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Sammandrag: 

Entreprenörskap spelar en viktig roll för vårt samhälle och dess utveckling. Att 
människor väljer att starta företag intensifierar ekonomisk tillväxt i samhället, samt 
skapar nya arbetsplatser, produkter och tjänster som gynnar var och en av oss. 
Entreprenörskap existerar i princip i alla världens länder och kan se olika ut i olika 
nationer, beroende på nivån av kunskap och begåvning samt vilka sorts motiv 
entreprenörerna har. Entreprenörskap har studerats från många olika synvinklar och  
även motivationen bakom entreprenörskap har blivit relativt populärt att studera. 
Frågan som forskare fortfarande inte riktigt svarat på, samt som man allt oftare börjat 
ställa är ifall en genusklyfta verkligen existerar inom entreprenörskap, samt vad denna 
klyfta egentligen beror på? Forskare som hittills studerat ämnet, har så gott som alltid 
kommit fram till att svaret är Ja, genusklyftan existerar fortfarande.  

Även om Finland och de andra skandinaviska länderna oftast anses som världens mest 
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Baserat på undersökningens resultat kan man konstatera att även finländska 
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och autonomi, pengar samt viljan av att anta utmaningar och identifiera möjligheter. 
Undersökningens resultat stöder även tidigare forskning där man kommit fram till att 
kvinnors och mäns motivation till entreprenörskap skiljer sig från varandra. Även i 
denna undersökning har skillnader i männens och kvinnornas motivation 
identifierats. Genom att ta ha tagit reda på vad som motiverat finländska 
entreprenörer till att starta sina egna företag, har avhandlingen bidragit till att öka 
förståelsen för varför genusklyftan fortfarande existerar inom entreprenörskap. 
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1 INTRODUKTION 

Enligt existerande litteratur och forskning är entreprenörskap en av de viktigaste 

faktorerna bakom ekonomisk tillväxt i vårt samhälle (Micozzi och Lucarelli 2016).  

Entreprenörer spelar en väldigt viktig roll för samhället, då de genom att starta företag 

skapar nya arbetsplatser, produkter och tjänster som gynnar var och en av oss 

(Eurobarometer 2012). Det finns entreprenörer i så gott som alla världens ekonomier 

och samhällen (Minniti 2009). Skillnader i hur entreprenörskap ser ut mellan nationer 

beror inte endast på antalet entreprenörer en nation har, utan på kunskapen, 

motivationen och färdigheterna hos entreprenörerna (Minniti 2009). Frågor, som allt 

fler forskare inom ämnet entreprenörskap ställer sig är bl.a. följande: Finns det ett riktigt 

genusproblem inom entreprenörskap? Existerar en genusklyfta i entreprenörskap 

verkligen? Svaret är då enligt de flesta forskare ett tydligt Ja (Arenius och Minniti 2005; 

Minniti 2009; Brush, Bruin och Welter 2009 etc.).  

Genusneutralitet är något som än idag inte existerar till 100 % i ett enda land i världen 

(The World Economic Forum 2018). Ojämlikhet mellan könen är alltså fortfarande ett 

stort problem. Dock håller detta på att långsamt, men stadigt förändras då jämlikheten 

stiger runt om i världen (The World Economic Forum 2018). Finland, och de andra 

skandinaviska länderna är bland de mest genusneutrala samhällena i världen (The 

World Economic Forum 2018). Fastän detta är fallet, existerar fortfarande genusklyftan 

även i Finland och ojämlikhet i samhället finns fortfarande (The World Economic Forum 

2018). Enligt rapporten av The World Economic Forum (2018) är jämlikhetsprocenten i 

Finland 82 %, därmed finns det ännu 18 % att förbättra.  

Genom historien har män och kvinnor ansetts ha olika roller inom samhället, vilket också 

lett till att olika arbeten stereotypiskt setts som maskulina eller feminina (Mueller 2004). 

Detta har gjort att många kvinnor, respektive män (omedvetet eller medvetet) valt att 

fullfölja sin karriär på ett visst sätt, som passar in i samhällets bild av hur en mans eller 

kvinnas karriär borde se ut (Mueller 2004). Dessa så kallade könsroller eller stereotyper 

har resulterat i att vissa arbeten, eller sysselsättningar anses passa bättre för män, medan 

andra anses passa bättre för kvinnor (Mueller 2004). Man har genom fler forskningar 

bekräftat att könsrollerna eller stereotyperna präglar människors beslut och beteende, 

när det kommer till val av karriär (Mueller 2004).  

Fler forskare har kommit fram till att entreprenörskap traditionellt ses som ett maskulint 

betonat karriärval (bl.a. Shinnar, Hsu, Powell, Zhou 2017; Ahl 2006). Enligt tidigare 
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forskning är det ett faktum att klyftan mellan antalet kvinnliga och manliga 

entreprenörer fortfarande existerar, åtminstone till någon grad (Arenius och Minniti 

2005; Brush, Bruin och Welter 2009).   Mer än 50 procent av världens population består 

av kvinnor, men ändå är det ett faktum, att i de flesta världens länder finns det betydligt 

färre kvinnliga entreprenörer jämfört med de manliga (Minniti 2009).  

Motivation och olika motiv driver människor till ett visst beteende (Carsrud och 

Brännback 2011). Med hjälp av motivation kan en person uppnå mål som t.ex. att 

överleva, lyckas och undgå misslyckande (Carsrud och Brännback 2011). För att en 

person ska starta ett företag kan man anta att motivation krävs. Denna avhandling 

kommer att behandla motiven, som driver personer till att starta sitt eget företag. I 

avhandlingen undersöks motivationen hos kvinnliga och manliga entreprenörer, för att 

ta reda på ifall det finns några skillnader mellan könen, i vad som egentligen motiverar 

dem till att bli entreprenörer.  

1.1 Problembeskrivning 

Det finns fortfarande ett stort antal personer som väljer en annan slags karriär istället 

för entreprenörskap, även om de vore potentiella entreprenörer. Därmed går en hel del 

potentiella resurser till spillo. Detta verkar gälla speciellt kvinnor. Även kvinnligt 

entreprenörskap har bevisats vara en viktig faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt och 

reducering av fattigdom i världen (Shinnar et al. 2017; Brush et al. 2009). Tyvärr är 

kvinnor enligt empirisk forskning mindre benägna att starta egna företag, då man jämför 

med män (Shinnar et al. 2017).  Enligt Sutela och Pärnänen (2018) är detta ett faktum 

även i Finland. Även i Finland finns det ett större antal manliga, än kvinnliga 

entreprenörer (Sutela och Pärnänen 2018). Dock är forskare även av den åsikten, att 

kvinnligt entreprenörskap kontinuerligt håller på att växa och bli ett större fenomen 

(Brush et al. 2009). Även enligt 2019 årets version av Global Entrepreneurship Monitor, 

eller GEM växer kvinnligt entreprenörskap kontinuerligt, åtminstone i vissa länder 

(Bosma, Hill, Ionescu-Somers, Kelley, Levie, & Tarnawa 2020).  

I de flesta världens länder finns det dock fortfarande betydligt fler manliga 

entreprenörer, jämfört med kvinnliga (Bosma et al. 2020). Därför är det viktigt att forska 

i motivationen bakom entreprenörskap, för att även i framtiden kunna uppmuntra till 

kvinnligt entreprenörskap, och se till att antalet fortsätter växa.  



3 

  

 

 
Den typiska entreprenören har åtminstone tidigare varit en ung person av det manliga 

könet (Arenius och Minniti 2005). Enligt Bosma et al. (2020) finns det endast tre land i 

världen, där det finns fler kvinnor än män som är entreprenörer. Dessa är Saudi Arabien, 

Qatar och Madagaskar. I alla andra land finns det fler manliga entreprenörer, jämfört 

med kvinnliga (Bosma et al. 2020). I Norge t.ex. är det dubbelt fler entreprenörer som 

är av det manliga könet, jämfört med det kvinnliga (Bosma et al. 2020). 

Det finns sannolikt en rad olika faktorer som bidrar till varför kvinnor mer sällan startar 

egna företag, jämfört med män. Dessutom är det fler forskare som kommit fram till att 

det finns stora skillnader i vad som motiverar män, respektive kvinnor till att starta egna 

företag (t.ex. Sánchez Cañizares & Fuentes García 2010; Allen and Curington 2014; 

Micozzi och Lucarelli 2016). Även Bosma et al. (2020) har studerat skillnader i männens 

och kvinnornas motivation till entreprenörskap, och skillnader har identifierats i 

männens och kvinnornas motivation. Problemet som uppstår är alltså att kvinnor inte 

verkar vara lika involverade i entreprenörskap som män.  

Ändamålet med avhandlingen är att bidra till existerande litteratur när det kommer till 

motivationen bakom entreprenörskap. Avhandlingen fokuserar på att studera och 

jämföra motivationsfaktorer för män och kvinnor när det kommer till entreprenörskap. 

Denna avhandling kommer att studera finskt entreprenörskap från synvinkeln av 

individen som valt att istället för att arbeta för någon annan starta ett eget företag. Det 

finns en hel del tidigare studier som också studerat motivationen bakom 

entreprenörskap. Dock finns det färre studier som försökt ta reda på ifall det finns 

skillnader i vad som motiverar män och kvinnor till att starta egna företag. 

Entreprenörskap är något som är väldigt viktigt både på individnivå, men även på 

samhällsnivå. Entreprenörskap är väldigt viktigt för samhället och ekonomin, samt dess 

utveckling (Akola, Heinonen, Kovalainen och Suvanto 2008). Eftersom samhället och 

individen ständigt utvecklas, är det viktigt att kontinuerligt studera motivationsfaktorer 

bakom entreprenörskap. Finskt entreprenörskap har studerats i relativt liten 

utsträckning, ur perspektivet av motivation. Bland annat Akola et al. (2008) efterlyser 

fler studier inom ämnet. Därmed gör även denna avhandling en kontribution till detta, 

och har därför värdefull information om dagens entreprenörer i Finland. Avhandlingen 

bidrar till att öka förståelsen för vad som egentligen ligger bakom faktumet att kvinnor 

inte är lika benägna att starta företag, som män är. Vidare, kontribuerar studien till att 

skapa en uppfattning om vad som motiverar en person till entreprenörskap och ökar 
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möjligheterna för att vidare kunna uppmuntra och inspirera individer till 

entreprenörskap, oberoende av könet. 

1.2 Syfte  

Syftet med avhandlingen är att forska i vad som motiverar män och kvinnor i Finland till 

att bli entreprenörer, och jämföra motivationsfaktorerna mellan könen. Studien ämnar 

att ta reda på, ifall det finns skillnader i vad som motiverar män, respektive kvinnor, att 

starta sina egna företag.  

Avhandlingen kommer att svara på tre huvudsakliga forskningsfrågor:  

1. Vad motiverar en person till entreprenörskap?  

2. Finns det skillnader mellan finska män och kvinnor i vad som motiverar dem till 

entreprenörskap?  

3. Vilka är likheterna och skillnaderna i motivationsfaktorer mellan män och 

kvinnor? 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen kommer att begränsa sig till att behandla skillnader mellan män och 

kvinnor när det kommer till motivationen bakom entreprenörskap i Finland. 

Avhandlingen kommer inte behandla skillnader i hur män och kvinnor arbetar inom 

egna företag, eller hur deras företag skiljer sig från varandra. Avhandlingen kommer 

endast behandla faktorer som påverkar män och kvinnor i valet av att bli entreprenörer. 

Avhandlingen begränsas till att behandla personers motivation till att starta egna företag 

och den behandlar alltså inte intraprenörers motivation till att skapa innovation inom 

organisationer de arbetar för, som inte har egna företag.  

1.4 Definitioner  

I denna del kommer de viktigaste termerna som flitigt används i denna avhandling att 

definieras. Det är viktigt att få en enhetlig bild på vad som menas med dessa termer för 

att få bättre förståelse för själva avhandlingen och de termer som används.  

1.4.1 Entreprenör 

Att definiera ordet entreprenör har alltid varit kontroversiellt och det finns en hel del 

olika definitioner på detta begrepp. Det är svårt att säga vilken definition som är den 
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rätta och egentligen kan man definiera ordet på många olika sätt. Själva ordet 

härstammar från franskan och verbet ”entreprende”, vilket betyder ”att åta sig” eller ”att 

försöka”. Websters New World Dictionary har utvecklat följande definition för 

begreppet; ”en person som organiserar och leder ett företag och är färdig att ta risker för 

vinstens skull” (egen översättning). (Carland, Hoy, Carland & Carland 2002) 

En annan definition av Brockhaus och Horwitz (1986) lyder; en entreprenör är någon 

som hittar nya idéer och använder dem för att starta ett eget företag, samt inte är rädd 

att ta risker för att uppnå vinst. Dessa två definitioner är relativt lika och kommer att 

användas som grund för att definiera ordet entreprenör i denna avhandling. 

Avhandlingen behandlar entreprenörer som personer som startat ett eget företag.  

1.4.2 Kön och genus 

Kön (engelskans sex) och genus (engelskans gender) kan ofta antas betyda ungefär 

samma sak och används för samma betydelse i det dagliga språket (Walker och Cook 

1998). Dock betyder det inte exakt samma sak. Ordet kön syftar på de biologiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor (Holmes 2007). Däremot är ordet genus utvecklat 

sedan 1970-talet, och syftar på sociala skillnader mellan män och kvinnor som bildats av 

samhället (Holmes 2007). Ordet genus förklarar maskulinitet och femininitet som 

bildats genom social konstruktion av idéer och uppfattningar de två könen (Holmes 

2007).  

Dessa termer är viktiga för denna avhandling, där könsskillnader behandlas och termen 

kön kommer att vara i fokus. Skillnaderna kommer att definieras mellan de två könen: 

man och kvinna. Det är dock viktigt att även vara medveten om att genom genuset, kan 

en man eller kvinna identifiera sig som mer feminin eller maskulin. 

1.4.3 Motivation 

Ordet motivation definieras, eftersom avhandlingen kommer att fokusera på vad som 

motiverar en person till att bli entreprenör och starta sitt eget företag. Forskning av 

motivation går historiskt sätt långt bak i tiden, då de största namnet inom 

motivationsforskning var Freud (fr.o.m. 1900) var en av de första forskarna inom 

motivation och intentioner. Därefter kom även Maslow (1946) och Krauss (1965)  in med 

sina teorier. (Carsrud och Brännback 2011) 

Traditionellt sätt har forskning av motivation definierats genom tre huvudsakliga frågor. 

(1) Vad aktiverar en person?  (2) Vad är det som gör att en individ väljer ett beteende 
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över ett annat? (3) Varför reagerar individer olika på samma slags motivationsstimuli? 

(Carsrud och Brännback 2011) 

1.4.4 Könsstereotyper 

Eftersom denna avhandling fokuserar på könet och skillnader mellan könen, är det även 

nödvändigt att definiera och förklara begreppet könsstereotyper. Könsstereotyper kan 

definieras som antaganden om egenskaper och karaktärer som en person antas ha, 

utgående från och beroende på deras kön (Gupta, Turban, Wasti och Sikdar 2009). 

Stereotyper har bildats från kognitiva tankeprocesser, genom vilka man kategoriserar 

människor i olika grupper (Fiske och Taylor 1991). Stereotyperna påverkar både män och 

kvinnor och deras beteende (Gupta et al. 2009). Stereotyper gör det enkelt för individer 

att kategorisera, organisera och processa information i vårt dagliga liv (Fiske och Taylor 

1991). På detta sätt kategoriserar människan även de två olika könen enligt olika 

stereotyper. Detta gör att vi skapar en bild på hur en person ska bete sig i samhället och 

hurdana beslut individen förväntas ta, beroende på könet (Cejka och Eagly 1999). 

Stereotyperna påverkar oss i vårt dagliga liv i t.ex. val av arbetsbransch. En kvinna 

förväntas enligt stereotypen att välja ett yrke som anses mer feminint, medan män 

förväntas välja mer maskulina yrken (Cejka och Eagly 1999). Även för entreprenörskap 

gäller detta, eftersom entreprenörskap stereotypiskt anses mer maskulint (Gupta et al. 

2009). Detta skapar alltså stereotyper för hur en entreprenör förväntas vara.  

1.5 Avhandlingens fortsatta struktur 

Avhandlingen delas in i några huvudsakliga kapitel. Kapitel 2 består av en 

litteraturgranskning över vad tidigare litteratur säger om motivationen bakom 

entreprenörskap hos kvinnor och män. Första delen av litteraturgranskningen består  av 

en introduktion till det finska samhället och den finska arbetsmarknaden samt hur 

entreprenörskap i Finland ser ut idag. Därefter kommer en genomgång av litteraturen 

att göras i olika delar, först ur ett allmänt perspektiv, sedan ur både ett kvinnligt och ett 

manligt perspektiv. De olika motivationsfaktorerna delas in i push- och pull-faktorer och 

behandlas skiljt för sig i egna delar. Efter detta kommer metoden för forskningen att 

presenteras i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras resultaten av undersökningen. I kapitel 5 

diskuteras resultaten och knyts ihop med litteraturen och det som tidigare forskning 

kommit fram till gällande ämnet. Som sista del behandlas slutsatserna för avhandlingen, 

där praktiska implikationer, kritik för studien och förslag för fortsatt forskning 

diskuteras. I figur 1 presenteras avhandlingens fortsatta struktur i bildformat. 
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2 BAKGRUNDEN TILL ENTREPRENÖRSKAP – VARFÖR 
BLIR MÄN OCH KVINNOR ENTREPRENÖRER? 

Det har gjorts en hel del forskning i vad som motiverar en person till entreprenörskap. 

Fler studier har strävat efter att ta reda på vilka motivationsfaktorer som är 

betydelsefulla, då en person väljer att starta ett företag. En del studier har även fokuserat 

på att jämföra män och kvinnors motivationsfaktorer. Detta kapitel kommer att 

behandla det som existerande litteratur kommit fram till, gällande motivationsfaktorer 

till entreprenörskap. Kapitlet kommer först att introducera det finska samhället och den 

demografiska utvecklingen som skett i Finland, för att skapa en helhetsbild av samhället 

och hur entreprenörskap ser ut i Finland. Vidare kommer en introduktion av en allmän 

synvinkel på motivation och vad som får en person (vare sig det är en man eller kvinna) 

att starta ett företag. Kapitlet kommer sedan behandla vad existerande litteratur säger 

om motivationen till entreprenörskap ur ett kvinnligt och ett manligt perspektiv, samt 

behandla skillnaderna då man jämför könen. Motivationsfaktorerna introduceras genom 

push- och pull-teorin. Även hypoteser för undersökningen kommer att bildas.   

2.1 Introduktion till det finska samhället och den demografiska 
utvecklingen 

Denna del kommer att skapa en bild över hur det finska samhället ser ut just nu och vad 

som kan förväntas av finländare i framtiden, när det kommer till familjeförhållanden och 

arbetsförhållanden i allmänhet. Detta bygger upp en grundförståelse för det finska 

samhället för att kunna förstå vad som påverkar finländska entreprenörer i deras val av 

att starta företag. Finland är världens fjärde mest jämlika samhälle, men är fortfarande 

inte till 100 % genusneutralt (The World Economic Forum 2018). Det är viktigt att 

komma ihåg att inte heller Finland, även om det kan uppfattas som ett helt jämlikt 

samhälle, egentligen är det. Könsskillnader existerar fortfarande inom vissa områden, 

speciellt inom ekonomiska möjligheter och ekonomiskt deltagande (The World 

Economic Forum 2018). Kvinnor är i en sämre ställning, då ekonomiskt deltagande för 

kvinnor fortfarande är lägre, jämfört med män (The World Economic Forum 2018).  

Det existerar ca. 290 000 företag i Finland. Dessa företag sysselsätter 1,4 miljoner 

människor. Utav dessa företag har ungefär 94 procent färre än 10 anställda. Denna siffra 

innefattar alla företag utom jordbruks-, skogs- och fiskeföretag. Företagen samlar in 

skatter, med vilka staten betalar tjänster för hela befolkningen. (Suomen Yrittäjät 2020) 
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För att få en uppfattning på hur finländare lever, så är det viktigt att ha en bild på hur 

befolkningen ser ut när det kommer till bl.a. familjeförhållanden. Detta är även väsentlig 

information som relaterar till hur finländare ser på företagsamhet och entreprenörskap. 

Enligt statistik som samlats av Statistikcentralen (2019) kommer Finlands befolkning att 

minska i framtiden. Detta skulle enligt prognosen ske fr.o.m. år 2031 och redan år 2050 

skulle befolkningen ha minskat med 100 000 personer (Statistikcentralen 2019). Man 

förutspår att det inte kommer finnas en enda region där siffran på nyfödda personer per 

år skulle vara större än siffran på döda personer (Statistikcentralen 2019). Detta är alltså 

räknat ut med statistiken på hur många nyfödda som föds idag (Statistikcentralen 2019). 

Enligt Statistikcentralens information om befolkningen registrerades år 2018, 23 799 

nya äktenskap. Detta var 2 743 äktenskap färre än året tidigare. Under de senaste åren 

har trenden varit att allt färre äktenskap knyts. År 2008 knöts fortfarande ca. 32 000 

äktenskap. Sedan dess har antalet stadigt sjunkit. Den genomsnittliga åldern på kvinnor 

som gift sig första gången var år 2017 ca. 32 år och för män var åldern i genomsnitt ca. 

34 år. Åldern då finländare knyter sitt första äktenskap har enligt Statistikcentralens 

information kontinuerligt stigit sedan år 2009. Både bland män och kvinnor har den 

genomsnittliga åldern stigit sedan år 2009. Bland kvinnor har åldern stigit med 1,5 år 

och bland män med 1,4 år. (Statistikcentralen 2019) 

Enligt statistiken verkar det ändå som att kvinnor i allmänhet väljer att gifta sig tidigare 

än män. Detta tyder på att kvinnor tidigare vill bilda familj, jämfört med män. Enligt 

samma befolkningsstatistik från Statistikcentralen (2019) har även fertiliteten sjunkit 

stadigt under de senaste åtta åren. Enligt statistiken för år 2018 föder en finländsk 

kvinna endast 1,4 barn. År 2018 föddes 47 577 barn, jämfört med året tidigare var detta 

2 744 barn färre. Sifforna är de lägsta någonsin. På 1950 0ch 60-talet födde en kvinna i 

genomsnitt ca 3 barn. Sedan dess har tiderna förändrats väldigt mycket och vi går allt 

mer mot ett jämlikt samhälle där både män och kvinnor vill arbeta och utveckla en 

framgångsrik karriär. Detta kan ses tydligt även i statistiken på hur familjeförhållanden 

ser ut idag jämfört med tidigare. Enligt statistiken har siffran på hur många barn en 

kvinna i genomsnitt föder även stadigt sjunkit under hela 2010-talet, och fr.o.m. år 2015 

har nedgången ökat än mer. Även åldern på blivande mödrar har ökat under de senaste 

åren. År 2018 var en kvinna i genomsnitt 29,4 år då hon födde sin förstfödde. Denna 

siffra har under 10 år ökat med 1,2 år. Åldern på män som för första gången blir pappor 

var år 2018 i genomsnitt 31,4 år. (Statistikcentralen 2019) 
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Denna statistik tyder på att kvinnor allt mer väljer att fokusera på en framgångsrik 

karriär, och därmed väljer att vänta längre med att skaffa barn. Eftersom åldern då 

kvinnor föder sin förstfödde kontinuerligt stiger, kan det tyda på att finska kvinnor inte 

längre påverkas lika mycket av stereotypen av att de måste skaffa barn och ta hand om 

familjen, utan istället väljer att först bygga upp en karriär och sedan tänka på att skaffa 

barn. Tidigare forskning har visat att kvinnor i allmänhet påverkas mer av 

familjefaktorer än män, när det kommer till motivationen till att starta ett eget företag 

(Sanchez Cañizares och Fuentes García 2010). Kvinnor påverkas t.ex. av ett behov av att 

finna balans mellan arbetsliv och familjeliv (Allen och Curington 2014). En entreprenör 

kan ofta själv ganska långt bestämma om sina tidtabeller och arbeta mer självständigt. 

Detta verkar locka kvinnor till entreprenörskap, eftersom de ser en chans att kunna både 

ta hand om familjen och bygga upp en karriär genom att själv bestämma om hur de 

allokerar sin tid (Allen och Curington 2014). Här kunde man knyta ett samband med 

statistiken av att föda barn senare, vilket tyder på att kvinnor i Finland kanske också ser 

en press på att ta hand om familjen – vilket leder till att de först vill bygga upp en karriär 

och senare skaffa barn för att ha mer tid över till dem. Statistiken kunde dock även tyda 

på att kvinnor i Finland inte går under samma kam som kvinnor i tidigare studier, då de 

inte skaffar barn så tidigt längre, utan kanske anser att en framgångsrik karriär är 

viktigare än en familj.  

2.2 Utvecklingen i aktiviteter relaterat till entreprenörskap i Finland och 
resten av världen  

Enligt Global Entrepreneurship Monitor (GEM) av Bosma et al. (2020) har 

populariteten för entreprenörskap i de flesta nationer stigit under det senaste årtiondet. 

GEM studerar entreprenörskap inom olika nationer. I undersökningen har under det 

senaste årtiondet deltagit en hel del nationer, av vilka 16 nationer deltagit varje år under 

senaste årtiondet. I dessa 16 nationer inkluderas representanter från alla kontinenter. 

Tyvärr har Finland inte deltagit i undersökningen. Dock har andra skandinaviska länder 

varit med i studien. I 12 av 16 nationer har entreprenörskap i helhet ökat och blivit mer 

populärt under åren. Dock fluktuerar siffrorna från sämre till bättre beroende på året. I 

nationerna fanns 10 länder från Europa, utav vilka 9 visar ökning i entreprenörskap. 

Utav dessa 10 Europeiska nationer var Grekland det enda landet där 

entreprenörsaktivitet inte ökat, och etableringen av nya företag minskat. Bosma et al. 

(2020) jämförde även aktiviteter relaterade till entreprenörskap för 16 olika länder som 

deltagit i studien under år 2001, 2010 och 2019. I alla 16 länder har entreprenörskap 

ökat från år 2010 till 2019. Dock var det 13 av 16 länder där entreprenörskap minskade 
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från 2001, till 2010. Detta tyder på att finanskrisen som härjade som värst vid 2010, har 

påverkat entreprenörskap negativt runt om i världen. Då man jämför åren 2001 och 2019 

var det 13 av 16 länder där entreprenörsaktivitet ökat. Länderna där entreprenörskap 

minskat var Spanien, Italien och Mexiko. (Bosma et al. 2020) 

Enligt den senaste undersökningen av Eurobarometer (2012), som undersöker 

entreprenörskap och dess utveckling huvudsakligen i EU, minskade populariteten för 

entreprenörskap från år 2009 till 2012. År 2009 var det 45 % av deltagarna i 

undersökningen som svarade att de hellre skulle vara entreprenörer än anställda 

(Eurobarometer 2012). I och med undersökningen år 2012 hade detta antal sjunkit med 

8 procentandelar. År 2012 var det endast 37 % av EU länderna i undersökningen som 

ansåg entreprenörskap som mer fördelaktigt än att vara anställd (Eurobarometer 2012). 

I 18 av 27 länder ansågs entreprenörskap som mindre attraktivt än att vara anställd 

(Eurobarometer 2012). Entreprenörskap ansågs alltså mer fördelaktigt år 2009, och 

populariteten sjönk i hela Europa fram till 2012. Dessa resultat kan relateras till den 

tidigare nämnda Finanskrisen som ägde rum under åren 2007-2010. Finanskrisen var 

som värst vid 2009-2010, även i Finland (Lindholm 2011). Enligt Bosma et al. (2012) 

påverkade finanskrisen även populariteten för entreprenörskap. Detta kan förklara 

resultaten av att entreprenörskap minskat från 2009-2012.  Enligt Eurobarometer 

(2012) var Finland bland de fyra länder där allra minst antal personer ansåg 

entreprenörskap som mer fördelaktigt än att vara anställd. Entreprenörskap var alltså 

minst populärt, jämfört med alla andra EU-länder, i Finland, Sverige, Danmark och 

Slovenien (Eurobarometer 2012). I Finland var det endast 24 % som föredrog 

entreprenörskap framför att arbeta som anställd, vilket är betydligt mindre jämfört med 

andra länder i Europa (Eurobarometer 2012).  

Enligt en studie gjord av Sutela och Pärnänen för Statistikcentralen (2018) skulle finskt 

entreprenörskap hållits på en relativt stadig nivå under åren 1997-2017. Undersökningen 

visade att år 2015 skulle antalet entreprenörer varit som störst, medan 2004-2005 skulle 

varit åren då antalet varit lägst (Sutela och Pärnänen 2018).  Sutela och Pärnänen (2018) 

har kommit fram till lite annorlunda resultat, jämfört med Eurobarometer (2012). Dock 

ser man även i studien av Sutela och Päränen (2018) en liten svacka i antalet 

entreprenörer vid åren 2009-2010, men efter detta började antalet återigen öka. 

Intressant att notera är även att kvinnor, i de flesta länder är mindre sannolika att 

föredra entreprenörskap framför att vara anställd, jämfört med män (Eurobarometer 

2012). Enligt Eurobarometer (2012), var det 42 % av männen som svarade sig föredra 
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entreprenörskap, medan denna siffra för kvinnor endast var 33 %. Även enligt Sutela och 

Pärnänen (2018), är företagande i Finland betydligt mer populärt bland män, än bland 

kvinnor. Antalet för kvinnliga entreprenörer är hälften mindre, jämfört med männen 

(Sutela och Pärnänen 2018). 

2.3 Introduktion till motivationen bakom entreprenörskap 

Detta kapitel kommer att kartlägga olika motivationsfaktorer genom att använda teorin 

som delar in motivationsfaktorer i två olika kategorier: push- och pullfaktorer. Denna 

teori har väldigt ofta använts till att kategorisera olika motivationsfaktorer och analysera 

dem (Kirkwood 2009). ”Push-faktorer” anses vara motivationsfaktorer som driver, eller 

så gott som tvingar, en person till entreprenörskap (Humbert och Drew 2010; Pines, 

Lerner, Schwartz 2010). En push-faktor kan t.ex. handla om att en person är missnöjd 

med någon faktor med att vara anställd och väljer då istället att starta ett eget företag. 

(Humbert och Drew 2010). En push-faktor påverkas av personliga eller yttre faktorer 

(Kirkwood 2009). ”Pull-faktorer” däremot lockar en person till entreprenörskap 

(Humbert och Drew 2010; Kirkwood 2009; Pines et al. 2010). Exempel på pull-faktorer 

är t.ex. viljan av att tjäna mer pengar, önskan av att få arbeta självständigt eller viljan av 

att genomföra sina idéer (Humbert och Drew 2010).  

Pull-faktorer har en positiv klang till sig, medan push-faktorer anses vara mer negativa 

faktorer (Kirkwood 2009). Dock är det värt att notera, att enligt vissa studier har man 

kommit fram till att även push-faktorer kan anses som något positivt (Kirkwood 2009). 

Det kan t.ex. handla om att man blir tvungen att lämna sitt nuvarande jobb på grund av 

förändring, men får mycket hjälp av sin arbetsgivare till att starta ett eget företag 

(Kirkwood 2009). Detta anses som en push-faktor, men kan anses ha en mer positiv ton 

(Kirkwood 2009). Enligt forskning är det oftast fler olika faktorer som motiverar en 

person till att bli entreprenör och motivationen består ofta av en kombination av både 

push- och pull-faktorer (Humbert och Drew 2010; Dawson och Henley 2012). Push- och 

pull-teorin fungerar till viss grad, men det kan vara svårt att fastställa graden till vilken 

en viss individ är motiverad av push- eller pull-faktorer. Motivationen byggs ofta upp av 

en kombination av faktorer från båda kategorierna (Dawson och Henley 2012).  

Intressant att notera gällande push- och pull-faktorer är även att enligt tidigare studier 

skulle kvinnor oftare vara motiverade av push-faktorer, medan män oftare attraheras till 

entreprenörskap via pull-faktorer (Pines et al. 2010). Detta kan enligt Pines et al. (2010) 

bero t.ex. på att kvinnor i utvecklingsländer inte har någon annan utväg än 
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entreprenörskap. Detta påstående stöds också av Heilman och Chen (2003), då de i sin 

undersökning argumenterar att kvinnor och andra minoriteter oftare stöter på 

incidenter och orsaker som kan ”pusha” dem till entreprenörskap.  I 

utvecklingssamhällen kan kvinnor känna att de inte har någon annan möjlighet att få 

arbete, än genom att själva bli entreprenörer och skapa ett arbete åt sig (Pines et al. 

2010). Eftersom Finland är ett välfärdssamhälle är situationen med största sannolikhet 

väldigt annorlunda i Finland jämfört med t.ex. Bolivia eller Peru (som nämndes i studien 

av Pines et al. 2010). Även enligt Humbert och Drew (2010), visar en del forskning att 

kvinnor skulle motiveras till större grad av push-faktorer, än pull-faktorer. Detta på 

grund av bilden av att kvinnor har en sämre position på arbetsmarknaden, jämfört med 

män (Humbert och Drew 2010). Dock visar andra forskningar enligt Humbert och Drew 

(2010), att kvinnor motiveras lika mycket av pull-faktorer och att push-faktorer inte alls 

skulle dominera deras motivation. Här är forskare alltså kluvna och det finns inte någon 

direkt konsensus på detta.   

