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Sammanfattning 
Titel:  Steget från tanke till handling  - En studie om viktiga faktorer för 
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Det är relativt få kvinnor i Sverige som försörjer sig som företagare jämfört med män. 
Kvinnor utgör cirka 30 procent av nyföretagande. Den svenska regeringen anser att Sveriges 
ekonomiska tillväxt skulle öka om det förekom fler företag. Företagande är viktigt för att få 
en ökning av landets arbetsmarknad, vilket även skulle leda till en minskning av 
arbetslösheten. Det har under årens lopp alstrats ett intresse från samhällets sida till 
företagande bland kvinnor. Enligt statistiska centralbyrån har andelen kvinnor bland 
företagarna minskat under de senaste 20 åren. En tidigare undersökning gjord av Drivhuset, 
visade att närmare 60 procent av studenterna på landets högskolor kan tänka sig att starta 
företag. Trots det visar en kartläggning vid handelshögskolan i Jönköping och Stockholm att 
endast 3,5 procent av högskoleutbildade studenter verkligen satsar på eget företagande. Det är 
häpnadsväckande att det är så få som går från tanke till handling.  

 
Uppsatsens syfte är att skapa en större förståelse för de kvinnliga studenternas tankar kring att 
starta eget. Men vi hoppas även på att kunna bidra med en liten del till forskningen som berör 
kvinnliga studenter och företagande.  

 
Underlaget för det empiriska materialet utgörs av 40 enkäter, två personliga intervjuer och två 
intervjuer via e-post för att uppnå vårt syfte. Dessa enkäter skickades till studenter på 
Södertörns högskola som är planerade att slutföra påbyggnad och fördjupningskurser inom 
Företagsekonomi under våren 2007. Utifrån dessa utfördes två personliga intervjuer och två e-
post intervjuer ï syfte att få en mer djupare förståelse.  
 
Utifrån vår empiri och analys har vi kommit fram till att det finns en mängd olika aspekter 
varav skolan, omgivningen och individerna har den största betydelsen för motivering, 
informationskälla och vägledning. För att fler kvinnliga studenter skall känna sig mer 
motiverade till att starta eget måste omgivningen förmedla en mer positiv attityd till 
entreprenörskap. Ju fler kvinnliga studenter som kan tänka sig att bli företagare, desto större 
är möjligheterna till ett ökat nyföretagande. Dock är det i slutändan kvinnornas egen drivkraft 
och att hon själv måste vilja, våga och riskera som förblir den avgörande delen i eget 
företagande.   
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Abstract 
Title:  The Step from Thought to Action – A study about the important 

factors of starting self-owned enterprises amongst female 
students. 

 
Authors: Antonia Rozario 
 Jasmine Segmen 
 
Supervisors: Besrat Tesfaye och Karl Gratzer 
 
Department:  Södertörn University College, Stockholm 
 
Course: Master’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Women who support themselves through self-employment are relatively low compared to 
men, in Sweden.  Women make up around 30 percent of newly started enterprises. The 
Swedish government considers that the Swedish economical growth would increase if there 
were more companies. Through encouraging women to start enterprises to the same extent as 
men, Sweden can increase growth rate and create more employment. Despite all efforts being 
made, advances are not really reached. The ratio of businesswomen to businessmen has 
decreased in the past 20 years according to the Statistical Central Bureau.  
 
A previous survey showed that almost 60 percent of the students at the Swedish colleges 
would consider starting their own company. Despite that, there is a mapping by University of 
Economics and Business Administration in Jönköping and Stockholm that only 3, 5 percent of 
the university graduates really take on their self-owned enterprises. It is astonishing that so 
few proceed from thought to action.  
 
This study is limited to examine female students’ views of what motivates them to start up a 
business. The paper also takes notice of what changes that are needed be done to encourage 
new enterprise start-ups. 
 
The aims of the study are to give a deeper understanding of the female students’ situation by 
envisaging their thoughts on starting self-owned enterprises. And try to contribute with some 
research on female students and their relationship to self-owned enterprises. 
 
The basis of the empirical material consists of 40 questionnaires, two personal interviews and 
two e-mail interviews.  The questionnaires where sent to Business Administration students at 
Södertörns University College, studying bachelor and master level courses during spring term 
2007. The personal interviews and the e-mail interviews were conducted of complementive 
reasons to the study.  
 
