wynn 2020). 

Diskurser om rationalitet blir särskilt intressanta eftersom de ligger i konflikt med diskurser om 

passion. I diskurser om passion drivs entreprenören av något mera än traditionella 

businessvärderingar. Känslor och stämningar får här en stor betydelse, medan de inom diskurser om 

rationella businessmiljöer blir åsidosatta som irrationalitet och överkänslighet. Det här återspeglar 

den motstridiga förståelsen av entreprenörsfiguren; entreprenören ska vara passionerad men rationell, 

och försöka förändra världen men också utgöra en trovärdig legitim aktör inom en businessmiljö. 

Samtidigt tilldelas inte alla personer inom startupekosystemet denna position och legitimitet. Trots 

att entreprenörsfiguren framställs som ett demokratiserat subjekt inom den objektiva 

marknadsekonomin fäster den sig vid maskulint och vitt kodade kroppar framom andra. Jag kommer 

i nästa delkapitel att beskriva de könade och rasifierade aspekterna av entreprenörsfiguren och 

presentera mina respondenters erfarenheter av hur det kommer till uttryck. 

 

4.2 Entreprenörsfiguren som startupekosystemets könade och rasifierade subjekt 

Jag har i ovanstående delkapitel beskrivit mina respondenters förståelse av startupdiskurser.  I sina 

skildringar av startupkulturen lyfter respondenterna ofta fram en sorts idealperson, ett startupsubjekt, 

eller förväntningar över hur en person inom startupekosystemet bör vara. Jag konceptualiserar detta 

som entreprenörfiguren. De performativa egenskaperna av entreprenörskapet blir i respondenternas 

skildringar en väsentlig del av kulturen, samtidigt som startupdiskurserna målar upp förväntningar 

för aktörer inom ekosystemet.  

Jag har i avhandlingens litteraturöversikt redogjort för entreprenörfiguren som en performativ figur 

som skapar förväntningar och ett normramverk som samtliga individer inom startupekosystemet 

förväntas leva upp till och inta som en subjektiv position. Diskurser om öppenhet, hierarkilöshet och 

hårt arbete bidrar till en demokratiserad förståelse av entreprenörsfiguren. Enligt en demokratiserad 

förståelse av figuren har alla som arbetar tillräckligt hårt, oberoende av identitetstillhörighet och 
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bakgrund, samma möjligheter att bli legitimerade som entreprenörer (jmf. Gill 2002). Diskurser om 

rationalitet, passion och heroism skapar i sin tur motstridiga förväntningar på entreprenören. Enligt 

förväntningarna måste entreprenören vara rationell men på samma gång driven och passionerad, och 

motiverad av kommunitaristiska värderingar samtidigt som hen måste utgöra ett trovärdigt subjekt 

inom en vinstdriven marknadsekonomi. I det här delkapitlet kommer jag att diskutera mina 

respondenters förståelse av entreprenörsfiguren som en performativ figur och argumentera för att en 

könad och rasifierad identifikation har en betydelse för respondenternas erfarenhet av tillhörighet till 

idealet. 

Alina har varit verksam inom teknologibranschen och startupfältet i femton år och uppfyller på många 

sätt de förväntningar som startupdiskurser ställer på entreprenörsfiguren. Hon är exempelvis driven, 

har grundat och sålt startupföretag, och förhåller sig passionerat till det hon gör. Trots det berättar 

hon att hon kontinuerligt blir bemött annorlunda än sina manliga kolleger. Teknologi och 

entreprenörskap associeras till maskulint kodade kroppar till en så hög grad att Alina, enbart genom 

att ha en kropp som avviker från den maskulina normen, inte antas veta något om teknologi, eller 

antas vara fru till ett företags grundare snarare än att själv vara en grundare: 

Alina:  Till exempel var jag på Slush och räknade hur många gånger det hände att en 

man som inte kände mig från tidigare frågade vad jag arbetade med och då jag 

började berätta för honom om projektet jag arbetar med […] avbröts jag med 

en föreläsning om hur det borde göras, eller en förklaring av kod. […] Jag gick 

från bås till bås och […] i ett skede talade jag med en ingenjör i ett bås och en 

försäljare hoppade in och skuffade undan ingenjören och säger åt mig ”ha! 

Tekniska människor, am I right? Liksom, vem förstår ens det här” [skrattar] och 

jag sa att jag förstår, jag har en teknisk bakgrund […].  Saken är att det här är 

så återkommande, när Slush ännu var litet och folk kände till mig som individ 

hände det inte lika mycket, men nu när där är en massa människor för vem jag 

bara är en godtycklig dam som promenerar runt på mässan har det blivit så 

återkommande […]. Men även när Slush var litet var det ett stående skämt bland 

utvecklarna i mitt första startupföretag att när folk kom till vårt bås och sa ”hej, 

kan jag tala med ägaren”, och de [utvecklarna] pekade på mig, sa de [folk på 

mässan] ”haha jag menar inte ägarens fru, jag menar ägaren”. 

Alina ger ovan flera exempel på hur hon blivit marginaliserad i rollen som entreprenör och blivit 

bemött som om hon vore okunnig, inkompetent, eller en utomstående. Hon berättar att hon inte kan 
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förklara de hinder hon möter inom fältet på något annat sätt än med hjälp av sin könsidentitet. Hon 

tolkar entreprenörsfiguren som maskulint kodad i bemärkelsen att figuren byggs upp av stereotypt 

maskulina värderingar och egenskaper. I och med att figuren dessutom lättare fäster sig vid maskulint 

kodade kroppar marginaliserar den följaktligen feminint kodade kroppar från positionen som 

kompetenta och legitima aktörer inom fältet.  

 

Alinas exempel är från hennes erfarenheter från teknologimässan Slush, som i mitt intervjumaterial 

utgör en återkommande referenspunkt för att hänvisa till Finlands startupekosystem. Slush är ett 

globalt erkänt evenemang, som även bidragit till att skapa Finland varumärke som en teknologi- och 

entreprenörskapsekonomi. Roundy (2016) menar att forum, som exempelvis Slush, där narrativ kan 

bli kommunicerade och utbytta, blir betydelsefulla för konstruktionen av startupekosystem. Dessa 

forum är inte enbart betydelsefulla med tanke på utbyte av narrativ, utan är också signifikanta i 

bemärkelsen att de utgör en konkret referensram för vilka sektorer och hurdana företag som på en 

tankenivå inkluderas i startupekosystemet.  

 

Slushs signifikans för formandet av startupkulturen utgör också ett exempel på hur kulturen 

manifesteras utanför organisationer och sträcker sig utanför enskilda organisationers fysiska väggar. 

Detta betonar värdet av att granska startupkulturer på en ekosystemnivå. Mina respondenter beskriver 

miljöer där studerande, arbetstagare, företagare och investerare rör sig inom samma sammanhang och 

kommer i kontakt med varandra. Respondenternas berättelser påvisar således att det inte enbart är 

företag eller organisationer som skapar de kulturella ramverken för startupkulturer. Förutom Slush 

fungerar också exempelvis mötesplatser, kontorskollektiv, startupcampus, universitet, investerare och 

studerandeorganisationer som referenspunkter för hur startupkulturer kommuniceras och konstrueras. 

 

I början av analysen har jag beskrivit olika startupdiskurser om rationalitet, öppenhet, och hårt arbete 

som förutsättning för entreprenörsfiguren. Startupdiskurserna medverkar i att skapa en bild av 

entreprenörsfiguren som demokratiserad och neutral. Diskurser om öppenhet och parallella 

neutralitetsnarrativ bidrar således till konstruktionen av startupekosystemet som en neutral miljö där 

det är kompetens, och inte identitet, som avgör vem som blir legitimerad i positionen som 

entreprenörsfigur. Tienari m.fl. (2009, 510) menar emellertid att meritokrati bygger på fastställda 

uppfattningar om vad som upplevs vara meriterande och att kompetens uppfattas som en objektiv 

distinktion som är oberoende av vem det är som gör den och på vilken basis. Genom att kategorisera 

startupsubjektet, eller entreprenörsfiguren, som neutral bortser vi från den andro- och eurocentriska 

kodningen av hur vi uppfattar neutralitet och kompetens (se t.ex. Harding 1995). Detta osynliggör de 
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maktförhållanden som fortfarande existerar i kulisserna, och skapar en verklighet där exempelvis en 

persons kön, hudfärg, funktionsförmåga och sexualitet inte har betydelse för inkludering och 

framgång. 