Enligt tidigare forskning, finns det en hel del olika faktorer som påverkar en persons 

beslut och motivation till att starta ett eget företag (Kirkwood 2009). Det är alltså fler 

olika saker som en person överväger och tänker på innan beslutet tas (Allen och 

Curington 2014). Tidigare forskning visar även att motivationsfaktorerna skiljer sig från 

varandra då man jämför de två könen sinsemellan (Allen och Curington 2014; Gupta et 

al. 2009).  Om detta är fallet är det viktigt att ta reda på vilka skillnader som existerar 

även ur perspektivet av finländska entreprenörer. Enligt Allen och Curington (2014) är 

det viktigt för en person som funderar på att starta sitt egna företag, att ta i hänsyn sin 

miljö och omvärld. Detta eftersom personen måste ta reda på om det är rätt tid och plats 

för att bli entreprenör och starta det slags företag som personen beslutat sig för (Allen 

och Curington 2014). Forskningen visar även, att entreprenören måste ta i hänsyn sitt 

sociala nätverk och sina relationer då beslutet görs. En entreprenör behöver högst 

troligen stöd och hjälp i processen. Andra faktorer som entreprenören mest sannolikt 

kommer att fundera på innan hen startar sitt företag är familj, relationer till vänner och 

ifall de kommer att stöda personen tillräckligt både emotionellt och finansiellt, för att 

entreprenören ska lyckas med sitt företag (Allen och Curington 2014). 

Enligt en studie gjord av Humbert och Drew (2010) är de viktigaste 

motivationsfaktorerna (vare sig man pratar om män eller kvinnor) självständighet, 

tillfredsställelse, utmaning och identifiering av möjligheter på marknaden.  Dessa är 

alltså pull-faktorer till entreprenörskap och enligt studien skulle både män och kvinnor 



14 

  

 

 
motiveras av i huvudsak dessa faktorer då de väljer att starta företag. Även en annan 

forskning, gjord av Kirkwood (2009), lyfter fram självständighet som den viktigaste 

faktorn som motiverar till entreprenörskap. Samma studie kom fram till att även 

monetära faktorer motiverar både män och kvinnor till stor grad (Kirkwood 2009). 

Enligt forskare finns det olika uppfattningar om ifall det endast är en enda större 

motivationsfaktor som ligger bakom beslutet att bli entreprenör, eller ifall beslutet byggs 

upp av fler olika faktorer som påverkar motivationen. En forskning gjord av Dawson och 

Henley (2012) kom fram till att de flesta entreprenörer skulle motiveras av en 

huvudsaklig faktor. Enligt forskningen skulle hela tre fjärdedelar av entreprenörerna 

endast varit motiverade av en huvudsaklig faktor. Forskningen visade att ca. 17 procent 

motiverades av i huvudsak två faktorer och resterande 10 procent motiverades av fler 

olika faktorer. Forskningen visade alltså att beslutet att bli entreprenör inte skulle vara 

ett så komplext beslut, som man kanske kunde tro.  

I de nästa avsnittet kommer bakgrund för både männens och kvinnornas motivation att 

introduceras på basen av tidigare forskning. Som redan tidigare nämnts, kommer 

motivationsfaktorerna sedan delas upp i push- och pull-faktorer.  

2.4 Bakgrund till vad som motiverar män till entreprenörskap enligt 
existerande litteratur 

Entreprenörskap är ett mansdominerat yrke och enligt forskning verkar detta gälla 

globalt i så gott som hela världen (Shinnar, Giacomin och Janssen 2012). Män startar 

med större sannolikhet egna företag än vad kvinnor gör och män verkar ha ett större 

intresse till entreprenörskap än kvinnor (Arenius och Minniti 2005; Micozzi och 

Lucarelli 2016; Sánchez Cañizares & Fuentes García 2010 etc.). Även enligt Langowitz 

och Minniti (2007), motiveras män till en större grad av entreprenörskap och 

forskningen visar att detta skulle gälla de flesta länder i världen. En studie från år 2015 

gjord av Phipps och Prieto (2015), bevisade att även bland unga, som fortfarande 

studerade, är de fler män som är motiverade till entreprenörskap och har funderat på en 

karriär inom entreprenörskap, jämfört med kvinnor. Enligt Cromie (1987) är det även 

ett faktum, att män väljer att starta egna företag av en hel del olika orsaker. Till dessa 

orsaker hör t.ex. att tjäna mer pengar, nå framgång eller utnyttja en ny marknad (Cromie 

1987). Det är alltså inte endast monetära orsaker som motiverar män att bli 

entreprenörer, utan icke-monetära motiv är minst lika viktiga.  
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Det finns fler olika faktorer som motiverar män till entreprenörskap, men enligt studier 

finns det några faktorer som dominerar över de flesta andra.  Från undersökningen gjord 

av Sánchez Cañizares och Fuentes García (2010) kom det fram att män värderat 

självständighet och möjligheten av få genomföra sina egna idéer som de mest 

betydelsefulla faktorerna och de absolut viktigaste orsakerna bakom att starta ett eget 

företag. De fyra mest betydelsefulla faktorerna som motiverar män till entreprenörskap 

är enligt Sánchez Cañizares och Fuentes García (2010) följande: (1) självständighet, (2) 

att få genomföra en egen idé, (3) att få skapa något konkret av sina idéer och (4) pengar 

– att kunna tjäna mer än vad de kunde göra som anställda. Även enligt en tidigare studie 

gjord av Cromie (1987) var resultaten liknande. Cromie (1987) kom fram till att de 

viktigaste faktorerna skulle vara autonomi och framgång. Även enligt denna tidigt gjorda 

forskning är alltså självständighet och autonomi något som värderas högt av blivande 

entreprenörer. Det verkar som om fler forskare är på samma linje när det kommer till 

vad som motiverar män till att starta företag.  

2.5 Bakgrund till vad som motiverar kvinnor till entreprenörskap enligt 
existerande litteratur 

Som redan tidigare konstaterats, finns det idag ett betydligt färre antal kvinnliga 

entreprenörer än manliga (Shinnar, Giacomin och Janssen 2012; Koellinger, Minniti och 

Schade 2013) och kvinnor verkar ha ett betydligt lägre intresse för entreprenörskap, 

jämfört med män (Phipps och Prieto 2015). Eftersom kvinnligt entreprenörskap inte 

alltid varit populärt, har det även blivit ett intressant ämne att forska i. Detta märks även 

i antal forskningar som gjorts på kvinnligt entreprenörskap. Det finns betydligt fler 

forskningar som valt att fokusera endast på kvinnor, jämfört med sådana som endast 

fokuserar på män. Även faktumet att entreprenörskap setts som ett mansdominerat yrke 

(Shinnar et al. 2012), kan ha påverkat faktumet att forskning som tidigare gjorts på 

entreprenörer, automatiskt till största delen behandlat manliga entreprenörer.  

Enligt vissa studier, beror inte det låga antalet kvinnliga entreprenörer på att kvinnor 

inte skulle prestera bra, eller att deras företag inte överlever lika ofta som männens gör. 

Det är helt enkelt så, att en kvinnas benägenhet till att starta ett eget företag är lägre än 

en mans (Koellinger et al. 2013; Sánchez Cañizares och Fuentes García 2010). Dock finns 

det även andra studier som indikerar på att kvinnliga entreprenörer skulle prestera 

sämre när det är fråga om inkomst, tillväxt och vinst, då man jämför med manliga 

entreprenörer (Širec och Močnik 2012). Detta är dock enligt t.ex. Sánchez Cañizares och 

Fuentes García (2010), en myt. Enligt dessa forskare är kvinnliga entreprenörer inte 
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sämre presterande, utan de har helt enkelt inte samma intresse eller motivation till 

entreprenörskap. Myten har skapats då man genom tiderna sett kvinnor som 

underpresterande då man jämför med män (Sánchez Cañizares och Fuentes García 

2010). Enligt forskarna har de sociala och samhälleliga normerna och stereotyperna har 

skapat en uppfattning om kvinnor som underlägsna till män. Genom detta har man 

skapat en bild om att kvinnor inte kan prestera lika bra som män inom företagarvärlden 

(Sánchez Cañizares och Fuentes García 2010).  

Det är såklart svårt att definiera kvinnor som en enda grupp, eftersom kvinnliga 

entreprenörer ofta kommer från helt olika bakgrunder och förhållanden (Širec & Močnik 

2012). En kvinnlig entreprenör från Afrika har självklart annorlunda motiv och 

intressent jämfört med en entreprenör i Finland. De två har helt olika världsbilder, vilket 

även betyder att det är olika faktorer som motiverar dem och påverkar deras val i livet – 

och därmed även valet av att starta ett eget företag (Širec & Močnik 2012). En studie 

gjord av Bruni, Gerardi och Poggio 2004), har delat in kvinnligt entreprenörskap i två 

olika grupper. Den ena delen består av kvinnor som blir entreprenörer av push-faktorer 

eller s.k. ”tvångsfaktorer”, medan den andra delen består av kvinnor som blir 

entreprenörer av pull-faktorer, eller s.k. ”attraktiva faktorer”. Kvinnorna har delats in i 

dessa två grupper för att man ska förstå vad det är som får dem att starta företag. Då en 

kvinna startar företag p.g.a. tvångsfaktorer handlar det om att hon har ett behov av något 

som hon inte har tillgång till och därför känner sig tvingad till att starta ett eget företag. 

Behovet kan t.ex. handla om att helt enkelt få ett arbete (Bruni et al. 2004). I andra fall 

kan det handla om ett behov av att få arbeta mer självständigt, eller ett behov av en bättre 

inkomst (Bruni et al. 2004). De attraktiva faktorerna å andra sidan ses som mer positiva 

faktorer som attraherar kvinnor till entreprenörskap (Bruni et al. 2004). Dessa faktorer 

kan t.ex. handla om att en kvinna anser sig få mer flexibilitet, frihet att själv bestämma 

och frihet att själv få planera sin tidtabell (Bruni et al. 2004).  

Fler studier har kommit fram till att kvinnor anser det som viktigt att själv få bestämma 

om balansen mellan sitt privatliv och arbetsliv, för att kunna ta hand om familj, men 

även få arbeta och uppfylla sig själva samtidigt (t.ex. Sánchez Cañizares och Fuentes 

García 2010; Allen & Curington 2014). Kvinnor anser sig ha en bättre möjlighet att 

kombinera arbetsliv och familjeliv genom att driva ett eget företag där de själv 

bestämmer om tidsplaneringen (Allen och Curington 2014). Andra faktorer som enligt 

studier skulle påverka en kvinnas motivation till entreprenörskap är möjligheten av att 



17 

  

 

 
få använda sin egen kreativitet och att få arbeta självständigt (Sánchez Cañizares och 

Fuentes García 2010).  

Bruni et al. (2004) har även gjort en sammanställning på hur olika forskare uppfattar 

kvinnliga entreprenörer, genom att klassificera dem i sju stycken olika grupper beroende 

på vad som motiverat dem till att starta företag. Grupperna delas in enligt följande: 1) 

Unga kvinnor som inte ännu har en klar bild för deras mål i livet – startar företag som 

alternativ till att börja arbeta som anställd. 2) Unga målinriktade kvinnor – ser 

entreprenörskap som en karriär för hela livet och strävar efter framgång. 3) Målinriktade 

kvinnor (oftast utan barn) – startar företag för att nå en högre profession och komma 

över svårigheter av att klättra på karriärstegen som vanlig anställd. 4) Startar företag på 

grund av familjeförhållanden – vill kombinera familjeliv och karriär på ett flexibelt sätt. 

5) Startar företag på grund av familjeförhållanden – har blivit tvungna att lämna sitt 

tidigare arbete för att kunna ta hand om familjen. 6) Startar företag för att upprätthålla 

traditionen av entreprenörskap i familjen. 7) Startar företag på grund av radikala motiv 

– t.ex. för att främja kvinnors intressen i världen. 

Genom dessa grupper kan man snabbt lägga märke till att de flesta motiven kretsar kring 

familjeförhållanden. Det är viktigt för kvinnor att kunna kombinera familj och karriär. 

Det är även viktigt att poängtera att kvinnor är väldigt olika och påverkas av en hel del 

olika faktorer. Man kan dock konstatera att majoriteten ändå på något sätt verkar 

påverkas av familj och andra relationer (Bruni et al. 2004).   

Detta är en utgångspunkt för de följande delarna av avhandlingen. Redan genom denna 

information kan man anta att både män och kvinnor kan motiveras av olika faktorer då 

de väljer att starta egna företag och skillnader i kvinnors och mäns motivation kan 

identifieras. I de nästa delarna kommer olika motivationsfaktorer att introduceras och 

analyseras ur ett kvinnligt och manligt perspektiv, samt hypoteser bildas för studien. 

2.6 Hypoteser om push- och pull-faktorer och deras påverkan på 
motivationen till entreprenörskap hos män och kvinnor 

I denna del kommer de olika push- och pull-faktorerna att genomgås. Det som kommer 

att redogöras för, är vad existerande litteratur och forskning säger om de olika faktorerna 

och hur de påverkar personers motivation till entreprenörskap. Kapitlet kommer alltså 

handla om hur t.ex. familjefaktorer eller monetära faktorer påverkar en persons 

motivation till entreprenörskap. En sammanställning av vad litteraturen säger om 

skillnader mellan kvinnors och mäns motivation till entreprenörskap kommer att göras. 



18 

  

 

 
De faktorer som tas upp i denna avhandling är självklart inte de enda faktorerna som kan 

påverka en persons beslut att starta ett företag, men de faktorer som tagits upp är 

sammanställda från vad tidigare litteratur tagit upp som viktiga faktorer för 

motivationen bakom entreprenörskap. De följande motivationsfaktorerna har valts till 

denna avhandling, eftersom dessa specifika faktorer verkar vara betydelsefulla och 

populära faktorer att studera. Det är av intresse att ta reda på, ifall dessa faktorer även 

påverkar finländska entreprenörers motivation. Vidare är det intressant att se ifall 

faktorerna påverkar finska män och kvinnor på samma sätt som i andra länder, eller ifall 

det relativt jämlika finländska samhället har en påverkan på befolkningen, vilket kan 

leda till att  skillnaderna mellan könen inte är lika stora som i andra länder. I Tabell 1 har 

de faktorer som kommer att behandlas i den teoretiska referensramen sammanställts, 

samt indelats i de två olika kategorierna push- och pull-faktorer. 

Tabell 1  Pull- och push-faktorerna som används i avhandlingen 

 

2.6.1 Pull-faktorer 

I den första delen kommer pull-faktorerna att genomgås. För att påminna, är pull-

faktorer alltså faktorer som lockar en person till entreprenörskap och påverkar därmed 

motivationen till entreprenörskap positivt (Humbert och Drew 2010; Kirkwood 2009). 

Exempel på pull-faktorer är t.ex. önskan av att få arbeta självständigt eller viljan av att 

få genomföra sina egna idéer (Humbert och Drew 2010). I de följande delarna kommer 

olika pull-faktorer att presenteras och sammanställas utifrån vad tidigare litteratur säger 

om hur de påverkar motivationen hos män och kvinnor.  

2.6.1.1 Självständighet och autonomi 

Självständighet och önskan att själv få kontrollera sitt liv kommer upp i fler olika studier 

som en viktig motivationsfaktor (Humbert och Drew 2010; Kirkwood 2009; Dawson och 

Henley). Även i studien av Kirkwood (2009) var denna pull-faktorn den som oftast 
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nämndes i samband med vad som motiverar till entreprenörskap. Enligt denna studie 

var dock kvinnor mer motiverade av denna faktor än vad män var, men även män 

verkade påverkas av denna motivationsfaktor. Självständighet medför även känslan av 

att få kontrollera sitt eget liv och själv bestämma om sin karriär och vara sin egen chef. I 

studien av Kirkwood (2009), var det både män och kvinnor som nämnde att de motiveras 

av känslan av att själv få bestämma om sitt öde och inte behöva vara kontrollerad av 

någon annan. Enligt litteraturgranskningen gjord av Dawson och Henley (2012) skulle 

den populäraste motivationsfaktorn för män vara att få vara sin egen chef.  

Vissa forskare har som sagt kommit fram till att kvinnor skulle motiveras mer av 

självständighet än vad män gör (Dawson och Henley 2012). För kvinnor skulle 

självständighet enligt Dawson och Henley (2012) vara starkt anknutet till önskan att själv 

få bestämma över sin tid och kunna självständigt balansera sin tid mellan att spendera 

den med arbete och familj. Dessa forskare tar dock en intressant synvinkel på hur pull- 

och push-faktorer påverkar och enligt dessa forskare kan det ibland vara svårt att 

fastställa ifall en motivationsfaktor räknas som push- eller pull-faktor (Dawson och 

Henley 2012). I detta fall kan man t.ex. tänka sig att ifall kvinnor är mer motiverade av 

självständighet kan det bero på fler olika saker. Är de motiverade av självständighet för 

att de önskar får mer autonomi och själv få bestämma över t.ex. sina arbetstider (vilket 

skulle anses som en pull-faktor), eller är orsaken brist på autonomi då man jobbar som 

anställd som får en kvinna att hellre välja entreprenörskap (vilket i sådana fall skulle 

anses som en push-faktor) (Dawson och Henley 2012)?  

Utifrån detta kan man kortfattat konstatera att både kvinnor och män enligt tidigare 

studier är motiverade av självständighet och autonomi när det kommer till att starta ett 

eget företag. Tidigare studier indikerar dock på, att det kan finnas olika saker som ligger 

bakom orsaken till att en man eller kvinna strävar efter autonomi och självständighet 

(Kirkwood 2009; Dawson och Henley 2012). Kvinnor tenderar att sträva efter en 

självständighet som ger dem friheten att få bestämma om sina arbetstider och det verkar 

vara starkt anknutet till att kunna balansera familje- och arbetsliv på ett lättare sätt 

(Dawson och Henley 2012). Däremot tenderar män oftare att sträva efter en chans att få 

vara sin egen chef och själv få bestämma över sin karriär och sina val (Kirkwood 2009). 

Den första hypotesen för studien i vad som motiverar finska män och kvinnor till 

entreprenörskap kommer därför vara följande:  
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H1: Motivationsfaktorn självständighet och autonomi påverkar både män och kvinnors 

motivation till entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor. 

2.6.1.2 Pengar och monetära faktorer 

Pengar och monetära incitament är även en motivationsfaktor som kan anses vara en av 

de viktigaste bakom att starta ett eget företag. Traditionellt och historiskt sett skulle 

ekonomiska skäl vara de huvudsakliga skälen till att en person startar ett eget företag – 

vilket skulle betyda att finansiella faktorer skulle vara de viktigaste 

motivationsfaktorerna till entreprenörskap (Carsrud & Brännback 2011). Denna faktor 

delar åsikter mellan forskare, då vissa tidigare forskningar visar att monetära faktorer 

inte har så stor påverkan på motivationen till entreprenörskap, medan andra forskningar 

visat att pengar skulle vara en av de viktigaste faktorerna bakom motivationen 

(Kirkwood 2009; Dawson och Henley 2012). Tidigare studier har kommit fram till att 

monetära faktorer motiverar de båda könen, åtminstone till viss grad (Kirkwood 2009; 

Allen och Curington 2014). Dock verkar det som att kvinnor och män påverkas på lite 

olika sätt och till olika grad (Allen och Curington 2014). I studien av Allen och Curington 

(2014) delade t.ex. ett påstående som att ”skapa rikedom för sin familj” åsikter mellan 

könen. Detta påstående ökade en kvinnas motivation till entreprenörskap, medan 

samma påstående verkade minska en mans motivation. Detta tyder på att det finns 

skillnader i hur olika motivationsfaktorer påverkar män och kvinnor. Denna 

motivationsfaktor kan även diskuteras från olika synvinklar och pengar som 

motivationsfaktor kan ha väldigt olika betydelse, beroende på vem som svarar (Kirkwood 

2009). Vissa av deltagarna i studien gjord av Kirkwood (2009), svarade att pengar 

motiverade dem p.g.a. att de vill bli rika, eller bli miljonärer. Andra deltagare betonade 

pengar som motivation för att kunna förse sin familj och sina barn med ett bra liv och en 

bra uppväxt (Kirkwood 2009).  

Georgellis och Wall (2005) har gjort en undersökning om könsskillnader gällande 

entreprenörskap i Tyskland. Även denna undersökning kom fram till att det finns 

skillnader i på vilket sätt pengar motiverar till entreprenörskap mellan könen. Män är 

enligt undersökningen mer motiverade av finansiella faktorer – som t.ex. skillnaderna i 

lönen då man jämför med att arbeta som anställd eller att driva ett eget företag. Ju större 

den monetära skillnaden är mellan att arbeta som anställd jämfört med att vara 

entreprenör, desto större blir motivationen att starta sitt eget företag hos män 

(Georgellis och Wall 2005). Enligt studien av Dawson och Henley (2012) var 
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procentantalet för män som nämnde finansiella faktorer som motivation till 

entreprenörskap dubbelt så stort som samma procentantal för kvinnor. Pengar och 

monetär rikedom har alltså en positiv inverkan på männens motivation till att bli 

entreprenörer (Cromie 1987; Dawson och Henley 2012; Georgellis och Wall; Cromie 

1987) 

Enligt forskning finns denna motivationsfaktor nämnd även hos kvinnor, men är inte av 

lika stor betydelse som för män. Detta kan enligt Georgellis och Wall (2005) bero på att 

kvinnor som är gifta, oftare har större tillgångar till kapital genom deras partners 

inkomster och kapital. Detta kan dock ha ändrats idag, eftersom vi går mot ett allt mer 

jämlikt samhälle, där även kvinnan ofta tjänar lika bra som mannen, speciellt i Finland. 

En annan orsak kunde enligt Georgellis och Wall (2005) vara, att kvinnor oftare startar 

företag inom sådana industrier som allmänt fordrar mindre kapital, jämfört med de 

industrier där män väljer att starta företag.  

Pengar och monetära incitament verkar enligt  fler olika studier vara en av de viktigaste 

faktorerna bakom människors motivation till entreprenörskap (Carsrud & Brännback 

2011; Kirkwood 2009; Dawson och Henley 2012). Män verkar till större grad påverkas 

av pengar och har i studier oftare nämnt detta som en faktor för motivationen bakom att 

de startade sitt eget företag (Dawson och Henley 2012). Utifrån detta kommer följande 

hypotes att fastställas för studien:  

H2: Motivationsfaktorn pengar och monetära faktorer är av signifikant högre betydelse 

för män än kvinnor.  

2.6.1.3 Relationer till andra entreprenörer 

Denna del behandlar sociala relationers påverkan på motivationen. Enligt studier 

påverkas en persons intresse och motivation för entreprenörskap av dennes sociala 

umgänge och relationer (Langowitz och Minniti 2007). Enligt studien av Langowitz och 

Minniti (2007) påverkas speciellt en mans motivation till entreprenörskap positivt, ifall 

han har att göra med andra entreprenörer, känner andra entreprenörer eller umgås med 

andra entreprenörer. En studie gjord av Koellinger et al. (2013) visade även att män, 

oftare än kvinnor personligen känner någon annan entreprenör. En man har alltså med 

större sannolikhet andra entreprenörer i sin umgängeskrets (Koellinger et al. 2013). 

Detta har även bevisats påverka motivationen positivt. Enligt studien av Koellinger et al. 

(2013) var det 43 % av männen som kände en entreprenör jämfört med endast 31 % av 

kvinnorna. Resultatet visade, att i alla de 17 länder som medverkade i studien, var det 
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mer sannolikt att en man känner andra entreprenörer, än att en kvinna gör det. Detta 

kan tyda på att kvinnor inte har likadana umgängeskretsar som män, samt att män och 

kvinnor åtminstone till viss grad verkar tillhöra olika sociala nätverk (Koellinger et al. 

2013). Det tyder även på att män till större grad har tillgång till nätverk av människor 

som potentiellt kunde bli rollmodeller för entreprenörskap och därmed förse dem med 

behövligt stöd eller information (Koellinger et al. 2013). Enligt Koellinger et al. (2013) är 

det hur som helst mindre sannolikt att en kvinna har en relation med en annan 

entreprenör, vilket kan ha en påverkan på motivationen till entreprenörskap, eftersom 

männens motivation tycks påverkas positivt av att umgås med andra entreprenörer.  

Även studien gjord av Langowitz och Minniti (2007) stöder detta påstående. I deras 

forskning tog man reda på hur många som känt en annan entreprenör inom de senaste 

24 månaderna. Langowitz och Minniti (2007) gjorde en undersökning på ifall det fanns 

ett samband med att känna en annan entreprenör och att motiveras till att själv starta 

ett företag. Enligt studien, påverkades en persons motivation positivt av att känna en 

annan entreprenör.  

I undersökningen gjord av Humbert och Drew (2010) däremot, blev resultaten lite 

annorlunda. Dock handlade denna undersökning mer om familjemedlemmars och en 

partners påverkan, medan man i studien av Koellinger et al. (2013) inte specificerat 

vilken sorts relation det var fråga om. I studien av Humbert och Drew (2010) var det 

totalt 68 % av entreprenörerna som hade en familjemedlem som var entreprenör, vilket 

är ett relativt högt antal. I denna studie, fanns det inte någon betydlig skillnad mellan 

könen, gällande hur många som kände en annan entreprenör. Av dem som hade någon 

slags relation med en annan entreprenör, var det 52 % som sagt att denna relation var 

till sin partner (Humbert och Drew 2010). Dessutom var det 23 % av kvinnorna som hade 

en mor som var entreprenör, medan endast 13 % män hade det (Humbert och Drew 

2010). 35 % av kvinnorna hade en far som var entreprenör, medan 26 % av männen hade 

det Humbert och Drew 2010). Enligt denna studie kan man alltså konstatera att kvinnors 

motivation till större grad påverkas av att ha en familjemedlem som är entreprenör, 

jämfört med män. Detta är dock ett lite annorlunda resultat än i studien av Koellinger et 

al. (2013), där männen var mer sannolika att känna andra entreprenörer och påverkas 

av dem. Enligt Sánchez Cañizares och Fuentes García (2010) påverkas både män och 

kvinnors motivation till att starta ett företag positivt av att han en entreprenör i familjen 

från tidigare.  
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Även i litteraturgranskningen gjord av Cabrera och Mauricio (2017) konstaterades att 

nätverk och sociala relationer är väldigt viktiga för kvinnor som startar egna företag. Att 

ha större kontakt nätverk hjälper kvinnor i att identifiera möjligheter och få olika slags 

stöd – både finansiellt och emotionellt – för att kunna starta sitt eget företag. Eftersom 

kvinnor ofta upplever det svårare att få finansiellt stöd från finansiella institutioner, är 

andra sociala relationer och nätverk avgörande för framgången för företagen som 

startats av kvinnor (Cabrera och Mauricio 2017). Enligt forskning skulle en blivande 

entreprenör alltså påverkas positivt av att ha en relation till en annan entreprenör 

(Humbert och Drew 2010; Koelliger et al. 2013). Det är dock oklart ifall detta har ett 

samband med ett behov av förebilder. En del forskare är av den åsikten att förebilder är 

viktiga och har en stor påverkan på motivationen till entreprenörskap (Minniti och 

Nardone 2007). Enligt Minniti och Nardone (2007), är det viktigt för män att ha en 

förebild som höjer deras självförtroende, bidrar med viktig information och stöder dem 

i processen att starta sitt företag. Detta kan eventuellt även vara fallet för kvinnor.  

Man kan alltså konstatera, att faktumet att en person känner andra entreprenörer från 

tidigare har någon sorts påverkan på motivationen för att starta ett eget företag. Forskare 

är dock oense om detta gäller både kvinnor och män till lika stor grad, eller ifall ett av 

könen påverkas mer av denna faktor. Intressant är även att tillägga, att naturen av 

relationen även kan spela roll (ifall det är en partner, annan familjemedlem eller vän). 

Dock kan man från tidigare forskning konstatera att både kvinnor och män till viss grad 

positivt påverkas av andra entreprenörer i deras sociala nätverk (Koellinger et al. 2013; 

Minniti och Nardone 2007; Langowitz och Minniti 2007; Humbert och Drew 2010), men 

att män enligt tidigare studier oftare känner andra entreprenörer och har tillgång till 

dem inom sina nätverk. Eftersom Finland ändå idag är ett väldigt jämlikt samhälle, 

kunde man anta att kvinnor har likadana tillgångar till olika nätverk som män. Därför 

kommer denna studie att ha följande hypotes och därmed följa de studier, i vilka man 

konstaterat att både män och kvinnor påverkas av denna motivationsfaktor: 

H3: Motivationsfaktorn relationer till andra entreprenörer påverkar både män och 

kvinnors motivation till entreprenörskap positivt – det finns inga signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor. 

2.6.1.4 Avvisa stereotyper och normer 

I denna del kommer stereotyper och normers påverkan på motivationen till 

entreprenörskap att behandlas. Det är enligt studier bevisat att sociala normer och 
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samhället överlag påverkar män och kvinnors motivation till entreprenörskap (Gupta, 

Turban, Wasti, Sikdar 2009). Stereotyper handlar om generalisering av olika grupper av 

människor. Stereotyper kommer från vanliga kognitiva tankeprocesser där människor 

kategoriserar andra människor i olika grupper. Genom stereotyper kan vi lättare 

organisera komplex information som vi stöter på i vårt dagliga liv och göra det enklare 

att processa denna information (Fiske och Taylor 1991). Problemet med detta, är att när 

vi kategoriserar personer i olika grupper tenderar man att lägga alla personer i en grupp 

under samma kam (Park och Rothbart 1982). Detta leder till att man ofta har en färdig 

bild av hur en viss person är, beroende på t.ex. kön, etnicitet, nationalitet eller liknande. 

Stereotyperna blir dessutom förstärkta genom att man antar att alla i en grupp är lika, 

och deras olikheter betonas väldigt lite (Park och Rothbart 1982). Generaliseringen av 

människor kan därmed leda till att man resonerar felaktigt och behandlar en individ 

felaktigt på basen av vilken grupp individen hör till, istället för att behandla individen 

utifrån vad denne är eller har gjort personligen (Heilman och Chen 2003). 

Man kunde fråga sig ifall inte dessa stereotyper och normer ändå sätts åt sidan då man 

ser hur en person presterar i verkligheten? Svaret är oftast enligt forskare ändå nej. 

Stereotyper är väldigt starka på det viset, att de bevaras även om verkligheten är 

annorlunda. Stereotyperna tenderar även att påverka en person i dennes individuella 

utveckling och påverkar hur en person ser på sig själv. Detta leder till de största 

konsekvenserna och problemen. (Heilman och Chen 2003)  

Dessa stereotyper påverkar självklart även hur en person väljer karriär eller arbetsplats. 

Normerna och stereotyperna kan oftast anses som något negativt, speciellt ur kvinnors 

perspektiv då de oftare påverkar kvinnor på ett negativt sätt. Det kan t.ex. handla om att 

kvinnor stereotypiskt har en roll av att sköta barnen och ta hand om familjen (Heilman 

och Chen 2003), eller att entreprenörskap oftast anses vara ett maskulint yrke (Gupta et 

al. 2009). Dock har studier även kommit fram till att detta kan påverka kvinnors 

motivation till entreprenörskap positivt (Heilman och Chen 2003). Stereotyperna kan 

leda till att kvinnor startar företag (Heilman och Chen 2003). Detta kan bero på olika 

orsaker, t.ex. att de vill avvisa dessa normer och stereotyper genom att bryta dem eller 

att de endast ser det som en sista utväg (Heilman och Chen 2003). Fastän stereotyperna 

i sig alltså oftast anses som något negativt, kan de ha en positiv påverkan på motivationen 

till entreprenörskap.   
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Stereotypiskt skulle kvinnor ha ett större ansvar för att ta hand om familjen. Kvinnor 

anser sig alltså till större grad vara ansvariga för barnen, familjen, och hemmet, jämfört 

med män (Heilman och Chen 2003). Denna stereotypiska bild leder till att kvinnor som 

arbetar som anställda känner att de måste välja mellan arbetsliv eller karriär (Heilman 

och Chen 2003). På grund av detta, väljer kvinnor att starta egna företag och kan på det 

sättet få en chans att själv upprätthålla en balans mellan familje- och arbetsliv och själv 

fritt kunna bestämma om sin tidtabell (Heilman och Chen 2003). Även om vi idag går 

mot ett mer jämlikt samhälle, finns dessa stereotyper fortfarande kvar och 

diskriminering av kvinnor i arbetslivet förekommer fortfarande. Detta påverkar kvinnor 

i deras karriärval och leder till att de genom entreprenörskap anser sig ha en möjlighet 

till att bryta det så kallade ”glastaket”, som hindrar kvinnor från att klättra upp på 

karriärstegen (Sánchez Cañizares och Fuentes García 2010). Genom att bli entreprenörer 

kan kvinnor avvisa detta stereotypiska och diskriminerande tankesätt och därmed bevisa 

att glastaket inte borde existera (Mattis 2004; Sánchez Cañizares och Fuentes García 

2010). Dock visade studien av Humbert och Drew (2010), att viljan av att avvisa 

stereotyper eller normer knutna till den feminina identiteten skulle vara av väldigt liten 

betydelse för män och kvinnor som startar företag.  