On the basis of our empirical data and analysis we conclude that there are many different 
points of views of which the environment and individuals- have the biggest significance for 
motivation, being a source of information and guidance. The environment and the school must 
mediate a more positive attitude to entrepreneurship. This is adequate to make female students 
feel more motivated to start self-owned enterprises. The more female students can picture 
themselves as enterprisers, the bigger is the possibility to increase business activity/ business 
initiative. Nevertheless, it is in the end the woman’s own driving force, will, and courage to 
take risks that remains the decisive factors for starting a self-owned enterprise.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer inledning samt bakgrunden till uppsatsen att tas upp för att vidare 

leda in på frågeställning och syfte. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en bakgrund till ämnet 

samt klargöra problematiken med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

”Får vi fler kvinnor som driver företag så får vi också fler kvinnor som skapar och deltar i de 

nätverk där VD:ar, ordföranden och styrelser rekryteras.” - Näringsminister Maud Olofsson1

 Unit 
 

En undersökning gjord av Institutet för tillväxt politiska studier visade att under kvartal ett, år 

2007 startades 15 598 nya företag varav 4817 cirka 30 % startades av kvinnor.2

Den svenska regeringen anser att Sveriges ekonomiska tillväxt skulle öka om det förekom fler 

företag. Företagande är även viktigt för att få en ökning av landets arbetsmarknad, vilket även 

skulle leda till att arbetslösheten skulle minska.3 Därför har det under årens lopp alstrats ett 

intresse från samhällets sida för företagande bland kvinnor. 4 Genom att uppmuntra kvinnor 

att starta företag i samma utsträckning som män skulle Sveriges tillväxt öka och fler 

arbetstillfällen skapas.5 Sveriges regering försöker därför främja företagandet, speciellt bland 

kvinnor. Detta genom att satsa på forskning i ämnet, affärsrådgivning och särskilda lån riktade 

till kvinnor för att förbättra tillgången på kapital.6 Trots dessa satsningar går utvecklingen åt 

fel håll. Enligt statistiska centralbyrån har andelen kvinnor bland företagarna minskat under 

de senaste 20 åren.7

Att många erfar svårigheter med att starta och driva företag är inget nytt 

fenomen. Trots detta anser näringslivsdepartementet att starta och själv driva ett företag skall 

ses lika självklart som att vara en engagerad anställd. Det finns ett stort intresse bland unga i 

åldrarna 18 till 30 år, cirka 34 procent vill hellre driva ett eget företag än att vara anställd.   

Om man ser på intresset ur kvinnornas perspektiv föredrar cirka tjugo procent eget 

                                                 
1 http://www.regeringen.se  Startskottet går för regeringens satsning på kvinnors företagande, (2007-03-13) 
2 http://www.itps.se Nystartade företag första kvartalet 2007, (2007-11-23) 
3 http://www.regeringen.se, Näringsutveckling 
4 http://www.foretagarna.se, Fakta om små och stora företag, (2007-04-02) 
5 Inga-Lisa Sangregorio, Varför ska kvinnor starta företag? http://store1.digitalcity.eu.com, (2007-03-13) 
6 http://ec.europa.eu , Stödtjänster för mikroföretag, småföretag, enmansföretag, (2007-03-20) 
7 www.scb.se (2007-04-04) 
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företagande framför anställning.8 Det innebär att om det finns fler kvinnliga studenter som 

kan tänka sig att bli företagare, desto större är möjligheterna till ett ökat nyföretagande.  

 

”Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. De kommer snart att 

bestämma sig för vad de vill arbeta med. Då är det viktigt att de blivit inspirerade av 

yrkeslivet och näringslivet och de möjligheter som finns där.” - Urban Bäckström VD, 

Svenskt Näringsliv9 

 

Det finns olika skäl till att individer drömmer om eller startar eget. Viljan att tjäna pengar, 

vara sin egen chef, flexiblare arbetstider eller enbart att pröva en idé.10  

Det handlar inte endast om att tjäna pengar utan även om att utmaningen utgör en drivkraft. 11

Ett stort antal studenter är dåligt förberedda och saknar kunskap om hur 

arbetsmarknaden fungerar och därför upplever det egna företagandet som en komplicerad och 

dynamisk process. Även om landets högskolor och universitet lägger allt mer vikt på 

entreprenörskap visar en undersökning gjord av Drivhuset under året 2005 att 85 procent av 

de tillfrågande studenterna inte fått information om att starta upp och driva ett företag.12 Den 

informationen som studenterna får i högskolorna och på universitet är inte tillräcklig för att 

förbereda dem för arbetsmarknaden. Det vill säga kunskapsavsaknaden kan leda till att dessa 

studenter riskerar att missa de möjligheter som kan snabbt leda dem in på arbetsmarknaden.13   