 

En förståelse av entreprenörsfiguren som neutral leder alltså till att figuren fäster sig vid och 

förkroppsligas i maskulint kodade kroppar (se t.ex. Bruni m.fl. 2005). I en skandinavisk kontext vilar 

enligt Stormhøj (2002, 38) idén om ett socialt medborgarskap på idealet om universalism. Inom denna 

ideologi utgör en vit, heterosexuell och manlig medborgare måttstocken och idealet, mot vilken alla 

som avviker från normen kommer att jämföras. I Alinas berättelse blir kön och könsuttryck en 

väsentlig del av erfarenheten av tillhörighet till entreprenörsfiguren. Eftersom hon avviker från den 

maskulina normen, blir de delar av hennes identitet som uppfyller förväntningarna på 

entreprenörsfiguren ignorerade och åsidosatta. Alina betonar att problemet är strukturellt. Hon 

beskriver under sin intervju olika processer genom vilka feminint kodade personer blir exkluderade 

från entreprenörsfiguren. Hon kallar processerna för ”filter”: 

Alina:  En smart kvinna på Twitter påpekade att det faktum att hon som en kvinna i 

minoritet tagit sig till toppen av ett teknologiföretag inte betyder att vem som 

helst kan göra det, det betyder att hon är en person som tagit sig igenom alla 

filter, men herregud så det finns många filter. Du måste vara otroligt envis och 

fokuserad på teknologi och förälskad i teknologi över lag för att stå ut med all 

skit, och nu menar jag inte att säga något negativt om kvinnor som säger ”fuck 

it” och hoppar av, för i något skede måste du ta ett beslut om hur många gånger 

du orkar slå huvudet mot väggen. 

Alina ger flera olika exempel på filter under vår intervju. Filtren gör det svårare eller till och med 

omöjligt för kvinnoantagna att göra entreprenörskap. Alinas exempel rör sig på många olika nivåer. 

Hon diskuterar förutom diskriminering även bland annat hur teknologi diskursivt konstrueras som 

något svårt och komplicerat som bara manliga genier klarar av. Alina reflekterar även under vår 

intervju kring bredare kulturella könsnormer, exempelvis hur mansantagna barn i högre grad än 

kvinnoantagna barn socialiseras till att spela videospel och därmed mera sannolikt kommer att 

intressera sig för teknologi i senare ålder.  

Filtren som Alina beskriver kan ses som processer som upprätthåller den maskulina kodningen av 

entreprenörsfiguren. Samtidigt som Alina beskriver filter som gör det svårare för feminint kodade 

personer att bli accepterade som entreprenörer menar hon att kvinnor måste vara envisa, fokuserade, 
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förälskade i teknologi och ”villiga att stå ut med all skit” för att klara sig inom fältet. Jag tolkar det 

här inom ramen för entreprenörfiguren som ett performativ. Alina beskriver kvinnors aktörskap inom 

ramen för den maskulina normen och menar att de genom att göra entreprenörskap kan bli 

framgångsrika (se även t.ex. Hämäläinen 2016; Alfrey & Twine 2016). Hennes egna erfarenheter 

antyder emellertid att framgång inte nödvändigtvis betyder att en feminint kodad person någonsin 

fullständigt kommer att erkännas som en entreprenör – hon kommer alltid i första hand att tolkas som 

en kvinna.  

Maria berättar att hon ibland har upplevt att hon måste inta rollen som en av killarna för att motverka 

exkludering. Hon menar att det är en metod för att smälta in, vilket stämmer överens med 

Hämäläinens (2016) iakttagelse att kvinnor inom IKT-fältet utövar maskulinitet för att bli inkluderade 

och legitimerade. Även Lauren Alfrey och France Winddance Twine (2016) upptäckte liknande 

mönster i sin studie om ickebinära LGBTQ personer verksamma inom teknologifältet i San Francisco. 

Alfrey och Twine (2016, 45) förklarar att individer som distanserar sig från traditionell heterosexuell 

femininet är framgångsrika i att navigera fientligheter på arbetsplatsen, samtidigt som forskarna 

menar att en dylik strategi förstärker strukturer som gynnar mansantagna arbetstagare. Maria är 

medveten om det kapital som maskulinitet medför inom fältet, hur maskulinitet legitimerar en 

individs position som entreprenör och hur entreprenörsfiguren inte rymmer femininitet. Hon 

beskriver sin erfarenhet från en organisation inom det finska startupekosystemet så här: 

Maria:  Jag har varit där och sett kvinnor som klär sig alldeles för sexigt för en 

startupkultur. Okej det där var elakt sagt. Jag känner att jag är tvungen att säga 

något om det för de tror att de får uppmärksamhet och blir inkluderade genom 

att klä sig så, men i stället blir de inte tagna på allvar och blir dåligt behandlade 

för att de bara är sådana där startup-wannabe-chicks. [...] Kvinnorna blir sedda 

som objekt och blir inte tagna på allvar, och jag är egentligen inte ledsen över 

att kvinnorna gör så utan jag är ledsen för att kulturen är sådan att om en kvinna 

klär sig mer feminint så är alla liksom så där, och det är fel. 

Hennes tolkning av vad hon erfarit är att femininitet gör att en individ blir marginaliserad och 

utesluten ur entreprenörsfiguren, och att kvinnor som klär sig sexigt inte blir tagna på allvar. Hon 

säger att hon är ledsen över att kvinnor blir behandlade så, men samtidigt har hon lärt sig att själv inta 

rollen som en av killarna för att personligen slippa bli positionerad som ”bara” kvinna.  En person 

som utövar femininitet och klär sig feminint kan endast ses som en kvinna och kommer inte att bli 

tagen på allvar eller tolkad som entreprenör. Ett utövande av maskulinitet och att klä sig maskulint 
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legitimerar däremot en person i positionen som entreprenör och uppfattas som neutralt (även om det 

i kontexten av startupekosystem handlar om huvtröjor snarare än kostymer). Ur Marias beskrivning 

urskiljs en underliggande maktstruktur där maskulinitet värderas i högre grad än femininitet.  

Maria identifierar sig starkt med vissa delar av entreprenörsfiguren, men har samtidigt negativa 

erfarenheter som hon försöker tolka i förhållande till sin positiva bild av startupekosystemet. Som 

tidigare nämnt har hon lärt sig att inta rollen som en av killarna för att smälta in i en startupmiljö och 

inte gå emot de förväntningar som entreprenörfiguren lägger på individer inom ekosystemet. Hon 

urskiljer ändå andra sätt på vilka hon avviker från entreprenörsfiguren och berättar att hon därför 

tidvis har svårt att tolka sina erfarenheter. Hon associerar sina erfarenheter med att hon är kvinna, 

men även designer och introvert. Hennes erfarenheter bottnar därmed i och färgas av intersektionen 

av olika identiteter: 

Maria:  Jag kopplar alltid ihop design med de erfarenheter jag har – orsakas de av att 

jag är kvinna eller av att jag är designer? Jag är säker på att även designers 

blir diskriminerade, så jag vet inte, jag kan liksom inte skilja dem från varandra. 

Men på vissa ställen har jag haft jättebra erfarenheter och på vissa andra, nja, 

jag tror att för att jag är kvinna så har min röst inte blivit hörd. Men sedan är 

jag ju också introvert och är inte alltid först med att göra mig hörd och föra fram 

mina åsikter och jag slåss inte för mina åsikter, så, jag vet inte. 

Maria berättar att hon vet att designers blir diskriminerade på startupfältet. Det framkommer inte 

under vår diskussion varför hon vet det eller hur det kommer till uttryck, men hon hävdar att hennes 

erfarenheter av utanförskap inte enbart färgas av hennes könsidentitet, utan även av hennes identitet 

som designer och introvert. Genom att identifiera sig enligt dessa kategorier konstruerar Maria 

samtidigt en bild av en person som legitimeras som den ideala entreprenörsfiguren: någon som inte 

är feminint kodad, designer eller introvert. Samtidigt utgör designer en position som ofta har stort 

inflytande inom startupföretag. Marias erfarenhet är från ett företag där hon var den enda designern 

och där alla andra kvinnor inom företaget hade assistentpositioner. Dessutom var företaget verksamt 

inom en domän som hon upplevde vara särskilt mansdominerad, vilket kan ha påverkat hur hon 

behandlades. Med tanke på den begränsade omfattningen av den här avhandlingen har jag inte 

möjlighet att göra en djupdykning i designern som position inom startupekosystemet, men vill ändå 

poängtera att Marias erfarenhet av utanförskap färgas av intersektionen av flera identiteter. 
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Det Alina och Maria beskriver utgör vad Bruni m.fl. (2005) definierar som entreprenörmentalitet 

(jmf. Governmentalitet, Foucault 1991) – ett system av sanningar berörande entreprenörskap som 

legitimerar vissa personer och marginaliserar andra (Gill 2014). Jag vill vidare poängtera att 

entreprenörsfiguren inte utgör en konkret eller verklig person, och hänvisar inte heller till 

entreprenören som en yrkesbild. Entreprenörsfiguren utgörs inte heller av en uppsättning av regler 

som avsiktligt exkluderar vissa personer, eller ett maktorgan som försöker utöva kontroll över andra. 

Entreprenörsfiguren är däremot en ideologisk sanning, en konstruktion av olika antaganden och 

uppfattningar som styr vem vi anser vara en legitim entreprenör och vems idéer som upplevs vara 

innovativa, kreativa och passande entreprenörsandan (Bruni m.fl. 2005; se även Foucault 1991). 

Entreprenörsfiguren är ett ideal som vi inte nödvändigtvis alltid inser att vi besitter och som utövar 

makt genom att legitimera vissa personer och marginalisera personer som inte uppfyller de 

förväntningar vi har.  