Sammanfattat kan man alltså konstatera att stereotyper påverkar personers val i livet, 

som t.ex. valet av karriär. I valet av att bli entreprenör, är det sannolikt till största delen 

kvinnor som kan påverkas av olika stereotyper. Kvinnor har stereotypiskt sett varit de 

som sköter om barn och familj, vilket gör att kvinnor känner en större press för att göra 

det (Heilman och Chen 2003). Dessutom påverkas kvinnor av glastaket som fortfarande 

verkar existera (Sánchez Cañizares och Fuentes García 2010). Detta kan påverka 

kvinnors möjligheter för att bli framgångsrika inom sin karriär, vilket lett till ett fenomen 

av att kvinnor vill bryta det s.k. glastaket genom att bli entreprenörer och på detta sätt 

även avvisa stereotyper som förknippas med entreprenörskap (Sánchez Cañizares och 

Fuentes García 2010). Finland är ett land där jämlikheten mellan könen är bättre än i 

flera andra länder i världen. Eftersom stereotyper ändå påverkas oss omedvetet och de 

verkar vara väldigt svåra att ändra på, kan man ändå tänka att även finländare 

fortfarande påverkas av dem. Den fjärde hypotesen kommer därför vara:  

H4: Motivationsfaktorn avvisa stereotyper och normer är av signifikant högre 

betydelse för kvinnor än män. 
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2.6.1.5 Möjligheter & begäran att anta utmaningar  

Studier har bevisat att både kvinnor och män motiveras av utmaningar och möjligheter 

när det väljer att starta egna företag (Humbert och Drew 2010; Koellinger et al. 2013). 

Enligt studien av Humbert och Drew, motiveras både män och kvinnor till lika stor grad 

av att se en möjlighet eller utmaning och få uppfylla möjligheten. Dock har en studie 

gjord av Koellinger et al. (2013) bevisat att det nog skulle finnas skillnader mellan män 

och kvinnor gällande denna faktor. Koellinger et al. (2013) kom fram till att det finns 

stora könsskillnader i hur kvinnor, jämfört med män ser på möjligheter samt rädslan för 

att misslyckas. Även rädsla för att misslyckas kan knytas ihop med att se en möjlighet 

och agera för att anta utmaningar. Om man är rädd för att misslyckas kan det hindra en 

från att anta en utmaning – det vill säga att starta ett företag. Enligt studien av Koellinger 

et al. (2013) var det 41 procent av männen som hade identifierat möjligheter för att starta 

ett företag och trodde på att möjligheter för att starta ett företag finns tillgängliga. 

Däremot var denna siffra endast 33 procent hos kvinnorna i studien (Koellinger et al. 

(2013). Studien visade att skillnader i identifiering av möjligheter mellan könen 

existerade i alla 17 länder som studien omfattade (Koellinger et al. 2013). Detta kan alltså 

tyda på att män oftare identifierar möjligheter inom entreprenörskap och på grund av 

detta skulle denna motivationsfaktor till större grad påverka män, jämfört med kvinnor. 

Alternativt kan det bero på att kvinnor enligt studien har en större rädsla för att 

misslyckas än vad män har. Vilket kunde tyda på att en möjlighet måste anses väldigt 

attraktiv för en kvinna, för att det ska leda till att hon agerar. Hon måste övervinna 

rädslan för att misslyckas, förrän valet av att starta ett eget förtag kan göras. En möjlighet 

för männen behöver inte vara riktigt lika attraktiv, då män enligt Koellinger et al. (2013) 

inte har en lika stor rädsla för att misslyckas.  

Även Sánchez Cañizares & Fuentes García (2010), kom i sin studie fram till liknande 

resultat som Koellinger et al. (2013). Både män och kvinnor listade faktorerna ”att 

identifiera möjligheter” och att ”få uppfylla dem” som faktorer som motiverar till att 

starta ett företag (Sánchez Cañizares & Fuentes García 2010). Kvinnor verkar dock vara 

mer pessimistiska när det kommer till hur de identifierar möjligheter (Sánchez Cañizares 

& Fuentes García 2010). Dessutom har de en större rädsla för att misslyckas, jämfört 

med männen. Enligt studien av Sánchez Cañizares & Fuentes García (2010), var  det ca. 

52 procent av kvinnorna, jämfört med 43 procent av männen som påstod sig vara rädda 

för att misslyckas.  
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Resultatet av Sánchez Cañizares & Fuentes García (2010) undersökning visade att 

kvinnor mer sällan motiveras av entreprenörskap. En faktor bakom detta kan vara att 

kvinnor ofta ser rädslan för att misslyckas som ett för stort hinder. Män däremot, är mer 

motiverade av utmaningar och antar dem med mindre rädsla för att misslyckas. Män tål 

alltså enligt studien till större grad att ta risker, jämfört med kvinnor (Sánchez Cañizares 

& Fuentes García 2010). Att män vågar ta mer risker, kan leda till att de lättare 

identifierar möjligheter och har en mindre tröskel till att anta utmaningen av att starta 

ett eget företag. Detta tyder alltså på att möjligheter och utmaningar till större grad skulle 

påverka männens motivation till entreprenörskap och agera som en pull-faktor, speciellt 

för män. Dock motiveras även kvinnor av denna faktor, men studier tyder på att det finns 

skillnader mellan könen gällande denna specifika faktor. Hypotesen för hur denna 

motivationsfaktor påverkar män och kvinnor är därmed följande:  

H5: Motivationsfaktorn möjligheter och begäran att anta utmaningar är av signifikant 

högre betydelse för män än kvinnor.  

2.6.2 Push-faktorer 

I denna del kommer push-faktorerna att introduceras och genomgås. Push-faktorer 

anses vara motivationsfaktorer som driver/tvingar en person till entreprenörskap. Det 

kan t.ex. handla om att en person är missnöjd med någon faktor med att vara anställd 

och väljer då istället att starta ett eget företag. (Humbert och Drew 2010). En push-faktor 

kan påverkas av både personliga faktorer eller yttre faktorer (Kirkwood 2009).  

2.6.2.1 Otillfredsställelse eller missnöje som anställd 

Enligt en studie gjord av Mattis (2004), är det mer sannolikt att kvinnors motivation till 

entreprenörskap påverkas av missnöje eller otillfredsställelse av att arbeta som anställd 

för någon. Detta kan t.ex. bero på det existerande glastaket för kvinnor eller på grund av 

att de känner brist på utmaningar inom arbetslivet (Mattis 2004). Enligt Humbert och 

Drew (2010) är det få entreprenörer som anser att otillfredsställelse på arbetsplatsen 

skulle ha motiverat dem till entreprenörskap. Enligt undersökningen fanns det inte 

någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande detta. Dock fanns det enligt 

studien en del deltagare som berättat om dåliga erfarenheter de haft på sin arbetsplats 

som lett dem till att senare starta sina egna företag (Humbert och Drew 2010). Intressant 

att notera är att fler kvinnor hade lämnat arbetet inom en organisation på grund av 

diskriminering på arbetsplatsen och att de ansåg sig ha begränsade möjligheter till att 

klättra upp på karriärstegen (Humbert och Drew 2010). Bland männens orsaker för att 
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lämna sin arbetsplats var t.ex. att de blivit uttråkade på arbetet eller upplevde en brist på 

utmaningar (Humbert och Drew 2010).  

Heilman och Chen (2003) listade en hel del faktorer som på grund av etablerade 

stereotyper, påverkar kvinnor och minoriteter i deras val av att bli entreprenörer. Inom 

företag och organisationer är det ofta väldigt tydligt att kvinnor till sämre utsträckning 

har tillgång till mentorer och andra stödande nätverk (Heilman och Chen 2003). Kvinnor 

känner oftare sig utstötta från olika nätverk och relationer som bildas inom 

organisationer och det anser sig inte alltid ha samma möjligheter som män till att 

påverka och ta del i olika konversationer, beslut, möten och liknande (Heilman och Chen 

2003). Detta leder till att kvinnor känner sig utstötta från de centrala besluten och 

verksamheten inom företaget (Heilman och Chen 2003). Detta kan även knytas ihop 

med upplevelsen av glastaket som många kvinnor anser existera inom organisationer. 

Studien av Kirkwood (2009), kom dock fram till att det inte fanns kvinnliga deltagare 

som skulle blivit tvingade till entreprenörskap på grund av glastaket, vilket är positivt.  

Enligt Heilman och Chen (2003) kan kvinnors missnöje eller otillfredsställelse som 

anställd vara en motivationsfaktor för entreprenörskap. Inom entreprenörskap kan 

entreprenören själv fritt ta beslut och är alltid på toppen av ledningen. Inom sitt egna 

företag kan entreprenören flexibelt bestämma över sin tidtabell och behöver inte oroa 

sig för yttre faktorer som skulle påverka möjligheten till framgång och framsteg. Då en 

person själv leder ett företag, påverkar inte nätverk och relationer inom en organisation 

heller möjligheten till framgång. Dessa ovannämnda hinder, som speciellt kvinnor står 

inför inom organisationen kan leda till att de hellre startar egna företag för att undvika 

dessa problem. (Heilman och Chen 2003) 

I studien av Kirkwood (2009) fanns missnöje på arbetsplatsen som en stark påverkande 

faktor för fler deltagare. Exempel på orsaker till missnöje var dåliga enskilda 

erfarenheter, missnöjde för kulturen inom organisationen och kontorspolitiken. I vissa 

fall gick missnöjet och otillfredsställelsen för hur organisationen skötte saker så långt, 

att personen ville starta ett eget företag för att kunna ”visa hur man ska driva ett företag 

på rätt sätt”. Enligt studien var det till största del män, men även en del kvinnor som 

speciellt bestämde sig för att starta företag på grund av missnöje på den tidigare 

arbetsplatsen. Missnöjet blir en slags motivationsfaktor för dem att lämna arbetet som 

anställd och själv starta ett företag. (Kirkwood 2009) 
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Denna motivationsfaktor verkar påverka både män och kvinnor och ”pusha” dem till att 

starta egna företag. Dock indikerar studier på att det finns olika orsaker till varför män, 

jämfört med kvinnor väljer att lämna sin arbetsplats och istället starta ett eget företag 

(Heilman och Chen 2003 vs. Kirkwood 2009). Män har enligt studier valt att lämna sitt 

arbete på grund av orsaker som t.ex. brist på utmaningar (Humbert och Drew 2010), 

dåliga erfarenheter av olika slag eller missnöje med hur organisationen fungerat eller 

kulturen inom organisationen (Kirkwood 2009). Däremot har andra studier kommit 

fram till att kvinnor valt att lämna organisationer på grund av diskriminering, eller det 

existerande glastaket (Heilman och Chen 2003). Som nämnts tidigare, är Finland ett 

relativt jämlikt samhälle och på grund av detta antas att kvinnor inte till någon större del 

påverkas av ett glastak som skulle hindra dem från att kunna avancera på sin karriär på 

samma sätt som män. Därmed antas denna motivationsfaktor påverka motivationen hos 

entreprenörer i Finland på följande sätt:  

H6: Motivationsfaktorn otillfredsställelse eller missnöje som anställd påverkar både 

män och kvinnors motivation till entreprenörskap – det finns  inga signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor. 

 

2.6.2.2 Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet 

Det finns fler orsaker inom arbetsmarknaden och arbetslivet som kan få en person att 

drivas mot entreprenörskap. Olika yttre faktorer som påverkar en person negativt kan få 

en person att se på entreprenörskap som ett bättre alternativ (Dawson och Henley 2012). 

Faktorer som dessa kan t.ex. vara permittering eller brist på arbete på marknaden. 

Dawson och Henley (2012) anser att detta speciellt påverkar män, eftersom män oftare 

än kvinnor, anser arbetslöshet eller faktumet av att vara hemma och t.ex. ta hand om 

barnen som ett sorts misslyckande. I dagens läge är det även väldigt aktuellt med 

permitteringar och uppsägningar då ekonomin inte är så stadig som den kanske tidigare 

varit. Detta påverkar även personers motivation till att starta egna företag och välja att 

bli entreprenörer (Dawson och Henley 2012). Intressant är att forskning kommit fram 

till att lågkonjunktur och ostabilitet i ekonomin skulle påverka män mer än kvinnor 

(Dawson och Henley 2012). Männens motivation skjuts oftare mot entreprenörskap, då 

de känner att ekonomin kanske inte tillåter dem att få en framgångsrik karriär genom 

att arbeta som anställd (Dawson och Henley 2012).  

Även enligt Kirkwood (2009), påverkar förändringar på arbetsplatsen både män och 

kvinnors motivation till entreprenörskap. Även om förändringar på arbetsplatsen ofta 
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anses som något negativt och leder till att en person kanske måste lämna sitt jobb eller 

byta arbetsuppgifter, kan detta enligt Kirkwood (2009) även upplevas som något 

positivt. Enligt studien kan förändringar leda till att både män och kvinnor ”pushas” mot 

att starta egna företag. Push-faktorer anses ofta som negativa, men i detta fall leder push-

faktorn till något positivt – då förändring på arbetsplatsen leder till att personer 

motiveras av entreprenörskap.  

Walker och Webster (2007) gjorde en undersökning på både yngre (under 50 år) och 

äldre (över 50 år) manliga och kvinnliga entreprenörer. I undersökningen var det några 

(speciellt av de äldre deltagarna) som ansåg sig ha blivit mer eller mindre tvingade till 

entreprenörskap på grund av förändring på arbetsplatsen där de arbetat. Dessa äldre 

personer upplevde det allt mer utmanande att hålla fast vid sin anställning, ju äldre de 

blev. Detta berodde t.ex. på att man inte såg dem som tillräckligt tekniskt kunniga eller 

mindre engagerade i hårt arbete (Walker och Webster 2007). Vissa såg det dock även 

som en utmaning och möjlighet från en mer positiv synvinkel. Dessa personer hade 

identifierat en möjlighet i att starta ett eget företag då de kände svårigheter i att kunna 

ta fler framsteg inom den organisationen de arbetat inom.  

Denna faktor kan alltså antas påverka män mer än kvinnor eftersom män enligt Dawson 

och Henley (2012) upplever arbetslöshet som ett större misslyckande än kvinnor. 

Kvinnor påverkas inte till lika stor grad av t.ex. lågkonjunktur i ekonomin eller brist på 

arbete och kanske inte är lika rädda för att bli arbetslösa som män. Kvinnor ser det inte 

som ett misslyckande att vara hemma med barnen eller sköta hushållet. Studier har alltså 

inte kommit fram till att denna faktor motiverar kvinnor till någon större grad, medan 

män bevisats påverkas av denna faktor. Därmed kommer hypotes 7 se ut som följande: 

H7: Motivationsfaktorn förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet är av signifikant 

högre betydelse för män än kvinnor. 

2.6.2.3 Balans mellan familj och arbetsliv 

Denna motivationsfaktor hänger starkt ihop med faktorn självständighet. Dock anses 

denna faktor oftare som en push-faktor medan självständighet anses som en pull-faktor. 

Fler forskare har dock kommit fram till att, speciellt hos kvinnor, skulle dessa faktorer 

hänga ganska starkt ihop med varandra eftersom kvinnor ofta önskar självständighet och 

autonomi för att få mer flexibilitet i att kunna balansera sitt arbetsliv och familjeliv 

(Mattis 2004). Fler forskare har alltså kommit fram till att familjelivet starkt påverkar 

kvinnors motivation till entreprenörskap (Georgellis och Wall 2005; Dawson och Henley 
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2012; Kepler och Shane 2007; Allen och Curington 2014; Heilman och Chen 2003; 

Walker och Webster 2007). Detta skulle enligt Dawson och Henley (2012) gälla speciellt 

kvinnor i äktenskap som har underåriga barn. Även i en forskning gjord redan i slutet av 

1980-talet av Cromie (1987), har liknande tecken på kvinnors motivation hittats. Enligt 

Cromie (1987) kan man identifiera missnöje hos kvinnor inom balans av karriär och 

familj. Att kunna balansera ett bra arbetsliv med att ha familj verkar påverka kvinnors 

motivation till entreprenörskap mer än vad det påverkar män (Cromie 1987; Webster 

och Walker 2007). Enligt studien av Webster och Walker (2007), påverkar detta speciellt 

unga kvinnor som är i början av sin arbetskarriär, då det för dem dessutom sannolikt 

samtidigt är aktuellt att börja skapa familj.  

Efter självständighet, är önskan att kunna arbeta hemifrån och balansera familje- och 

arbetsliv andra högst på listan för faktorer då det kommer till vad som motiverar kvinnor 

till entreprenörskap (Dawson och Henley 2012). Skillnaderna mellan män och kvinnor 

när det kommer till denna motivationsfaktor är t.o.m. väldigt stora. Denna faktor var 

enligt Dawson och Henleys (2012) undersökning viktig för 23 procent av de kvinnliga 

deltagarna men endast 2,5 procent av de manliga deltagarna lade vikt på denna 

motivationsfaktor. I undersökningen var det 55 procent kvinnliga, jämfört med 30 

procent manliga entreprenörer, som ansåg självständighet och familjeengagemang som 

viktiga motiv. Enligt Dawson och Henley (2012) kan man dock även konstatera att det 

inte ska ses för svartvitt och att alla kvinnor självklart hittar sina egna vägar till att kunna 

balansera karriär och familj på ett effektivt sätt.  

Även andra forskare har kommit fram till liknande resultat gällande detta (Georgellis 

och Wall 2005; Mattis 2004). Enligt Georgellis och Wall (2005) känner sig kvinnor 

oftare vara ansvariga för att ta hand om familjens barn. Detta kan bero på att kvinnor 

påverkas av stereotypen av att kvinnor ska ta hand om familjen och att familjen går före 

karriären (Heilman och Chen 2003). Det behöver inte vara så att kvinnor tror på denna 

stereotyp, men eftersom de vet att den existerar påverkar det deras arbetsliv på olika sätt 

(Heilman och Chen 2003). För kvinnor kan det t.ex. kännas svårare att ta semester från 

arbetet för att spendera tid med familjen, eftersom de är medvetna om det stereotypiska 

antagandet av att kvinnor inte tar arbetslivet lika seriöst som män. Detta kan leda till att 

kvinnor inte känner sig bekväma i att arbeta inom en organisation, då de inte upplever 

att de flexibelt kan bestämma över arbetstider och kombinera familje- och arbetsliv på 

ett för dem passande sätt (Heilman och Chen 2003).  
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Kvinnor anser ofta, att då de arbetar som anställda blir det dyrare med 

barnomsorgskostnader, jämfört med ifall de själv kan ta hand om barnen och på det 

sättet balansera arbetslivet och familjelivet genom att driva ett eget företag och själv 

friare kunna bestämma sina arbetstider (Georgellis och Wall 2005). Forskarna har även 

konstaterat att denna motivationsfaktor kan påverkas av en kvinnas partners 

arbetssituation. En kvinna anser entreprenörskap som mer attraktivt ifall hennes 

partner även arbetar, vilket tyder på att en kvinnas motivation även påverkas av hennes 

äktenskapsstatus (Georgellis och Wall 2005). Även Mattis (2004) har fått fram liknande 

resultat i sin undersökning. I undersökningen var det över hälften som rapporterade 

flexibilitet som en motivationsfaktor till entreprenörskap samt som en av de största 

orsakerna till varför de lämnat sin tidigare arbetsplats (Mattis 2004). Orsaken bakom 

kvinnornas behov av flexibilitet var enligt studien relaterat till familjefaktorer, som t.ex. 

ta hand om barnen, hushållet och sig själva. Den största orsaken till att de lämnat sitt 

tidigare jobb var relaterat till behovet av att ta hand om sina barn (Mattis 2004).  

För män däremot är forskare inte lika eniga om ifall familjefaktorer påverkar deras 

motivation till entreprenörskap som en push-faktor (Kepler och Shane 2007). Enligt 

Kepler och Shane (2007), är flexibilitet och behovet av att ta hand om familjen inte något 

som direkt skulle påverka männens motivation till att starta ett eget företag.  Dock finns 

det vissa saker inom familjen som kan påverka även männens motivation och fler 

forskare har kommit fram till att familjen nog påverkar männen till viss grad (Georgellis 

och Wall 2005; Burke et al 2002; Allen och Curington 2014). Enligt forskning påverkar 

en mans äktenskapsstatus hans motivation till entreprenörskap (Georgellis och Wall 

2005; Allen och Curington 2014). En man som är gift skulle enligt forskarna vara mer 

motiverad till entreprenörskap än en ogift man (Georgellis och Wall 2005). Eftersom fler 

studier kommit fram till att speciellt monetära faktorer skulle påverka männen, kan man 

konstatera att detta även kan hänga ihop med att ha familj och få stöd av dem. Dock 

konstaterar Georgellis och Wall (2005) även i sin forskning att män kan påverkas 

negativt av att vara gift, eftersom det kan anses vara en stor risk att starta ett eget företag 

och en gift man med familj kanske inte är villig att ta risken med tanke på att han anser 

sig vara ansvarig för att försörja sin familj. I forskningen verkade det som att den 

sistnämnda faktorn påverkade män till en större grad än den förstnämnda (Georgellis 

och Wall 2005). Detta motvisades dock i forskningen av Allen och Curington (2014) till 

viss del, då män med barn var mer motiverade av entreprenörskap då de var gifta, 

jämfört med ogifta. Detta kan bero på att män lättare delegerar uppgiften av att ta hand 
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om barnen till sin partner och kan därmed bättre fokusera på att driva ett företag, jämfört 

med ifall han inte har en partner (Allen och Curington 2014).  

Forskare är alltså väldigt eniga om att familjefaktorer påverkar kvinnors motivation till 

entreprenörskap till stor grad. Däremot är man inte helt enig om hur dessa faktorer 

påverkar männens motivation. Vissa forskare påstår att även män påverkas av 

familjefaktorer i deras val av att starta företag (Georgellis och Wall 2005), medan andra 

kommit fram till att männens motivation inte skulle påverkas av dessa faktorer (Kepler 

och Shane 2007). 

H8: Faktorn balans mellan familj och arbetsliv påverkar kvinnors motivation mer än 

männens - motivet är av signifikant högre betydelse för kvinnor än män. 

2.6.2.4 Sista utväg  

Push-faktorn sista utväg handlar om att man väljer att starta företag och bli entreprenör 

som en sista chans att göra en framgångsrik karriär eller som en sista chans att få ett 

arbete. Denna motivationsfaktor är troligen inte en av de faktorer som motiverar 

entreprenörer i Finland allra mest, men den är ändå viktig att ta upp eftersom det 

definitivt kan ha en påverkan på personers motivation till entreprenörskap.  

Inom kulturer som är väldigt annorlunda än den finska kulturen, kan entreprenörskap 

även handla om helt andra saker än viljan att bli entreprenör, som driver en person till 

att starta ett eget företag. Detta gäller speciellt kvinnor i fattigare utvecklingsländer, där 

en stor del av kvinnorna är arbetslösa. I dessa länder är barriärerna för att en kvinna ska 

hitta en arbetsplats så höga, att de helt enkelt inte har några andra val än bli  

entreprenörer för att kunna generera en inkomst för att överleva. Kvinnor undviker alltså 

arbetslöshet och fattigdom genom entreprenörskap. (Minniti och Naudé 2010) 

Även andra studier har kommit fram till att det oftare är kvinnor som väljer 

entreprenörskap som en sista utväg (Heilman och Chen 2003). Inom organisationer är 

kvinnor oftare missnöjda med hur de behandlas, jämfört med män. Kvinnor kan oftare 

känna diskriminering, känslor av att man inte behandlar dem likadant som männen eller 

att de inte har samma möjligheter för framsteg inom karriären (Heilman och Chen 

2003). Detta leder kvinnor till att starta egna företag och därmed att välja en ny väg att 

gå genom entreprenörskap (Heilman och Chen 2003). Även i studien av Walker och 

Webster (2007), rapporterades detta som en motivationsfaktor till entreprenörskap. Det 

var vissa deltagare (speciellt i äldre ålder) som bestämt sig för att starta ett eget företag 
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som en sista utväg för att inte blir arbetslös. Det är oftast yngre personer som får hjälp 

av staten med att bli anställd, men då man blir äldre är staten inte lika intresserad av att 

hjälpa (Walker och Webster 2007). En deltagare i Walker och Websters (2007) studie 

beskrev det som att de blev en sista utväg att starta ett eget företag för att som äldre 

kunna generera inkomst, då man fortfarande är för ung för att få pension och har för 

mycket egendom för att kunna få stöd från staten.  

Sista utväg som motivationsfaktor verkar inte vara den mest påverkande faktor när det 

kommer till motivationen bakom entreprenörskap (Humbert och Drew 2010). Dock 

fanns det även i studien vissa deltagare, återigen i huvudsak kvinnor, som hade startat 

företag som en sista utväg för karriären. Här delades orsakerna in i två olika grupper: 

den första gruppen var kvinnor som startat företag på grund av en personlig kris som 

t.ex. kunde vara att man skiljt sig från sin partner, vilket lett till att man både måste 

försörja barnen men även ta hand om dem. Detta har resulterat i att entreprenörskap 

varit enda utvägen. Den andra gruppen hade startat eget företag på grund av att de inte 

fanns några passande arbeten på marknaden för dem. En kvinna hade själv startat ett 

designföretag, då det inte fanns några designföretag som skulle erbjudit arbete i hennes 

närhet. (Humbert och Drew 2010)  

Enligt Humbert och Drew (2010) fanns det ingen signifikant skillnad mellan könen 

gällande denna motivationsfaktor. Denna motivationsfaktor verkar inte heller vara en av 

de viktigaste faktorerna bakom att personer väljer att bli entreprenörer (Humbert och 

Drew 2010). Dock har även denna faktor studerats i fler studier (Humbert och Drew 

2010; Walker och Webster 2007; Minniti och Naudé 2010; Heilman och Chen 2003). 

Man har kommit fram till att den till viss grad påverkar både män och kvinnor. Speciellt 

skulle denna faktor påverka äldre personer (Walker och Webster 2007), samt kvinnor i 

utvecklingsländer (Minniti och Naudé 2010). Unga personer i utvecklade samhällen 

verkar dock inte påverkas av denna faktor till någon större grad. Därmed kommer 

hypotesen av denna motivationsfaktor vara följande: 

H9: Motivationsfaktorn sista utväg påverkar Motivationsfaktorn sista utväg påverkar 

både män och kvinnors motivation till entreprenörskap – det finns inga signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor 

2.7 Kombinationer av push- och pull-faktorer  

För att få den bästa möjliga bilden på hur push- och pull-faktorer kan påverka 

motivationen för entreprenörskap har denna korta del lagts till i avhandlingen. Enligt 
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forskning är det så, att en person oftast motiveras av flera olika faktorer när det kommer 

till att bli entreprenör (Humbert och Drew 2010; Dawson och Henley 2012). 

Motivationen byggs alltså ofta upp av en kombination av både push- och pull-faktorer 

och inte endast av en enda push- eller pull-faktor (Humbert och Drew 2010). Push- och 

pull-teorin fungerar till viss grad, men det kan vara svårt att fastställa graden till vilken 

en viss individ är motiverad av push- eller pull-faktorer. Även Kirkwood (2009) 

instämmer i att motivationen ofta byggs upp av en kombination av faktorer från båda 

kategorierna. Det flesta personer i studien av Kirkwood (2009) rapporterade, att de varit 

motiverade av fler olika orsaker när de valt att starta sitt företag.  

Dawson och Henley (2012) studerade även vilka slags kombinationer av 

motivationsfaktorer som var populära för män, respektive kvinnor. Kombinationen som 

oftast förekom i kvinnornas svar var pull-faktor ”självständighet” tillsammans med 

push-faktorn ”familjeengagemang”. Denna kombination var fyra gånger mer populär 

hos kvinnor, jämfört med män. Däremot var kombinationen av pull-faktorerna 

”självständighet” och ”strävan efter mer pengar” de två faktorerna som oftast 

kombinerades av män. En annan kombination som ofta förekom hos män i studien var 

t.ex. pull-faktorn ”möjlighet” tillsammans med push-faktorn ”missnöje med tidigare 

arbetsförhållanden”. Kvinnor motiverades enligt studien ofta även av kombinationen av 

”familjeengagemang och ”strävan efter mer pengar”. (Dawson och Henley 2012) 

Dessa olika faktorer kan även enligt studien tolkas på olika sätt, det vill säga t.ex. faktorn 

”familjeengagemang” skulle kunna tolkas som både push- och pull-faktor, beroende på 

förhållandet. I den sistnämnda kombinationen kan man t.ex. argumentera för att 

”strävan efter pengar” också skulle kunna ses som en push-faktor. Kvinnor motiveras av 

att starta företag på grund av att de vill bygga upp en balans mellan familje- och 

arbetslivet och motiveras därmed av ”familjeengagemang”. Dessutom motiveras de även 

av ”strävan efter mer pengar”, eftersom behovet av pengar stiger i och med att man 

skaffar familj och man kanske anser att det tidigare arbetet inte genererar tillräckligt 

stora inkomster. (Dawson och Henley 2012) 

Det intressanta att notera är att män och kvinnor i vissa fall, åtminstone enligt studien 

gjord av Dawson och Henley (2012) tenderar att rapportera olika slags kombinationer av 

motivationsfaktorer. Detta tyder även på att betydelsen av faktorerna kan vara olika, 

beroende på vilka olika faktorer som kombineras. Dessutom visar kombinationerna även 

likande resultat gällande vad som redan tidigare konstaterats. Alltså att kvinnor oftare 
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motiveras av familjefaktorer, medan män lägger större vikt på monetära faktorer. 

(Dawson och Henley 2012) 

2.8 Kritisk synvinkel på teorin om push- och pull-faktorer  

På basen av det föregående kapitlet Kombinationer av push- och pull-faktorer kan man 

konstatera, att denna teori inte heller är riktigt så enkel och svartvit som man kanske 

från början uppfattar den. Motivationen bakom entreprenörskap kan byggas upp av fler 

olika motivationsfaktorer samt kombinationer av både push- och pull-faktorer 

(Kirkwood 2009; Dawson och Henley 2012; Humbert och Drew 2010).  

Det är även individuellt för en person hur man tolkar en specifik motivationsfaktor och 

samma faktor kan, beroende på sammanhanget, tolkas som både push- och pull-faktor 

(Dawson och Henley 2012). Motivationen för entreprenörskap är ofta sammanflätat av 

olika faktorer (Kirkwood 2009), vilket gör det mer komplext att studera. Därmed kan 

man konstatera, att det även är bra att se på push- och pull-teorin ur en kritisk synvinkel 

och inte se det som den ända teorin som fungerar som ett sätt för att studera 

motivationen bakom entreprenörskap. Det är självklart att det finns andra sätt att 

studera de olika faktorerna, men eftersom push- och pullteorin ändå är en teori som ofta 

används i detta sammanhang blir det sannolikt en större kontribution till tidigare 

forskning att använda samma teori. Då fler forskningar använt samma slags teori, blir 

det enklare att jämföra resultaten med varandra.  

2.9 Sammanfattning av referensramen 

Denna del av kapitlet kommer att sammanfatta referensramen, för att skapa en 

helhetsbild av innehållet. Sammanfattningsvis kan man konstatera, att forskare hittat 

både skillnader och likheter mellan könen, då det kommer till vad som motiverar dem 

till entreprenörskap. Kapitlet kommer att sammanfatta dessa skillnader och likheter 

gällande de olika motivationsfaktorerna som behandlats. Till sist presenteras även en 

sammanfattande tabell av hypoteserna för undersökningen.  

2.9.1 Skillnader och likheter mellan män och kvinnor  

Redan i introduktionen till denna avhandling, konstaterades det att entreprenörskap 

ofta anses som ett maskulint yrke (Shinnar et al. 2017; Ahl  2006). Klyftan mellan antalet 

kvinnliga och manliga entreprenörer existerar fortfarande (Arenius och Minniti 2005). 

Det finns alltså fler manliga än kvinnliga entreprenörer i världen (Arenius och Minniti 

2005). Enligt litteraturgranskningen gjord av Cabrera och Mauricio (2017), håller det 
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kvinnliga antalet entreprenörer konstant på att växa, runt om i världen. I studien av 

Koellinger et al. (2013) visades, att då kvinnor startar företag, når de framgång med en 

ungefär lika stor sannolikhet som männen. Att det finns färre kvinnliga entreprenörer 

borde alltså inte bero på att kvinnor oftare misslyckas (Koellinger et al. 2013). Detta tyder 

alltså på att kvinnor helt enkelt startar företag mer sällan än män (Koellinger et al. 2013). 

Det finns fler olika faktorer som kan påverka en persons motivation till att starta ett eget 

företag. För att sammanfatta skillnaderna och likheterna mellan könen gällande de olika 

motivationsfaktorerna finns det skäl att kort gå igenom de olika faktorerna och vilka 

sorts skillnader och likheter som forskare kommit fram till mellan de två könen.  

2.9.1.1 Likheter mellan könen 

I denna del sammanfattas alla de likheter som hittats mellan de två könen i tidigare 

studier gällande motivationen till entreprenörskap. Meningen är att få en bild på vilka 

likheter och olikheter som hittats mellan könen, för att skapa en bild på ifall likheterna 

eller olikheterna är fler och därmed kunna få en helhetsuppfattning av litteraturen.  