                                                 
8 www.nutek,se , Entreprenörskapsbarometern 2005. (2007-04-04) 
9 www.svensktnaringsliv.se , Fortbildning en injektion för framtidens skola, (2007-10-10) 
10 Hult, & Ohlson (1999). Första året som företagare- hur vi tänkte, hur vi gjorde, hur det blev.  
11 Trostek. W ( 2000). Småföretagande- att starta och driva företag. 
12 www.svensktnaringsliv.se, Studenter gillar tanken på eget företag – men få startar eget. (2007-03-15) 
13 www.ams.se, Nu startar Avstamp - en nationell satsning på unga (2007-04-01) 
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1.2 Problemdiskussion 

I de flesta länder driver kvinnor företag i mindre utsträckning än män. I Sverige borde 

situationen ses som mer bekymmersam än i många andra länder. I förhållande till sin andel av 

den totala arbetskraften borde det finnas en stor företagarpotential bland Sveriges kvinnliga 

befolkning.14 Ur tillväxtpunkten är det viktigt att öka kvinnors företagande.  

I nuläget erbjuder inte Sveriges arbetsmarknad det antal jobb som det krävs för 

att alla nyexaminerade akademiker direkt skall gå in i arbetslivet som löntagare. Därför bör ett 

annat alternativ till anställning finnas, som till exempel starta eget.  

Enligt Nuteks Entreprenörskapsbarometer15 2005 har Sveriges ungdomar blivit 

mer positiva till att bli företagare jämfört med 2003. Tre av fyra i åldern 18-30 år kan föredra 

att vara företagare framför att vara anställd. Det bör poängteras att de regionala skillnaderna 

bland unga som uppgav att de vill helst vara företagare är små. Dock så utmärker sig de unga 

som är bosatta i Stockholm och mellersta Norrland med en positiv inställning. Där fyra av tio 

unga i Stockholm vill helst vara företagare och nära hälften av de unga i mellersta Norrland. 

Dessutom visade undersökningen att det var fler kvinnor som kan tänka sig att bli företagare 

jämfört med år 2003. 16 Detta stärks även av en tidigare undersökning gjord av Drivhuset17 

som visade att närmare 60 procent av studenterna på landets högskolor kan tänka sig att starta 

företag. Trots det visar en kartläggning vid handelshögskolan i Jönköping och Stockholm att 

endast 3,5 procent av högskoleutbildade studenter verkligen satsar på eget företagande.18 Det 

är många som vill starta men ändå inte gör det. Det är häpnadsväckande att det är så få som 

går från tanke till handling. Vad är det som hindrar dem? Därför är det ytterst viktigt att 

undersöka denna målgrupp.   

Det kan finnas orsaker som hindrar studenter att inte våga starta företag. För 

höga studieskulder och dålig ekonomi är det som betungar mest men att det ska vara dyrt att 

starta företag gör inte saken lättare. För att skapa ett aktiebolag i Sverige behövs 100 000 kr 

                                                 
14 http://ec.europa.eu , Stödtjänster för mikroföretag, småföretag, enmansföretag, (2007-03-20) 
15Entreprenörskapsbarometerns syfte är att visa vilka attityder till företagande som finns bland olika grupper och 
följa förändringar över tid. Nuteks förhoppning är att entreprenörskapsbarometern ska vara till nytta för alla som 
arbetar med att främja entreprenörskap runt om i Sverige.  
16 http://www.nutek.se/content/1/c4/30/78/b_2006_02.pdf , Entreprenörbarometer, (2007-04-04) 
17 Drivhuset är även initiativtagare och projektansvarig till undersökningen Attityd 07. Det är Sveriges största 
undersökning om studenters inställning till företagande. Deras syfte är att kartlägga hur studenterna ser på 
företagande. De vill synliggöra vilka studentgrupper som har affärsidéer och se om ett intresse finns kring att 
starta eget. Eftersom dessa undersökningar görs i landets skolor, får de samtidigt en bild av vad studenterna anser 
att universitet och högskolor gör idag för att uppmuntra entreprenörskap. 
18 www.svensktnaringsliv.se, Stina Dahlén, Studenter gillar tanken på eget företag – men få startar eget. (2007-
03-15) 
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på banken, jämfört med England där det räcker med 13 kronor för att starta eget.19 Ytterligare 

en orsak kan vara att start och bedrivning av företag ses som en komplicerad och dynamisk 

process, där finansiering, kontaktnät och förtroliga råd är viktiga för att individen skall våga 

satsa. Under vägens gång finns det många hinder, som ofta drabbar kvinnor mer än män. 