Entreprenörsfiguren som performativ reproduceras och upprätthålls genom att vi på ideologisk nivå 

ger denna sanningskonstruktion legitimitet och strävar efter att leva upp till de krav och förväntningar 

som figuren ställer på oss. Samtidigt är entreprenören som performativ figur idealiserad och kan inte 

aktualiseras, vilket innebär att individer ständigt måste utöva entreprenörskap för att upprätthålla sin 

position och legitimitet. De praktiker av exkludering och marginalisering som denna legitimering 

innebär upprätthåller och reproducerar i sin tur entreprenören som figur. Idealet av entreprenörfiguren 

kan ändå utmanas och den här avhandlingen ämnar bidra till denna kritik. 

Alina påpekar under vår diskussion att personer inte enbart marginaliseras på grund av sin 

könsidentitet utan även på grund av ras, och beskriver startup- och teknologifältet i Finland som 

övergripande vitt. Emma, som är den enda av mina respondenter som uppger sig bli rasifierad i sin 

vardag, berättar att en vithetsnorm i hennes erfarenhet genomsyrar hela fältet – ända från de personer 

som är aktiva inom studerandeorganisationerna till personer i beslutsfattande poster inom 

inflytelserika företags och organisationers styrelser. Sara Ahmed beskriver i sina verk (2007; 2012) 

hur en kropp kan förändra ett rum och rubba status quo genom att bara kliva in i det. En icke-vit 

kvinna behöver inte ens säga något för att ändra stämningen i ett rum, det räcker med att hon stiger 

in i rummet för att rubba hur personer som tillhör normen besitter och navigerar ett rum. När Emma 

berättar om sin erfarenhet av utanförskap säger hon att hennes utanförskap syns. Hon hänvisar här till 

att hon som feminint kodad och rasifierad enbart behöver befinna sig i ett rum, synas, för att hennes 

utanförskap ska aktiveras.  
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Det här kan ses som ett exempel på hur entreprenörsfiguren förkroppsligas i vita och maskulina 

kroppar, och kan förstås i enlighet med Ahmeds (2007; 2012) Hardings (1995) och Størmhojs (2002, 

38) beskrivningar av hur neutralitet associeras med bland annat vithet och maskulinitet.  När jag ber 

Emma beskriva hur hennes erfarenheter påverkat hennes tolkning av startupfältet säger hon: 

Emma: Just nu känns det som att kanske det [startupfältet] då inte är för mig. Det finns 

många saker i världen och kanske den här saken i Finland åtminstone inte är för 

mig, [...] Och för att det inte finns så många icke-vita eller överhuvudtaget 

kvinnor så känns möjligheterna begränsade. 

Emma berättar att Finlands startupekosystem inte känns som hennes plats. Hennes erfarenhet 

härstammar inte från en enskild organisation, utan hon refererar till ett bredare sammanhang av olika 

organisationer och föreningar, med andra ord, startupekosystemet. Hon säger att avsaknaden av icke-

vita och kvinnor inom detta sammanhang får henne att känna att möjligheterna inom fältet är 

begränsade för henne. Ordvalet ”icke-vita” understryker hur vithet även inom startupekosystemet 

utgör det neutrala och måttstocken som allt annat får existera i relation till (se t.ex. Stormhøj 2002; 

Ahmed 2007). I Emmas erfarenhet är det inte bara värderingar och egenskaper som skapar tillhörighet 

till ekosystemet utan även en persons fysiska kropp. Att göra entreprenörskap är således lättare för 

dem som fyller den vita och maskulina normen. De som inte tillhör normen har mindre 

handlingsutrymme samtidigt som de i högre grad måste bevisa sitt entreprenörskap genom 

performativa handlingar.  

Jag har i det här delkapitlet beskrivit respondenternas tolkningar av entreprenörsfiguren och 

argumenterat för att figuren är könad och rasifierad. Entreprenörsfiguren upplevs förutom som ett 

performativ även som ett ideal, som fäster sig vid i synnerhet vita och maskulina kroppar. Att bli sedd 

som en legitim och kompetent aktör inom startupekosystemet kräver ett utövande av maskulinitet, 

samtidigt som att bli kodad som kvinna eller rasifierad marginaliserar en individs ansats att göra 

entreprenörskap. Även om entreprenörsfiguren enligt min analys är specifik för startupekosystemet, 

följer konstruktionen av figuren ett universellt mönster där det maskulina och vita värderas högre än 

det feminina och icke-vita (se t.ex. Ahmed 2007; Harding 1995; Stormhøj 2002). Slutligen bör det 

poängteras att entreprenörskapet, eller att bli exkluderad från det, kretsar kring en intersektion av 

olika identitetstillhörigheter. Entreprenörsfiguren bör därför granskas ur ett normmedvetet perspektiv 

genom att beakta samverkan mellan alla de identiteter som tillsammans skapar uppfattningen om den 

ideala startupprofilen.  
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4.3 Startupekosystemets kontextuella implikationer för jämställdhet och mångfald 

I mitt intervjumaterial urskiljer jag att jämställdhet och mångfald diskuteras på ett paradoxalt sätt. 

Samtidigt som respondenterna menar att jämställdhets- och mångfaldsfrågor har fått mera synlighet 

inom startupekosystemet åskådliggör deras berättelser att de upplever att det är svårt att ta ämnet till 

tals. Butler (1993, 108) hävdar att ett ämne inte kan tilldelas socialt erkännande, utan att ett ämne 

formas genom att bli socialt erkänt. Jag är därför i min avhandling intresserad av att utforska vad 

diskurser om startup och entreprenörsfiguren gör i frågan om jämställdhet och mångfald – hur de 

påverkar vem som blir legitimerad som kunskapssubjekt, hur jämställdhetsdiskurser tolkas och 

förstås, och hur det här producerar tystnader kring jämställdhet och mångfald. 

I det här delkapitlet kommer jag att diskutera hurdana implikationer som startupekosystemet som 

kontext har för jämställdhet och mångfald. Jag kommer att börja med att beskriva hur entreprenören 

som en könad och rasifierad figur påverkar kvinnornas möjligheter att lyfta fram frågor om 

jämställdhet och mångfald genom att frånta dem positionen som kunskapssubjekt. Efter det kommer 

jag att beskriva kvinnornas tolkning av jämställdhetsdiskurser inom det finska startupekosystemet 

som icke-performativa (yttranden som inte skapar det de namnger) och kort sammanfatta betydelsen 

av tystnader kring jämställdhet och mångfald. 

 

4.3.1  Entreprenörsfiguren som kunskapssubjekt 

I tidigare delkapitel har jag beskrivit respondenternas förståelse av entreprenörsfiguren som en 

maskulint kodad norm och argumenterat för att startupdiskurser som bakgrund bidrar till att 

entreprenören förmodas vara neutral. Neutralitet associeras i regel med maskulinitet (se t.ex. Harding 

1995) och feminint kodade subjekt legitimeras sålunda inte som kunskapsinnehavare, medan personer 

med maskulint kodade kroppar får en privilegierad position som neutrala, objektiva kunskapssubjekt. 

Jag vill i det här delkapitlet analysera hur uppfattningen om entreprenörsfiguren som det ideala, 

neutrala kunskapssubjektet förhåller sig till kvinnornas erfarenheter av att lyfta fram frågor om 

jämställdhet och mångfald inom startupekosystemet. 

Kunskapssubjektets legitimitet utgör ett centralt tema i mina respondenters beskrivningar av 

jämställdhetsdiskurser inom fältet. Alina nämner under vår intervju ”männen i mitten”. Hon beskriver 

dessa som mansantagna personer som befinner sig i mitten av två ytterligheter; uttalade feminister 

och jämlikhetskämpar i den ena ändan och öppna misogynister i den andra ändan. De två 

ytterligheterna är enligt Alina högljudda och synliga i fråga om sina åsikter, medan männen i mitten 
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delvis är medvetna om den ojämlikhet och diskriminering som vissa människor utsätts för men väljer 

tystnad framom att säga till: 

Alina:  Men det som behövs är mera män som lägger märke till saker och engagerar 

sig, jag menar inte att de ska dyka in som storslagna hjältar, utan genom att högt 

säga ”Hej! Du gör den där saken igen” [skrattar] eller ”Hej! Det där du sa, det 

var en bra poäng och jag är glad att [din kvinnliga kollega] sa det redan 

tidigare” [skrattar]. För ibland ser männen i mitten det som ett känsligt ämne 

som inte kan röras, liksom de kanske ser det men de förblir tysta för att de inte 

vill skämma ut killen som sade något, och så vill de inte få rykte om sig som en 

social justice warrior, så de förblir tysta i stället och så blir det bara en obekväm 

tystnad. 

I kontrast till den tysta och neutrala mannen i mitten använder Alina begreppet ”social justice warrior” 

(ungefär ”kämpe för social rättvisa” på svenska) för att hänvisa till en profil som passar uppfattningen 

om den passionerade entreprenören. Begreppet social justice warrior har en direkt koppling till 

teknologifältet i och med att det under Gamergate-kontroversen 2014 började användas i 4chan, 

Twitter och Reddit som en förnedrande term för personer som står upp mot diskriminering, kränkande 

behandling och sexuella trakasserier, med avsikten att kamma åt sig ”godhetspoäng”. I min tolkning 

avviker Alinas skildring av begreppet från detta. Jag förstår i stället social justice warrior i den kontext 

som Alina beskriver som en manlig figur som högljutt står upp emot orättvisa och på grund av detta 

upplevs som svår eller provokativ. Trots sin negativa konnotation är social justice warrior en figur 

som legitimeras i sin position som kunskapssubjekt. Social justice warrior är en identitet som Alina 

beskriver att personer nödvändigtvis inte vill associeras med, men som ändå på grund av sin 

maskulina kodning får legitimitet som kunskapssubjekt.  