Pull-faktorn Självständighet – samt önskan att själv kunna kontrollera sitt liv är enligt 

fler studier en av de största motivationsfaktorerna för entreprenörskap (Humbert och 

Drew 2010; Kirkwood 2009; Dawson och Henley 2012). Gällande denna faktor kan man 

konstatera att det finns likheter mellan könen. Både män och kvinnor har värderat denna 

faktor högt i fler studier och verkar motiveras positivt av självständighet och autonomi. 

Kvinnor motiveras ofta av denna faktorn på grund av friheten av att själv få bestämma 

över hur de allokerar sin tid t.ex. mellan arbetslivet och familjelivet (Dawson och Henley 

2012). Däremot motiveras män av självständigheten av att få vara sin egen chef och själv 

utföra sina val och bestämma över sin karriärs framgång (Kirkwood 2009).   

Även pull-faktorn Relationer till andra entreprenörer verkar enligt studier påverka både 

män och kvinnors motivation till entreprenörskap positivt. Forskare är lite oense om hur 

mycket denna faktor verkligen påverkar entreprenörer. Dock påverkas motivationen 

positivt av faktumet att en person känner andra entreprenörer, i alla fall till viss grad, 

hos både män och kvinnor (Koellinger et al. 2013; Minniti och Naude 2007; Langowitz 

och Minniti 2007; Humbert och Drew 2010). Det är även konstaterat att olika slags 

relationer kan påverka på olika sätt. Olika studier har studerat olika slags relationer. 

Koellinger et al. (2013) specificerade inte särskilt hurdan relationen är, medan studien 

av Humbert och Drew (2010) studerade relationer mellan familjemedlemmar.  
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Det har även hittats likheter mellan könen i push-faktorer. Push-faktorn 

Otillfredsställelse eller missnöje som anställd påverkar enligt tidigare studier både män 

och kvinnor i deras beslut att starta ett eget företag. Både män och kvinnor hade t.ex. 

enligt studien av Humbert och Drew (2010) lämnat sin arbetsplats på grund av dåliga 

erfarenheter, vilket lett dem till att starta egna företag. Tidigare studier har även 

konstaterat att kvinnor upplever olika problem med diskriminering  och stereotyper 

inom organisationer, vilket skulle leda till att de väljer att istället starta egna företag 

(Heilman och Chen 2003). Dock antas detta inte vara ett lika stort problem i Finland. 

Därmed kan man konstatera, att det är troligt att både kvinnor och män påverkas relativt 

likadant av denna motivationsfaktor. Både män och kvinnor motiveras av att starta ett 

eget företag, då de upplever missnöje inom organisationen de arbetat i, vilket gör att de 

startar egna företag för att kunna driva verksamheten själv och ”visa hur det ska gå till 

på rätt sätt” (Kirkwood 2009).  

Den sista motivationsfaktorn som verkar påverka både män och kvinnor på ett ganska 

liknande sätt är push-faktorn Sista utväg. Denna faktor kan man direkt konstatera, att 

enligt studier inte verkar vara en av de största faktorerna som påverkar motivationen till 

entreprenörskap. Några studier är dock av den åsikten att kvinnor oftare skulle påverkas 

av denna faktor (Minniti och Naudé 2010; Heilman och Chen 2003), medan t.ex. 

Humbert och Drew (2010) kommit fram till att varken män eller kvinnor påverkas till 

någon stor del av denna faktor. Dessutom verkar det som att denna faktor mest skulle 

påverka äldre personer (Walker och Webster 2007), samt människor i väldigt 

annorlunda kulturer än den Finska kulturen (Minniti och Naudé 2010).  

2.9.1.2 Skillnader mellan könen 

I denna del sammanfattas olikheterna mellan könen gällande motivationen till 

entreprenörskap. Gällande pull-faktorn Pengar och finansiella faktorer kan man enligt 

tidigare forskning identifiera skillnader mellan könen. Även denna faktor är en av de 

mest populära och viktigaste faktorerna, då det kommer till motivationen bakom 

entreprenörskap (Carsrud och Brännback 2011). Både män och kvinnor motiveras av 

pengar och finansiella faktorer (Kirkwood 2009; Allen och Curington 2014). Denna 

faktor väcker dock delad mening i hur den påverkar de olika könen (Georgellis och Wall 

2015). Dessutom har fler forskare kommit fram till att män oftare påverkas av denna 

faktor, jämfört med kvinnor (Georgellis och Wall 2015; Cromie 1987; Dawson och Henley 

2012; Kepler och Shane 2007). Pengar motiverar alltså oftare män än kvinnor och 

kvinnor lägger inte lika stor vikt på monetära faktorer som män gör (Georgellis och Wall 
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2015; Dawson och Henley 2012). Män lägger i allmänhet större vikt på att tjäna mycket 

pengar och bli framgångsrik (Kepler och Shane 2007). 

Även push-faktorn att avvisa stereotyper och normer påverkar män och kvinnor på olika 

sätt. Denna faktor påverkar kvinnors motivation mer än männens. Entreprenörskap är 

stereotypiskt ett maskulint yrke (Gupta et al. 2009), vilket påverkar människors 

stereotypiska uppfattning av hur en entreprenör ser ut och man tänker (kanske 

omedvetet) att män är mer passande till yrket, eftersom stereotyper ofta leder till att man 

har färdig bild på hurdan en person i ett visst yrke är (Park och Rothbart 1982). Detta 

sätter kvinnor i en sämre position när det kommer till möjligheter inom 

entreprenörskap. Därmed leder det till att kvinnor får ett större behov av att avvisa dessa 

normer och startar därför egna företag (Mattis 2004; Sánchez Cañizares och Fuentes 

García 2010). Dessutom har kvinnor sannolikt även ett större behov av att ta hand om 

familjen och kunna balansera sitt arbetsliv med familjelivet, vilket leder till att de dras 

mot att starta ett eget företag (Heilman och Chen 2003). Detta bottnar även i gamla 

stereotyper av att kvinnor ska vara hemma med barnen och ta hand om hushållet 

(Heilman och Chen 2003). Detta kan även knytas ihop med push-faktorn balans mellan 

familj och arbetsliv, som även påverkar kvinnors motivation mer än männens.   

Det finns ytterligare två motivationsfaktorer som behandlas i denna avhandling. Dessa 

två motivationsfaktorer påverkar enligt studierna männens motivation mer än 

kvinnornas. Den ena motivationsfaktorn är Möjligheter och begäran att anta 

utmaningar. Både män och kvinnor har bevisats att motiveras av denna faktor (Humbert 

och Drew 2010; Koellinger et al. 2013), men männen till en större grad (Koellinger et al. 

2013). Män är enligt forskning mindre rädda för att misslyckas och vågar i allmänhet ta 

större risker, vilket leder till att de oftare motiveras av utmaningar och nya möjligheter 

(Koellinger et al. 2013). Kvinnor upplever oftare rädslor för att misslyckas och vågar 

därför inte ta lika stora risker och kanske därmed även inte heller lika oftare upplever 

samma möjligheter av att kunna nå framgång genom att ta risker (Sánchez Cañizares & 

Fuentes García 2010). Den andra faktorn som påverkar männens motivation mer än 

kvinnors är push-faktorn Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet. Män är enligt 

studier oftare mer rädda för att bli arbetslösa och påverkas i allmänhet mer av olika 

förändringar i arbetsmarknaden, jämfört med kvinnor (Dawson och Henley 2012). Män 

kan anse sig tvingas till att starta ett eget företag i behovet av att försäkra en arbetsplats 

i dagens ostabila samhälle där man allt oftare kan drabbas av permitteringar och 

uppsägningar (Dawson och Henley 2012). Kvinnor däremot påverkas inte till lika stor 
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grad av denna faktor, då de inte upplever ett lika stort misslyckande i att vara arbetslösa 

och t.ex. istället ta hand om barnen (Dawson och Henley 2012).  

Ett par viktiga punkter som till sist kan sammanfatta detta kapitel är följande; Män anser 

framgång inom karriären, pengar och att vara rik som något viktigare än att prioritera 

familjen (Kepler och Shane 2007). Däremot verkar balans mellan arbetsliv och familjeliv 

påverka kvinnor till en större grad än rent monetära faktorer (Kepler och Shane 2007). 

Den andra viktiga punkten är att stereotyper påverkar motivationen till 

entreprenörskap, speciellt hos kvinnor (Gupta et al 2009). Som sagt, är entreprenörskap 

ett stereotypiskt maskulint yrke och korrelationen mellan entreprenörskap och 

femininitet var nära noll i studien av Gupta et al. (2009). Att entreprenörskap inte 

förknippas med femininitet leder sannolikt hos många kvinnor till att de undviker att 

starta egna företag (Gupta et al. 2009).   

Tabell 2 Tabell som sammanfattning på referensramen: ”Vilka faktorer motiverar 
män och kvinnor till entreprenörskap?”  

 

Tabell 2 sammanfattar den teoretiska referensramen i en figur där de olika push- och 

pull-faktorerna indelats i de två olika kategorierna. Push- och pull-faktorerna har 

grupperats enligt de hypoteser som tagits ut från de olika delarna av referensramen. 

Faktorerna har grupperats enligt vilka som antas påverka kvinnors motivation mer, vilka 

som påverkar männens mer samt vilka som påverkar båda könen lika mycket.  För att 
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förtydliga vilka hypoteser som studien kommer att ta ställning till, har hypoteserna för 

studien samlats i en tabell. I tabellen nedan finns hypoteserna listade.  

Tabell 3 Sammanfattning på hypoteserna för studien  

 

H1 Motivationsfaktorn självständighet och autonomi påverkar både män och kvinnors 

motivation till entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnor 

H2 Motivationsfaktorn pengar och monetära faktorer är av signifikant högre betydelse 

för män än kvinnor. 

H3 Relationer till andra entreprenörer påverkar både män och kvinnors motivation till 

entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

H4 Motivationsfaktorn avvisa stereotyper och normer är av signifikant högre betydelse 

för kvinnor än män. 

H5 Motivationsfaktorn möjligheter och begäran att anta utmaningar är av signifikant 

högre betydelse för män än kvinnor. 

H6 Motivationsfaktorn otillfredsställelse eller missnöje som anställd påverkar både 

män och kvinnors motivation till entreprenörskap – det finns  inga signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor 

H7 Motivationsfaktorn förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet är av signifikant 

högre betydelse för män än kvinnor 

H8 Motivationsfaktorn balans mellan familj och arbetsliv är av signifikant högre 

betydelse för kvinnor än män 

H9 Motivationsfaktorn sista utväg påverkar varken kvinnliga eller manliga 

entreprenörer till någon större grad - inga skillnader gällande denna faktor. 
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3 METODBESKRIVNING 

Denna del av avhandlingen presenterar metoden som används för att genomföra 

undersökningen. Kapitlet kommer att introducera den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten (3.1), forskningsstrategin och metodiska inriktningen (3.2), 

forskningsdesignen (3.3) och datainsamlingsmetoderna (3.4) för studien. Vidare 

kommer variablerna i studien att introduceras i kapitlet för operationalisering (3.5). Till 

sist presenteras strategin för analys av data (3.6) och en kritisk utvärdering av data (3.7).  

3.1 Kunskapsteoretisk ståndpunkt 

Enligt Van Burg och Romme (2014) finns det tre olika metoder som i huvudsak används 

då man studerar entreprenörskap. De tre mest använda sätten för att studera är narrativ, 

positivism och design (Van Burg och Romme 2014). Genom ett positivistiskt sätt att 

studera startar man från teorin genom att samla in kunskap och bygger sedan upp 

hypoteser, samlar in data och testar sedan hypoteserna genom att analysera data (Van 

Burg och Romme 2014). Detta är ett väldigt vanligt sätt att använda då man studerar 

fenomen inom entreprenörskap (Van Burg och Romme 2014). Även i denna avhandling 

har positivismen använts som kunskapsteoretisk ståndpunkt för studien. Huvudsakliga 

uppbyggnaden av studien startar från teorin, genom vilken hypoteser har bildats, som 

sedan testats. 

3.2 Forskningsstrategi och metodisk inriktning 

Det finns två olika huvudsakliga sätt som man kan använda sig av då man genomför en 

studie. Dessa två metoder är kvalitativ och kvantitativ (Bryman och Bell 2013; Hair, 

Wolfinbarger, Money, Page och Samouel 2011). I denna avhandling har en kvantitativ 

studie genomförts för att testa hypoteserna som byggts upp från existerande litteratur. 

En kvantitativ studie handlar om att samla numeriskt data på enskilda individer genom 

att använda t.ex. ett strukturerat frågeformulär (Hair et al. 2011). Förutom att studien är 

av kvantitativ natur och genomförs på ett positivstiskt sätt, är studien även deduktiv. En 

deduktiv forskningsprocess utgår från att teorin (existerande litteratur) stöder och styr 

forskningen (Bryman och Bell 2013).  Den deduktiva processen skrider fram i steg. 

Stegen kan ses i följande figur som är uppbyggd på basen av Bryman och Bell (2013:43). 
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Figur 2 Stegen för den deduktiva processen (bygger på Figur 2.1 i Bryman och Bell (2013)). 

Processen för utförandet av denna avhandling har alltså följt stegen enligt Bryman och 

Bell (2013) på hur en deduktiv process ska utföras. Som första steg har existerande 

litteratur och teori gällande ämnet genomgåtts explorativt. Att litteraturen studerats 

explorativt, betyder att man försökt utveckla en djupare förståelse av ett fenomen eller 

problem (Hair et al. 2011).  Från teorin har sedan hypoteser formulerats. Då hypoteserna 

härletts samlades data in genom en fråge-enkät. Enkäten byggdes upp av påståenden 

som mättes på Likert-skala. Enkätens uppbyggnad gås djupare igenom i kapitel 3.4.3. I 

följande steg analyserades resultaten. Analysen av data gjordes med hjälp av SPSS. Efter 

att resultaten analyserats är det viktigt att bekräfta eller förkasta studiens hypoteser. I 

den sista delen, kopplas teorin ihop med resultaten.  

3.3 Forskningsdesign 

Enligt Hair et al. (2011), finns det tre huvudsakliga typer av forskningsdesign. Dessa tre 

typer är explorativ, deskriptiv och kausal design (Hair et al. 2011). Denna undersökning 

är en deskriptiv undersökning. I undersökningen testas hypoteser, som är härledda från 

teorin. I en deskriptiv undersökning är det vanligt att en hel del tidigare teori existerar, 

vilket undersökningen bygger på (Hair et al. 2011). Genom en deskriptiv undersökning 

strävar man efter att beskriva egenskaper för ett visst tema eller ämne (Hair et al. 2011). 

Avhandlingens mål är att ta reda på och beskriva skillnader i motivationen mellan män 

och kvinnor till att bli entreprenörer. I en deskriptiv undersökning presenterar man ofta 

resultat med deskriptiv statistik som t.ex. medeltal, medianer, frekvenser etc. (Hair et al. 

2011). Även i denna undersökning kommer data beskrivas med hjälp av dessa numeriska 

metoder. I en deskriptiv undersökning görs även statistiska test på data, vilket visar 

samband och förhållanden mellan olika variabler (Hair et al. 2011). I denna 

undersökning testas sambanden mellan könet och olika motivationsfaktorer. 

Studien är en tvärsnittsundersökning, vilket betyder att studien beskriver ett visst 

fenomen genom att samla in data av fler respondenter under en viss tidpunkt (Hair et al. 

2011). I en tvärsnittsstudie samlas data in på en viss tidpunkt och analyseras med hjälp 

av statistiska metoder (Hair et al. 2011). En egenskap som karaktäriserar en 

tvärsnittsstudie är speciellt det, att data endast samlas in en gång under en tidpunkt 

(Hair et al. 2011). I denna undersökning har data samlats in genom en enkät som 

respondenterna fyllt i på en viss tid punkt endast en gång.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 

I denna del beskrivs datainsamlingsmetoden för studien detaljerat. I del 3.4.1. 

introduceras även urvalet för den empiriska studien. Till sist, i del 3.4.2 beskrivs 

uppbyggnaden av frågeformuläret. Data för studien har samlats in genom kvantitativa 

metoder. Att samla in kvantitativt data involverar oftast insamling av numeriskt data 

genom strukturerade enkäter, frågeformulär eller genom observationer (Hair et al. 

2011). I denna studie har data samlats in genom en enkät som skickades till 

entreprenörer i Finland. Då målet är att få ett relativt stort antal respondenter, lämpar 

sig en enkät bäst för datainsamling (Hair et al. 2011). Enkäten byggdes upp av 

påståenden som representerade de olika motivationsfaktorerna som härletts ur 

existerande litteratur. Påståendena mättes på en Likert-skala från 1-7.  

Data har samlats in i mars 2020, med hjälp av ett frågeformulär. Länken till 

frågeformuläret som gjorts med hjälp av Webropol publicerades för första gången 

28.02.2020. Data samlades in under en tre veckors tid och länken stängdes den 

20.03.2020.  För att nå den rätta målgruppen för studien, som var finländska 

entreprenörer, publicerades länken genom olika forum där entreprenörer finns 

tillgängliga och nåbara. Den ursprungliga planen var att använda Finlands största 

organisation för entreprenörer, Suomen Yrittäjät, och försöka få ett samarbete med dem. 

En annan organisation som kontaktades var även Suomen Naisyrittäjät. Suomen 

yrittäjät var villiga att hjälpa till, men kunde inte publicera länken åt alla sina 

medlemmar eftersom medlemsbasen är så pass stor. Däremot var Suomen Naisyrittäjät 

villiga att hjälpa och den största delen av respondenterna till studien kom via denna 

organisation. Därmed blev även responsprocenten i undersökningen för kvinnor mycket 

större än för män. För att få fler respondenter av båda könen, publicerades länken även 

i flera olika andra forum och grupper där finländska entreprenörer är aktiva. Detta var 

ett fungerande sätt att samla in data. Dock verkar det som att kvinnor var mer villiga att 

svara på undersökningen än män.  

Det finns tre huvudsakliga sätt att samla in kvantitativt data. Dessa tre alternativ är 

enkät, intervju eller observation (Hair et al. 2011). Ett strukturerat frågeformulär, är ett 

formulär där frågorna är på förhand bestämda och utformade för att studera ett bestämt 

fenomen (Hair et al. 2011). Genom ett välgjort strukturerat frågeformulär kan man samla 

in data på individer (Hair et al. 2011). Då man genomför en undersökning med hjälp av 

frågeformulär behöver man ta hänsyn till följande saker: strukturen och designen på 

enkäten, validiteten av enkäten (genom att testa den på förhand) samt metoden som 
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används för att administrera enkäten (Hair et al. 2011). I denna studie har ett 

strukturerat frågeformulär använts för att samla in data. Respondenterna har själv fyllt 

i enkäten på en för dem passande tidpunkt. Enkäten har gjorts genom Webropol och 

respondenterna fick tillgång till enkäten genom en länk som var öppen för dem att klicka 

på. Genom denna typ av internet undersökning, kan man få snabba svar av hög kvalité 

(Hair et al. 2011). För denna undersökning valdes denna datainsamlingsmetod, eftersom 

det ansågs som den bästa möjliga metoden för att nå respondenter i målgruppen samt 

kunna samla in en större mängd svar relativt snabbt, vilket lyckades relativt bra. 

3.4.1 Forskningsetik 

Etiska frågor är även viktiga att ta i beaktande då en undersökning utförs (Bryman och 

Bell 2013). Etiska regler som en forskare behöver ta i beaktande har att göra med 

integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman och Bell 2013). Innan 

data samlades in för studien fylldes en blankett i för registrering av datahantering för 

studerande i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning 

(GDPR). Data som undersökningen genererat har endast lagrats i IT-system som 

tillhandahålls av Hanken (Webropol, Office 365 och SPSS). Inga direkta identifierare har 

samlats in på respondenterna. Direkta identifierare kan t.ex. vara namn, e-post, 

telefonnummer, personnummer. Endast indirekta identifierare har samlats in i denna 

studie, som t.ex. hemort, ålder, kön och äktenskapsstatus. Respondenterna har även 

informerats om datainsamlingens anonymitet och frivillighet. I enkätens följebrev 

klargjordes de etiska aspekterna av att studien är frivillig, anonym och att det inte går att 

känna igen personen genom dennes svar. Data samlades in genom en enkät på nätet. 

Internetundersökningar är bra för att upprätthålla anonymiteten, eftersom det inte går 

att följa upp eller spåra respondentens identitet. Anonymiteten är starkare genom en 

internetundersökning, än t.ex. en undersökning som gjorts per e-mail (Hair et al. 2011).  

3.4.2 Urval 

I en studie finns oftast en population som man har för avsikt att studera. Från 

populationen väljs ett urval, alltså en del av populationen som deltar i studien (Hair et 

al. 2011). Urvalet är endast en liten del av hela populationen och väljs ut endera genom 

slumpmässiga eller icke-slumpmässiga metoder (Hair et al. 2011). Populationen för 

denna studie är entreprenörer i Finland som startat ett eget företag. Urvalet består av 

entreprenörer från runt om i landet i olika åldersklasser, som startat olika slags företag.  
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I denna studie användes ett slumpmässigt urval där det fanns ett kriterium, som var att 

respondenten ska vara entreprenör i Finland. Respondenter samlades in genom olika 

kanaler, genom vilka entreprenörer i Finland kunde nås. Urvalet blev slumpmässigt 

genom att respondenter som valde att svara svarade, alltså fanns det inget sätt att 

bestämma vem som svarar och vem som inte svarar på enkäten.  

Målet var att samla in åtminstone 100 stycken svar, och resultatet blev 146 stycken. 

Urvalet bestod alltså sist och slutligen av 146 entreprenörer som startat ett företag i 

Finland. Som resultat av att de flesta respondenterna var medlemmar i Suomen 

Naisyrittäjät, var det ungefär dubbelt fler kvinnor, än män som svarade på enkäten. Detta 

resultat är inte det mest ideala för den här undersökningen där könen jämförs med 

varandra. Dock representerar männen även en relativt bra del av urvalet (ca 1/3).  

3.4.3 Enkätens uppbyggnad och mått  

Enkäten har byggts upp med hjälp av teorin av motivationsfaktorer som påverkar 

beslutet att bli entreprenör. Enkätens språk är finska, eftersom den skickades ut till 

finländska entreprenörer. Det ansågs som en större chans att få fler respondenter ifall 

enkäten var på finska, jämfört med svenska eller engelska, eftersom urvalet vara 

finländska entreprenörer. För att locka respondenter att svara, skickades länken till 

enkäten tillsammans med ett följebrev. I följebrevet förklarades vilka som var studiens 

målgrupp och i kort sett vad studien var till för. I följebrevet klargjordes också den etiska 

aspekten av att studien är frivillig, anonym och att det inte går att känna igen personen 

genom dennes svar. Alla frågor som enkäten innehöll var obligatoriska att svara på. På 

detta sätt försäkrades, att alla respondenter skulle svara på alla frågor. Enkätens 

följebrev och frågor finns som bilaga till denna avhandling. 

Den första delen av enkäten bestod av demografiska frågor. Ur enkäten framgick 

respondentens ålder, kön, hemort, utbildningsnivå, civilstånd samt hur många antal 

barn respondenten har. Utöver detta samlades även information på respondentens 

företag in. Denna information består av året då företaget grundades, företagets 

huvudsakliga industri, omsättning och antal arbetare.  

Den huvudsakliga delen av enkäten bestod av 32 stycken påståenden som indelades i de 

9 olika faktorerna som denna avhandling fokuserar på att studera. Faktorerna är bekanta 

från tidigare, men är alltså följande: Självständighet och autonomi, Pengar och monetära 

faktorer, Relationer till andra entreprenörer, Avvisa stereotyper och normer, Möjligheter 

och begäran att anta utmaningar, Otillfredsställelse och missnöje som anställd, 
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Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet, Balans mellan familj och arbetsliv samt 

Sista utväg. Varje faktor hade sin egen sektion i enkäten. Varje faktor mättes med ett 

antal påståenden som mätte motivationen till den specifika faktorn. Påståendenas antal 

varierade från 3-5. Alla påståenden började med meningen ”Jag startade mitt egen 

företag, för att...” och fortsatte med ett påstående som handlade om den specifika 

faktorn. Varje påstående är alltså relaterat till motivationen bakom att starta sitt eget 

företag, genom att varje mening började på samma sätt. Varje påstående mättes på 

samma sätt, genom en Likert-skala från 1-7, där 1 = helt av annan åsikt och 7 = helt av 

samma åsikt. Då alla påståenden mäts på en likadan skala, blir det lättare att analysera 

resultaten och jämföra dem.  

3.5 Strategi för analys av data 

Data analyserades genom statistiska analyser i IBM SPSS Statistics version nummer 26. 

Först analyserades deskriptiva resultat på data med hjälp av bl.a. frekvenser och 

deskriptiva analyser. På detta sätt skapades en bild av helheten på data som samlats in. 

Resultaten analyserades vidare genom univariat dataanalys, där t-test togs in. Genom t-

test kan skillnader i resultaten identifieras mellan könen (den oberoende variabel). Som 

sista steg analyserades data med hjälp av multivariat dataanalys i form av multipel 

regressionsanalys. Med hjälp av multipel regressionsanalys kan man analysera 

förhållanden mellan en beroende variabel och fler oberoende variabler (Hair et al. 2014).   

Som tidigare nämnts, består undersökningen av 32 olika påståenden som symboliserar 

de olika motivationsfaktorerna i studien. För att reducera den stora mängden 

påståenden till faktorer, räknades summor. Ett medeltal räknades ut för varje faktor 

genom att summera respondenters svar för varje påstående som hör till faktorn i fråga. 

Faktorn Autonomi och självständighet består t.ex. av tre påståenden. För varje påstående 

fås ett svar från 1-7. Summor av påståendenas svar räknades ihop per respondent. Från 

alla respondenters summor räknas medeltal. Medeltalssumman resulterade i en summa 

för faktorn Autonomi och självständighet. På dessa medelsummor gjordes t-test, för att 

testa, ifall signifikanta skillnader mellan könen kan identifieras.  

Som nästa steg gjordes en regressions analys, som ämnar att analysera statistiska 

samband mellan de beroende och oberoende variablerna (Hair, Black, Babin och 

Anderson 2014). Med hjälp av multipel regressionsanalys kan man djupare analysera t-

testens resultat. Genom regressionsanalysen kan kontroll variabler inkluderas. På det 



48 

  

 

 
sättet kan man, ifall skillnader uppstått i t-testen, försäkra sig om att skillnaderna beror 

på könet. 

3.6 Operationalisering  

Detta kapitel introducerar de olika variablerna i undersökningen. Vidare beskriver 

kapitlet hur de olika variablerna i studien har mätts. Datat i undersökningen är indelat i 

tre olika slags grupper av variabler; beroende variabler, oberoende variabler samt 

kontrollvariabler.  

3.6.1 Beroende variabler 

Beroende variablerna i denna studie byggs upp av de olika faktorerna som tagits upp i 

referensramen, alltså de olika push- och pullfaktorerna. Denna studie mäter hur de olika 

motivationsfaktorerna påverkar beslutet av att bli entreprenör, beroende på könet.  

De beroende variablerna i studien är följande, samt består av följande items (påståenden 

som i studien representerar de olika faktorerna): 

1. självständighet och autonomi som mäts med påståendena ”Jag vill vara min egen 

chef”, ”Jag vill själv bestämma om mitt jobb och mitt sätt att arbeta på” och ”Jag 

vill själv bestämma om min arbetstid”.  

2. pengar och monetära faktorer som mäts med påståendena ”Jag vill tjäna bra”, 

”Jag vill skapa rikedom för min familj/de närmsta”, och ”Ekonomiskt stöd från 

t.ex. staten motiverar mig och ger mig bra möjligheter till entreprenörskap”. Det 

sist nämnda påståendet exkluderades dock från analysen p.g.a. för lågt värde på 

Cronbachs alpha.  

3. Relationer till andra entreprenörer som mäts med påståendena ”I min närkrets 

fanns andra entreprenörer, som gav mig stöd i beslutet att starta ett företag”, ”Det 

fanns andra entreprenörer i familjen”, ”Andra entreprenörer stöttade och 

inspirerade mig till att bli entreprenör” och ”Jag hade ett värdefullt nätverk av 

relationer som jag kunde ta nytta av”. 

4. Avvisa stereotyper och normer som mäts med påståendena ”Jag anser att 

könsstereotyper fortfarande är synliga i samhället och arbetslivet och vill därmed 

avvisa dessa stereotyper”, ”Jag ville visa att de (möjligen) existerande 

stereotyperna för en karriär som entreprenör inte är sanna” och 
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”Entreprenörskap var ett sätt att komma ifrån könsstereotyper inom 

organisationen”. 

5. möjligheter och begäran att anta utmaningar som mäts med påståendena ”Jag 

identifierade en attraktiv möjlighet”, ”Jag letade efter nya utmaningar i mitt liv” 

och ”Jag hade en bra idé och ville förverkliga den”.  

6. otillfredsställelse eller missnöje som anställd som mäts med påståendena ”Jag 

var uttråkad och/eller frustrerad över att arbeta för någon annan”, ”Jag var 

missnöjd med verksamheten i organisationen jag arbetade för, innan jag startade 

mitt eget företag”, ”Som arbetare diskriminerades jag, eller behandlades 

orättvist” och ”Som företagare får jag själv bestämma och företagets värden och 

arbetssätt”. 

7. förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet som mäts med påståendena ”Jag 

försäkrade mig om att jag inte skulle bli arbetslös”, ”På min tidigare arbetsplats 

gjordes förändringar som påverkade mig negativt” och ”Jag upplevde att jag inte 

längre kunde klättra på karriärstegen eller utvecklas på min dåvarande 

arbetsplats”. 

8. balans mellan familj och arbetsliv som mäts med påståendena ”Som entreprenör 

får jag själv bestämma om mina arbetsdagar och arbetstider”, ”Som entreprenör 

har jag möjlighet att balansera tiden mellan familje- och arbetslivet”, ”Som 

entreprenör får jag flexibilitet i vardagen och friheten att själv bestämma om min 

tid” och ”Jag får förmånen att kunna arbeta hemifrån och samtidigt ta hand om 

familjen och hushållet”. 

9. sista utväg som mäts med påståendena ”Det var mitt sista alternativ för att få en 

framgångsrik karriär”, ”Det var min sista utväg för att få ett arbete och kunna 

försörja mig själv”, ”Jag ansåg mig vara för gammal för att bli långtidsanställd 

hos någon annan”, ”På grund av förändringar i mitt privata liv  (ex. skilsmässa, 

annan livskris etc.)”, och ”Det fanns inget jobb tillgängligt för mig på 

arbetsmarknaden” 

De beroende variablernas påverkan mäts med hjälp av en Likert-skala (med 

svarsalternativ från 1 till 7). För att kunna analysera resultaten har svaren för varje 

påstående per faktor summerats. Som exempel består faktorn autonomi och 

självständighet av tre stycken påståenden. För varje påstående svarar deltagaren en siffra 
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från 1-7. Deltagarens svar för de tre påståendena har summerats. Från alla deltagarnas 

summerade svar har medeltal räknats ut. Enkäten som deltagarna i undersökningen 

svarat på innehåller olika påståenden gällande de olika beroende variablerna (3-5 

påståenden per faktor). Skalan visar till hur stor grad den ifrågavarande variabeln 

påverkar deltagarens (mannens eller kvinnans) motivation till entreprenörskap. Skalan 

går enligt följande: 1 = helt av annan åsikt, 2 = mestadels av annan åsikt, 3 = något av 

annan åsikt 4 = varken av samma, eller annan åsikt, 5 = något av samma åsikt, 6 = 

mestadels av samma åsikt och 7 = helt av samma åsikt. Resultaten analyseras på basis av 

vad män och kvinnor svarat gällande de olika faktorerna.  

3.6.2 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln i denna studie är könet, alltså man eller kvinna. Studien 

fokuserar på att att mäta, ifall könet påverkar de beroende variablerna. Den oberoende 

variabeln, könet, mäts med hjälp av en dummy variabel (0 = kvinna, 1 = man). 

Oberoende variabeln mäts på en nominell skala. Studien inkluderar inte icke-binära eller 

tredje kön.  

3.6.3 Kontrollvariabler 

För att inte riskera att få felaktiga slutsatser av det huvudsakliga sambandet mellan de 

beroende variablerna och oberoende variabeln,  har kontrollvariabler införts i studien. 

Kontrollvariablerna är valda på basen av vad tidigare studier, som använts i 

referensramen för denna avhandling, har inkluderat. Kontrollvariabler har även valts på 

basen av vad som tros kunna påverka resultaten i studien. Kontrollvariablerna för 

studien är följande:  

1. Ålder – Åldern kan påverka vilka sorts faktorer som motiverar en person till att 

starta ett företag. En yngre person kanske inte påverkas lika mycket av att t.ex. 

kunna balansera familjelivet med arbetslivet, medan för en person i ca. 30-40 års 

åldern kan denna faktor vara väldigt betydelsefull. Tidigare studier har även tagit 

åldern i beaktande. I studien av Walker och Webster (2007) var åldern en faktor 

som påverkade motivationen för att starta ett företag. I studien hade speciellt 

äldre personer svarat, att de valt att starta ett företag som en sista utväg för att 

inte bli arbetslösa (Walker och Webster 2007).  