Svårigheten att få fram eget kapital är ett sådant hinder. Samtidigt ses företagande som en 

osäker tillvaro. I motsats till att få en fast lön varje månad måste företagaren se till att pengar 

kommer in i företaget för att täcka alla kostnader och förhoppningsvis ta ut lön till sig själv. 

Fler entreprenörsutbildningarna både på gymnasie- och universitetsnivå har 

börjat växa fram för att introducerade konceptet att lyckas genom att starta eget.  När 

studenterna från Stockholms universitet träffade svensk Näringslivs kris- och 

framtidskommission år 2006 tyckte majoriteten av studenterna att det fanns mycket att göra 

för att få fler nyutexaminerade att starta företag. Det förekom förslag på tvärvetenskapliga 

projekt, där studenter med olika kompetens får utbyte av varandra. De ansåg även att fokus på 

näringslivskontakter och entreprenörskap bör förekomma i fler utbildningar än 

företagsekonomi för att väcka intresse till eget företagande bland fler studenter. För att även 

lyfta fram kvinnliga studenter erfordras en ökad förståelse för motivationen hos de för att 

underlätta deras företagande. För att komma till rätta med problemet har det satsas stora 

resurser på att få fler att prova sina idéer och att lyckas. Regeringen har bland annat beslutat 

att ge Nutek uppdraget att genomföra och samordna ett treårigt program för att främja 

kvinnors företagande. Trots att det satsas stora resurser är det fortfarande för få som verkligen 

tar steget från tanke till handling. Precis som framställningen ovan visar kan man se att det 

finns en problematik. Vilka faktorer kan detta bero på? Därför har vi valt att i denna studie 

fokusera på till vilken utsträckning kunskap har för betydelse för kvinnliga studenter till att 

starta företag. Samtidigt vill ve även se om deras personliga motivation har någon påverkan.  

 

1.4 Syftet 

Syftet med uppsatsen är att kunna bidra med att skapa en större förståelse för de kvinnliga 

studenternas situation inför att starta eget, genom att synliggöra deras tankar kring att starta 

eget. Genom att öka kunskap om kvinnliga studenters tankar tror vi att de stödsystem som 

finns i dag, bättre kan anpassas för att på så sätt nå ut och motivera fler kvinnor. 

                                                 
19 www.svensktnaringsliv.se, Studenter: arbetsmarknaden måste bli mer flexibel. (2007-03-20) 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har under arbetets gång insett att ämnet som vi har valt att undersöka är omfattande med 

flera alternativa inriktningar. Mycket verkade intressant men vi valde att rikta vår 

undersökning mot kvinnliga studenter som läser påbyggnadskurs samt fördjupningskurs inom 

företagsekonomi vid Södertörns högskola i Stockholm.  

Eftersom titel ”Civilekonom” fortfarande inte är skyddad, innebär det att 

studiens verkliga population är stor. Därför har vi valt att begränsa oss till de kvinnliga 

företagsekonomer som begrundar att starta och driva en egen verksamhet. Vårt intresse 

grundar sig på att vi själva är väldigt intresserade av att inom en snar framtid starta och 

bedriva en egen verksamhet. Därför föll det sig naturligt att undersöka vad våra kvinnliga 

medstudenter upplever när gäller att starta eget.  
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1.6 Disposition    

 

Metod och datainsamling  I detta kapitel kommer vi att klargöra vårt 
tillvägagångssätt samt den valda metoden som 
besvarar vår forskningsfråga. Därefter följer en 
utvärdering av den valda metoden.  

 
 
 
 
Tidigare studier, definitioner och teori  Kapitlet inleds med presentation av tidigare studier. 

För att läsaren skall ha klart för sig vad vi menar med 
vissa begrepp, kommer vi i detta kapitel förklara och 
definiera relevanta begrepp och teorier som är 
betydelsefulla för vår studie. 

 
  
Empiri Detta kapitel kommer att presentera de empiriska 

resultaten  
 
 
 
 
Analys och Resultat Vi kommer i detta avsnitt koppla ihop den bearbetade 

empirin med teorin som vi tidigare har presenterat  
 Därefter redogör vi för uppsatsens syfte.  
 