På många sätt kan mannen i mitten anses representera den neutrala, rationella entreprenörsfiguren. 

Samtidigt ska entreprenörsfiguren inom kontexten av startupdiskurser vara driven och passionerad, 

vilket representeras av social justice warriorn. Den tysta mannen i mitten versus den högljudda social 

justice warriorn återspeglar den motstridiga förståelsen av entreprenörsfiguren. Mannen i mitten 

upprätthåller sin legitimitet genom en tyst neutralitet, medan en social justice warrior utövar 

entreprenörskap genom att passionerat uttala sig om orättvisor. Därmed påvisar den motstridiga 

förståelsen av entreprenörsfiguren hur maskulint kodade kroppar kan upplevas uppfylla idealet på ett 

okomplicerat sätt och därigenom bli legitimerade som kunskapssubjekt i kontexter där feminint 
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kodade kroppar mera sannolikt fråntas sin legitimitet. Parallellt till det här nämner Maria att hon 

upplever att det är lättare att ge ordet åt en man i diskussioner som berör jämställdhet: 

Maria:  Det är lättare att ge ordet åt en man för jag vill höra vad han säger och för att 

om jag börjar leda konversationen så blir det bara en sådan där grej att ”ahh, 

kvinnor”, du vet. 

Maria menar att om hon i positionen som kvinna tog upp frågor om jämställdhet skulle hennes ord 

bli marginaliserade. Diskurser om rationalitet och passion är könskodade och samma regler gäller 

därför inte för kvinno- som mansantagna personer. Då en man lyfter fram frågor om jämställdhet blir 

han inte nödvändigtvis bemött på det mest positiva sätt, men hans ord får legitimitet och hans position 

som kunskapssubjekt valideras. Däremot antyder Maria att hon på grund av sin könsidentitet blir 

tolkad på ett annorlunda sätt då hon talar om samma frågor. Ett liknande fenomen påvisas av Micaela 

Stierncreutz (2020), som i sin magisteravhandling drar slutsatsen att en kunskapsinnehavares 

förmodade neutralitet utgör en nyckel till att ge jämställdhetsfrågor vikt och legitimitet. En förmodad 

neutralitet validerar män som neutrala, rationella kunskapssubjekt, och belyser hur 

jämställdhetsarbete förstås på ett könat sätt. 

Maria Törnqvist (2008, 85) menar att i stället för att se mäns privilegium i ett motsatt förhållande till 

jämställdhet, uppfattas deras maktposition som en nyckel till att skapa förändring. Mäns deltagande 

utgör en väsentlig insats inom jämställdhetsinitiativ, eftersom mäns medverkan upplevs höja 

prestigen för vad som tidigare betraktades vara en ”kvinnofråga”. Även i respondenternas berättelser 

får män en central roll. Alina beskriver exempelvis hur mäns handlingar, men även avsaknad av 

handlingar, bidrar till att reproducera den diskursiva politik som råder om jämställdhet, och 

upprätthålla kulturer där trakasserier och diskriminering sker. I Alinas berättelse blir männen i mitten 

och deras tystnad kring frågor om jämställdhet alltså performativ. Det viktiga är inte tystnaden i sig 

utan vad den gör – vad som händer då något förblir osagt (Butler 1997; Hall 1999).  Alina anser att 

männens engagemang och röster vore nyckeln till att skapa en hållbar, långsiktig förändring. 

Samtidigt blir deras tystnad i hennes erfarenhet performativ genom att den tillåter skadliga strukturer 

upprätthållas och reproduceras.  

Även de andra respondenterna reflekterar kring tystnader, eller tystnaders performativitet – vad 

tystnaderna gör. Emma beskriver en ”tyst acceptans” som något brett och omfattande snarare än en 

isolerad händelse eller ett undantagsfall, och hon noterar att acceptansen gäller sexuella trakasserier 

och diskriminering men även annat dåligt beteende. Emma berättar om hur inflytelserika personer 
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som haft stor betydelse och påverkat startupfältet i Finland kommer undan med dåligt beteende på 

grund av sin status. Hon berättar att de fortsättningsvis tillåts tillträde till stängda forum, nätverk och 

betydelsefulla poster, trots att det är allmänt känt att de trakasserat kvinnor inom fältet eller på andra 

sätt missbrukat sin maktposition. Hon menar att det möjliggörs genom tystnader. Hon berättar: 

Emma: Just nu tycker jag att det existerar en tyst acceptans av allt dåligt beteende. Jag 

tycker inte att det är okej att pressa människor tills de får panikattacker [...], 

men det har blivit en normal praxis, och jag vet att alla inte vågar tala om det 

[...] nog talar vi ju tjejerna sinsemellan men om reaktionen är vad de har varit 

så vill en ju inte öppna munnen. 

I Emmas berättelse blir tystnaden på fältet performativ genom att den signalerar acceptans och 

möjliggör att vissa personer inom fältet utnyttjar sin maktposition. Emma hänvisar även i citatet till 

att bli bemött på ett negativt sätt då en bryter tystnaden, och att det gör att det blir svårare att i 

framtiden lyfta fram problem. Männens deltagande blir viktigt eftersom de representerar 

entreprenörsfiguren, den ideala, exemplariska och legitima aktören inom startupekosystemet, aktören 

som representerar innovation och framgång. I Emmas berättelse blir hon som kvinna negativt bemött 

då hon lyfter fram jämställdhetsfrågor, medan männen i Alinas berättelse stämplas som social justice 

warriors om de gör det samma. Som tidigare nämnt har social justice warrior inte nödvändigtvis de 

mest positiva konnotationer, men uppfattas ändå som ett legitimt kunskapssubjekt.  

Törnqvist (2008, 85) föreslår att det värde vi sätter på mäns deltagande förstärker uppfattningen om 

mäns maktposition över kvinnor, samtidigt som det återspeglar mäns låga intresse för 

jämställdhetsfrågor. Det här reflekteras även i Alinas och Emmas erfarenheter av diskursiv politik 

kring jämställdhetsfrågor inom startupekosystemet. Trots narrativ om öppenhet och rationalitet 

möjliggör startupekosystemet som kontext en exkluderande struktur, en värdesättning av vita män på 

bekostnad av andra som avviker från normen, och en diskursiv politik gällande jämställdhetsfrågor. 

Medan en vit och maskulint kodad kropp representerar neutralitet och blir legitimerad som 

kunskapsinnehavare, innebär en feminint kodad kropp att individen blir associerad med ideologi, 

emotioner och irrationalitet (se t.ex. Harding 1995). Flera av mina respondenter har upplevt sig bli 

negativt bemötta då de lyft upp jämställdhetsfrågor eller erfarenheter av sexism och trakasserier inom 

fältet. I deras berättelser handlar det inte nödvändigtvis om vad en säger, utan vem som säger det. 

Maria berättar exempelvis att hon upplevt att jämställdhetsfrågor som fått mycket uppmärksamhet i 

media, exempelvis #metoo-kampanjen och den låga andelen kvinnodrivna företag som får 
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kapitalinvestering, inte tagits på allvar inom startupekosystemet. Hon poängterar att feminint kodade 

individer som lyft upp temat snabbt blivit förbisedda och avvisade. Även Alina berättar att hon 

upplevt att hon som kvinna blivit bemött på ett nedvärderande sätt då hon tagit upp 

jämställdhetsproblematik inom fältet: 

Maria:  Jag kommer inte ihåg enskilda händelser, eller jag minns situationerna men jag 

minns inte vad som sades, men jag minns situationerna och känslan och pratet, 

liksom att ingen tar det på allvar och ju mer du som kvinna talar om saken desto 

mer kollar de på dig så där att [fnyser], ”nu bara hetsar du upp dig som en 

kvinna”.  

Alina:  Om du klagar för mycket kommer du att placeras i kategorin ”någon som är 

överkänslig”, och efter det kommer de inte att lyssna på något du har att säga. 

Maria och Alina beskriver ovan hur feminint kodade individer som lyfter fram jämställdhetsfrågor 

och -problem blir kategoriserade som ”överkänsliga” och ”kvinnor som hetsar upp sig för ingenting”. 

Samtidigt som feminint kodade kroppar automatiskt blir uteslutna från positionen som 

kunskapssubjekt blir de, genom att uppmärksamma andra individer om de problem de ser, 

konstruerade som problematiska, hetsiga eller överkänsliga. Efter att ha placerats i den här kategorin 

menar Alina att det du säger (och din framtida kritik) kommer att bli tolkad som känslobaserad. Den 

här processen utgör en tystnadsskapande mekanism som å ena sidan förhindrar individer från att 

överhuvudtaget nämna problem, men som å andra sidan även ifrågasätter personers trovärdighet ifall 

de väljer att ta upp teman som motsätter sig vissa förgivettagna antaganden om startupkulturer. 