2. Utbildningsnivå – Utbildningsnivån kan även påverka resultatet av vilka faktorer 

som motiverar till entreprenörskap. En högutbildad person kan ha ett större 
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nätverk av relationer till andra entreprenörer, vilket kan påverka deras beslut. 

Alternativt kan en högutbildad person vara duktig på att identifiera möjligheter 

och kanske ha ett större krav på att tjäna mer pengar. 

3.  Hemort -  Hemorten kan även ha en påverkan på hur en persons svar utspelar 

sig. En person från huvudstadsregionen kan motiveras av andra saker, än en 

person från t.ex. norra Finland. I norra Finland kan det vara, att det inte finns 

lika mycket utbud av arbete som i huvudstadsregionen, vilket t.ex. skulle kunna 

leda till att man startar ett eget företag.  

4. Civilstånd – Deltagarnas civilstånd kommer även att kontrolleras för i studien. 

Fler tidigare studier har även tagit upp denna variabel som en viktig del av 

studien av motivationsfaktorer för entreprenörskap. I studien av Humbert och 

Drew (2010), bevisades att t.ex. kvinnor var benägna att starta företag då de skiljt 

sig från sin partner. Studier visar även att gifta män skulle vara mer motiverade 

av entreprenörskap än ogifta män (Allen och Curington 2014; Georgellis och Wall 

2005).  

5. Barn - Enligt Allen och Curington (2014) påverkar barnen även motivationen. 

Kvinnor med barn kan t.ex. uppleva ett större behov av att balansera sitt arbetsliv 

och privatliv, för att de ska ha tid att ta hand om barnen (Heilman och Chen 

2003). 

6. Tiden då företaget grundats – Även denna variabel kommer kontrolleras för i 

studien. En person som grundat sitt företag för 20 år sedan, kan ha haft andra 

faktorer som motiverat, än en person som grundat sitt företag år 2020. Speciellt 

stereotyper och normer som samhället påverkas av, kan ha sett väldigt olika ut 

för 20 år sedan, jämfört med idag. Dessutom har även andra samhälleliga 

faktorer sannolikt påverkat entreprenörer, som t.ex. låg- och högkonjunkturer 

eller ekonomiska kriser. Därför har en kontrollvariabel för krisår även lagts till i 

analysen. Som krisår räknas t.ex. finanskrisen år 2007-2010 samt bankkrisen i 

början 1990-talet. Finanskrisen påverkade även populariteten för 

entreprenörskap, och enligt Bosma et al. (2020) minskade entreprenörskap 

betydligt under dessa år. Under året 2009 var finanskrisen i Finland som värst 

och detta påverkade flera företag i Finland (Lindholm 2011). Även om krisen 

slutligen påverkade företagen mindre än väntat (Lindholm 2011), har krisen med 
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största sannolikhet påverkat entreprenörer som startat företag under dessa 

krisår.  

3.6.4 Sammanfattning av variabler  

Tabell 4 Sammanfattande tabell av variablerna 

Oberoende variabel  Definition 

KÖN    Av vilket kön deltagaren är, 0 = Kvinna eller 1 = Man 

Beroende variabler 

AUTONOMI   Mäter faktorn självständighet och autonomi  

(min värde = 3, max värde = 21) 

Jag vill vara min egen chef 
Jag vill själv bestämma om mitt jobb och mitt sätt att arbeta på 
Jag vill själv bestämma om min arbetstid 
 

PENGAR   Mäter faktorn pengar och monetära faktorer 

(min värde = 2, max värde = 14) 

Jag vill tjäna bra 
Jag vill skapa rikedom för min familj/de närmsta 
 

RELATION   Mäter faktorn relationer till andra entreprenörer  
    (min värde = 4, max värde = 28) 

I min närkrets fanns andra entreprenörer, som gav mig stöd i beslutet att starta 
ett företag 
Det fanns andra entreprenörer i familjen 
Andra entreprenörer stöttade och inspirerade mig till att bli entreprenör 
Jag hade ett värdefullt nätverk av relationer som jag kunde ta nytta av 

 

MÖJLIGHET   Mäter faktorn möjligheter och begäran att anta utmaning 

(min värde = 3, max värde = 21) 

Jag identifierade en attraktiv möjlighet 
Jag letade efter nya utmaningar i mitt liv 
Jag hade en bra idé och ville förverkliga den 
 

STEREOTYP   Mäter faktorn avvisa stereotyper och normer 

(min värde = 3, max värde = 21) 

Jag anser att könsstereotyper fortfarande är synliga i samhället och arbetslivet 
och vill därmed avvisa dessa stereotyper 
Jag ville visa att de (möjligen) existerande stereotyperna för en karriär som 
entreprenör inte är sanna 
Entreprenörskap var ett sätt att komma ifrån könsstereotyper inom 
organisationen 
 

MISSNÖJE   Mäter faktorn missnöje och otillfredsställelse som anställd 

(min värde = 4, max värde = 28) 

Jag var uttråkad och/eller frustrerad över att arbeta för någon annan 
Jag var missnöjd med verksamheten i organisationen jag arbetade för, innan 
jag startade mitt eget företag 
Som arbetare diskriminerades jag, eller behandlades orättvist 
Som företagare får jag själv bestämma och företagets värden och arbetssätt 
 

FÖRÄNDRING   Mäter faktorn förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet  
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(min värde = 3, max värde = 21) 

Jag försäkrade mig om, att jag inte skulle bli arbetslös 
På min tidigare arbetsplats gjordes förändringar, som påverkade mig negativt 
Jag upplevde, att jag inte längre kunde klättra på karriärstegen eller utvecklas 
på min dåvarande arbetsplats 
 

FAMILJ   Mäter faktorn balans mellan familj- och arbetsliv  

(min värde = 4, max värde = 28) 

Som entreprenör får jag själv bestämma om mina arbetsdagar och arbetstider 
Som entreprenör har jag möjlighet att balansera tiden mellan familje- och 
arbetslivet 
Som entreprenör får jag flexibilitet i vardagen och frihet att själv bestämma om 
min tid 
Jag får förmånen att kunna arbeta hemifrån och samtidigt ta hand om familjen 
och hushållet 
 

SISTAUTVÄG   Mäter faktorn sista utväg 

(min värde = 5, max värde = 35) 

Det var mitt sista alternativ för att få en framgångsrik karriär 
Det var min sista utväg för att få ett arbete och kunna försörja mig själv 
Jag ansåg mig vara för gammal för bli långtidsanställd hos någon annan 
På grund av förändringar i mitt privata liv  (ex. skilsmässa, annan livskris etc.) 
Det fanns inget jobb tillgängligt för mig på arbetsmarknaden 

Kontrollvariabler 

ENTREPRENÖRENS ÅLDER  Åldern på respondenten 

SÖDRA FINLAND   Respondent hemma från Södra Finland 

VÄSTRA FINLAND   Respondent hemma från Västra Finland 

NORRA FINLAND   Respondent hemma från Norra Finland 

ÖSTRA FINLAND   Respondent hemma från Östra Finland 

ÖVRIG REGION   Respondent hemma från Övrig region 

HÖGSKOLEUTBILDNING  Respondent har/har inte gått en högskoleutbildning 

HAR BARN    Respondent har/har inte barn 

PARTNER    Respondent har/har inte partner 

FÖRETAGETS ÅLDER   Tidpunkt då respondenten startat sitt företag  

KRISÅR   Respondenten har/har inte startat sitt företag under ett 
  krisår 

 

3.7 Kritisk utvärdering av data 

I denna del av kapitlet kommer en kritisk utvärdering av data som samlats in i studien 

att göras. Studiens reliabilitet, validitet och replikerbarhet analyseras.  

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten av studien, samt hur pålitliga måtten och 

mätningarna som genomförts är (Bryman och Bell 2013). Då man samlar in data genom 

en enkät är det viktigt att komma ihåg, att respondenterna är medvetna om, att data 

samlas in och detta kan påverka deras beteende eller sätt att svara på (Hair et al. 2011).  
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Innan man gör en analys av data, är det viktigt att försäkra sig om att variablerna som 

mäts har intern konsistens och försäkra sig om reliabiliteten av studien. För att kunna 

sätta ihop variablerna (påståendena i studien) till faktorerna och göra faktoranalys, 

behöver de ha en tillräcklig intern konsistens. Ett populärt sätt att mäta reliabiliteten för 

frågor där man använt en Likert-skala, är med hjälp av Cronbachs alpha (Bryman och 

Bell 2013). Cronbachs alpha mäter just intern reliabilitet (Bryman och Bell 2013). Ett 

högt värde visar att variablerna inom faktorn mäter samma fenomen, och har alltså en 

intern konsistens (Bryman och Bell 2013). Cronbachs alpha kan få ett värde mellan 0 och 

1. Ett bra Cronbachs alpha ska i regel vara > 0,7 för att vara acceptabelt (Hair et al. 2014). 

Dock finns det andra som påstår att 0,6 är ett tillräckligt värde (Hair et al. 2014). 

Cronbachs alpha mättes genom att lägga ihop de påståendena som i studien mäter en 

motivationsfaktor. Cronbachs alpha delat in enligt de olika faktorerna fick värden enligt 

följande tabell:  

Tabell 5 Värden för Cronbachs alpha  

Faktor Värdet  

Självständighet och autonomi 

Pengar och monetära faktorer   

Relationer till andra entreprenörer 

Möjligheter och begäran att anta utmaningar 

Avvisa stereotyper och normer 

Otillfredsställelse eller missnöje på arbetsmarknaden 

Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet  

Balans mellan familj och arbetsliv  

Sista utväg 

0,737 

0,454/0,858 

0,630 

0,701 

0,784 

0,734 

0,628 

0,885 

0,776 

 

För de flesta faktorerna blev värdet av Cronbachs alpha mer än 0,7. Ifall värdet är mer 

än 0,7 är det acceptabelt (Hair et al. 2014). Det var dock tre faktorer (pengar, relationer 

och förändring) som fick ett värde < 0,7.  Alla faktorer där värdet är mindre än 0,7 har 

högst fyra items per faktor. Ett tests reliabilitet är högre ju fler items man har från början 

(Streiner 2003). Om man har många items, är det större chans att ett test är trovärdigt 

(Streiner 2003). Eftersom Cronbachs alpha är ett reliabilitetstest, blir därmed även 

Cronbachs alpha oftast högre, ifall man har fler items. Eftersom denna studie har väldigt 

få items per variabel kan man anse att de två faktorerna ”Förändring i arbetsmarknaden 

och arbetslivet” och ”Relationer till andra entreprenörer” ändå har ett acceptabelt värde. 
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För faktorn Pengar och monetära faktorer är Cronbachs alpha ännu lägre, dvs. 0,454. 

Här var det ett påstående som stack ut väldigt mycket från de två andra. Detta påståendet 

var ”Ekonomiskt stöd från t.ex. staten motiverar mig och ger mig bra möjligheter till 

entreprenörskap”. Eftersom korrelationen mellan detta påstående och de två andra 

påståendena som mäter faktorn var väldigt liten, verkar det som att detta inte mäter 

samma sak som de två andra påståendena. Detta påstående raderades, vilket gjorde att 

Cronbachs alpha då steg upp till 0,858, vilket är ett eftersträvansvärt värde. Detta 

påstående kommer alltså inte att inkluderas i analysen, och reliabiliteten har försäkrats. 

3.7.2 Validitet 

Begreppet validitet förklarar om måtten i undersökning verkligen mäter det som 

undersökningen är ämnad till att mäta (Bryman och Bell 2013). I detta fall är det alltså 

fråga om att försäkra, att undersökningen verkligen mäter personers motivation till 

entreprenörskap och inte något helt annat. Det finns ett antal olika sätt att mäta 

validiteten på och ett av dem är att mäta ytvaliditeten (Bryman och Bell 2013). Då 

ytvaliditeten är tillräckligt hög, speglar måttet innehållet i begreppet (Bryman och Bell 

2013). I detta fall handlar det alltså om att påståendena i undersökningen beskriver 

motivationsfaktorn i fråga. Ytvaliditeten kan mätas t.ex. genom att kolla med andra 

personer om deras åsikt gällande måtten. Detta har i studien gjorts genom 

pilotintervjuer med ett antal personer. Pilotkörningarna gjordes genom att skicka 

frågeformuläret till personerna i fråga. Personerna fick självständigt gå igenom enkäten 

och ”svara” på frågorna. Efteråt diskuterades enkäten tillsammans med respondenten. 

På detta sätt säkerställdes att påståendena uppfattades på rätt sätt av respondenten, 

samt att måtten (påståendena) speglade motivationsfaktorn i fråga. I pilotintervjuerna 

inkluderades personer av både det manliga och kvinnliga könet, för att få en bild av båda 

könens uppfattning av påståendena. Genom pilotintervjuerna samlades värdefull 

feedback och vissa påståenden blev korrigerade för att motsvara faktorerna bättre. Som 

resultat av pilotintervjuerna eliminerades även ett antal påståenden ur de olika 

faktorerna som verkade mäta precis samma sak som ett annat påstående.  

Ett annat sätt att mäta validiteten är genom begreppsvaliditet, vilket innebär att utifrån 

teori deducera hypoteser som är relevanta för studien (Bryman och Bell 2013). I 

avhandlingens teoridel har motivationsfaktorerna för studien bildats på basen av 

tidigare forskning och teori. Från teorin och på basen av tidigare studier, har hypoteser 

utvecklats för undersökningen i denna avhandling. Undersökningens sista skede 

innefattar en regressionsanalys där kontrollvariabler inkluderas. Detta görs för att 
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kontrollera för andra bakomliggande faktorer, och försäkra att de identifierade 

skillnaderna verkligen beror på könet och ingen annan faktor som t.ex. ålder eller 

hemort.  Kontrollvariablerna har redan diskuterats djupare i avsnitt 3.7.3. 

3.7.3 Replikerbarhet 

Då en undersökning görs är det viktigt att detaljerat beskriva det konkreta 

tillvägagångssättet (Bryman och Bell 2013). Detta leder till möjligheten för andra 

forskare att replikera undersökningen i framtiden. (Bryman och Bell 2013). I denna 

avhandling är målet att hela tiden detaljerat beskriva och gå igenom de olika metoder 

som använts vid alla olika moment som ingår. För att en studie ska kunna replikeras 

krävs det att bl.a. metoder för datainsamling, val av urval, bakgrund på hur de olika 

måtten för studien utformats, och analys av data beskrivs detaljerat (Bryman och Bell 

2013). Replikerbarhet är viktigt, eftersom framtida forskning ofta strävar efter att kunna 

generalisera resultaten till en större grupp och genomföra undersökningen i andra 

miljöer eller på andra grupper (Bryman och Bell 2013).  

Från denna synvinkel är det en fördel att enkäten för denna undersökning utformats 

samt data samlats in av skribenten själv. Detta gör det enkelt att detaljerat beskriva 

processerna. En nackdel med detta är dock, att enkäten nödvändigtvis inte nått fram till 

lika många potentiella respondenter, som den kunde gjort ifall data samlats in av en 

större organisation, eller en person som hade haft ett större nätverk av entreprenörer. 

Eftersom enkäten utformats speciellt för denna avhandling, är det dock lättare att 

beskriva alla moment detaljerat och därmed kunna försäkra att studien är replikerbar.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel kommer det insamlade data att redogöras för. I del 4.1 kommer 

datamaterialet att presenteras och beskrivas detaljerat. 4.1.1 beskriver respondenternas 

bakgrund som individer, medan 4.2.1 beskriver deras företags egenskaper. I del 4.2 

presenteras resultaten i form av bl.a. medelvärden, standardavvikelser och t-test.  

Kapitlet är indelat i de olika kategorierna av motivationsfaktorer som presenterats i 

teoriavsnittet och behandlar alltså resultaten på de olika påståendena samt ihopsatta 

faktorerna i studien. Del 4.3 presenterar dem genom en analys där de olika resultaten 

kontrolleras för med hjälp av kontrollvariabler, i form av multivariat dataanalys.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Denna del visar deskriptiva resultat på data från studien. Den första delen (4.1.1) 

behandlar bakgrunden hos respondenterna och den andra delen (4.1.2) behandlar 

egenskaper hos respondenternas företag de grundat.  

4.1.1 Individens bakgrund  

Den första delen av enkäten som gjordes för studien, innehöll bakgrundsfrågor om 

entreprenören och företaget som han eller hon grundat. Resultaten av dessa frågor 

kommer först att presenteras för att ge en bild på hur samplet ser ut. Det totala antalet 

respondenter i studien blev 146 stycken.  

 

Figur 3  Antal respondenter per kön  

I figur 3 ser man att 70,5 procent av respondenterna var kvinnor, medan 29,5 procent 

var män. Antalet kvinnor och män blev inte riktigt jämnt. Det finns dock en förklaring 

bakom varför det finns fler kvinnor som svarat än män. Svaren har samlats in genom 

olika kanaler. De flesta svaren har samlats in genom olika grupper på Facebook, som 

skapats för entreprenörer av olika slag. Den största gruppen som gick med på att dela 
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länken för studien var en grupp för kvinnliga entreprenörer i Finland. Ett relativt stort 

antal av respondenter i studien kom från denna grupp. I allmänhet verkade det även som 

om kvinnor var mer villiga att svara på enkäten än män. 

Av respondenterna är den största delen hemma från Huvudstadsregionen (28,1 %). 27,4  

% är hemma från Södra-Finlands län och 25,3 % från Västra-Finlands län. Den 

resterande ca. 20 procenten av respondenterna är hemma från Östra-Finlands län (10,3 

%), Uleåborgs län (6,2 %) och Lapplands län (2,1%). Största delen av respondenterna (ca. 

55 %) kan man alltså säga är från Södra Finland.   

De flesta respondenterna är högt utbildade och över hälften, (58,9 %) har utfört någon 

slags högskoleutbildning, varav 28,1 % utfört en högre högskoleutbildning. 32,2 % har 

utfört en lägre högskoleutbildning, 26,7 % en yrkesutbildning, 7,5 % en 

gymnasieutbildning och 4,1 % har endast utfört grundskolan. 1,4 % svarade att de utfört 

en annan utbildning än ovanstående. Då det kommer till civilståndet, är 47,9 % av alla 

respondenter gifta. 37,5 % av de manliga respondenterna är gifta, jämfört med 52,4 % av 

de kvinnliga. Denna skillnad kan bero på att de manliga respondenterna i genomsnitt är 

yngre än de kvinnliga. Av männen är 27,9 % ogifta och lika stor procentandel (27,9) lever 

i ett sambo förhållande. Av kvinnorna, är 12,6 % ogifta och 24,3 % lever som sambos. 

10,7 % av de kvinnliga respondenterna har skiljt sig. Detta procentantal är för de manliga 

respondenterna 2,3.  

Fler kvinnor än män har barn, 72,8 % (kvinnor) jämfört med 48,8 % (män). Detta kan 

dock även bero på faktumet att de kvinnliga respondenterna i genomsnitt är äldre 

jämfört med männen. Av männen är 31 % i åldersgruppen 20-30 år, medan endast 17,6 

% av kvinnorna är i samma åldersgrupp. I åldersgruppen 31-40 är 16,7 % av männen och 

13,7 % av kvinnorna. I åldersgruppen 41-50 är 35,3 % av kvinnorna och 28,6 % av 

männen. 25,5 % av kvinnorna och 19,0 % av männen är i åldersgruppen 51-60 år. Av 

respondenterna är alltså flera kvinnor mellan 40-60 år och flera män är mellan 20-40 

år. Nästan hälften av männen har inga barn (44,2 %), vilket betyder att 55,8 % av de 

manliga respondenterna har barn (varav 7 % har 1 barn, 23,3 % har 2 barn och 25,5 % 

har 3 eller fler barn). Däremot har 27,2 % av kvinnorna inga barn och lika stor 

procentandel har 2 barn. 19,4 % av kvinnorna har 1 barn, 26,2 % har 3 eller fler. 
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4.1.2 Företagets egenskaper  

I Figur 4 kan man se, att 96 % av respondenternas företag har en omsättning på under 1 

miljon euro. Fem personers företag (fyra män och en kvinna) har en omsättning på 1-2 

miljoner och 1 respondents företag (man) omsätter  över 50 miljoner euro. Antalet 

arbetare inom företagen ser ungefär lika ut. 93,4 % har små företag med endast 6 eller 

färre arbetare, medan 6 personer (4 män och 2 kvinnor) har företag med 6-10 arbetare 

och 3 personer, varav alla är kvinnor, har ett företag med 11-45 arbetare.  

Figur 4 Omsättningen och antal arbetare för respondenternas företag 

 

Figur 5 Industrier i vilka respondenternas företag är verksamma  

Figur 4 visar företagens omsättning och antalet arbetare, medan figur 5 visar inom vilka 

industrier respondenternas företag är verksamma. Intressant att notera är, att alla 

respondenter som valt en av kategorierna transport och trafik, konstruktion, 

informationsteknik, annan elektronik eller kemikalier och andra ämnen, är män. 
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Däremot har procentuellt flera kvinnor än män valt kategorierna för övriga tjänster och 

annan produktion/tillverkning. Det finns tydlig könsfördelning mellan industrierna. 

Största delen av företagen som respondenterna grundat, opererar inom industrin för 

övriga tjänster (28,1 %), och kunde alltså inte specificera en speciell industri av de listade 

industrierna i enkäten. Dock indikerar det på att en stor del av respondenterna har ett 

företag som erbjuder någon slags tjänster eller service. De andra populära kategorierna 

för industrier är professionella tjänster (16,4 %), Annan industri (14,4 %), Annan 

produktion/tillverkning (10,3 %), konsumtionsvaror (8,2 %) och kommunikation (8,2 

%). För de övriga kategorierna fanns endast enstaka respondenter.  

I Figur 6 presenteras procentandelarna för vilket år respondenternas företag grundats. 

De flesta har grundat sitt företag inom de senaste 5 åren (42,5 %). Inom de senaste 15 

åren har 76,1 % av respondenterna grundat sitt företag. 23,2 procent har däremot 

grundat sitt företag för mer än 15 år sedan.  

 

Figur 6 Årtal då respondenterna grundat sitt företag 

4.2 Univariat data analys 

I den andra delen av enkäten, presenterades påståenden som kartlägger motivationen 

hos finländska entreprenörer. Respondenterna svarade på olika påståenden relaterat till 

motivationen bakom entreprenörskap. Alla påståenden mättes på en Likert-skala från 1-

7, där svarsalternativen var följande; (1) Helt av annan åsikt, (2) Mestadels av annan 

åsikt (3) Något av annan åsikt, (4) Varken av samma eller annan åsikt, (5) Något av 

samma åsikt, (6) Mestadels av samma åsikt, (7) Helt av samma åsikt. Alla påståenden 

började med meningen ”Jag startade mitt eget företag för att…”. Påståendena var 

indelade i de olika kategorierna som består av motivationsfaktorerna som presenterats i 

teoridelen. Resultaten för de olika påståendena kommer till följande att presenteras.  
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I följande del kommer även resultaten av t-testen presenteras. T-testen har gjorts i två 

delar. De första testen har gjorts på de olika påståendena skiljt för sig, för att jämföra 

kvinnors och mäns svar på de olika påståendena. I den andra delen av t-testen har 

medelsummor räknats ut för de olika faktorerna som påståendena representerar. På så 

sätt har kvinnornas och männens svar jämförts med varandra, för att ta reda på ifall det 

finns signifikanta skillnader i resultaten mellan könen. Signifikansen mäts med P-

värden. De olika signifikansnivåerna som använts i analysen är 10% (P < 0,1), 5% (P < 

0,05), 1% (P < 0,01) och 0,1% (P < 0,001). Signifikansnivåerna i resultaten uttrycks med 

olika tecken († = 0,1, * = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001).  

4.2.1 Självständighet och autonomi 

Gällande faktorn självständighet och autonomi svarade respondenterna på tre 

påståenden. Genom att analysera de olika påståendena, kan man konstatera att de flesta 

respondenterna upplevde att dessa påståenden på något sätt påverkat deras motivation 

till att starta sitt eget företag. Medeltalen för svaren på alla tre påståenden var minst 6,0. 

För påståendet ”Jag vill vara min egen chef” var medianen 6,0, medeltalet 6,0 och 

standardavvikelsen 1,42 för hela samplet. Medianen var alltså 6,0 för både män och 

kvinnor. Medeltalet var nästan exakt samma för män (6,07) och kvinnor (6,0). 70 

respondenter av 146 har sagt sig vara helt av samma åsikt och 51 respondenter mestadels 

av samma åsikt. Detta är 83 procent av alla respondenter. Svarens minimi var dock 1 och 

maximi 7, vilket betyder att svarens räckvidd ändå var stor. T-testet visade, att 

standardavvikelsen för män var 1,41 och för kvinnor 1,44. T-testet visar ingen signifikant 

skillnad mellan könen (P=0,91).  

För påståendet ”Jag vill själv bestämma om mitt jobb och mitt sätt att arbeta på” är 

medianen 7,0, medeltalet 6,4 och standardavvikelsen 0,93. Medianen för kvinnor var 7,0 

och 6,0 för männen. Även standardavvikelsen var mindre för kvinnor (0,85) jämfört med 

männens (1,09). Även för detta påstående håller de flesta respondenter starkt med om 

att påståendet inverkat på deras motivation. 58,9 procent av hela samplet (männen 48,8 

% och kvinnorna 63,1 %) svarade att de är ”helt av samma åsikt”. Männens spridning 

mellan svaren var dock större och alla var inte lika eniga.  T-testet visar ingen signifikant 

skillnad mellan männen och kvinnorna (P= 0,13). 

Även för det tredje påståendet för denna motivationsfaktor, alltså ”Jag vill själv 

bestämma om min arbetstid”, har respondenterna svarat höga värden. På detta 

påståendet blev medeltalet 6,2, medianen 7,0 och standardavvikelsen 1,05. 74 
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respondenter svarade sig vara ”helt av samma åsikt” och 46 var ”mestadels av samma 

åsikt”.  Upp till 82,2 procent svarade endera en sexa eller sjua på detta påståendet. 

Medianen för kvinnornas svar var 7,0 och männens 6,0. Standardavvikelsen var ungefär 

1,0 för båda könen (kvinnor 1,09 och män 1,08). Medeltalet var en aning högre för 

kvinnor (6,3) än männen (6,1). Resultaten för påståendet visar inga signifikanta 

skillnader mellan männen och kvinnorna (P=0,48). I figuren nedan presenteras 

medelvärden för båda könen för de olika påståendena.  

 

Figur 7 Medelvärden för faktorn Självständighet och autonomi 

Som andra steg räknades summorna ihop för påståendena och av dem skapades en 

faktor, för att sedan göra t-test på. Medeltalssumman var för kvinnor 18,8 och män 18,4, 

alltså väldigt hög (maxvärdet kunde vara 21). Standardavvikelsen var 2,79 för kvinnor 

och 2,83 för män. P-värdet för faktorn blev 0,48. Det finns alltså ingen signifikant 

skillnad i svaren mellan könen för denna faktor. Enligt resultaten motiveras båda könen 

till hög grad av denna faktor. 

 

Figur 8 Medelsummor för faktorn Självständighet och autonomi 
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Figur 8 visar medelsummorna för faktorn. Resultaten utgör stöd för H1 

(Motivationsfaktorn Självständighet och autonomi påverkar både män och kvinnors 

motivation till entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor). Inga skillnader mellan könen identifierades i t-testen.  

4.2.2 Pengar och monetära faktorer 

Gällande påståendena som mäter denna motivationsfaktor, fanns det lite mer spridning 

i svaren både mellan och inom de olika påståendena. Det första påståendet fick en aning 

högre värden än det sista. För det första påståendet ”Jag vill tjäna bra”, är medeltalet 5,3, 

medianen 6,0 och standardavvikelsen 1,6. 38 respondenter svarade, att de var ”helt av 

samma åsikt”, 44 var ”mestadels av samma åsikt”. Över 50 % valde ett av dessa 

alternativ. Dock var det även 15 respondenter som svarade att de inte är av varken 

samma, eller annan åsikt. För männen var medeltalet lite högre än för kvinnorna (5,8 

mot 5,1). Standardavvikelsen var lite lägre för männen (1,3 mot 1,7). 34,9 % män var ”helt 

av samma åsikt”. För kvinnorna var procenten 22,3. ”Mestadels av samma åsikt” var 32,6 

% av männen och 29,1 % av kvinnorna. T-testet fick p-värdet 0,02*, skillnaden är alltså 

signifikant mellan könen.  

För påståendet ”Jag vill skapa rikedom för min familj/de närmsta” var medeltalet 5,2, 

medianen 6,0 och standardavvikelsen 1,7. Även här var medeltalet högre för männen än 

kvinnorna. Medianen var 5 för kvinnorna och 6 för männen. ”Helt av samma åsikt” var 

34,9 % av männen och 22,3 % av kvinnorna. ”Mestadels av samma åsikt” var 37,2 % av 

männen och 26,2 % av kvinnorna. Även detta påstående verkar påverka männens 

motivation en aning mer än kvinnornas. Av båda könen hade även ca. 12 procent svarat 

”varken av samma eller annan åsikt”. Medeltalet och standardavvikelsen för kvinnor var 

5,0 och 1,76. För män var medeltalet 5,7 och standardavvikelsen 1,55. P-värdet mellan 

könen var 0,04*, alltså är skillnaden mellan männens och kvinnornas svar signifikant. I 

kapitlet Reliabilitet (3.8.1) konstaterades att Cronbachs alpha värdet för det tredje 

påståendet var för lågt för att vara acceptabelt. Påståendet har alltså inte tagits med i 

analysen.  



64 

  

 

 

 

Figur 9 Medelvärden för faktorn Pengar och monetära faktorer 

Då påståendenas summor satts ihop till en faktor, visar resultaten en signifikant skillnad 

mellan könen för faktorn Pengar och monetära faktorer. För faktorn blev t-testets p-

värde mindre än 0,01**, Medeltalssumman för faktorn pengar och monetära faktorer 

blev för männen 11,5 och kvinnorna 10,1. Standardavvikelsen blev 2,4 för männen och 

3,3 för kvinnorna. Resultaten visar en signifikant skillnad mellan könen för faktorn 

Pengar och monetära faktorer. 

 

Figur 10 Medelsummor för faktorn Pengar och monetära faktorer 

Resultaten stöder H2 (Motivationsfaktorn Pengar och monetära faktorer är av 

signifikant högre betydelse för män än kvinnor). P-värdet är signifikant på nivån av 1 % 

och medeltalssvaren, samt medeltalssumman är högre hos de manliga respondenterna. 
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4.2.3 Relationer till andra entreprenörer 

För denna faktor mättes motivationen med fyra olika påståenden. Det första påståendet 

”I min närkrets fanns andra entreprenörer, som gav mig stöd i beslutet att starta ett 

företag”, fick ett medeltal på 4,6, medianen var 5,0 och standardavvikelsen 2,0. Största 

delen (27,4 %) av respondenterna var ”mestadels av samma åsikt” och 16,4 % ”helt av 

samma åsikt. Dock var 19,9 % endast “något av samma åsikt” och 13,7 % var “helt av 

annan åsikt”.  Spridningen mellan svaren var alltså väldigt stor. Medeltalet för männens 

svar (5,0) var något högre än kvinnornas (4,4). Medianen för män var dessutom 6,0 och 

kvinnornas däremot 5,0. Även standardavvikelsen var lägre för männen (1,8) än 

kvinnorna (2,0). T-testet visar ingen signifikant skillnad mellan männen och kvinnorna 

gällande svaren på detta påstående (P=0,11).   

Påståendet ”Det fanns andra entreprenörer i familjen” fick väldigt liknande svar som det 

tidigare påståendet, med ett medeltal på 4,4, median på 5,0 och en ännu högre 

standardavvikelse på 2,6. Här var spridningen väldigt stor då 37,0 % var ”helt av samma 

åsikt” men även 32,9 % var helt av annan åsikt. Det verkar dock inte som att könet 

inverkat på denna stora spridning eftersom 36,9 % av kvinnorna och 37,2 % av männen 

var ”helt av samma åsikt”, medan 36,9 % kvinnor och 23,3 % män var ”helt av annan 

åsikt”. Dock var det lite fler av männen som var av samma åsikt, jämfört med dem som 

var av annan åsikt. Medeltalen var 4,2 för kvinnor och 4,7 för männen. 

Standardavvikelsen var 2,7 för kvinnorna och 2,5 för männen. T-testet visar ingen 

signifikant skillnad mellan könen (P=0,38).  

Det tredje påståendet ”Andra entreprenörer stöttade och inspirerade mig till att bli 

entreprenör” fick ett medeltal på 3,9, medianen var 4,0 och standardavvikelsen 2,1. 20,5 

% var ”helt av annan åsikt” och 15,1 % ”mestadels av annan åsikt”. 20,5 % var dock även 

”något av samma åsikt”. Återigen är spridningen stor. Männens median (5,0 mot 4,0) 

och medeltal (4,2 mot 3,7) var något högre än kvinnornas. De flesta männen svarade > 4 

(minst ”något av samma åsikt”), medan de flesta kvinnor svarade < 4 (högst något av 

annan åsikt). Standardavvikelsen för kvinnorna var lika för båda könen (2,1). T-testet 

visade ingen signifikant skillnad mellan könen (P=0,24).  