 
 
 
 
 
Slutsats I detta avsnitt kommer vi att besvara uppsatsens 

problemformulering. Därefter för vi en avslutande 
diskussion kring ämnet samt presenterar våra förslag 
för fortsatta forskning. 
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2. Metod och datainsamling 

I detta kapitel kommer vi att klargöra vårt tillvägagångssätt samt den valda metoden som 

besvarar vår forskningsfråga. Därefter följer en utvärdering av den valda metoden.  

 

2.1 Studiens uppkomst och tillvägagångssättet 

Efter att ha läst kursen ledarskapsteorier vid Södertörns Högskola blev vi inspirerade att läsa 

vidare om framgångsrika kvinnor. Vi hade långa och djupa diskussioner kring varför det är så 

få kvinnor på ledande nivå.  

 

”Vad hindrar kvinnor till att starta företag egentligen? Vilka faktorer påverkar dessa 

kvinnors val att starta eget? ” 

 

Vi hade många frågor utan svar. Därför börjande vi med att göra genomgripande 

litteraturstudier rörande kvinnliga företagare ur företagsekonomisklitteratur och artiklar. 

Vi förstod genast att ämnet var väldigt omfattande. Därför begränsade vi oss till 

att undersöka en grupp kvinnliga studenter som har i åtanke att starta ett eget företag. Vad är 

det som motiverar dem till att starta eget?  

Vi började söka information om kvinnor och företagande, för att få en inblick 

inom ämnet och tänkte ut ett eventuellt upplägg av vår undersökning. Under läsandets gång 

gallrade vi fram all relevant information men insåg snabbt att vi behövde begränsa oss. Vi 

kontaktade Svenskt Näringsliv och Nutek för att veta mer om vilka stödsystem 

stödorganisationer har för att hjälpa unga universitets-/högskolestuderande som vill starta 

eget. Därefter kontaktade vi Drivhuset, mer specifikt Theres Sundberg, som är projektledare 

för Attityd 07. Samtidigt kom vi i kontakt med Annika Rosing från Nutek, som är 

processledare för kvinnliga företagare, (jobbar inom påverkan/kunskapsöverföring). 

Vi ville även komma i kontakt med studenterna på Södertörns Högskola och 

kontaktade därför högskolans studentexpedition. Detta för att ta reda på exakta antalet 

avgångsstudenter inom Företagsekonomiska institutet för Vårterminen 2007. Därefter 

kontaktade vi alla berörda parter via e-post. Utifrån dessa valde vi ut 20 kvinnliga och 20 

manliga studenter som kunde tänka sig starta ett eget företag inom en snar framtid. Syftet var 

att göra en jämförelsestudie mellan kvinnliga och manliga studenters syn på eget företagande 
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och främjade av kvinnors företagande. För att få en mer djupgående förståelse valde vi även 

att utföra personliga intervjuer med två kvinnliga studenter. Anledningen till varför vi valde 

att undersöka kvinnliga studenter som har tankar på att starta ett eget företag istället för hela 

populationen grundar sig på vår problemdiskussion. Där framkom det att det är betydligt fler 

som kan tänka sig att starta företag än individer som verkligen tar steget från tanke till 

handling och startar ett företag. Vi poängterar återigen för läsaren att dessa personliga 

intervjuer endast skall ses som ett komplement. Vi hoppas att svaren skall ge en generell 

förståelse. Det är därför sammanställningen av intervjuerna med Melissa Melki, Alev 

Tutuncu, Annika Rosing från Nutek samt Theres Sundberg från Drivhuset inte redovisas 

under empirikapitlet utan vi hänvisar läsaren till bifogade bilagor (se bilagor 3-4).  

 

2.2 Tankar kring ämnet 

Som vi tidigare nämnt riktar vi vår undersökning mot företagsekonomer från Södertörns 

högskola som läser påbyggnad och fördjupning inom företagsekonomi. Anledningen är att vi 

snart tillhör gruppen av examinerade ekonomer. Vi tyckte att det var intressant att se vilka 

faktorer som påverkar våra medstudenter att starta ett eget, men även deras tankar kring 

främjandet av kvinnors företagande. Ytterligare en anledning var av praktiska skäl. Eftersom 

vi ville utföra både en enkätundersökning och personliga intervjuer var det angeläget för oss 

att studenterna fanns i samma högskola där vi studerar. Det skulle förmodligen ha varit 

svårare för oss att få tillgång till avgångsstudenternas uppgifter vid en annan 

högskola/universitet där vi själva inte är verksamma. 
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2.3 Urval  

Underlaget för det empiriska materialet utgörs av 40 enkäter, två personliga intervjuer och två 

intervjuer via e- post.  