Mekanismen exkluderar feminint kodade individer ur den grupp som har tillstånd att tala om teman 

som berör jämställdhet. Samtidigt marginaliseras individer som de facto öppnar munnen. 

Emma berättar att hon uppfattar startupfältet i Finland vara så litet att hon måste akta sig för vem hon 

berättar om sina erfarenheter för. Hon beskriver en händelse där hon blev trakasserad av en person 

med socialt anseende som är verksam i en prestigefylld organisation inom startupekosystemet. Efter 

en konfliktfylld konfrontation med personen i fråga kände hon sig tvungen att tala med två av 

organisationens styrelsemedlemmar. De förhöll sig passivt till hennes berättelse, och hävdade att det 

lät som att hon hade personliga problem med personen som trakasserat henne. Emmas berättelse utgör 

ytterligare ett exempel på hur feminint kodade individer (och i Emmas fall även personer som blir 

rasifierade) fråntas positionen som kunskapssubjekt på grund av sin identitet. När jag frågar Emma 
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hur sådana här erfarenheter påverkat hennes möjligheter att ta trakasserier och diskriminering till tals 

säger hon: 

Emma: Det påverkar nog. 

Naomi: På vilket sätt? 

Emma: På det sättet att när jag har tagit saker till tals och inget har hänt och 

reaktionerna har varit så dåliga, så har jag nog inte mera lust att ta upp saker 

eller annars heller delta i gemenskapen, eller jag upplever det inte vara för mig 

längre. 

Emma har lärt sig att det inte är värt att tala om sina negativa erfarenheter. Hon har avlägsnat sig från 

startupekosystemet, har inte längre lust att delta eller bidra till det, och delar numera endast med sig 

av negativa erfarenheter inom fältet med en utvald grupp individer som hon vet att har liknande tankar 

kring jämställdhet och mångfald som hon själv har. Hon känner sig inte heller bekväm med att dela 

med sig av sina erfarenheter med exempelvis media, eftersom hon oroar sig för att det skulle gå att 

känna igen henne och att en stor del av personerna som är verksamma inom startupfältet skulle börja 

hata henne.  

Emmas berättelse påvisar att en analys av startupkulturer inte kan begränsas till enskilda företag eller 

organisationer. Hennes erfarenheter har påverkat hennes uppfattning av startupekosystemet som 

helhet, i kontrast till Maria och Lena, som tolkar sina erfarenheter som kopplade till enskilda 

organisationer eller personer (se s. 33). Emma berättar att startupfältet är litet och att alla känner alla. 

Rädslan att bli hatad eller utfryst handlar således inte endast om organisationen eller kollegerna, utan 

om hela det större sammanhang av människor och organisationer som startupekosystemet 

representerar. Det här förbises om vi enbart granskar startupkulturen på en organisationsnivå. Därför 

bör startupkulturer granskas på ekosystemnivå, vilket jag argumenterat för tidigare i avhandlingen. 

Fairclough (1992, 93) beskriver förlägenhet och rädsla som kontrollstrategier som skapar tystnader i 

en kamp, där olika diskurser konkurrerar om tolkningsföreträde. Emmas rädsla att bli negativt bemött 

utgör alltså en kontrollstrategi som förhindrar att hon offentligt ifrågasätter den hegemoniska 

förståelsen av startupkulturer. Tystnader förhindrar oss från att namnge och erkänna normen, vilket 

konstruerar maktpositionen som normen besitter som något normalt och självklart. Marion Macalpine 

och Sheila Marsh (2005, 442–443) föreslår exempelvis i sin essä om vithet och makt i organisationer 

att tystnader kring ras och etnicitet skapar en förgivettagen sanning av neutralitet, som förhindrar att 



53 
 

frågor som bryter neutralitetsnarrativet tas upp. Tystnad kan därmed ses som en handling som 

reproducerar en social diskurs inom vilken normer och makthierarkier inte erkänns. I enlighet med 

Macalpine och Marsh (2005) utgör tystnader i mina respondenters berättelser en diskursiv mekanism 

som upprätthåller status quo. 

Även Lena har blivit bemött negativt då hon försökt tala om jämställdhetsfrågor. Hon berättar att hon 

efter att ha talat med sin arbetsledare om sexismen hon erfarit blev straffad genom att flyttas till en 

annan avdelning och anklagad för att skapa negativ stämning. Jag vill här dra paralleller till Ahmeds 

(2010) koncept ”the feminist killjoy”, den feministiska glädjedödaren. Ahmed myntade begreppet för 

att beskriva hur feminister positioneras som glädjedödare i en sexistisk värld. Enligt Ahmed (2010) 

är feministiska glädjedödare personer som förstör andras glädje genom att vägra sluta sig till ett 

narrativ om lycka – om att allt är bra här, att sexism eller rasism inte finns hos oss. Genom en 

performativ analys skapar den feministiska glädjedödaren problemet genom att tala om det (se 

Ahmed 2012, 179), vilket ytterligare fungerar som en tystnadsskapade mekanism. Genom att ta 

initiativ till diskussioner om sexism har Lena, Maria, Emma och Alina, precis som den feministiska 

glädjedödaren, blivit anklagade för att vara negativa, överkänsliga, eller själva skapa sina problem. 

Sammanfattningsvis förmedlar respondenterna att de blivit marginaliserade som 

kunskapsinnehavare. De paradoxala förväntningarna på entreprenörsfiguren, enligt vilka en individ 

samtidigt bör vara både rationell och passionerad, återspeglar hur figuren utgör ett ideal som inte kan 

innehas eller uppfyllas. Den sociala konstruktionen av rationalitet (Harding 1982) möjliggör ändå att 

figuren lättare fäster sig vid maskulint kodade kroppar och legitimerar dem som kunskapssubjekt.  

Mäns deltagande i jämställdhetsfrågor anses därför inom startupekosystemet vara avgörande för 

frågornas legitimitet. Det här understryker hur maskulinitet fortsättningsvis värderas högre än 

femininitet, även inom den neutrala premiss som startupdiskurser målar upp. 

 

4.3.2 Icke-performativ jämställdhet 

Som jag tidigare i avhandlingen argumenterat, blir jämställdhet och mångfald invävda i den 

diskursiva konstruktionen av startupkulturen som öppen och hierarkilös. Mina respondenter anser att 

jämställdhetsfrågor fått mera synlighet inom startupekosystemet, exempelvis tack vare att vissa 

organisationer med högt anseende engagerat sig mera i jämställdhet och mångfald. Samtidigt 

beskriver respondenterna erfarenheter som motbevisar den här bilden av startupekosystemet. I min 

analys formar startupdiskurser och entreprenörsfiguren förutsättningar för icke-performativa 
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diskurser. Sara Ahmeds (2012) koncept icke-performativitet hänvisar till yttranden som misslyckas 

med att skapa vad de säger. I det här delkapitlet kommer jag att beskriva och analysera icke-

performativa diskurser om jämställdhet och mångfald. 

Jag har tidigare i avhandlingen beskrivit startupdiskurser om bland annat öppenhet, rationalitet och 

hårt arbete. Diskurserna bidrar till en demokratiserad bild av entreprenörsfiguren, enligt vilken vem 

som helst (som arbetar tillräckligt hårt) kan uppfylla idealet av entreprenören och genom detta bli 

legitimerad. Dessa diskurser skapar en förståelse av jämställdhet som i sin funktion blir icke-

performativ i och med att den osynliggör könade och rasifierade makthierarkier. Respondenternas 

referenspunkter för startupekosystemet utgörs inte enbart av startupföretag utan också av 

studerandeorganisationer för personer intresserade av entreprenörskap. Diskurser som är specifika 

för startupfältet manifesteras och konstrueras alltså inte enbart på en organisationsnivå utan också på 

en ekosystemnivå. Studerandeorganisationer utgör i mitt material en synlig del av 

startupekosystemet. Maria berättar att hon tycker att jämställdhet börjat diskuteras mera inom 

studerandeorganisationerna. Hon ger ett exempel över hur hon uppfattat att det har diskuterats och 

berättar att en jämn(are) könsfördelning upplevs betyda uppnådd jämställdhet: 

Maria:  Jag tror att det upplevs ha blivit mera neutralt när det kommit in flera kvinnor 

[...] När jag talade med en person så sa hen att hen inte ens fattat, eller att hen 

upplevt att startupvärlden befinner sig i ett jämställt läge [...] för att män och 

kvinnor är jämlikt representerade här. 

Maria berättar att studerandenätverket tidigare varit mansdominerat men att det under de senaste åren 

har tagit in fler feminint kodade personer i styrelsepositioner, vilket upplevs peka på uppnådd 

jämställdhet. En dylik förståelse av jämställdhet åberopar en liberal ideologi (se Bonilla-Silva 2010; 

Lazar 2007), enligt vilken alla individer, oberoende av bakgrund och identitetstillhörighet, har samma 

möjligheter. Detta osynliggör de makthierarkier som fortsättningsvis placerar vita män i en 

maktposition. Denna förståelse antar också att alla kvinnor är varandra lika, vilket omformulerar de 

svårigheter kvinnor har till personliga problem. På detta sätt döljs de sociala och materiella 

begränsningar som olika grupper av kvinnor fortfarande står inför. Därutöver tyder det på en sorts 

individualism där endast personliga friheter och framgångar har signifikans (Lazar 2007, 154). Med 

andra ord skapar startupdiskurser och entreprenörsfiguren performativt en liberal förståelse av 

jämställdhet, som i sin essens förblir icke-performativ.  
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Icke-performativa jämställdhetsdiskurser utgör ett centralt tema i mina intervjuer och respondenterna 

beskriver under våra diskussioner olika startupdiskurser med koppling till jämställdhet och mångfald. 