Det sista påståendet för denna faktor var ”Jag hade ett värdefullt nätverk av relationer 

som jag kunde ta nytta av”. Medeltalet för påståendet var 4,6, medianen 5,0 och 

standardavvikelsen 2,1. Även här var spridningen stor och även störst mellan könen. 

Medeltalet var 4,0 hos kvinnor och 4,9 hos män. Fler män svarade > 4 (69,8 %) än 
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kvinnor (49,5 %). 18,6 % av männen var ”helt av samma åsikt”, medan 11,6 % var ”helt 

av annan åsikt. Dessa procentantal var för kvinnor 12,6 % och 20,4%. 

Standardavvikelsen för männen var 1,9 och för kvinnorna 2,2. T-testet visade för detta 

påstående en signifikant skillnad mellan könen (P=0,02*).  

 

Figur 11 Medelvärden för faktorn Relationer till andra entreprenörer 

Baserat på t-testet för faktorn Relationer till andra entreprenörer blev medeltalssumman 

för kvinnor 16,4 och män 18,7. Standardavvikelsen 6,3 för kvinnor och 5,6 för män. T-

testet resulterade i signifikant skillnad mellan männens och kvinnornas resultat på 

denna faktor (P=0,04*). I figuren nedan presenteras summorna för båda könen. 

 

Figur 12 Medelvärden för faktorn Relationer till andra entreprenörer 

Resultaten stöder inte H3 (Relationer till andra entreprenörer påverkar både män och 

kvinnors motivation till entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnor). Då man tolkar t-testens resultat förkastas H3, eftersom skillnader har 
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identifierats mellan könen. Enligt resultaten, skulle männen till större grad än kvinnorna 

påverkas av denna faktor.  

4.2.4 Avvisa stereotyper och normer 

Denna faktor mättes även med 3 påståenden och resultaten blev väldigt neutrala. 

Medeltalet på svaren varierade mellan 3,1 – 4,0. Detta betyder i princip, att de flesta 

svarat ”varken av samma eller annan åsikt”. Detta resultat är förstås inte det bästa, men 

var egentligen ganska väntat. Dessa påståenden är frågor, som är svåra att ta ställning 

till och respondenterna har kanske inte riktigt vetat hur de ska ta ställning till dem.  

Det första påståendet var ”Jag anser att könsstereotyper fortfarande är synliga i 

samhället och arbetslivet och vill därmed avvisa dessa stereotyper”. Speciellt för denna 

faktor, kan påståendena låta som de är på en väldigt allmän nivå och allmänt mäter t.ex. 

upplevelsen av existensen av könsstereotyper. Därför är det relevant att påminna om att 

enkäten byggdes upp genom att varje påstående baserade sig på meningen ”Jag valde att 

starta ett eget företag, för att…”. Varje påstående byggde alltså på denna mening, därmed 

är varje påstående relaterat till motivationen att starta ett eget företag. Respondenterna 

har svarat ett medeltal på 4,1, en median på 4,0 och standardavvikelsen är 2,0. Det är 

tydligt här, att de flesta (31 personer) svarat ”varken av samma eller annan åsikt”. Svaren 

fördelar sig ändå relativt jämnt mellan de olika alternativen. 31 respondenter svarade 

”något av samma åsikt”, 18 respondenter var ”mestadels av samma åsikt”, 20 var ”helt 

av samma åsikt”, medan 27 respondenter var ”helt av annan åsikt”. 19 av 20 

respondenter som svarat ”helt av samma åsikt” var kvinnor. 16 av 18 som svarat 

”mestadels av samma åsikt” var kvinnor och 25 av 31 som svarat ”något av samma åsikt” 

var kvinnor. 21 % av männen svarade > 4, medan hela 58,2 % av kvinnorna svarade > 4. 

För detta påstående blev medeltalssvaret hos kvinnor 4,5 och män 3,0. 

Standardavvikelsen var 1,9 för kvinnor och 1,8 för män. T-testet resulterade i en 

signifikant skillnad mellan könen (P=0,00***). Det verkar som att fler kvinnor anser, att 

det fortfarande finns stereotyper i samhället som påverkar, medan män oftare svarat att 

de inte är av någon specifik åsikt gällande detta.  

Det andra påståendet ”Jag ville visa att de (möjligen) existerande stereotyperna för en 

karriär som entreprenör inte är sanna”, fick ett medeltalssvar på 3,4, en median på 4,0 

och standardavvikelse på 1,9. Även här var de mest typiska svaren ”varken av samma 

eller annan åsikt” och ”helt av annan åsikt”. För detta påstående kan man helt enkelt 

konstatera, att detta inte påverkat motivationen hos de flesta respondenter. Endast 23,3 



68 

  

 

 
% av respondenterna har svarat minst en 5, alltså var ”något av samma åsikt”. Endast 5,5 

% var helt av samma åsikt. Både män och kvinnor har dessutom svarat relativt likadant 

på detta påstående. Medeltalssvaren för kvinnor var 3,5 och för män 3,2. 

Standardavvikelsen var 1,9 för kvinnor och 1,8 för män. T-testet visade ingen signifikant 

skillnad mellan könen (P=0,32).  

Det tredje påståendet var ”Entreprenörskap var ett sätt att komma ifrån könsstereotyper 

inom organisationen”. Här har respondenterna gett ett medeltalssvar på 3,1, en median 

på 4,0 och standardavvikelsen var 1,8. Även här har de flesta svarat ”varken av samma, 

eller annan åsikt” (58 respondenter). 50 respondenter har svarat ”helt av annan åsikt”. 

Även här är svaren för båda könen väldigt lika, och de flesta anser inte att detta påverkat 

deras motivation till entreprenörskap. Kvinnornas medeltalssvar låg på 3,2 och männens 

på 3,1. Standardavvikelsen var 1,8 för båda könen. T-testet visade inte heller här någon 

signifikant skillnad mellan könen (P=0,77). I figuren nedan presenteras medelvärdena 

för påståendena.  

 

Figur 13 Medelvärden för faktorn avvisa stereotyper och normer 

T-testet på summorna resulterade i en signifikant skillnad mellan könen för denna faktor 

(P=0,02*). Medeltalssumman var 11,2 för kvinnor och 9,3 för män. Standardavvikelsen 

var 4,8 för kvinnor och 4,5 för män. Resultaten indikerar även på, att denna faktor inte 

påverkar varken kvinnor eller män till någon stor grad i motivationen av att starta ett 

företag. De flesta svar ligger runt 3, vilket betyder ”varken av samma eller annan åsikt”. 
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Figur 14 Medelsummor för faktorn Avvisa stereotyper och normer 

Resultaten utgör stöd för H4 (Motivationsfaktorn Avvisa stereotyper och normer är av 

signifikant högre betydelse för kvinnor än män).  Medelsumman är högre för kvinnor, 

vilket indikerar på att de till större grad motiveras av denna faktor, jämfört med män. P-

värdet för t-testet är signifikant på nivån av 5 %.  

4.2.5 Möjligheter och begäran att anta utmaningar 

För denna motivationsfaktor mättes motivationen med 3 påståenden. Medeltalet var 

högt på alla påståenden, minst 5,0. Det första påståendet var ”Jag identifierade en 

attraktiv möjlighet”. Detta påstående fick ett medeltal på 5,4, median på 6,0 och 

standardavvikelse på 1,5. 37,7 % var ”mestadels av samma åsikt” och 21,9 % ”helt av 

samma åsikt”. Av männen var 25,6 % helt av samma åsikt och  41,9 % mestadels av 

samma åsikt. Kvinnornas antal var 20,4 % och 35,9 %. De flesta respondenter 

motiverades alltså av någon attraktiv möjlighet åtminstone till viss grad. Medeltalet för 

kvinnor var 5,3 och män 5,6. För kvinnorna var standardavvikelsen 1,5 och för männen 

1,4. T-testet visade ingen signifikant skillnad mellan könen (P=0,28). 

Det andra påståendet ”Jag letade efter nya utmaningar i mitt liv” fick ett medeltal på 5,0, 

median på 5,5 och standardavvikelse på 1,7. På detta påstående har det flesta 

respondenter svarat > 4, men svaren delar sig relativt jämnt på alternativ 5, 6 och 7. De 

flesta har svarat 6 = ”mestadels av samma åsikt”. Ungefär 20 % av respondenterna 

svarade < 4. Av männen var de flesta ”något av samma åsikt” och ”mestadels av samma 

åsikt”. De flesta kvinnor var ”mestadels av samma åsikt” och ”helt av samma åsikt”. 

Medeltalssvaret för kvinnor var 5,1 och för män 4,8. Standardavvikelsen låg på 1,8 för 
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kvinnor och 1,6 för män. T-testet visade ingen signifikant skillnad mellan könen 

(P=0,49). 

För svaren på det tredje påståendet ”Jag hade en bra idé och ville förverkliga den” var 

medeltalet 5,3, medianen 6,0 och standardavvikelsen 1,7. Här var de flesta respondenter 

”helt av samma åsikt” (32,2 %). Många respondenter motiverades alltså av att ha en bra 

idé. 27,4 % var ”mestadels av samma åsikt”. Männens och kvinnornas svar var väldigt 

lika och 34 % kvinnor och 27,9 % män var ”helt av samma åsikt”. Medeltalet för männens 

svar var 5,3 och kvinnornas 5,4. Standardavvikelsen var 1,7 för kvinnor och 1,6 för män. 

T-testet visade inte heller här någon signifikant skillnad mellan könen (P=0,87). 

 

Figur 15 Medelvärden för faktorn Möjligheter och begäran att anta utmaningar 

Medeltalssumman för faktorn Möjligheter och begäran att anta utmaningar blev för 

kvinnor 15,8 och män 15,9. Standardavvikelsen låg för kvinnor på 4,2 och män 3,3. T-

testet visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor för denna faktor 

(P=0,97). I figuren nedan presenteras medelsummorna för faktorn.  
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Figur 16 Medelsummor för faktorn Möjligheter och begäran att anta utmaningar 

Resultaten utgör inte stöd för H5 (Motivationsfaktorn möjligheter och begäran att anta 

utmaningar är av signifikant högre betydelse för män än kvinnor). Enligt analys av t-

testen skulle H5 förkastas. Inga signifikanta skillnader identifieras mellan könen.  

4.2.6 Otillfredsställelse eller missnöje som anställd  

Detta är den första push-faktorn i presentationen av resultaten. För att mäta 

motivationen för denna faktor användes fyra olika påståenden. De olika påståendena har 

inom denna faktor resulterat i ganska olika svar. Det första påståendet är ”Jag var 

uttråkad och/eller frustrerad över att arbeta för någon annan”. På detta påstående har 

respondenterna i medeltal svarat 4,8, medianen var 5,0 och standardavvikelsen 1,9. De 

flesta har alltså svarat 5,6 eller 7, vilket betyder att detta påstående åtminstone till någon 

grad påverkar motivationen hos respondenterna. Svaren mellan könen är väldigt lika. 

Procentuellt har en aning större del av kvinnorna svarat ”helt av samma åsikt”, än 

männen (22,3 mot 16,3 %). Däremot har fler män än kvinnor varit av ”varken samma 

eller annan åsikt”. För alternativen ”något av samma åsikt” och ”mestadels av samma 

åsikt” har både män och kvinnor svarat procentuellt lika. Medeltalssvaret för kvinnor var 

4,9 och för män 4,8. Standardavvikelsen låg på 1,9 för båda könen. T-testet visade ingen 

signifikant skillnad mellan könen (P=0,76). 

Det andra påståendet är ”Jag var missnöjd med verksamheten i organisationen jag 

arbetade för, innan jag startade mitt eget företag”. Detta påstående fick relativt liknande 

svar som det tidigare. Medeltalet var 4,7, medianen 5,0 och standardavvikelsen 2,1. Här 

var dock 29,1 % procent av kvinnorna ”helt av samma åsikt” och 18,4 % ”mestadels av 

samma åsikt”. 18,6 % av männen svarade ”helt av samma åsikt” och 27,9 % var 

”mestadels av samma åsikt”. Det var ungefär endast ¼ som svarat 4 eller mindre på detta 

påstående, vilket betyder att de flesta var av åsikten att detta till någon grad påverkat 

deras motivation. Medeltalssvaret för kvinnor var 4,8 och för män 4,4. 

Standardavvikelsen låg på 2,1 för kvinnor och 2,2 för män. T-testet gav ingen signifikant 

skillnad mellan könen (P=0,26). 

Det tredje påståendet är ”Som arbetare diskriminerades jag, eller behandlades orättvist”. 

Svaren på detta påstående avviker rätt så mycket från svaren på de två tidigare. 

Medeltalssvaret är 3,4, medianen 3,0 och standardavvikelsen 2,3. Den största delen av 

respondenterna (37 %) är ”helt av annan åsikt”.  De andra alternativen som samlat flest 

svar är ”helt av samma åsikt” (15,8 %) och ”varken av samma, eller annan åsikt” (13,7 %). 
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De flesta var dock helt klart av åsikten, att diskriminering på arbetsplatsen inte påverkat 

deras motivation. Då man jämför könen, är svaren även väldigt lika. Standardavvikelsen 

var 2,3 för båda könen. Medeltalssvaren var 3,5 för kvinnor och 3,2 för män. T-testet gav 

ingen signifikant skillnad mellan könen (P=0,27). 

Det fjärde och sista påståendet för denna faktor var ”Som företagare får jag själv 

bestämma och företagets värden och arbetssätt”. Detta påstående var helt klart något 

som påverkar motivationen hos respondenterna, då hela 66,7 % valt alternativet ”helt av 

samma åsikt”.  Medeltalssvaret var 6,4, medianen 7,0 och standardavvikelsen endast 1,0. 

89,3 % av kvinnorna och 81,4 % av männen har svarat minst alternativ 6. Hela 70,9 % av 

kvinnorna och 55,8 % av männen är ”helt av samma åsikt” med detta påstående. 

Respondenterna är alltså relativt eniga i sina svar. Medeltalssvaret för kvinnor låg på 6,5 

och för män 6,2. Standardavvikelsen för kvinnor var 0,9 och 1,3 för män. T-testet gav en 

svag skillnad mellan könen (P=0,09†) Figuren nedan visar medeltalen för påståendena 

samt medelsummorna av påståendena.  

 

Figur 17 Medelvärden för faktorn Otillfredsställelse och missnöje på arbetsplatsen 
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Figur 18 Medelsummorna för faktorn Otillfredsställelse eller missnöje som anställd 

Medeltalssumman för faktorn blev 19,7 för kvinnor och 18,5 för män. Standardavvikelsen 

var 5,6 för kvinnorna och 5,9 för männen. T-testet på summorna gav ingen signifikant 

skillnad mellan könen för denna faktor (P=0,27). Resultaten stöder H6 

(Motivationsfaktorn Otillfredsställelse eller missnöje som anställd påverkar både män 

och kvinnors motivation till entreprenörskap – det finns  inga signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor). Både männens och kvinnornas motivation påverkas av denna 

faktor till lika stor grad.  

4.2.7  Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet  

För denna faktor mättes motivationen med hjälp av tre påståenden. Det första 

påståendet var ”Jag försäkrade mig om att jag inte skulle bli arbetslös”. Medeltalssvaret 

för påståendet var 4,2, medianen 5,0 och standardavvikelsen 2,3. Här var 

respondenternas svar väldigt utspridda mellan alternativen. 24 % var ”helt av annan 

åsikt”, men 19,2 % var ”mestadels av samma åsikt” och 18,5 % ”helt av samma åsikt”. 

Svaren var relativt lika, då man jämför könen och svaren var väldigt utspridda mellan de 

olika alternativen både för män, och kvinnor. 48,9 % av männen svarade > 4, medan 52,5 

% av kvinnorna svarade > 4. Ungefär hälften svarade alltså att detta påverkat deras 

motivation, medan hälften inte anser att detta påverkat dem. Medeltalssvaret för kvinnor 

var 4,2 och för män 4,0. Standardavvikelsen låg på 2,3 för kvinnor och 2,2 för män. T-

testet visade ingen signifikant skillnad mellan könen (P=0,84). 

 Det följande påståendet var ”På min tidigare arbetsplats gjordes förändringar, som 

påverkade mig negativt”. Medeltalet var 3,6, medianen 4,0 och standardavvikelsen 2,3. 

Största delen (35,6 %) av respondenterna har valt alternativet ”helt av annan åsikt”. 19,9 

% var ”varken av samma, eller annan åsikt”, medan 15,1 % var ”helt av samma åsikt”. 

Även här har kvinnor och män svarat väldigt lika. Medeltalssvaret för kvinnor var 3,5 och 

3,6 för män. Standardavvikelsen var 2,3 för båda könen. Ingen signifikant skillnad 

mellan könen kan antas på basen av t-testet (P=0,87).  

Det tredje påståendet var ”Jag upplevde, att jag inte längre kunde klättra på 

karriärstegen eller utvecklas på min dåvarande arbetsplats”. Medeltalet för 

respondenterna var 4,2, medianen 4,0 och standardavvikelsen 2,3. Nästan exakt lika stor 

del har på detta påståendet svarat ”helt av annan åsikt” (33 personer) som ”helt av 

samma åsikt” (32 personer). Dock har 23 personer svarat ”mestadels av samma åsikt”, 

jämfört med 12 som svarat ”mestadels av annan åsikt”.  Medeltalssvaret för männen var 
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4,1 och för kvinnor 4,4. Standardavvikelsen 2,2 för män och 2,3 för kvinnor. Inte heller 

här gav t-testet någon signifikant skillnad mellan könen (P=0,51). I figuren nedan 

presenteras medeltalen för påståendena.  

 

Figur 19 Medelvärden för faktorn Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet 

I figur 20 presenteras medelsummorna för båda könen. Medelsummorna för faktorn 

blev 11,8 för kvinnor och 12,1 för män. Standardavvikelsen var 5,2 för båda könen. T-

testet visar ingen signifikant skillnad mellan könen gällande denna faktor (P=0,78). 

 

Figur 20 Medelsummorna för faktorn Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet 

Resultaten för t-testen stöder inte H7 (Motivationsfaktorn Förändring i 

arbetsmarknaden och arbetslivet är av signifikant högre betydelse för män än kvinnor). 

Inga skillnader mellan könen har identifierats för denna faktorn. 
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4.2.8 Balans mellan familj och arbetsliv  

Denna motivationsfaktor mättes med hjälp av fyra olika påståenden. Det första 

påståendet var ”Som entreprenör får jag själv bestämma om mina arbetsdagar och 

arbetstider”. Medeltalssvaret var 6,0, medianen 6,0 och standardavvikelsen 1,5. För 

detta påstående har väldigt få valt alternativet 3 (något av annan åsikt), eller mindre 

(endast 8,2 %). Däremot var det 89,7 % som valt minst alternativ 5 (något av samma 

åsikt). 2,1 % var ”varken av samma eller annan åsikt”. Medeltalet för kvinnornas svar var 

6,0 och medianen 7,0, medan männens medeltalssvar ligger på 5,7 och medianen 6,0. 

Standardavvikelsen för kvinnorna var 1,4 och för männen 1,6. 51,5 % av kvinnorna har 

svarat ”helt av samma åsikt”, jämfört med 41,9 % av männen. Skillnaden mellan könen 

är ändå liten, och båda könen verkar motiveras av att själv få bestämma om sin 

tidsallokering. T-testet visar ingen signifikant skillnad mellan könen (P=0,31). 

Följande påstående var ”Som entreprenör har jag möjlighet att balansera tiden mellan 

familje- och arbetslivet”. För detta påstående låg medeltalssvaret på 5,1, medianen på 

6,0 och standardavvikelsen på 1,9. Även detta påstående påverkar motivationen hos 

respondenterna. 70,5 % har svarat minst alternativ 5 (något av samma åsikt). Endast 

24,7 % av respondenterna har valt alternativ  3 eller mindre. Kvinnornas medeltalssvar 

var 5,4 och medianen 6,0. Männens medeltalssvar var 4,4 och medianen 5,0. 

Standardavvikelsen för kvinnorna var 1,8 och för männen 2,0. 36,9 % av kvinnorna var 

”helt av samma åsikt”, jämfört med 14,0 % av männen. 27,2 % av kvinnorna har svarat 

”mestadels av samma åsikt”, jämfört med 20,9 % av männen. Det verkar som att 

möjligheten att balansera sin tid, påverkar kvinnorna mer än männen. T-testet visar en 

signifikant skillnad mellan könen (P=0,00***). 

Det tredje påståendet är ”Som entreprenör får jag flexibilitet i vardagen och friheten att 

själv bestämma om min tid”. Medeltalssvaret för påståendet var 5,6, medianen 6,0 och 

standardavvikelsen 1,7. Även här har de flesta (78,1 %) svarat minst alternativ 5 (något 

av samma åsikt). 41,8 % var ”helt av samma åsikt” och 25,3 % ”mestadels av samma 

åsikt”. Kvinnornas medeltalssvar var 5,7 och medianen 6,0. Männens medeltalssvar var 

5,1 och medianen 6,0. Standardavvikelsen för kvinnorna var 1,6 och för männen 1,9. För 

detta påstående var 48,5 % av kvinnorna ”helt av samma åsikt”, jämfört med 25,6 % av 

männen. Dock var 34,9 % av männen ”mestadels av samma åsikt”, jämfört med 21,4 % 

av kvinnorna. Det jämnar alltså ut sig ganska bra mellan dessa två alternativ. Dock verkar 

kvinnor motiveras en aning mer av att få flexibilitet i vardagen. Även t-testet tyder på 

detta, då det visar en signifikant skillnad mellan könen (P=0,04*). 
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Det fjärde, och sista påståendet är ”Jag får förmånen att kunna arbeta hemifrån och 

samtidigt ta hand om familjen och hushållet”. Detta påstående verkade inte vara riktigt 

lika betydelsefullt för motivationen hos respondenterna, som de tidigare påståendena. 

Medeltalet för svaren blev 4,3, medianen 5,0 och standardavvikelsen 2,3. Svaren var 

väldigt utspridda mellan alternativen. 21,2 % svarade ”helt av annan åsikt”, men 24 % 

svarade ”helt av samma åsikt”. Det var ändå fler respondenter som åtminstone var ”något 

av samma åsikt”, än annan åsikt. 56,2 % svarade minst alternativ 5. Då man jämför 

könen, avviker svaren nästan inte alls från varandra i detta påstående. Medeltalssvaren 

för kvinnor var 4,4, jämfört med 4,2 för männen. Medianen var 5,0 för båda könen och 

standardavvikelsen 2,3 för båda könen. Lite fler kvinnor har svarat ”helt av samma 

åsikt”, jämfört med männen (26,2 % mot 18,6 %). 25,6 % av männen var ”helt av annan 

åsikt”, jämfört med 19,4 % av kvinnorna. T-testet visade ingen signifikant skillnad på 

detta påstående mellan könen (P=0,61). Figur 21 visar medeltalssvaren för båda könen 

för påståendena. Figur 22 visar medelsummorna.  

 

Figur 21 Medelvärden för faktorn Balans mellan familj och arbetsliv 

 

6
5,4 5,7

4,4

5,7

4,4
5,1

4,2

1

3

5

7

Bestämma om
arbetstid

Balansera arbete
och familj

Flexibilitet och
frihet

Arbeta hemifrån

Balans mellan familj och arbetsliv

Kvinna Man

21,6 19,4

1

11

21

31

Balans mellan familj och arbetsliv

Balans mellan familj och arbetsliv

Kvinna Man



77 

  

 

 
Figur 22 Medelsummorna för faktorn Balans mellan familj och arbetsliv 

Medeltalssumman var 21,6 för kvinnor och 19,4 för män. Standardavvikelsen blev 6,2 för 

kvinnor och 7,0 för män. T-testet visar en svag skillnad mellan män och kvinnor gällande 

faktorn (P=0,07†).Resultaten stöder svagt H8 (Motivationsfaktorn balans mellan familj 

och arbetsliv är av signifikant högre betydelse för kvinnor än män).  

4.2.9 Sista utväg  

För att mäta denna motivationsfaktor var fem olika påståenden listade i enkäten. För 

denna motivationsfaktor var medeltalssvaren låga på alla påståenden, vilket var väntat. 

Det betyder alltså att dessa påståenden inte märkvärdigt påverkat de flestas motivation. 

Det första påståendet var ”Det var mitt sista alternativ för att få en framgångsrik karriär”. 

Medeltalssvaret var 3,0 (3,0 för kvinnor och 2,8 för män), medianen 2,0 och 

standardavvikelsen 2,0 (2,0 för kvinnor och 1,8 för män). Endast en fjärdedel (25,3 %) 

har svarat minst alternativ 5 (något av samma åsikt). De flesta var ”helt av annan åsikt” 

(34,2 %). 34 % av båda könen har svarat ”helt av annan åsikt”. T-testet visar ingen 

signifikant skillnad mellan könen för detta påstående (P=0,46). 

Det andra påståendet var ”Det var min sista utväg för att få ett arbete och kunna försörja 

mig själv”. Medeltalet på svaren var 2,6 (2,7 för kvinnor och 2,3 för män), medianen 1,5 

och standardavvikelsen 2,0 (2,1 för kvinnor och 1,9 för män). 50 % av alla respondenter 

var ”helt av annan åsikt”. Intressant nog, var det en fjärdedel (24,6 %) som svarat minst 

alternativ 5 (något av samma åsikt). Det finns alltså respondenter som valt 

entreprenörskap som en sista utväg för att få ett arbete. 27,2 % av kvinnorna, jämfört 

med 18,7 % av männen svarade minst alternativ 5. De flesta var ändå av båda könen ”helt 

av annan åsikt” (48,5 % av kvinnor och 53,5 % av män). T-testet visade inte heller här 

någon signifikant skillnad mellan könen (P=0,32). 

Det tredje påståendet lyder ”Jag ansåg mig vara för gammal för bli långtidsanställd hos 

någon annan”. Detta påstående har fått de minsta medeltalet av alla påståenden, 1,9 

(samma för båda könen), medianen är 1,0 och standardavvikelsen 1,7 (1,7 för kvinnorna 

och 1,6 för männen). Detta tyder antagligen på, att de flesta respondenter för det första 

inte är så gamla. 70,5 % av respondenterna var ”helt av annan åsikt”. 88,4 % har svarat 

högst alternativ 3 (något av annan åsikt). Dock har sammanlagt 17 respondenter varit 

minst ”något av samma åsikt”. Kvinnornas och männens svar avviker inte märkvärdigt 

från varandra. T-testet visar ingen signifikant skillnad mellan könen (P=0,89). 
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Följande påstående är ”På grund av förändringar i mitt privata liv  (ex. skilsmässa, kris i 

privatliv etc.)”. Medeltalet för detta påstående var 2,1 (2,2 för kvinnorna och 1,9 för 

männen), medianen 1,0 och standardavvikelsen 1,8 (2,0 för kvinnorna och 1,4 för 

männen. Största delen, 65,8 % var ”helt av annan åsikt”. En aning fler män (81,4 %), 

jämfört med kvinnor (72,8 %) har svarat högst alternativ 3. Skillnaderna är dock inte 

stora. T-testet visar inte heller någon signifikant skillnad mellan könen (P=0,23). 

Det sista påståendet var ”Det fanns inget jobb tillgängligt för mig på arbetsmarknaden” 

Medeltalssvaret var 3,1 (3,3 för kvinnor och 2,6 för män), medianen 2,5 och 

standardavvikelsen 2,2 (kvinnor = 2,3, och män = 2,0). Även här var de flesta (43,2 %) 

”helt av annan åsikt”. Jämfört med de andra påståendena för denna motivationsfaktor, 

var det dock lite fler (32,2 %) som var minst ”något av samma åsikt”.  Av kvinnorna har 

37,9 % svarat minst ”något av samma åsikt”, jämfört med 18,7 % av männen. Detta verkar 

alltså som att kvinnors motivation påverkas en aning mer av brist på arbete på 

arbetsmarknaden. T-testet visar en svag skillnad mellan kvinnor och män gällande 

påståendet (P=0,07†). I figuren nedan visas medeltalen för de olika påståendena.  

 

Figur 23 Medelvärden för faktorn Sista utväg 

Denna faktor är inte av någon stor betydelse för varken männen eller kvinnorna då det 

kommer till motivationen att starta ett företag. Medeltalssummorna var 13,2 för kvinnor 

och 11,5 för män. Standardavvikelsen låg på 7,0 för båda könen. T-testet visar ingen 

signifikant skillnad mellan könen (P=0,19). Figuren nedan visar medelsummorna för 

faktorn. 
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Figur 24 Medelsummorna för faktorn Sista utväg 

Resultaten utgör stöd för H9 (Motivationsfaktorn sista utväg påverkar varken kvinnliga 

eller manliga entreprenörer till någon större grad - inga skillnader gällande denna 

faktor).  

4.3 Multivariat dataanalys  

 För att analysera resultaten djupare, används multipel regression. Med hjälp av multipel 

regression kan man analysera förhållandet mellan en beroende variabel och fler 

oberoende variabler (Hair et al. 2014). Målet med multipel regressionsanalys är att ta 

reda på, ifall det finns ett statistiskt samband mellan den beroende variabeln och 

oberoende variablerna (Hair et al. 2014). För att kunna använda multipel regression som 

analysmetod behöver man dela in variablerna i beroende och oberoende variabler (Hair 

et al. 2014). 

Då man använder sig av multipel regressionsanalys, är det även viktigt att alla variabler 

är metriska (Hair et al. 2014). I studien har data som inte är metriskt (inte direkt kan ges 

ett siffervärde) samlats in, som t.ex. hemort, barn, civilstånd och utbildning. Dessa, 

tillsammans med ålder och årtal då företaget grundats, kommer att användas som 

kontrollvariabler för analysen. För att kunna göra en multipel regressionsanalys har det 

icke-metriska datat förvandlats till metriskt (angetts siffervärden). Detta har gjorts 

genom att omvandla data till dummy variabler (Hair et al. 2014). De tidigare t-testen 

visar resultat för skillnader mellan könen. Dessa skillnader kan dock även bero på andra 

faktorer än könet, som t.ex. ålder eller hemort. Kontrollvariabler behöver inkluderas i 

analysen för att resultaten inte ska bli missvisande och visa skillnader som inte 

egentligen beror på könet. Med hjälp av multipel regression kan man göra resultaten mer 

trovärdiga och förbättra förutsägelsen, genom att även testa andra variablers påverkan 

på resultatet (Hair et al. 2014). Det är viktigt att fastställa kontroll variabler som med 
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stor sannolikhet kan ha påverkan på förutsägelsen och resultatet (Hair et al. 2014). I 

kapitel 4.3.1. presenteras kontrollvariablerna som inkluderats i regressionsanalysen.  

4.3.1 Oberoende- och kontrollvariabler 

Kön (oberoende variabeln) – dummy variabel: 0 = Kvinna, 1 = Man  

Ålder – ordinal variabel: 1 = under 30 år, 2 = 31-40 år, 3 = 41-50 år, 4 = 51-60 år, 5 = 

över 60 år.  

Utbildning – dummy variabel: högskoleutbildning = 1, inte högskoleutbildning = 0 

Respondenter som svarat sig ha endera en lägre, eller högre högskoleutbildning får 

resultatet 1, övriga, lägre utbildningar 0.  

Civilstånd – dummy variabel: sambo/äktenskap = 1, ensam = 0  

Ifall respondenten svarat att den lever som sambo, i äktenskap eller i registrerat 

partnerskap (=1), övrig (=0). 

Barn – dummy variabel: barn = 1, inte barn = 0. 

Företagets ålder – ordinal variabel:  1= 2010 och framåt, 2 = 2000-2009, 3 = 1990-1999, 

4 = 1980-1989, 5 = innan 1980.  

Om företaget grundats under ett krisår – dummy variabel: Krisår = 1 (t.ex. finanskris 

2007-2008, samt bankkris i början av 1990-talet), övriga år = 0. 

Hemort – ordinal variabel: Huvudstadsregionen = 1, Övriga = 0, Södra Finland 

(exklusive huvudstadsregionen) = 1, Övriga = 0, Västra Finland = 1, Övriga = 0, Östra 

Finland = 1, Övriga = 0, Norra Finland = 1, Övriga = 0. 

4.3.2 Resultat - multipel regressionsanalys 

Som sista del av resultatkapitlet presenteras resultaten för den multipla 

regressionsanalysen. Därefter kommer resultaten att jämföras med studiens hypoteser. 

Tabeller presenteras för faktorerna, där en förändring sker i resultaten då 

kontrollvariablerna tas in. I resultaten jämförs regressionsvärden för endast 

motivationsfaktorn och könet (Modell 1), med regressionsvärden för 

motivationsfaktorn, könet och kontrollvariablerna (Modell 2). Modell 1 består av 145 

observationer, medan Modell 2 består av 143 observationer. Anledningen till att två 
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observationer faller bort, är att de inte svarat på alla frågor i enkäten, som gällde 

information för kontrollvariablerna. Det justerade R²-värdet är lågt i alla resultaten, och 

ligger på under 5 % för varje faktor, utom ”Självständighet och autonomi” (där R²-värdet 

blev 6,2 %).  Som följande presenteras resultaten kort för de motivationsfaktorerna, där 

signifikanta resultat identifierats i regressionsanalysen, samt för de faktorer där 

regressionsanalysen ger ett avvikande resultat jämfört med de tidigare testen. För de 

faktorer som inte presenteras i följande del är resultaten inte signifikanta, och/eller 

skiljer sig inte från t-testens resultat. Tabeller för de resterande faktorernas 

regressionsvärden finns i avhandlingens bilagor.  