 

Enkäter 

Vi gick till Södertörns företagsekonomiska utbildningsexpedition för att komma i kontakt 

med alla de 110 studenter som studerar påbyggnad och fördjupning inom företagsekonomi vid 

Södertörns högskola. Dessa kontaktades via e-post, för att se hur många som var intresserade 

av att starta eget och ville vara delaktiga i vår undersökning. Eftersom vi inte riktigt kunde 

skilja på könen, skickade vi ett e-mail med förfrågan om vilka som var intresserade av att 

starta ett företag i framtiden. 

 

 Vi var medvetna om att våra medstudenter var mycket upptagna med studierna 

och därmed förväntade vi oss att svarsfrekvensen skulle vara väldigt låg. Vi hade beräknat att 

få cirka 30 svar. Till vår förvåning svarade 45 studenter, varav 25 var kvinnor. Vi tog bort var 

femte av 25 kvinnliga studenter vilket innebär att vi gjorde ett systematiskt urval. Detta 

resulterade i att det återstod 20 kvinnliga studenter och eftersom 20 av respondenterna redan 

bestod av manliga studenter behövde vi inte sålla bort några.  

Till de 40 studenterna skickade vi ut ett prestrukturerat frågeformulär. Det 

innebär att alla frågor redan har färdiga svarsalternativ och detta gjorde att det blev lättare för 

respondenterna att fylla i formuläret genom att markera det aktuella svaret. Det blev även 

lättare för oss att sammanställa vår undersökning. Syftet med enkätundersökningen var att få 

information om varför företagsekonomer vid Södertörns högskola väljer att starta eget. 

Dessutom hoppades vi kunna se om det finns skillnader i kvinnliga och manliga studenters 

motivation till eget företagande, vilka kunskaper och inställningar de har gentemot eget 

företagande och slutligen deras syn på främjande av kvinnors företagande. För en djupgående 

intervju valde vi med hjälp av ett slumpmässigt urval två kvinnliga studenter.  
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Personliga intervjuer                                                                                                                                           

Vi gjorde personliga intervjuer med två kvinnliga studenter som har i åtanke att starta ett 

företag inom en snar framtid.  I och med att vi inte kunde genomföra personliga intervjuer 

med alla 20 kvinnliga respondenter, ansåg vi att det var rimligt med endast två studenter. Vi 

ville på så sätt öka informationsvärdet men även skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om vad som motiverar dessa kvinnor och vad de anser skulle 

främja nyföretagandet. 

Vi valde att använda oss av en både semistrukturerad och en ostrukturerad 

intervjuform. Det innebär att vi hade en lista på frågor som skulle besvaras och betoningen låg 

på våra respondenter som öppet kunde utveckla sina synpunkter men även att respondenterna 

fritt kunde utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar.  

För att inte skapa en dialog mellan respondenterna, såg vi till att intervjun ägde rum vid olika 

tillfällen. Vi underlättade intervjun genom att skicka ett dokument med våra 

undersökningsfrågor innan intervjutillfället. Detta för att våra respondenter skulle hinna 

förbereda sig så att vi kunde utnyttja tiden maximalt. Väl på plats kompletterade vi med 

spontana följdfrågor för att få djupare förståelse. Våra personliga intervjuer dokumenterades 

med inspelning och anteckningar med syftet att inte förbise betydelsefull information och för 

att samtidigt återge korrekta citat till uppsatsen. Det bör tilläggas att båda intervjuerna ägde 

rum innan lunch, därför förekom det inga direkta avbrott. Intervjuerna gick smidigt och 

frågorna besvarades noggrant och med entusiasm. Dessutom skall intervjuerna endast ses som 

ett komplement till studien. 

 

Melissa Melki: Torsdagen den 26 april  mellan kl. 9.30- 10.30 Café Arom, Södertörns 

högskola 

Alev Tutuncu: Fredagen den  27 april mellan kl. 9.30- 10.30 Café Arom, Södertörns 

högskola 
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Intervju via e-post 

Vi kontaktade projektledaren Annika Rosing från Nutek men även processledaren Theres 

Sundberg från Drivhuset. Dessa organisationer är i interaktion med nyföretagande. Drivhuset 

bedriver attitydundersökningar kring entreprenörskap och företagande bland landets 

högskolor och universitet. Nutek är en organisation som har fått uppdrag av regeringen att 

främja kvinnors företagande. Därför föll det naturligt att ta hänsyn till deras åsikter. Dock 

skall detta ses som ett komplement till denna studie.  