Emma berättar exempelvis att hon upplever att genomskinlighet och öppenhet är centrala delar av hur 

startup skildras som kultur, trots att hon identifierar en konflikt mellan detta och sina egna 

erfarenheter; 

Emma: På jättemånga ställen säger de att de är genomskinliga och öppensinnade och 

att en till exempel inte behöver kunna finska eller ha avslutat studierna, men jag 

har ändå varit med om många överraskande situationer som jag har upplevt 

vara ganska diskriminerande. Då jag skulle söka en efterträdare åt mig själv till 

organisationen där jag arbetade så hade jag exempelvis velat öppna 

rekryteringen så att den skulle ha funnits på internet och att vem som helst kunde 

ha sökt [...] Det överraskade mig att de gör så stor sak av att de är genomskinliga 

och öppna [...] men ändå måste det vara någon från insidan som rekryteras och 

det blir viktigt vem du känner och hur inne du är. 

Emma berättar om när hon skulle söka en efterträdare åt sig i organisationen där hon arbetade. Hon 

upplevde då att diskurser om öppenhet och genomskinlighet inte uppfylldes, utan att organisationen 

i stället ville anställa någon som redan befann sig i den inre cirkeln. Jag tolkar Emmas berättelse som 

att hon menar att ett öppet och genomskinligt tillvägagångsätt skulle ge bättre förutsättningar för 

jämlik rekrytering, men att det förblir tomma ord. Samtliga respondenter medger att jämställdhet och 

mångfald diskuteras inom fältet, men precis som i Emmas berättelse framstår någon sorts missnöjdhet 

i sättet de beskriver det. Jag ser ett samband mellan respondenternas missnöjdhet och diskursernas 

icke-performativitet. Då en individ upprepade gånger upplever att vissa yttranden förbli tomma ord, 

blir det lätt att förhålla sig misstroget till dem.  Lena berättar exempelvis under vårt samtal om hur 

jämställdhet och mångfald diskuterades i ett företag som hon arbetat på;  

Lena:  Det har tagits upp att vi behandlar alla jämlikt och är öppna mot personer med 

olika bakgrunder, sexuella inriktningar och kön […] Men det är bara vackra ord 

som folk säger. 

Lena beskriver i citatet ovan att företagets yttranden om jämlikhet ”bara är vackra ord”, vilket 

understryker deras icke-performativitet. I Ahmeds tolkning innebär icke-performativa yttranden inte 

att handlingens avsikt misslyckats eller att förutsättningar för att lyckas skulle saknas. Däremot menar 

Ahmed att icke-performativa yttranden genom att namnge effekter undviker att sätta i gång de 
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effekter de namnger (2012, 117). Hon menar med andra ord att då en organisation eller institution 

benämner sig själv som inkluderande, är det mer sannolikt att rasistiska och sexistiska handlingar 

förblir dolda och trycks ner (Ahmed 2012; 2006). Att kalla sig antisexist och antirasist fungerar i detta 

sammanhang som substitut för faktiska antisexistiska och antirasistiska handlingar. Uttalanden om 

jämställdhet har med andra ord i Lenas berättelse möjliggjort att människor slipper göra inkluderande 

handlingar. Ett utlåtande utan omkringliggande handlingar förblir, precis som Lena säger, bara 

vackra ord.  

 

En annan fråga som är väsentlig i frågan om icke-performativa diskurser är de villkor inom vilka 

diskurserna framstår. Diversitet och inkludering har blivit modeord inom en kapitalistisk 

businesskontext i och med att en mångfaldig personal ses ha positiv effekt på produktutveckling, 

problemlösning och riskhantering (Hong & Page 2004). Det här kan också anses ha en betydelse för 

hur företag brandar sig för att få investering. Lena berättar att hon har arbetat för ett par startupföretag 

där ledningen uttryckligen angivit att de vill anställa flera kvinnor. Hon spekulerar kring orsaken till 

det här och berättar att hon tror att det kan vara en fråga om image; 

Lena:  Särskilt då startupföretag söker investerare måste de presentera ett team, 

eftersom investerare ofta investerar i företaget snarare än produkten. Jag tror 

därför att det blir en fråga om image [...] och kanske investerarna upplever att 

ett mångfaldigt team är bra för deras portfolio. 

Lena berättar att team blir viktiga från ett investerarperspektiv, eftersom startupföretag ofta inte har 

en färdig produkt som de säljer. Startupföretag försöker därför bevisa sin potential genom ett 

motiverat och mångfaldigt team. Jämställdhet och mångfald blir härmed kapitaliserade snarare än 

aktualiserade. En liknande vinstdriven strategi understryks även i analysen av respondenternas 

beskrivningar av diskurser om rationalitet, där Alina hävdar att fältet drivs och motiveras av 

businessvärderingar (se s. 38). Som Salla Tuori (2007, 21) och Holli (2003, 19) (se även Holli m.fl. 

2005) hävdar, handlar diskurser om jämställdhet i Finland bland annat om att upprätthålla en känsla 

av ”oss” som en nationell gemenskap. Jämställdhet upplevs som inneboende för det finska samhället. 

Enligt min analys utgör, förutom en vinstdrivande strategi, även konstruktionen av ett ”jämställt 

Finland” ett väsentligt villkor för formationen av startupdiskurser generellt. Diskurser om och 

materiella manifestationer6 av den finländska ”jämställda nationalstaten” fungerar som ett villkor för 

 
6 Som exempelvis institutionella ramverk, organisationsstrukturer och att allt fler kvinnor skaffar sig högre utbildning. 
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jämställdhetsdiskursers icke-performativitet genom att skapa en verklighetsuppfattning där vi redan 

uppnått jämställdhet.  

Slutligen bör det betonas att startupekosystemet som kontext och den könade och rasifierade 

entreprenörsfiguren, förutom att ge upphov till icke-performativa jämställdhetsdiskurser, även på 

olika sätt producerar tystnader kring frågor om jämställdhet och mångfald. För att begreppsliggöra 

tystnader hänvisar jag till Foucaults förståelse av makt och diskurser. Likt makten, är också 

tystnadens funktion i rörelse, med vilket jag menar att tystnaden tar olika uttryck beroende på vem 

det är som använder den och hur den tillämpas. Eftersom diskurser delvis handlar om subtila 

gränsdragningar – om vem/vad som är inne, och vem/vad som är ute – påverkar de också vem det är 

som hörs, vem som förblir tyst, vems tolkning av världen som accepteras som legitim och 

sanningsenlig och vem som blir accepterad som ett kunskapssubjekt. Som Foucault skriver i 

Diskursens ordning: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 

som helst, och slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.” (Foucault 1993, 7).  

I min avhandling har många typer av tystnader behandlats, exempelvis männen i mitten, vars tystnad 

reproducerar förtryck; Emma, som inte vågar tala om sina erfarenheter på grund av rädslan att bli 

igenkänd och stämplad i de små startupkretsarna; och Maria, vars tystnad delvis orsakas av att hon 

internaliserat skulden av de trakasserier hon blivit utsatt för. I respondenternas berättelser blir 

tystnaden en manifestation av jämställdhetsdiskursers icke-performativitet som både bidrar till att 

upprätthålla status quo och förhindrar individer från att ta upp orättvisor och bryta tystnaden. Således 

är tystnaden både en följd av och ett villkor för icke-performativitet. Tystnaden kan också förstås som 

en självbevarelsemekanism eller en form av aktörskap som utövas för att navigera en social miljö, 

och som ett motstånd mot exkludering. I detta sammanhang kan tystnaden tolkas som ett 

förkroppsligande av icke-performativitet och exkludering, där kvinnornas tystnad representerar deras 

kroppsliga erfarenheter av att inte bli hörda. Kvinnorna i studien har verkligen påvisat aktörskap och 

engagemang i relation till problemen de beskriver. Sättet de blivit bemötta på då de brutit tystnaden 

varierar, men samtliga kvinnor i min studie har på ett eller annat sätt tagit upp problematiken de ser 

och försökt bidra till förändring inom fältet.   
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5 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med den här magisteravhandlingen var att studera hur kvinnor verksamma inom det finska 

startupekosystemet tolkar dess kultur. Jag har granskat frågeställningen ur ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv och utforskat kvinnornas tolkning av olika startupdiskurser. Jag har även 

analyserat implikationerna av dessa diskurser för förståelsen av entreprenörsfiguren och för frågor 

om jämställdhet och mångfald. Mina forskningsfrågor för studien var: 

• Hur förstår och tolkar kvinnor verksamma inom det finska startupekosystemet 

startupkulturen? 