4.3.2.1 Pengar och monetära faktorer  

Hypotesen (H2) var att motivationsfaktorn Pengar och monetära faktorer skulle vara till 

större betydelse för män än kvinnor. T-testens resultat utgav stöd för hypotesen på 

signifikansnivån 1 %.  Även regressionsanalysen utger stöd för hypotesen. Resultaten 

visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan kön, och faktorn Pengar och 

monetära faktorer. Faktorn erhåller signifikant högre värden för män än kvinnor. 

Resultatet är signifikant på nivån av 5 % (p=0,02) både med och utan kontrollvariabler. 

Det standardiserade betavärdet var 0,207. Kontrollvariablerna förstärkte värdet  från 

0,197 i modell 1.  

4.3.2.2 Relationer till andra entreprenörer  

Hypotesen (H3) för faktorn Relationer till andra entreprenörer, var att inga skillnader 

skulle identifieras mellan könen. T-testen förkastade hypotesen, då skillnader 

identifierades mellan könen. Enligt resultatet påverkas män till större grad av denna 

faktor. Även regressionsanalysen förkastar hypotesen, då ett positivt signifikant 

samband identifieras mellan kön och faktorn, vilket betyder att män motiveras till större 

grad av denna faktor. Resultatet är signifikant på nivån av 5 % (p=0,04) både utan, och 

med kontrollvariablerna. Standardiserat betavärde i modell 1 = 0,172 och modell 2 = 

0,182.  

4.3.2.3 Avvisa stereotyper och normer  

Hypotesen (H4) för faktorn Avvisa stereotyper och normer löd: Motivationsfaktorn 

Avvisa stereotyper och normer är av signifikant högre betydelse för kvinnor än män. T-

testen utgav stöd för hypotesen, då signifikanta skillnader identifierades på nivån av 5 

%. Även regressionsanalysen utgör stöd för hypotesen, då ett negativt signifikant 

samband identifieras på nivån av 1 % mellan kön och ifrågavarande faktorn. Tabellen 
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nedan visar att sambandet förstärks från nivån av 5 % till 1 % då kontrollvariablerna tas 

med i analysen. Standardiserade betavärdet stiger från -0,185 till -0,241. Resultaten visar 

att kvinnor till större grad påverkas av denna faktor.  

Tabell 6  Regressionsvärden för faktorn ”Avvisa stereotyper och normer”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön -0,185* 

(0,851) 

-0,241** 

(0,908) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  0,046 

  (0,430) 

Högskoleutbildning  -0,145† 

  (0,834) 

Har barn   -0,133 

  (1,022) 

Partner   -0,045 

  (0,965) 

Södra Finland   -0,107 

  (1062) 

Västra Finland   -0,087 

  (1,088) 

Norra Finland   -0,084 

 

Östra Finland 

 (1,657) 

-0,095 

 (1,447) 

Övrig region   -0,147† 

  (4,942) 

Företagets ålder  -0,054 

  (0,846) 

Krisår   -0,095 

  (1,765) 

Konstant 13,129*** 17,608*** 

 (1,168) (3,129) 

P-värde 0,025 0,230 

Justerat R² 2,8 % 2,4 % 

Antalet observationer 145 143 

†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% 

och *** statistiskt signifikant på nivå av 0,1%.  

 

4.3.2.4 Balans mellan familj och arbetsliv 

Hypotesen (H8) för faktorn Balans mellan familj och arbetsliv var att faktorn skulle vara 

av signifikant större betydelse för kvinnor än män. Enligt t-testens resultat fanns ett 

svagt signifikant resultat för att kvinnor till högre grad skulle påverkas av denna faktor 

(p=0,07†). I regressionsanalysen identifieras ett svagt signifikant samband utan 

kontrollvariablerna, som indikerar på att kvinnor påverkas mer av denna faktor 

(p=0,07†). Däremot då kontrollvariablerna tas med i analysen, försvinner sambandet 

(p=0,14). Det slutliga resultatet är alltså att hypotesen förkastas, och inga signifikanta 

skillnader identifieras mellan könen. I tabellen nedan kan värdena avläsas mer 
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detaljerat. Resultatet för oberoende variabeln skiljer sig från modell 1 till modell 2, och 

sambandet försvinner.  

Tabell 7  Regressionsvärden för faktorn ”Balans mellan familj och arbetsliv”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön -0,149† 

(1,172) 

-0126 

(1,187) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  -0,117 

  (0,563) 

Högskoleutbildning  0,143† 

  (1,090) 

Har barn   0,089 

  (1,336) 

Partner   -0,096 

  (1,262) 

Södra Finland   -0,079 

  (1,389) 

Västra Finland   -0,181† 

  (1,423) 

Norra Finland   -0,096 

 

Östra Finland 

 (2,167) 

-0,216* 

 (1,892) 

Övrig region   -0,079 

  (6,462) 

Företagets ålder  -0,304† 

  (1,106) 

Krisår   -0,214 

  (2,308) 

Konstant 23,684*** 31,444*** 

 (1,608) (4,091) 

P-värde 0,072 0,057 

Justerat R² 1,5 % 6,2 % 

Antalet observationer 145 143 

†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% 

och *** statistiskt signifikant på nivå av 0,1%.  

 

4.3.2.5 Sista utväg  

Hypotesen (H9) för faktorn Sista utväg estimerade att inga signifikanta skillnader skulle 

identifieras mellan könen. T-testen utgav stöd för hypotesen, då ingen signifikant 

skillnad identifierades mellan könen. I regressionsanalysens första skede med endast 

faktorn och den oberoende variabeln (modell 1 i tabell 8) identifierades heller inget 

signifikant samband. Då kontrollvariablerna inkluderades i analysen blev resultatet 

däremot svagt signifikant på nivån av 10 % (p=0,07†). En svag skillnad mellan könen 

kan alltså identifieras, då kvinnorna i studien uppvisar högre värden för faktorn. 

Tabell 8  Regressionsvärden för faktorn ”Sista utväg”. 
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I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön -0,110 

(1,282) 

-0,157† 

(1,328) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  0,308** 

  (0,629) 

Högskoleutbildning  -0,109 

  (1,219) 

Har barn   -0,122 

  (1,494) 

Partner   -0,141 

  (1,411) 

Södra Finland   0,044 

  (1,554) 

Västra Finland   -0,018 

  (1,592) 

Norra Finland   -0,095 

 

Östra Finland 

 (2,423) 

-0,076 

 (2,116) 

Övrig region   -0,096 

  (7,228) 

Företagets ålder  -0,187 

  (1,236) 

Krisår   0,036 

  (2,581) 

Konstant 14,900*** 16,740*** 

 (1,760) (4,575) 

P-värde 0,186 0,103 

Justerat R² 0,5 % 4,7 % 

Antalet observationer 145 143 

†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% 

och *** statistiskt signifikant på nivå av 0,1%.  

 

För att sammanfatta resultaten för de olika analyserna samt jämföra dem med 

hypoteserna har de samlats in i tabellen nedan. Ur tabellen kan avläsas ifall resultaten 

stöder hypoteserna eller inte. Av de nio stycken hypoteserna som upplagts för studien 

har fem stycken förkastats, medan fyra av hypoteserna fått understöd.  

Tabell 9 Studiens resultat i jämförelse med hypoteserna  

H1: Motivationsfaktorn självständighet och autonomi påverkar både män och kvinnors 
motivation till entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

Resultat: Understöds 

 

H2: Motivationsfaktorn pengar och monetära faktorer är av signifikant högre betydelse för män 
än kvinnor. 

Resultat: Understöds  

 

H3: Relationer till andra entreprenörer påverkar både män och kvinnors motivation till 
entreprenörskap – det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 
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Resultat: Förkastas – Faktorn är till större betydelse för män än kvinnor 

 

H4: Motivationsfaktorn avvisa stereotyper och normer är av signifikant högre betydelse för 
kvinnor än män. 

Resultat: Understöds  

 

H5: Motivationsfaktorn möjligheter och begäran att anta utmaningar är av signifikant högre 
betydelse för män än kvinnor. 

Resultat: Förkastas – Inga signifikanta skillnader identifieras mellan könen  

 

H6: Motivationsfaktorn otillfredsställelse eller missnöje som anställd påverkar både män och 
kvinnors motivation till entreprenörskap – det finns  inga signifikanta skillnader mellan män och 
kvinnor 

Resultat: Understöds  

 

H7: Motivationsfaktorn förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet är av signifikant högre 
betydelse för män än kvinnor 

Resultat: Förkastas – Inga signifikanta skillnader identifieras mellan könen 

 

H8: Motivationsfaktorn balans mellan familj och arbetsliv är av signifikant högre betydelse för 
kvinnor än män 

Resultat: Förkastas – Inga signifikanta skillnader mellan könen identifieras då 
kontrollvariablerna togs in i analysen 

 

H9: Motivationsfaktorn sista utväg påverkar varken kvinnliga eller manliga entreprenörer till 
någon större grad - inga skillnader gällande denna faktor. 

Resultat: Förkastas – Ett svagt signifikant resultat för att faktorn är till större betydelse för 
kvinnor  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer resultaten för studien jämföras med tidigare forskning för att ta 

ställning till ifall resultaten stämmer överens med tidigare teori, eller avviker från 

tidigare studier. För att knyta samman det hela kommer återigen alla push- och pull-

faktorer diskuteras skiljt. Till sist kommer resultaten att sammanfattas, för att svara på 

avhandlingens forskningsfrågor. Enligt tidigare forskning finns det olika faktorer som 

påverkar en persons motivation till att starta ett eget företag (Kirkwood 2009; Allen och 

Curington 2014). Syftet med avhandlingen var att forska i motivationen för 

entreprenörskap hos män och kvinnor i Finland. Studien ämnade ta reda på, ifall 

skillnader kan identifieras i vad som motiverar de olika könen till entreprenörskap, även 

i Finland. I likhet med andra studier (t.ex. Allen och Curington 2014), har även denna 

kommit fram till att motivationsfaktorerna skiljer sig då man jämför män och kvinnor. 

5.1 Pull-faktorer  

Först diskuteras pull-faktorerna. För att återkalla, är pull-faktorerna de faktorer som 

lockar en person att göra något och påverkar alltså motivationen till entreprenörskap på 

ett positivt sätt (Humbert och Drew 2010; Kirkwood 2009). Faktorerna som behandlats 

i avhandlingen är redan bekanta och de kommer nu att diskuteras skiljt för sig.  

5.1.1 Självständighet och autonomi 

Självständighet och autonomi handlar om önskan av att få vara sin egen chef och att själv 

få kontrollera och planera sitt liv, och uppkommer i fler studier som en viktig 

motivationsfaktor för entreprenörskap (Humbert och Drew 2010; Kirkwood 2009; 

Dawson och Henley 2012). Även i denna studie har självständighet och autonomi 

värderats väldigt högt, vilket tyder på att även finländska entreprenörer anser 

självständighet och autonomi som en av de viktigaste motivationsfaktorerna. Påståendet 

som i studien fick allra mest understöd av båda könen var ”Jag vill själv bestämma om 

mitt jobb och mitt sätt att arbeta på”. Tidigare forskning av Kirkwood (2009) visade att 

både män och kvinnor ser värde i att själv få bestämma om sitt öde och inte behöva arbeta 

under någon annans kontroll. Detta kan relativt bra likställas med resultaten i denna 

studie.  

Enligt forskarna Dawson och Henley (2012) skulle kvinnor motiveras mer av denna 

faktor, än män. Enligt kvinnors uppfattning är självständighet enligt Dawson och Henley 

(2012), anknutet till önskan att själv få bestämma över sin tid och kunna självständigt 
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balansera sin tid mellan att spendera den med arbete och familj. Både män och kvinnor 

i studien anser att själv få bestämma om sin arbetstid som en värdefull faktor. Med 

hänvisning till tidigare teori kunde det alltså speciellt för kvinnor finnas samband mellan 

denna faktor och faktorn ”Balans mellan familj och arbetsliv”. Kvinnor motiveras av att 

själv bestämma över sin arbetstid, för att tidsmässigt flexibelt kunna balansera sitt arbete 

med sitt privatliv (Dawson och Henley 2012). Detta har även påvisats i denna studie, när 

man ser på resultaten för faktorn ”Balans mellan familj och arbetsliv”.  

Tidigare forskning (Dawson och Henley 2012; Kirkwood 2009 och Humbert och Drew 

2010) överensstämmer med studiens resultat. Man kan alltså i enighet konstatera att 

både män och kvinnor värderar självständighet och autonomi högt upp på listan på vad 

som motiverar dem att starta egna företag. Inga större skillnader identifieras gällande 

denna faktor mellan könen. Däremot kan små nyansskillnader finnas i hur män och 

kvinnor tolkar denna motivationsfaktor, och könen kanske har olika orsaker till varför 

de önskar självständighet och autonomi i sitt arbete.  

5.1.2 Pengar och monetära faktorer  

Pengar är något som man kommit fram till att mer eller mindre påverkar de flesta 

personers beslut av att starta ett eget företag. När det kommer till tidigare forskning, 

visar vissa studier att pengar är en av de viktigaste faktorerna bakom motivationen till 

att starta ett företag, medan andra studier visat motsatsen (Kirkwood 2009; Dawson och 

Henley 2012). De flesta studier har dock kommit fram till att faktorer som har att göra 

med pengar är av större betydelse för män, än för kvinnor (Cromie 1987; Dawson och 

Henley 2012; Georgellis och Wall 2005; Bosma et al. 2020). Dock påstår andra 

forskningar, att det skulle vara lika betydelsefullt för båda könen (Kirkwood 2009; Allen 

och Curington 2014), men på lite olika sätt (Allen och Curington 2014).  

I undersökningen handlade ett påstående rakt ut om pengar, och de monetära fördelarna 

man kan få ut av att starta ett eget företag. Männen i studien värdesatte detta påstående 

högre än kvinnorna. Här stämmer studiens resultat till viss del överens med tidigare 

forskning, där man kommit fram till att männen till större grad skulle värdesätta att ha 

mer pengar, samt att ha möjligheten av att tjäna mer pengar som entreprenör, än som 

anställd (Georgellis och Wall 2015). Enligt studien av Dawson och Henley (2012) skulle 

dubbelt fler män än kvinnor anse pengar som en viktig motivationsfaktor för 

entreprenörskap. Riktigt så stora skillnader har inte mätts i denna studie på finländska 

entreprenörer.  
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Enligt tidigare studier, är pengar en större motivationsfaktor för män än kvinnor 

(Cromie 1987; Dawson och Henley 2012; Georgellis och Wall 2005). Enligt 

undersökningen är detta fallet även för finländska entreprenörer. Att skillnaderna dock 

inte är riktigt lika stora som i tidigare forskningar (som t.ex. den av Dawson och Henley 

2012) kan ha att göra med kulturen i Finland, där genusneutralitet är på en relativt hög 

nivå. Både kvinnor och män strävar efter framgångsrika karriärer, men vill även 

samtidigt förse sin familj med ett bra liv. Det intressanta är dock att de ändå existerar en 

skillnad gällande hur män och kvinnor värdesätter pengar då de överväger att starta egna 

företag. För att förstå vad dessa skillnader egentligen beror på, kunde det vara till nytta 

att göra fortsatt forskning inom detta område och gå djupare in på vilka betydelser 

pengar kan ha för entreprenörer i Finland.  

5.1.3 Relationer till andra entreprenörer  

Sociala relationer och speciellt olika nätverk betonas vara viktiga för personer som väljer 

att starta egna företag, eftersom stöd och hjälp av mer erfarna personer ofta är till nytta 

då man börjar bygga upp någonting nytt. Tidigare forskning visar att en persons 

motivation till entreprenörskap positivt påverkas av att ha relationer eller kontakter med 

andra entreprenörer (Langowitz och Minniti 2007). 

Studiens fokus för denna faktor var att ta reda på ifall personen haft entreprenörer i sin 

närkrets/familj och ifall detta påverkat deras motivation. Tidigare studier har kommit 

fram till att män oftare skulle ha andra entreprenörer inom sitt sociala nätverk, samt att 

männens motivation även därmed skulle påverkas av andra entreprenörer/sociala 

nätverk till större grad än kvinnors (Langowitz och Minniti 2007; Koellinger et al. 2013). 

Enligt Koellinger et al. (2013) har män större tillgångar till sociala nätverk och 

umgängeskretsar där det finns andra entreprenörer. Resultaten för studien i denna 

avhandling instämmer väldigt långt med tidigare forskning. Studien visar att fler män 

haft andra entreprenörer i sin närkrets som gett dem stöd. Männen har även en aning 

oftare svarat att det fanns andra entreprenörer i familjen som påverkat deras beslut.  

Männen i studien har överlag värderat denna motivationsfaktor högre, jämfört med 

kvinnorna. Resultatet är intressant, eftersom man ser att männen verkar ha större 

tillgångar till nätverk av andra entreprenörer. Detta stämmer även in med tidigare 

forskning (Langowitz och Minniti 2007; Koellinger et al. 2013). Speciellt stor avvikelse 

ser man i påståendet ”Jag hade ett värdefullt nätverk av relationer som jag kunde ta nytta 

av”. Resultatet är intressant eftersom man även här märker skillnader i hur könen 
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påverkas av samhället. I Finland skulle inte många anta att det finns några 

organisationer, nätverk eller andra umgängeskretsar som inte skulle vara genusneutrala. 

Ändå verkar kvinnor inte anse sig ha samma tillgångar till detta som män. Resultaten 

kan indikera på att kvinnor inte anser sig ha lika bra tillgång till nätverk där de kunde 

skapa relationer till andra entreprenörer. Alternativt kan resultaten visa, att kvinnor helt 

enkelt inte anser detta som en viktig faktor som påverkar deras motivation. Tidigare 

studier har dock kommit fram till att kvinnor motiveras av relationer till andra 

entreprenörer (Cabrera och Mauricio 2017). Tidigare forskning har även lagt tyngd på 

att denna faktor skulle vara betydelsefull för båda könen, och påverka deras motivation 

positivt (ex. Koellinger et al. 2013; Humbert och Drew 2010). Vissa forskare lägger mera 

betoning på att kvinnor skulle vara motiverade av att ha sociala nätverk eller 

familjemedlemmar som är entreprenörer (Cabrera och Mauricio 2017). Andra har 

kommit fram till att det skulle vara viktigare för männen (t.ex. Koellinger et al. 2013). 

Enligt resultaten i denna studie verkar denna motivationsfaktor inte vara speciellt viktig 

för kvinnor, då de uttryckt mer neutrala svar i studien. Männen värderar faktorn en 

aning högre, men är inte heller för dem den allra viktigaste motivationsfaktorn.  

5.1.4 Avvisa stereotyper och normer  

Att avvisa stereotyper och normer har i denna studie påvisats vara en viktigare 

motivationsfaktor för kvinnor än män. Denna faktor är dock annorlunda jämfört med de 

andra motivationsfaktorerna, och behöver tolkas på ett kritiskt sätt. Stereotyper handlar 

om generalisering av olika grupper och olika antaganden som görs av personer på basen 

av att de tillhör en viss grupp (Fiske och Taylor 1991).  Stereotyperna påverkar individers 

val och beteende, och självklart kan de även påverka karriärval. Entreprenörskap har 

stereotypiskt ansetts vara ett maskulint yrke (Gupta et al. 2009). För kvinnor däremot 

kan stereotyper i arbetslivet påverka dem negativt på olika sätt. Detta har enligt studier 

resulterat i att stereotyper drivit kvinnor mot entreprenörskap och påverkat deras 

motivation positivt, för att de velat avvisa dessa stereotyper om att entreprenörskap 

endast skulle vara för män (Heilman och Chen 2003).  

Eftersom stereotyper gällande entreprenörskap till största delen är något som berör 

kvinnor, är detta en svår faktor att jämföra mellan könen. Män känner sannolikt inte 

igen sig i dessa stereotyper på ett likadant sätt som kvinnor gör, vilket kan göra det svårt 

för dem att svara på frågor som berör ämnet. Detta speglar sig även i resultaten och är 

sannolikt en orsak till skillnaderna mellan könen i denna faktor. Män i studien motiveras 

inte av denna faktor. Denna faktor är inte heller för kvinnorna avgörande i valet av att 
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bli entreprenör. Den största skillnaden mellan könen hittades i påståendet ”Jag anser att 

könsstereotyper fortfarande är synliga i samhället och arbetslivet och vill därmed avvisa 

dessa stereotyper”. Resultaten i studien visar, att kvinnor oftare anser att stereotyper 

fortfarande existerar och påverkar deras val i arbetslivet. Man kan alltså konstatera att 

kvinnor till större grad påverkas av stereotyper inom arbetslivet och samhället, jämfört 

med männen.  

I en studie gjord av Humbert och Drew (2010), fanns det en liten del som ville avvisa 

någon slags stereotyp genom att starta ett eget företag. Dock verkade det ha en ganska 

liten betydelse i själva beslutet av att bli entreprenör. Studien visade även att viljan av att 

avvisa stereotyper eller normer knutna till den feminina identiteten skulle vara av väldigt 

liten betydelse för män och kvinnor som startar företag (Humbert och Drew 2010). Detta 

kan relativt bra speglas med resultaten i studien för denna avhandling. Speciellt kvinnor 

är även i Finland medvetna om att stereotyper existerar, eller åtminstone har existerat 

gällande entreprenörskap. Dock verkar det inte vara något som direkt skulle vara en 

påverkande faktor i motivationen av att starta ett eget företag, vilket är ett positivt 

resultat, då det visar att stereotyper eventuellt håller på att avta och jämlikheten mellan 

könen ökar. Tidigare forskning visar även att stereotyper är så starka att de ofta 

omedvetet påverkar individer i sina val (Heilman och Chen 2003). Därmed blir det svårt 

att mäta hur stereotyper påverkar en person, då man nödvändigtvis inte medvetet 

påverkas av dem. Eftersom inte heller Finland är ett 100 % könsneutralt land, kan 

könsstereotyper ändå vara något som omedvetet påverkar, speciellt kvinnor. 

5.1.5 Möjligheter och begäran att anta utmaningar  

För denna motivationsfaktor förutspådde hypotesen att männen i studien skulle värdera 

möjligheter och begäran att anta utmaningar högre, jämfört med kvinnorna. Detta 

baserades på tidigare forskning, där forskarna i huvudsak studerat könens skillnader i 

att våga utmana sig själv, ta risker och rädslan för att misslyckas. Tidigare forskning har 

kommit fram till att kvinnor oftare är rädda för att misslyckas, vilket även minskar deras 

motivation till entreprenörskap (Sánchez Cañizares och Fuentes García 2010). I en 

studie av Koellinger et al. (2013) identifierades skillnader i hur män och kvinnor anser 

sig identifiera möjligheter. Studien visade att männen oftare identifierar möjligheter som 

leder dem till att starta egna företag (Koellinger et al. 2013).  

Det visar sig att resultaten för finländska entreprenörer avviker från tidigare studier. 

Enligt resultaten påverkas både kvinnornas och männens motivation lika mycket av 
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denna faktor. Denna undersökning har inte fokuserat på att analysera rädslan för att 

misslyckas så som tidigare studier, utan snarare hur personer identifierat möjligheter 

och motiverats av nya utmaningar. Både kvinnorna och männen i studien har värderat 

denna faktor högt på listan.  Båda könen påverkas positivt av att identifiera möjligheter 

och av viljan av att få förverkliga sina idéer. Männen motiveras en aning mer av att 

identifiera en attraktiv möjlighet, medan kvinnor oftare velat förverkliga sina idéer. Att 

resultaten avviker från tidigare forskning beror antagligen till största del på att denna 

studie tagit en lite annan synvinkel på denna motivationsfaktor. Påståendena i studien 

inriktar sig, som nämnts, mer på att identifiera en idé eller möjlighet och har egentligen 

inte tagit ställning till en persons rädsla för att ta risker och misslyckas.  Skillnaderna 

mellan könen låg i de tidigare forskningarna till största delen just i detta, då kvinnor 

oftare är rädda för att misslyckas och män oftare har en mer positiv inställning till att ta 

risker (Sánchez Cañizares & Fuentes García 2010; Koellinger et al. 2013). Det skulle vara 

intressant att även studera finländska entreprenörer från synvinkeln av rädsla att 

misslyckas och villighet/ovillighet av att ta risker. Kanske skulle resultaten för könen då 

avvika, om just rädsla för att misslyckas skulle tas upp som en faktor som minskar 

motivationen för entreprenörskap.  

5.2 Push-faktorer  

I denna del diskuteras push-faktorerna. Push-faktorerna är alltså de faktorerna som 

driver eller tvingar en person till entreprenörskap, för att man t.ex. är missnöjd med att 

vara anställd hos någon annan (Humbert och Drew 2010). Push-faktorerna i denna 

avhandling är, som från tidigare bekant, fyra stycken.  

5.2.1 Otillfredsställelse eller missnöje som anställd 

För denna faktor skiljer sig motivationen inte mellan könen. Tidigare forskning har inte 

heller identifierat några större skillnader i hur otillfredsställelse eller missnöje som 

anställd påverkar de olika könens motivation till entreprenörskap. Olika forskare har 

dock kommit fram till att män och kvinnor lämnar sina arbetsplatser och startar egna 

företag av olika orsaker. Enligt studier är män missnöjda med att vara anställda på grund 

av brist på utmaningar, dåliga erfarenheter eller missnöje för hur organisationen de 

arbetat för fungerat (Humbert och Drew 2010; Kirkwood 2009). Kvinnor däremot har 

enligt studier oftare valt att lämna sin arbetsplats och starta eget på grund av 

diskriminering inom organisationen (Heilman och Chen 2003).  
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I resultaten för denna studie har både männen och kvinnorna svarat relativt lika på alla 

påståenden. Enligt Bosma et al. (2020) skulle kvinnor oftare motiveras av att göra 

skillnad i världen. I denna studie har kvinnor oftare än männen ansett det som en viktig 

”push” till att starta ett eget företag, att själv få bestämma om kulturen, värdena och 

arbetssätten inom företaget. Kanske visar detta att kvinnorna i studien oftare vill göra 

skillnad i världen genom att skapa företag med bättre värden och arbetssätt. Enligt 

tidigare forskning av Heilman och Chen (2003), skulle kvinnor oftare stöta på 

diskriminering på arbetsplatsen och därför välja att starta ett eget företag. I denna studie, 

identifierades inga skillnader mellan männen och kvinnorna gällande detta. Det verkar 

inte som att kvinnliga entreprenörer i Finland upplevt diskriminering som drivande 

faktor mot entreprenörskap. Detta är ett positivt resultat och de skulle varit synd, ifall 

kvinnor i studien skulle ha hamnat ta till entreprenörskap på grund av att de blivit 

diskriminerade på andra arbetsställen.  

Ett av påståendena i studien handlade om att vara missnöjd med kulturen och 

verksamheten på den tidigare arbetsplatsen, ett annat om att vara otillfredsställd över 

faktumet av att arbeta för någon annan. Tidigare studier har kommit fram till att män 

till större grad skulle vara påverkade av faktorer som dessa (Humbert och Drew 2010; 

Kirkwood 2009), men i denna studie identifierades inga skillnader mellan könen. Fler 

respondenter av båda könen har dock utmärkt värde i att starta ett eget företag, just för 

att komma ifrån problem som att vara missnöjd med verksamheten i företagen de 

tidigare arbetat för och/eller känna otillfredsställelse i att arbeta för någon annan. 

Genom att starta egna företag kanske respondenterna anser sig ha fått möjligheten att 

driva verksamheten och forma kulturen precis som de vill och samtidigt fått känslan av 

att kunna ”visa vad de går för”, så som även respondenter i tidigare studier velat göra 

(t.ex. Kirkwood 2009).  

5.2.2 Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet 

 Enligt tidigare forskning har man kommit fram till att män oftare än kvinnor, motiveras 

till entreprenörskap på grund av faktorer som har att göra med permittering, 

arbetslöshet och allmän ostabilitet i samhällets ekonomi (Dawson och Henley 2012). 

Negativa förändringar på arbetsplatsen och arbetsmarknaden kan alltså få personer att 

drivas mot entreprenörskap (Kirkwood 2009). Enligt denna studie skiljer sig inte 

kvinnornas och männens motivation från varandra gällande denna faktor. Denna 

motivationsfaktor är inte heller en av de mest betydelsefulla för majoriteten av 

respondenterna. I helhet har faktorn  fått väldigt neutrala svar och det verkar som att 
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finländska entreprenörers motivation inte påverkas av förändringar i arbetsmarknaden 

eller arbetslivet. Påståendena diskuteras därmed inte djupare.  

Tidigare forskning som kommit fram till att män oftare motiveras av denna faktor, 

jämfört med kvinnor (t.ex. studien av Dawson och Henley 2012) stöder inte resultaten 

för denna studie, då inga skillnader mellan könen verkar existera. Även här kan 

eventuellt Finlands relativt höga genusneutralitet spela en roll i resultaten. I studien av 

Dawson och Henley (2012) har man kommit fram till att män oftare skulle vara rädda 

för att bli arbetslösa, medan kvinnor inte skulle anse det som ett misslyckande, eftersom 

de då kan vara hemma med barnen och sköta hushållet. I Finland däremot, kunde man 

kanske anta att även kvinnor skulle se det som ett lika stort misslyckande att bli 

arbetslös, eftersom de till lika stor grad strävar efter framgångsrika karriärer, som 

männen.  

5.2.3 Balans mellan familj och arbetsliv  

Enligt tidigare forskning är de flesta eniga om att denna faktor som berör balans mellan 

familjeliv och karriär till stor grad påverkar kvinnors motivation till entreprenörskap 

(Georgellis och Wall 2005; Dawson och Henley 2012; Kepler och Shane 2007; Allen och 

Curington 2014; Heilman och Chen 2003; Walker och Webster 2007). Däremot är 

forskare inte lika eniga om hur faktorn påverkar män. Georgellis och Wall (2005) har i 

sin studie kommit fram till att faktorn även påverkar männen, medan Kepler och Shane 

(2007) har fått motsatta resultat. Eftersom forskare varit så eniga om att kvinnor till stor 

grad påverkas av familjefaktorer, var hypotesen för studien att kvinnor skulle värdera 

denna faktor högre än männen. Trots det identifierades inga skillnader mellan könen. 

Kvinnorna har dock uttryckt större värde i att ha möjlighet till flexibilitet, samt möjlighet 

att balansera sin tid mellan familje- och arbetslivet.  

I studien av Mattis (2004) hade över hälften av respondenterna rapporterat flexibilitet 

som en viktig motivationsfaktor. Detta verkar stämma ganska bra in med resultaten för 

denna studie, där över 70 % rapporterat flexibilitet som en påverkande faktor för 

motivationen. Enligt Mattis (2004) var orsaken bakom kvinnors behov av flexibilitet, att 

ha möjligheten att själv bestämma om sina arbetsdagar och därmed samtidigt kunna ta 

hand om familjen, hushållet och sig själva. Kvinnor vill ha flexibilitet, för att själv kunna 

bestämma om arbetsdagens längd, men även dess tidpunkt (Mattis 2004). Då man ser 

på resultaten i denna studie kan man definitivt se likheter med studien av Mattis (2004). 

I studien har påståendet gällande flexibilitet för att balansera arbete och familj fått 
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betydligt mer stöd av kvinnor jämfört med män. De kvinnliga respondenterna även i 

denna studie verkar uppskatta flexibilitet, samt friheten att själv få bestämma om 

arbetstider.  

Dock har även männen i studien värderat denna faktor förvånansvärt högt, vilket lett till 

att resultaten inte slutligen visar någon skillnad mellan könen. Påståendena som kvinnor 

värderat högre handlar mest om det som tidigare litteratur poängterat vara viktigt för 

kvinnor, alltså flexibilitet för att möjliggöra balans mellan familje- och arbetsliv. 

Påståendet som fick störst stöd av männen nämnde inte ordet familj, utan handlade 

endast om flexibilitet och möjligheten att själv bestämma om sina arbetstider. För de 

påståenden som handlar om familj, har männen inte gett lika höga värden. Tidigare 

forskning är inte helt ense om hur männens motivation påverkas av familjefaktorer. 

Georgellis och Wall (2005) har kommit fram till att de till viss grad påverkar även män, 

medan Kepler och Shane (2007) är av motsatt åsikt. I denna studie har ändå denna 

motivationsfaktor till viss grad även påverkat männen, men respondenter av det manliga 

könet har gett betydligt högre värden för påståendena, där inte ordet ”familj” nämns, 

medan kvinnorna även värderat dessa påståenden högt. Motivationsfaktorn skiljer sig 

inte mellan könen, vilket kan bero på att motivationsfaktor just innehöll både 

påståenden som handlade om familj och sådana som inte handlade om familj. Resultaten 

kunde ha varit annorlunda ifall man endast inkluderat påståenden som betonar 

betydelsen av att kunna ta hand om familjen. Man kan konstatera att båda könen 

uppskattar flexibilitet och balans, men möjligtvis på en aning olika sätt. 

5.2.4 Sista utväg  

Faktorn ”Sista utväg” var den minst betydelsefulla för båda könen, vilket var väntat. 