På grund av tidsbrist från vår sida skedde dessa två intervjuer via e-post. 

Nackdelen var att det inte förekom något direkt tillfälle för följdfrågor eller direkt personlig 

kontakt. Trots detta kompletterades en del frågor via e-post samt telefonsamtal. 

 

2.5 Insamling av primär och sekundärdata 

Vi har lagt tonvikten på undersökningens primärkällor, de semistrukturerade och 

ostrukturerade kvalitativa intervjuerna samt den kvantitativa enkätundersökningen. 

Sekundärdata i form av skriftliga källor har samlats ihop för att bygga upp en bra grund till 

uppsatsen samt för att skapa förståelse för vårt forskningsområde.  

 

Datasökningen har skett på följande sätt: 

Sökning av (forskningsartiklar) artiklar och avhandlingar:  

Dessa källor har hittats via sökning på Internet men även via databaserna, J-Store och 

Södertörns Högskolebiblioteks tidskriftsdatabas. Sökning av uppsatser och avhandlingar har 

mestadels skett via www.scholar.google.com.  Samt av olika Högskolor och Universitets 

hemsidor för sökning av tidigare magisteruppsatser och avhandlingar. Vi blev 

uppmärksammade av ett inlägg från Nutek om kvinnors företagande. Därefter studerade vi 

Nuteks hemsida och dess länkar såsom ”Forskning om kvinnors företagande”, Almi, 

Småföretagarforskning (Esbri). Dessutom har vi använt oss utav Statiska Centralbyrån (SCB).  

 

Sökning av böcker:  

Har skett via Libris och Södertörns Högskolebibliotek.  

Exempel på sökord som använts för att återfinna materialet har varit:  

Entreprenörskap, starta eget, kvinnor, företagande, kvinnoföretagande, påverkan, drivkraft. 
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2.6 Tillförlitlighet 

Vi är medvetna om att forskning strävar efter trovärdighet och opartiskhet. Därför har vi i 

denna studie bland annat citerat våra respondenter. På så sätt får läsaren möjligheten att bilda 

sig en egen uppfattning, och komma med egna slutsatser och tolkningar utifrån citaten. 

Validiteten avser självfallet om forskaren har undersökt det som skall undersöka. Detta har vi 

gjort genom kontinuerliga möten med andra uppsatsstudenter och våra handledare har vi 

kunnat diskutera kring validitetsproblem. Dessutom har vi låtit intervjupersonerna godkänna 

sin egen intervju.  

2.7 Källkritik  

För att få ett utförligt resultat valde vi två angreppssätt, det vill säga 

enkätundersökning och personliga intervjuer. Dessa personliga intervjusvar har enbart använts 

som ett komplement till uppsatsen. De kvinnliga studenterna valdes på grund av att de ville 

starta ett eget företag och skulle ta examen år 2007. Annika Rosing och Theres Sundberg 

valdes på grund av att de jobbar dagligen med nyföretagande och forskning. Det var därför vi 

sågs dessa som viktiga informationskällor. 

Vårt största problem var bortfallet, vilket vi direkt inte kunde påverka. Vi hade inte stora 

förväntningar om att svarsfrekvensen skulle vara tillräckliga eftersom vi vände oss till 

studenter som själva skriver uppsats och uppskattar deras tid. Därför har vi gjort vårt bästa för 

att utforma enkäten så att det inte skulle kännas betungande att läsa och besvara. Vi vill även 

framföra att våra postenkäter inte gav oss möjlighet att kontrollera sanningshalten i 

respondenternas svar. Innan enkäterna delades ut, lät vi fem testpersoner läsa genom dem och 

komma med synpunkter.   

Gällande de personliga intervjuerna, försökte vi formulera frågor som vi sedan 

kunde komplettera med följdfrågor.  
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3. Tidigare studier och teori  

Kapitlet inleds med presentation av tidigare studier för att läsaren skall ha klart för sig vilka 

teorier som är betydelsefulla för vår undersökning. Sammanställningen av tidigare studier 

och teorier har resulterats in en egen komponerad modell som presenteras här nedan. Denna 

modell är influerad av Tidds och Landström.  