• Hur tolkar kvinnorna entreprenörsfiguren i rollen av det ideala startupsubjektet? 

• Hur upplever kvinnorna jämställdhets- och mångfaldsdiskurser inom kontexten av det finska 

startupekosystemet? 

Jag har besvarat mina forskningsfrågor utgående från mitt kvalitativa intervjumaterial, samt 

kontextualiserat och sökt djupare insikt med hjälp av teori och tidigare forskning. Min analytiska och 

teoretiska referensram består av diskursanalys (Foucault 1971) och performativitetsteori (Butler 

1993; 1997; Ahmed 2012), vilket har genomsyrat hur jag utforskat materialet. I enlighet med mina 

forskningsfrågor utmynnade min analys av materialet i tre huvudsakliga teman; kvinnornas förståelse 

av och relation till startupdiskurser; deras tolkning av entreprenörsfiguren som det ideala 

startupsubjektet; och det finska startupekosystemets implikationer för frågor om jämställdhet. 

Samtliga teman är kopplade till varandra. Kvinnornas förståelser av och diskurser om startupkulturen 

och entreprenörsfiguren är (trots att de inte kan reduceras till varandra) sammankopplade, och 

påverkar och präglar varandra. Kvinnornas erfarenheter av att ta upp (eller låta bli att ta upp) frågor 

om jämställdhet och likabehandling påverkar i sin tur hur väl de upplever att diskurser om 

startupkulturen och entreprenörsfiguren uppfylls.  

Mitt urval på respondenter är litet och jag kan följaktligen inte generalisera de resultat jag funnit eller 

dra allomfattande slutsatser. Trots det ger min studie en unik insikt i startupekosystem som fenomen, 

och utgör ett värdefullt tillägg till forskning inom fältet. Jag har påvisat betydelsen av att inkludera 

ekosystemet som en forskningsparameter i kulturell forskning om startupföretag. Jag har analyserat 

mina respondenters berättelser djupgående och både behandlat dem som unika erfarenheter och som 

delar av en större struktur. 

I min magisteravhandling har jag redogjort för de kulturella aspekterna av startupekosystem som 

performativa diskurser, med andra ord, diskurser som konstruerar de verkligheter de beskriver. Min 
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analys visar även i enlighet med Cockayne (2019) att det inte existerar en exakt definition av 

startupföretag och deras kultur. Mina resultat påvisar att en kontextuell analys av de sätt vi uttrycker 

och formulerar vår förståelse av startupkulturer på blir betydelsefull. Jag har kategoriserat mina 

respondenters skildringar av kulturen i tre diskursiva kategorier, som överensstämmer med annan 

forskning (se t.ex. Cockayne 2019; Egan-Wyer m.fl. 2017; Maula 2018; Moisio & Rossi 2020; 

Parkkari & Kohtakangas 2018): öppenhet och hierarkilöshet; passion och heroism; samt rationalitet 

och hårt arbete. Jag har genom en analys av dessa kategorier redogjort för hur diskurserna bidrar till 

en förmodad sanning om startupkulturen som inkluderande, jämlik, rättvis, och fungerande under en 

meritokratisk ideologi, enligt vilken vem som helst kan nå framgång genom att arbeta tillräckligt hårt.  

Min avhandling ifrågasätter dessa premisser och argumenterar för att diskursernas hegemoniska 

status får individer att tolka sina erfarenheter av diskriminering, trakasserier eller utanförskap inom 

startupekosystemet som undantag eller orsakade av enskilda individer eller organisationer. Därutöver 

producerar hegemoniska startupdiskurser tystnader genom att konstruera en miljö där erfarenheter av 

utanförskap marginaliseras, eller reduceras till individuella problem. Följaktligen har jag 

argumenterat för att startupdiskurser bidrar till att reproducera en förgivettagen sanning om 

inkludering och jämlikhet som osynliggör maktstrukturer och förhindrar att status quo ifrågasätts.  

Jag har också beskrivit konstruktionen av entreprenörsfiguren som det ideala startupsubjektet i det 

finska startupekosystemet. Jag har konceptualiserat entreprenörsfiguren som en konstruktion 

bestående av olika antaganden och uppfattningar som styr vem vi förstår vara en legitim entreprenör 

(Bruni m.fl. 2005; se även Foucault 1991). Entreprenörsfiguren utgör ett ideal, eller en 

verklighetsuppfattning, som vi kanske inte ens inser att vi har internaliserat. Entreprenörsfiguren 

konstrueras genom både startupdiskurser och startupekosystemets materiella förutsättningar. I 

samverkan med finländska jämställdhetsdiskurser och entreprenörskapets kulturella betydelse blir 

entreprenörsfiguren dessutom demokratiserad och förmodat neutral. Entreprenörsfiguren skildras 

med andra ord som ett demokratiskt och jämlikt ideal inom en objektiv marknadsekonomi, som vem 

som helst kan göra anspråk på.  

Förväntningarna på entreprenörsfiguren blir ändå inom ramen för startupdiskurser motstridiga; 

entreprenören ska vara passionerad men samtidigt rationell, och heroisk men dessutom utgöra en 

trovärdig legitim aktör inom en businessmiljö. Maskulint kodade kroppar kan i min tolkning ”göra” 

entreprenörskap på ett okomplicerat sätt, medan feminint kodade kroppar mera sannolikt fråntas sin 

legitimitet och positioneras utanför idealet. Entreprenörsfiguren utövar med andra ord makt genom 

att legitimera vissa personer och marginalisera personer som inte uppfyller de förväntningar vi har. I 
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min analys hävdar jag i enlighet med forskning (se t.ex. Gill 2014; Knight 2005; Bruni m.fl. 2005) 

att processerna är könade och rasifierade. 

Den maskulina kodningen av entreprenörsfiguren innebär att personer som utövar maskulinitet blir 

legitimerade, samtidigt som femininitet marginaliserar en individs möjligheter att ”göra” 

entreprenörskap. Min konceptualisering av entreprenörsfiguren är specifik för startupekosystemet, 

men följer ändå ett universellt mönster där det maskulina och vita värderas högre än det feminina och 

icke-vita (se t.ex. Ahmed 2007; Harding 1995). Entreprenörsfigurens performativa aspekter 

förutsätter således ett utövande av maskulinitet, medan olika filter försvårar eller förhindrar feminint 

kodade individers ansatser att göra entreprenörskap och upprätthåller den maskulina kodningen av 

idealet. Individer som avviker från den vita, maskulina normen får mindre handlingsutrymme, 

samtidigt som de i högre grad än de som tillhör normen måste bevisa sitt entreprenörskap genom 

performativa handlingar. Det här iakttagandet stöds av forskning om mansdominerade branscher (se 

t.ex. Hämäläinen 2016; Alfrey & Twine 2016; Reid m.fl. 2018). Det bör vidare poängteras, att 

entreprenörfiguren utgör en fantasi eller illusion som inte kan uppnås eller besättas av en person, 

vilket innebär att individer kontinuerligt försöker leva upp till idealet genom att göra entreprenörskap. 

Samtidigt förkroppsligas den maskulina kodningen av figuren genom att entreprenörsfiguren lättare 

fäster sig vid maskulint kodade kroppar. 

Min avhandling diskuterar också startupdiskursers och entreprenörfigurens implikationer för frågor 

om jämställdhet och mångfald. Jag har argumenterat för att det finska startupekosystemet präglas av 

ett neutralitetsnarrativ, där det neutrala och rationella associeras med maskulinitet, och det 

emotionella och ideologiska med femininitet. Neutralitetsnarrativet validerar män som neutrala, 

rationella kunskapssubjekt (jmf. t.ex. Harding 1995) och mina respondenter har följaktligen blivit 

marginaliserade som kunskapsinnehavare när det gäller frågor om jämställdhet och likabehandling. 

En man som tar jämställdhetsfrågor till tals uppfyller förväntningen om den passionerade 

entreprenörsfiguren, medan en feminint kodad individ blir marginaliserad som emotionell, irrationell, 

eller en ”feministisk glädjedödare” (se Ahmed 2012) som själv skapar problemen hon påtalar.  

Mäns deltagande i jämställdhet- och likabehandlingsarbete anses inom startupekosystemet vara 

väsentligt för att legitimera frågorna. Det här understryker hur maskulinitet fortfarande värderas högre 

än femininitet (jmf. Törnqvist 2008), även inom den demokratiserade premiss som startupdiskurser 

och diskurser om finländsk jämställdhet (Tuori 2007; Holli m.fl. 2005; Holli 2003) målar upp. 

Resultaten av min avhandling belyser hur jämställdhetsarbete inom startupekosystemet förstås på ett 
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könat sätt, och hur könade konstruktioner av kompetens och legitimitet påverkar vems röst det är som 

hörs inom startupekosystemet (se t.ex. Törnqvist 2008; Tienari m.fl. 2009; Stierncreutz 2020). 