Denna faktor påverkar alltså i helhet varken kvinnornas eller männens motivation till 

någon större grad. Att skillnader mellan könen har identifierats beror på att männen 

värderat faktorn ännu lägre än kvinnorna. Påståendet med störst skillnad mellan könen 

var ”Det fanns inget jobb tillgängligt för mig på arbetsmarknaden”. En aning fler kvinnor 

har svarat att deras motivation påverkats av brist på annat arbete. 

Tidigare forskning har även kommit fram till att kvinnor oftare än män skulle välja 

entreprenörskap som en sista utväg (Heilman och Chen 2003; Minniti och Naudé 2010). 

Minniti och Naudé (2010) betonar dock att detta oftare sker i utvecklingsländer, där 

kvinnor har väldigt låga chanser till att få ett arbete. Enligt Heilman och Chen (2003) 

skulle kvinnor oftare bli diskriminerade i arbetslivet och inte uppleva lika stora 
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möjligheter till att klättra på karriärstegen, vilket gör att de ansett entreprenörskap som 

en sista utväg för en framgångsrik karriär. Enligt Humbert och Drew (2010) var de 

största orsakerna till entreprenörskap som sista utväg en personlig kris eller stor 

förändring i livet som t.ex. skilsmässa, eller på grund av brist på arbete. Personliga kriser 

har inte i denna studie identifierats vara av någon stor betydelse för motivationen. 

Tidigare studier har även poängterat att denna faktor skulle vara mer betydelsefull för 

äldre personer, som fortfarande är för unga för att gå i pension, men för gamla för att 

vara attraktiva på arbetsmarknaden (Walker och Webster 2007).  

I studien har en del respondenter (av båda könen) motiverats av entreprenörskap i brist 

på andra alternativ på en framgångsrik karriär. Det verkar som att resultaten här 

stämmer ihop med tidigare litteratur, då de två mest betydelsefulla påståendena handlar 

om brist på arbete, samt brist på utvecklingsmöjligheter på karriären. Studien avviker 

dock från resultaten av Humbert och Drew (2010) som betonade att fler tar till 

entreprenörskap på grund av förändringar i privat liv. Inte heller åldern verkar enligt 

studien vara ett problem, så som Walker och Webster (2007) betonat. Den största 

skillnaden mellan könen identifierades i hur könen upplever ha tillgång till arbete. 

Kvinnorna verkar en aning oftare uppleva, att inget arbete finns tillgängligt för dem på 

arbetsmarknaden.  

5.3 Slutsatser  

I denna del sammanfattas avhandlingen och slutsatserna görs genom att återkomma till 

avhandlingens syfte. Avhandlingen syfte var att forska i vad som motiverar män och 

kvinnor i Finland att bli entreprenörer, samt ta reda på ifall det fanns några skillnader 

mellan könen, och vilka dessa skillnader i sådana fall var. Detta syfte har uppnåtts, då 

både skillnader och likheter har identifierats mellan könen och ett brett perspektiv 

skapats på vilka faktorer som motiverar finländare till att starta egna företag. 

Avhandlingen har svarat på de uppsatta forskningsfrågorna genom att först med hjälp 

av teorin etablera hypoteser, som sedan testats i undersökningen. Avhandlingens 

forskningsfrågor tas upp för att bevisa att de behandlats och fått ett svar i avhandlingen. 

Forskningsfrågorna var följande: 

Forskningsfråga 1: Vad motiverar en person till entreprenörskap?  

Genom att analysera resultaten för undersökningen har ställning tagits till vilka 

faktorer som till största grad motiverar finländska entreprenörer. De faktorer som i 

studien fick allra mest stöd och därmed till största grad antas påverka motivationen för 
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entreprenörskap är Självständighet och autonomi, Pengar och monetära faktorer, 

Möjligheter och begäran att anta utmaningar samt Balans mellan familj och arbetsliv. 

Detta stämmer relativt bra överens med tidigare forskning. Enligt Humbert och Drew 

(2010) är de viktigaste motivationsfaktorerna självständighet, tillfredsställelse, 

möjligheten till att utmana sig själv, samt att identifiera idéer och möjligheter på 

marknaden. Kirkwood (2009) lyfter fram självständighet och monetära faktorer som de 

viktigaste påverkande faktorerna för motivationen. Det verkar som att speciellt faktorn 

Självständighet och autonomi, är en faktor som lyfts fram i de flesta tidigare studier och 

även denna.  

Allen och Curington (2014) lyfte i sin studie fram att personer speciellt tar hänsyn till 

sin omvärld och miljö, då de funderar på att starta företag. Man behöver försäkra sig på 

att tidpunkten och platsen är rätt för just det företag man bestämt sig att grunda (Allen 

och Curington 2014). Detta kan anses ha ett samband med faktorerna som fått höga 

värden i studien, det vill säga att identifiera möjligheter och idéer samt att vilja utmana 

sig själv. Allen och Curington (2014) lyfter även fram påverkan och betydelsen av 

relationer och nätverk till andra entreprenörer som en viktig faktor. En entreprenör 

behöver stöd och hjälp i processen, och därmed är nätverk och relationer till andra i 

samma båt till väldigt stor fördel (Allen och Curington 2014). I studien av denna 

avhandling var faktorn Relationer till andra entreprenörer inte bland de viktigaste 

motivationsfaktorerna. Däremot har även andra relationer, som familj och vänner en 

påverkan på motivationen. Att en person får stöd av familj och vänner vid beslutet av 

att starta företag är ofta viktigt för att lyckas (Allen och Curington 2014). Detta har 

även i denna avhandling identifierats som en viktig faktor för finländares motivation.  

Forskningsfråga 2 och 3: Finns det skillnader mellan finska män och kvinnor i vad som 

motiverar dem till entreprenörskap? Vilka är likheterna och skillnaderna i 

motivationsfaktorer mellan män och kvinnor? 

I tabell 10 ses en sammanfattning på vilka motivationsfaktorer som enligt studien till 

större grad påverkar män, vilka kvinnor och vilka som påverkar båda könen lika mycket.  

Tabell 10 Sammanfattning på skillnaderna i motivationsfaktorer mellan könen  
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I studien har vissa skillnader identifierats mellan könen gällande vad som påverkar deras 

motivation till entreprenörskap. Båda könen fick två olika faktorer som till större grad 

påverkar deras motivation, jämfört med det andra könet. För männen var dessa faktorer 

”Pengar och monetära faktorer” samt ”Relationer till andra entreprenörer”. För 

kvinnorna var dessa faktorer ”Avvisa stereotyper och normer” samt faktorn ”Sista utväg”. 

I fyra av de nio olika faktorerna har alltså skillnader identifieras mellan könen. Fem av 

nio faktorer har enligt studien lika stor påverkan på motivationen hos båda könen. 

Största delen av faktorerna är alltså lika betydelsefulla för båda könen, men skillnader 

har även hittats.  

Intressant att notera är även att av de faktorerna som inkluderats i studien, är de som 

allra minst påverkar motivationen för både män och kvinnor ”Sista utväg”, ”Avvisa 

stereotyper och normer” samt ”Förändring i arbetsmarknaden och arbetslivet”. 

Faktorerna som enligt studien är av större betydelse för kvinnor än män är ”Sista 

utväg” och ”Avvisa stereotyper och normer”. Dessa faktorer är dock inte faktorer som 

till någon stor grad påverkar kvinnornas motivation i helhet. Dessa båda faktorer är 

dessutom push-faktorer. De faktorer som enligt studien däremot påverkar männens 

motivation mer än kvinnornas är båda pull-faktorer; ”Pengar och monetära faktorer” 

samt ”Relationer till andra entreprenörer”. Dessa faktorer har även fått betydligt högre 

värden av båda könen. Tidigare studier har kommit fram till att kvinnor oftare skulle 

vara motiverade av push-faktorer, och män däremot av pull-faktorer (Pines et al. 2010; 

Heilman och Chen 2003). Kvinnornas motivation i denna studie påverkas allt som allt 

till större grad av pull-faktorer, men jämfört med männen verkar det som att fler 

kvinnor påverkats av push-faktorer.  
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5.3.1 Praktiska implikationer 

För att i framtiden kunna främja entreprenörskap hos både kvinnor och män behöver en 

positiv atmosfär skapas kring företagande. På senaste tiden har entreprenörskap allt mer 

fått uppmärksamhet i olika medier, då artiklar och berättelser publiceras på nya företag 

som lyckats etablera sig och gjort succé. Speciellt bland unga, har entreprenörskap blivit 

populärt och de flesta sätter värde och t.o.m. ser upp till personer som vågar uppfylla 

sina drömmar genom att starta egna företag inom branscher de är intresserade av. Det 

skulle vara viktigt för samhället att redan i ett ungt stadie etablera entreprenörskap och 

företagande som ett frekvent samtalsämne. Man kunde ta upp fördelar med att starta ett 

eget företag och dessutom även ta företagande in som ett läroämne redan i ett tidigare 

skede i skolan. För unga vuxna som studerar och samtidigt håller på att lista ut 

karriärval, skulle det även vara av intresse att än mer uppmuntra till entreprenörskap. 

Resultaten för denna studie visar, att personer (speciellt män) motiveras av att ha att 

göra med, och skapa relationer till andra entreprenörer. Det finns redan en hel del 

nätverk och organisationer som entreprenörer kan ta del av. Enligt resultaten för studien 

anser sig kvinnor inte ha lika stora möjligheter till att få stöd av och skapa relationer till 

andra entreprenörer. Detta är något som kunde ändras genom att skapa fler nätverk och 

organisationer för kvinnliga entreprenörer.  

Andra faktorer som enligt studiens resultat är viktiga för finska entreprenörers 

motivation är möjligheten av att genomföra idéer och anta nya utmaningar, samt skapa 

flexibilitet, skapa egna normer och att få arbeta självständigt. Detta är något som 

kommer från individen själv. Alla personer är inte gjorda för entreprenörskap, men det 

finns sannolikt en hel del potentiella entreprenörer som aldrig tar tag i att starta ett eget 

företag. Ifall individer allt oftare skulle få höra om entreprenörskap och man skulle lägga 

mer vikt på att föra fram det i samhället, skulle fler personer lättare kanske upptäcka 

sina egna idéer och skapa en egen positiv bild av förmånerna av att starta ett eget företag. 

För att främja entreprenörskap speciellt även för kvinnor, vore det bra att inom allt fler 

utbildningar (inte bara dem som har med ekonomi att göra), ta upp entreprenörskap 

som en möjlighet och kanske hålla några föreläsningar om det. På det sättet skulle 

entreprenörskap komma ut till fler branscher, även dem som är mer populära för kvinnor 

att välja. Entreprenörskap är trots allt något, som kan göras inom nästan vilken bransch 

som helst, så länge en person har passionen och intresset av att starta ett eget företag.  
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5.3.2 Kritik mot eget arbete 

Även om avhandlingen har uppnått sitt syfte och både skillnader och likheter har 

identifierats mellan könen gällande motivationen bakom entreprenörskap, är det viktigt 

att genomgå en kritisk diskussion angående begränsningar i avhandlingen. För det första 

är motivation ett komplext ämne att studera. Motivationen bakom något består ofta av 

ett flertal olika yttre- och inre betingelser, och är inte något som man nödvändigtvis kan 

ange svartvit fakta om. I denna avhandling har push- och pullteorin använts för att mäta 

motivationen genom att dela in den i de olika faktorerna. Även om direkta resultat fås 

genom att mäta hur en persons motivation påverkas av olika påståenden, är det viktigt 

att se på dem även från en kritisk synvinkel. Olika personer kan tolka olika påståenden, 

och faktorer på olika sätt, beroende på sammanhang. Dessutom består motivationen 

oftast av en kombination av olika push- och pull-faktorer (Kirkwood 2009; Dawson och 

Henley 2012; Humbert och Drew 2010). Det kan även vara svårt att mäta till vilken grad 

en person påverkas av en speciell motivationsfaktor (Dawson och Henley 2012). Push- 

och pull-teorin ämnat att ta reda på vilka faktorer som motiverar, men ger inget direkt 

svar på hur mycket de olika faktorerna motiverar. Det finns självklart även en hel del 

andra sätt att studera motivationen på. Push- och pull-teorin är dock en ofta använd 

teori, som ger en relativt bra uppfattning av olika faktorer och hur de påverkar en persons 

motivation.  

Det finns ytterligare en hel del andra faktorer som också kunde studeras utöver dem som 

inkluderats i denna studie. Faktorerna för studien har valts ut på basen av vilka faktorer 

som ur tidigare forskningar kommit upp som intressanta och relevanta. Kritik kan dock 

även här riktas mot, att det kan finnas helt andra saker som påverkat någons motivation 

ännu mer. Faktorerna kan dessutom vara svåra att mäta, samt tolkas på olika sätt. Under 

undersökningens gång visade sig  speciellt faktorn ”avvisa stereotyper och normer” vara 

svår att mäta hos båda könen. Eftersom stereotyper inom entreprenörskap för det mesta 

endast riktar sig mot kvinnor, är det för män troligen svårt att svara på påståenden som 

har med detta att göra. Därmed blir det svårt att jämföra könen gällande denna faktor 

och resultaten är därför inte de bästa för faktorn i fråga. Trots detta ger undersökningen 

intressanta resultat gällande kvinnors uppfattning om stereotyper mot entreprenörskap.  

Även faktorn ”Sista utväg” visade sig under studiens gång inkludera ett problematiskt 

påstående. Ett påstående mätte om förändringar i privatlivet som t.ex. skilsmässa eller 

andra personliga livsförändringar påverkar motivationen till entreprenörskap. Detta kan 

upplevas en aning motsägande, då förändringar i privatlivet även ofta anses positiva och 
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t.ex. ökning i familjen är en positiv sak. Tidigare studier har dock konstaterat att detta 

kan påverka personers motivation (Humbert och Drew 2010). Enligt studien Humbert 

och Drew (2010) har personer startat företag på grund av att de skiljt sig från sin partner, 

och därmed hamnat i en situation där man behövt försörja för barnen men även ha tid 

att ta hand om dem. Detta har lett till att entreprenörskap varit den enda utvägen för att 

kunna generera inkomst samtidigt som man flexibelt kan ta hand om barnen. Det är 

alltså detta som även denna studie ämnar att mäta med påståendet i fråga och även om 

påståendet kanske kan ses som opassande för faktorn har även tidigare studier visat att 

detta kan vara en orsak till att man ”pushas” till entreprenörskap.  

En sista kritisk synpunkt gällande studien kan riktas mot att två olika faktorer (en push- 

och en pull-faktor) innehåller ett relativt likadant påstående som mäter påverkan av 

friheten att själv få bestämma om sin arbetstid. Även detta kan anses som en aning 

problematiskt. Att själv få bestämma om sin tid har dock ofta ett starkt samband, 

speciellt hos kvinnor, med ökad flexibilitet – som ökar möjligheterna till att kunna 

balansera arbetslivet med familjelivet (Mattis 2004).  Att kvinnor själv kan bestämma 

om sin arbetstid ökar deras möjlighet till att kunna ha en framgångsrik karriär samtidigt 

som de kan ta hand om familjen (Mattis 2004). Däremot har friheten att bestämma om 

sin tid även ett starkt samband med självständighet, som är en pull-faktor till 

entreprenörskap. Tidigare studier har även förknippat friheten att bestämma om 

arbetstider med självständighet (t.ex. Dawson och Henley 2012). Arbetstider kan anses 

vara en viktig faktor som påverkar hur självständigt en person anser sig kunna arbeta. 

Även om påståendet alltså i princip mäter samma sak två gånger, är det skäl att ha med 

i båda faktorerna, då frihet att få bestämma om sin tid är betydande från både synvinkeln 

av självständighet och balans mellan familj och arbetsliv.  

Till sist är det även bra att poängtera, att studier som behandlar könet, och speciellt 

studier där man jämför de två könen kan vara väldigt komplexa. Då könen jämfördes 

med varandra användes även kontrollvariabler i analysen, för att försäkra om att 

skillnader verkligen berodde på könet och inte andra faktorer som t.ex. ålder, 

utbildningsnivå eller relationsstatus. Det finns alltid en risk att någon bakomliggande 

faktor som inte tagits med i studien, kunde ha påverkat resultaten. Att studera skillnader 

mellan kön är även ett komplext ämne, eftersom man allt mer försöker nå ett 

könsneutralt samhälle och strävar efter att inte lägga så stor betoning på män och 

kvinnor skiljt för sig. Oavsett detta är det intressant att studera könen, då skillnader ändå 

finns mellan dem, som på olika sätt kan påverka val, motivation och intentioner.   
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5.3.3 Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med denna avhandling var att studera vilka faktorer som motiverar finländare till 

entreprenörskap, samt ifall motivationsfaktorerna skiljer sig mellan könen. Både 

skillnader och likheter har identifierats mellan könen och resultaten visar vilka faktorer 

som är nyckelfaktorer bakom motivationen för entreprenörer, hos både män och kvinnor 

i Finland. Därmed kan man konstatera att syftet har uppnåtts, då läsaren genom denna 

avhandling kan få en bredare förståelse för vad det är som motiverar finländare till 

entreprenörskap.  

För att vidare forska inom ämnet vore det intressant att gå ännu djupare in i personers 

motivation och jämföra könen. Det kunde vara intressant att utföra en forskning med 

alternativa metoder som t.ex. intervjuer med ett antal entreprenörer. Detta kunde ge en 

djupare insikt i vad som egentligen fått en person att starta sitt eget företag. Samtidigt 

kunde man forska i hur personer upplever atmosfären för entreprenörskap i Finland, 

ifall atmosfären/samhället är uppmuntrande eller inte. Man kunde på en djupare nivå 

skapa uppfattningar om vad det egentligen är som skiljer sig i motivationen hos män och 

kvinnor, samt ifall det beror på yttre faktorer som samhället kunde påverka, eller om det 

helt enkelt endast är något som kommer inifrån personen själv. Högst antagligen är det 

självklart en kombination av faktorer, men genom att t.ex. intervjua entreprenörer 

kunde man skapa en djupare insikt för ifall man på något sätt kunde förbättra 

atmosfären för entreprenörskap i Finland.  

I denna avhandling har entreprenörer endast behandlats som en yrkesgrupp och inga 

specifika branscher har studerats. Könet, samt stereotyper för ett specifikt kön påverkar 

ofta medvetet eller omedvetet en persons val av yrkesbransch. Det finns yrkesbranscher 

som stereotypiskt uppfattas som feminina eller maskulina (som t.ex. byggbranscher för 

män och modebranschen för kvinnor). Som förslag till vidare forskning kunde man 

studera entreprenörskap inom olika branscher. Det vore intressant att forska i, vilka 

branscher som män och kvinnor ofta väljer att starta egna företag inom. Vidare kunde 

man studera ifall skillnader identifieras mellan könen i motivationen till att starta eget 

företag inom olika branscher. Vissa branscher är självklart även mer attraktiva för 

entreprenörskap än andra. Man kunde ta reda på ifall kvinnor t.ex. oftare väljer att starta 

företag inom branscher som inte anses lika attraktiva. Detta kunde eventuellt vara en 

orsak till att kvinnor inte startar företag lika ofta som män.  
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BILAGA 1 FRÅGE-ENKÄTEN FÖR STUDIEN  

Motivaatio yrittäjyyteen – Mitkä tekijät motivoi suomalaisia perustamaan oman 
yrityksen?  
 
Tämän lomakkeen avulla kerään dataa Pro gradu-työtäni varten, jonka suoritan Hankenilla 
(Svenska Handelshögskolan). Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa yrittäjien motivaatioon 
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen vastaava henkilö tulisi olla yrittäjä, sillä siinä tutkitaan 
yrittäjien motivaatiota yrityksen perustamiseen. 

Tutkimuksessa mitataan miten eri tekijät vaikuttavat motivaatioon perustamaan yritys. Lomake 

koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa on taustakysymyksiä. Toisessa osiossa 

esitetään erilaisia väitteitä, liittyen eri tekijöihin jotka on voinut vaikuttaa sinun motivaatioosi 

perustaa oma yritys. 

 

Vastaaminen kyselyyn kestää suunnilleen 5-10 minuuttia. Vastauksesi käsitellään anonyymisti, 

eikä sinua voida tunnistaa vastaustesi perusteella.  

 

Osallistumisenne tutkimukseen olisi erittäin arvokasta.  

 
Kiitos paljon etukäteen! 
 
 
Taustakysymykset:  
 

1. Sukupuoli  * 
 

Mies  
 
Nainen 
 
 

2. Syntymävuosi  ______________ 
 
 

3. Asuinpaikka *  
 
Pääkaupunkiseutu 
 
Etelä-Suomen lääni  
 
Länsi-Suomen lääni 
 
Itä-Suomen lääni 
 
Oulun-lääni 
 
Lapin-lääni 
 
Muu 
 

4. Koulutus * 
 
Peruskoulu 
 
Lukio 
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Ammatillinen tutkinto 
 
Alempi korkeakoulututkinto 
 
Ylempi korkeakoulututkinto 
 
Muu koulutus 
 
 

5. Siviilisääty * 
 
Naimaton 
 
Avoliitossa  
 
Naimisissa 
 
Rekisteröidyssä parisuhteessa 
 
Eronnut 
 
Leski 
 
En halua sanoa  
 

6. Onko sinulla lapsia?  * 
 
Kyllä  
 
Ei  
 

7. Kuinka monta lasta sinulla on? * 
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5  
 
6 + 
 
 

8. Yrityksesi perustamisvuosi * _______________ 
 
 

9. Yrityksesi pääasiallinen toimiala: * 
 
Viestintä 
Tietotekniikka 
Kulutustavarat 
Teollisuusautomaatio 
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Rahoituspalvelut 
Rakentaminen 
Muu elektroniikka 
Biotekniikka 
Teollinen tuotanto ja palvelut 
Muu valmistus 
Muut palvelut 
Asiantuntijapalvelut 
Lääketiede 
Energia 
Kemikaalit ja aineet 
Kuljetus ja liikenne 
Maa- ja metsätalous 
Muu 
 
 

10. Yrityksesi liikevaihto: * 
 
< 1 milj. € 
€ 1-2 milj. 
€ 3-10 milj. 
€ 11-50 milj. 
> 50 milj. 
 
 

11. Henkilökunnan lukumäärä: * 
 
< 6 työntekijää 
6-10 työntekijää 
11-45 työntekijää 
50-250 työntekijää 
> 250 työntekijää 
 
 
Motivaatioon vaikuttavat tekijät:  
 

Seuraavaksi pyytäisin vastaamaan seuraaviin väitteisiin. Tutkimuksessa tutkitaan mitkä tekijät 

ovat vaikuttaneet motivaatioosi perustaa oma yritys. Vastauksesi tulisi perustua siihen, miten 

itse koet näiden väitteiden vaikuttaneen sinuun ja päätökseesi perustaa oma yritys.  

 

Valitse jokaiselle väitteelle sinun mielestäsi omaan tilanteeseesi/mielipiteeseesi parhaiten 

sopivan vastausvaihtoehdon.  

 

Vastaa väitteisiin seuraavalla perusteella: Perustin oman yritykseni, koska… 

 
 
12. Itsenäisyys ja autonomia 

Haluan olla oma pomoni *  

Haluan itse päättää työstäni ja työskentelytavoistani * 

Haluan itse päättää työajastani * 

 

13. Raha, sekä muut rahaan liittyvät tekijät  
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Haluan tienata hyvin * 

Haluan luoda vaurautta perheelleni/läheisilleni * 

Rahallinen tuki, jota saa esim. valtiolta motivoi minua ja antaa hyvät mahdollisuudet 
yrittäjyyteen * 

 

14. Suhteet muihin yrittäjiin  

Lähipiirissäni oli muita yrittäjinä toimiva henkilöitä, joilta sain tukea päätökseen * 

Perheessäni oli muitakin yrittäjiä * 

Toinen/toiset yrittäjä/yrittäjät innosti ja inspiroi minua perustamaan oman yrityksen * 

Minulla oli arvokas (suhde)verkosto jota pystyin hyödyntämään * 

 

15. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja haasteiden etsiminen  

Tunnistin houkuttelevan mahdollisuuden * 

Etsin uutta haastetta elämääni * 

Minulla oli hyvä idea jonka halusin toteuttaa * 

 

16. Tyytymättömyys ja turhautuminen työntekijänä olemiseen  

Olin kyllästynyt ja/tai turhautunut toimimaan työntekijänä * 

Olin tyytymätön yrityksen toimintaan, jossa työskentelin ennen oman yritykseni perustamista *  

Työntekijänä minua syrjittiin tai kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti * 

Yrittäjänä saan itse päättää yrityksen arvoista ja työskentelytavoista * 

 

17. Muutokset työmarkkinoilla ja työelämässä  

Varmistin tällä tavalla, etten jäisi työttömäksi * 

Työpaikallani tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat minuun negatiivisesti * 

Koin, etten pysty enää etenemään tai kehittämään uraani entisellä työpaikallani * 

 

18. Perheen- ja työelämän tasapainon löytäminen  

Yrittäjänä saan itse päättää työpäivistäni ja työajastani * 

Yrittäjänä pystyn tasapainottamaan aikani, jonka vietän läheisten/perheen, sekä työn parissa * 
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Yrittäjänä saan joustavuutta arkeen ja vapautta itse päättämään aikataulustani * 

Saan edun työskennellä kotoa ja samalla pystyn huolehtimaan perheestä ja kotitaloudesta * 

 

19. Viimeinen keino  

Se oli minulle viimeinen keino tehdä menestyksellinen ura * 

Se oli viimeinen keino, jolla saada työpaikka ja pystyä elättämään itseäni * 

Koin ollakseni liian vanha saadakseni uuden pitkäaikaisen työpaikan * 

Yksityiselämässäni tapahtui muutoksia (esim. ero, perheenlisäys tms.) * 

Työmarkkinoilla ei ollut minulle sopivaa työtä tarjolla * 

 

20. Stereotyypit ja normit yhteiskunnassa – ja niiden ns. hylkääminen  

Mielestäni yhteiskunnassa ja työelämässä esiintyy edelleen sukupuoleen liittyvää syrjintää, ja 
haluan päihittää nämä stereotyypit * 

Halusin näyttää ettei (mahdollisesti esiintyvät) stereotyypit tällä alalla pidä paikkansa * 

Yrittäjyys oli keino, jolla pääsin eroon stereotyypeistä organisaatiossa * 

 

Avoimet kysymykset / Kommentit: 

 

Tässä osiossa pyytäisin lisäämään mitkä tahansa kommentit tai ajatukset, jotka tämä tutkimus 

sinussa mahdollisesti herätti liittyen siihen, mikä motivoi sinua perustamaan oman yrityksesi.  

 

1. Pystytkö   kertomaan   lyhyesti, mikä   motivoi   sinua   eniten   perustamaan   oman 

yrityksen?  

 

2. Onko sinulla jotain kommentoitavaa/lisättävää liittyen siihen, miksi perustit yrityksesi?  
 

Kiitos erittäin paljon vastauksistasi!  
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BILAGA 2 REGRESSIONSVÄRDEN FÖR DE RESTERANDE 

MOTIVATIONSFAKTORERNA  

 

Tabell 1 Regressionsvärden för faktorn ”Autonomi och självständighet”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln 

och kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön -0,060 

(0,509) 

-0,054 

(0,475) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  0,101 

  (0,225) 

Högskoleutbildning  -0,091 

  (0,436) 

Har barn   0,094 

  (0,534) 

Partner   -0,105 

  (0,504) 

Södra Finland   0,012 

  (0,555) 

Västra Finland   -0,160† 

  (0,569) 

Norra Finland   -0,163† 

 

Östra Finland 

 (0,866) 

-0,101 

 (0,757) 

Övrig region   -0,254** 

  (2,584) 

Företagets ålder  -0,525*** 

  (0,442) 

Krisår   -0,181 

  (0,923) 

Konstant 19,170*** 22,707*** 

 (0,698) (1,635) 

P-värde 0,476 0,00 

Justerat R² -0,3 % 1,6 % 

Antalet observationer 145 143 
†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% och *** statistiskt 

signifikant på nivå av 0,1%. 

 

Tabell 2  Regressionsvärden för faktorn ”Pengar och monetära faktorer”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln 

och kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön 0,197* 

(0,556) 

0,207* 

(0,571) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  -0,179 

  (0,271) 

Högskoleutbildning  -0,052 
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  (0,524) 

Har barn   0,185† 

  (0,642) 

Partner   -0,47 

  (0,607) 

Södra Finland   0,078 

  (0,668) 

Västra Finland   0,038 

  (0,684) 

Norra Finland   0,079 

 

Östra Finland 

 (1,042) 

-0,055 

 (0,910) 

Övrig region   0,052 

  (3,108) 

Företagets ålder  -0,192 

  (0,532) 

Krisår   -0,084 

  (1,110) 

Konstant 8,803*** 10,911*** 

 (0,763) (1,967) 

P-värde 0,017 0,10 

Justerat R² 3,2 % 4,8 % 

Antalet observationer 145 143 
†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% och *** statistiskt 

signifikant på nivå av 0,1%. 

 

Tabell 3  Regressionsvärden för faktorn ”Relationer till andra entreprenörer”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln 

och kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön 0,172* 

(1,103) 

0,182* 

(1,188) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  -0,110 

  (0,563) 

Högskoleutbildning  0,056 

  (1,091) 

Har barn   0,192† 

  (1,337) 

Partner   -0,126 

  (1,263) 

Södra Finland   -0,071 

  (1,390) 

Västra Finland   -0,076 

  (1,424) 

Norra Finland   -0,140 

 

Östra Finland 

 (2,168) 

-0,073 

 (1,894) 

Övrig region   0,095 

  (6,467) 

Företagets ålder  0,014 

  (1,106) 

Krisår   0,012 
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  (2,310) 

Konstant 14,110*** 15,428*** 

 (1,514) (4,094) 

P-värde 0,037 0,436 

Justerat R² 2,3 % 0,2 % 

Antalet observationer 145 143 
†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% och *** statistiskt 

signifikant på nivå av 0,1%. 

 

Tabell 4  Regressionsvärden för faktorn ”Möjligheter och begäran att anta 
utmaningar”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln 

och kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön 0,003 

(0,718) 

0,034 

(0,742) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  0,066 

  (0,352) 

Högskoleutbildning  -0,097 

  (0,681) 

Har barn   0,193† 

  (0,835) 

Partner   -0,052 

  (0,788) 

Södra Finland   0,043 

  (0,868) 

Västra Finland   -0,076 

  (0,889) 

Norra Finland   -0,066 

 

Östra Finland 

 (1,354) 

0,027 

(1,182) 

Övrig region   0,056 

  (4,038) 

Företagets ålder  -0,029 

  (0,691) 

Krisår   0,195 

  (1,442) 

Konstant 15,809*** 13,743*** 

 (0,986) (2,556) 

P-värde 0,972 0,516 

Justerat R² -0,7 % -0,6 % 

Antalet observationer 145 143 
†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% och *** statistiskt 

signifikant på nivå av 0,1%. 

 

Tabell 5  Regressionsvärden för faktorn ”Otillfredsställelse eller missnöje som 
anställd”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln 

och kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 
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Kön -0,091 

(1,035) 

-0,066 

(1,100) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  0,252* 

  (0,521) 

Högskoleutbildning  0,048 

  (1,010) 

Har barn   -0,039 

  (1,238) 

Partner   0,024 

  (1,169) 

Södra Finland   -0,062 

  (1,287) 

Västra Finland   -0,035 

  (1,319) 

Norra Finland   -0,122 

 

Östra Finland 

 (2,008) 

-0,021 

 (1,754) 

Övrig region   -0,052 

  (5,989) 

Företagets ålder  -0,209 

  (1,025) 

Krisår   0,036 

  (2,139) 

Konstant 20,789*** 19,178*** 

 (1,420) (3,791) 

P-värde 0,273 0,587 

Justerat R² 0,1 % -1,2 % 

Antalet observationer 145 143 
†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% och *** statistiskt 

signifikant på nivå av 0,1%. 

 

Tabell 6  Regressionsvärden för faktorn ”Förändring i arbetsmarknaden och 
arbetslivet”. 

I modell 1-2 utgör den beroende variabeln den summerade faktorn. I modell 1  

inkluderas den oberoende variabeln kön, och i modell 2 inkluderas både den oberoende variabeln 

och kontrollvariablerna. 

Oberoende variabel (1) (2) 

Kön 0,023 

(0,938) 

0,034 

(0,975) 

Kontrollvariabler   

Entreprenörens ålder  0,325** 

  (0,462) 

Högskoleutbildning  -0,102 

  (0,895) 

Har barn   0,003 

  (1,097) 

Partner   -0,020 

  (1,036) 

Södra Finland   0,203* 

  (1,140) 

Västra Finland   -0,083 

  (1,168) 

Norra Finland   -0,182* 

  (1,779) 
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Östra Finland -0,020 

 (1,554) 

Övrig region   -0,104 

  (5,305) 

Företagets ålder  -0,101 

  (0,908) 

Krisår   0,088 

  (1,895) 

Konstant 11,577** 9,730** 

 (1,287) (3,358) 

P-värde 0,784 0,125 

Justerat R² -0,6 % 4,2 % 

Antalet observationer 145 143 
†statistiskt signifikant på nivå av 10%, * statistiskt signifikant på nivå av 5%, **statistiskt signifikant på nivå av 1% och *** statistiskt 

signifikant på nivå av 0,1%.  