Neutralitetsnarrativ skapar även inom startupekosystemet en verklighetsuppfattning enligt vilken en 

persons identitetstillhörigheter inte har betydelse för ifall och på vilket sätt hen blir inkluderad, 

legitimerad och framgångsrik inom fältet (jmf. Wynn 2020; Lazar 2007). Neutralitetsnarrativ 

stimuleras ytterligare av startupdiskurser – enligt vilka startupkulturen är hierarkilös, öppen och 

saknar tydliga maktförhållanden mellan ledning och arbetstagare – och vår förståelse av 

entreprenörsfiguren, enligt vilken figuren är demokratiserad och identitetsneutral. De här diskursiva 

formationerna påverkar hur jämställdhet och mångfald förstås inom fältet och skapar en förutsättning 

för icke-performativa diskurser, det vill säga diskurser som inte gör det de säger. Icke-performativa 

diskurser tillåter ett åberopande av värderingar utan att konkreta åtgärder för att uppnå dem behöver 

tas (Ahmed 2012; se även Bonilla-Silva 2010). Icke-performativa diskurser i koppling till 

jämställdhet och mångfald får mina respondenter att känna misstro och frustration, som att yttrandena 

(för att citera Lena) ”bara är vackra ord”. Icke-performativa diskurser, och att inte bli sedd som ett 

kunskapssubjekt i frågor om jämställdhet och mångfald, påverkar respondenternas inställning till 

startupkulturen och får dem att känna frustration i förhållande till den. 

Avhandlingen gav grund för flera teman som skulle kunna undersökas mera grundligt. Exempelvis 

utgör tystnader ett intressant tema i respondenternas berättelser. Jag har i min avhandling skrapat på 

ytan av hur tystnader skapas, och vad tystnader producerar. I enlighet med Macalpine och Marsh 

(2005) anser jag att tystnader utgör en diskursiv mekanism som upprätthåller status quo, signalerar 

acceptans och reproducerar maktstrukturer. Samtidigt är tystnaden i mina respondenters berättelser 

ett resultat av att återkommande ha blivit marginaliserade som kunskapssubjekt då de delat med sig 

av sina erfarenheter, en följd av internaliserad skuld över de trakasserier de utsatts för, och ett sätt att 

skydda sig själva. Tystnadernas betydelser och formationer är omväxlande, och tystnaders funktioner 

är ett intressant tema att ytterligare forska i. 

Min studie har vissa begränsningar. Som jag i avhandlingens metodkapitel beskrivit, utgörs mina 

respondenter huvudsakligen av vita kvinnor. Det vore betydelsefullt att närmare utforska erfarenheter 

av rasifiering inom det finska startupsystemet. Baserat på mina intervjuer framstår även exempelvis 

språktillhörighet och socioekonomisk ställning som relevanta identitetskategorier att utforska vidare 

inom en startupkontext. Jag vill uppmuntra till intersektionell forskning om startupkulturer, där 

samverkan mellan olika identiteter och kontexter tas i beaktan. Min avhandling begränsas även av en 

binär konceptualisering av kön och könsuttryck. Det vore värdefullt att i framtida forskning beakta 
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könsmångfald och ge synlighet åt personer med normbrytande könsidentitet eller -uttryck. Det vore 

likaledes intressant att utforska hur personer, som identifierar sig som män men som utövar en 

normbrytande maskulinitet eller på andra sätt avviker från entreprenörsfiguren, förstår och tolkar 

startupkulturens premisser. 

Avhandlingen indikerar att studier om startupkulturer skulle gynnas av att utvidga sitt perspektiv till 

att inkludera hela startupekosystemet. Respondenterna hänvisar i sina berättelser till ett bredare 

sammanhang av flera olika sorters aktörer, och använder forum där samtliga aktörer kommer i kontakt 

med varandra som knytpunkt. De känslor och erfarenheter som respondenterna beskriver är större än 

den enskilda organisationen. Detta påvisas i de olika sätt som respondenterna tolkat sina erfarenheter 

– som undantagsfall i relation till den positiva uppfattningen av startupekosystemet, eller som del av 

en större struktur. Ekosystemperspektivet har fått mig att inte enbart uppmärksamma ett företags 

inverkan på organisationskulturen, utan även erkänna de andra aktörerna inom fältet. 

Startupekosystemet utgörs av ett komplext nätverk bestående av olika maktrelationer vilka det vore 

intressant att få en djupare inblick i genom framtida forskning. Min studie föreslår 

sammanfattningsvis att det inte är enskilda organisationer eller personer i ledande positioner som har 

makten, utan att det snarare är det sätt vi talar om och förstår startupkulturen som utövar makt, och 

att kulturen konstrueras genom samverkan av ett stort antal aktörer. Avhandlingen ger redskap för 

framtida feministiska arbetsstudier och forskning om startupföretag och organisationskulturer, samt 

erbjuder ett ramverk för att undersöka erfarenheter av inkludering och utanförskap. 

En kritisk diskussion om startupkulturer behövs för att skapa förståelser för kulturernas komplexitet 

och innebörder för personer med olika sorters identiteter och erfarenheter. En kritisk reflektion kring 

det vi tar för givet gällande startupkulturer är värdefull, och denna avhandling bidrar till en dialog 

kring temat. Jag hoppas att avhandlingen inspirerar till nya infallsvinklar gällande startupkulturer. 

Samtliga respondenter berättade att de upplevde det utmanande att tala om sina negativa erfarenheter 

inom fältet, och ett par av mina respondenter sa att de aldrig tidigare hade talat med någon om de 

erfarenheter de lyfte fram under sin intervju. Jag fascineras därför av de möjligheter som feministisk 

forskning erbjuder för att utforska startupekosystem ur ett kritiskt perspektiv, och på så vis ge 

synlighet åt dessa berättelser.  
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Bilagor 

 

Inbjudan till intervju 

 

Hej, 

Jag skriver min magisteruppsats i ämnet sociologi på Svenska social- och kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet under vintern och våren 2020. Inom ramen för min forskning gör jag intervjuer 

med kvinnor med erfarenheter av någon form av diskriminering, särbehandling eller trakasserier inom 

startups. Intervjun tar ungefär en timme och görs på finska, svenska eller engelska.  

 

Du som är kvinna och har arbetserfarenhet inom ett startupföretag, och tagit del av erfarenheter 

som relaterar till min frågeställning? Eller känner du någon som motsvarar beskrivningen? Ta 

kontakt med mig så berättar jag mera om min forskning. Dela gärna även inbjudan till personer du 

tror att kunde vara intresserade av att delta. Alla intervjuer behandlas anonymt och i enlighet med 

forskningsetiska principer. 

 

Mvh, 

Naomi Wuori 

naomi.wuori@helsinki.fi 

mailto:naomi.wuori@helsinki.fi
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Intervjuguide 

 

1. Bakgrund 

- Kan du berätta lite om dig själv?  

o Hobbyer och intressen 

o Utbildning och arbetserfarenhet 

o Var jobbar du just nu? Hur länge har du jobbat där?  

- Kan du beskriva startupen som du arbetar på / arbetade på?  

o Vad går startupens verksamhet ut på? 

o Beskriv din position, ansvarsområden, team, roll? 

 

2. Startupkultur  

- Vad lockade dig till att börja arbeta på en startup? 

o Vad var dina förutfattade meningar? 

- På vilket sätt skiljer sig en startupkultur från en traditionell företagskultur i din åsikt? 

o Hur skulle du beskriva er företagskultur utgående från detta? 

 

3. Personliga erfarenheter av att arbeta på en startup 

- Hur har du upplevt att det varit att arbeta på en startup? 

o Vad har varit positivt? Vad har varit negativt? 

o Vad har överraskat dig? 

- Vad är er organisations kärnvärderingar och hur kommer de till uttryck inom din arbetsplats? 

o Hur syns exempelvis jämställdhet och likabehandling i era värderingar?  

 

4. Jämställdhet och mångfald  

- Vad innebär jämställdhet/mångfald på arbetsplatsen för dig? 

- På vilket sätt diskuteras jämställdhet/mångfald på din arbetsplats?  

o Hur påverkar det din erfarenhet av arbetsplatsen? 

- På vilket sätt upplever du att din arbetsplats arbetar för att främja jämlikhet eller förebygga 

diskriminering? 

o Ge ett exempel på ett sätt som företaget gjort detta? 

o Har ni en jämställdhetsplan? 

- Hur upplever du att rörelser på sociala medier, som t.ex. #metoo, har påverkat diskussioner 

kring jämställdhet? 
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o Hur upplever du att diskurser kring det här har skiftat? 

o Hur har det påverkat din möjlighet att ta t.ex. diskriminering och sexuella trakasserier 

till tals? 

 

5. Att vara en kvinna på en startup 

- Hurdan uppfattning om kvinnor tror du att det råder inom startupfältet och hur påverkar det 

upplevelser av att arbeta på en startup? 

- Kan du beskriva en situation där du eller någon annan mötte diskriminering eller 

särbehandling (direkt eller indirekt)? 

- Kan du beskriva en situation där du upplevt utanförskap? 

- Har du försökt skapa förändring för att främja jämställdhet/mångfald på din arbetsplats? 

 

6. Avslutning 

- Finns det något särskilt som du skulle villa att lyfts fram i min magisteravhandling? 

- Skulle du villa tillägga något? 

 

7. Feedback 

- Vad kan jag i framtiden göra annorlunda för att göra det här till en bättre upplevelse för mina 

respondenter? 

 

 

 