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer vi att kort behandla tidigare forskning kring entreprenörskap. Det vi tar 

upp är entreprenörskap och vem själva entreprenören är. Vi likställer entreprenörskap med 

egenföretagare för att det finns skillnader i tolkning kring begreppet entreprenörskap och för 

att klargöra för läsaren vad vi anser om att en entreprenör är.  

Vi kommer även att ta upp kvinnor som företagare. Sedan kommer vi att 

redogöra för de mest relevanta modellerna som berör undersökningen. Utifrån detta försöker 

vi komma fram till vilken modell som bäst lämpar sig för denna studie.  

 
3.1.1 Begreppsbeskrivning 

Egenföretagare; Entreprenören och Entreprenörskap 

Än idag finns det inte någon entydig definition av begreppet entreprenörskap och entreprenör. 

Begreppet i sig är väldigt omfattade och stort vilket har lett till att många har försökt att tolka 

och förklara det. Därför kan begreppet kännas väldigt flytande och uppfattas olika från individ 

till individ. För att få en klarare inblick av en egenföretagarens situation och värld har vi valt 

att beskriva en egenföretagare som en entreprenör. 

 
 
Enligt Landström; ”Entreprenörskap har att göra med upptäckter av nya affärsmöjligheter, 

organisering av nödvändiga resurser, samt exploatera möjligheterna på marknaden.” 20  

                                                 
20 Landström (2005), Entreprenörskapets rötter  
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3.1.2 Olika typer av kvinnliga företagare  

Holmquist påstår att det är individen och dennes bakgrund samt personlighet som anses spela 

störst roll för kvinnligt företagande. Dessutom anser författaren att man kan sammanfatta 

kvinnors företagande med tre ord: mångfald, osynlighet och anpassning. Med mångfald menar 

författaren att kvinnors företagande finns i många branscher, de driver olika sorters företag, 

befinner sig i olika skeden i livet. Det vill säga att kvinnliga företagare finns överallt. Med 

ordet osynlighet menar författaren att det beror på samhällets stereotypiseringar såsom att en 

hårfrisörska inte riktigt är en företagare. Med ordet anpassning menar författaren att dessa 

kvinnor försöker anpassa sitt företagande med de familjevillkor som de lever under. 21

 

Några egenskaper som utmärker en entreprenör enligt författarna Holmquist och Sundin:  

Innovativa  Kreativa Fantasifulla Äventyrliga 

Aktiva Förändringsagenter Rastlösa Självmedvetna 

Ledare Oberoende Risktagare (måttliga) Självförtroendefulla 

Ihärdiga Originella Resultatorienterande Aggressiva 

Flexibla Rådiga/Fyndiga Prestationsdrivna  

 Figur 1: 3.2: Egenskaper som utmärker entreprenörer/företagare (Holmquist & Sundin 2002), sid. 39. 

 

Enligt författarna kan egenskaper såsom ”innovativa”, ”kreativa” och 

”fantasifulla” falla in både hos män som kvinnor. Andra egenskaper såsom ”ledare” och 

”aggressiva” kan ge olika innebördan om man är man eller kvinna. Ett exempel är 

”oberoende” som är belagt att kvinnor och män inte menar samma sak. Enligt män kan 

”oberoende” innebära att man inte arbetar för sitt levebröd, utan kan istället exempelvis leva 

enbart på kapital. Medan för kvinnor anses oberoende vara att arbeta för levebröd och 

däremot är oberoende av en man. Ett annat exempel är ordet ”äventyrlig”. En äventyrlig 

kvinna kan ses vara moralisk tveksam medan en äventyrlig man kan ses vara en man som till 

exempel åker skidor i Nordpolen. 22  

Författaren Landström förklarar i sin bok ”Entreprenörskapets rötter” att 

individens bakgrund har betydelse för hans eller hennes benägenhet att starta företag. 

Entreprenören har en ovilja att underordna sig till auktoriteter, vilket har en koppling till 

entreprenörens barndomsupplevelser. Samtidigt som individens utbildningsnivå och tidigare 

erfarenheter av eget företagande har betydelse för start av eget. Utifrån detta karaktäriserar 

                                                 
21 Holmquist, C. (1995). Den kvinnliga företagaren – kvinna och/eller företagare 
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han entreprenören som en måttfull risktagare med starkt självförtroende och som en 

självständig problemlösare med individuellt ansvarstagande.23  

 
Enligt författarna Goffee och Scase’s teori kan man dela in kvinnlig företagare inom fyra 
olika typer: 24

 
Konventionella 
– Startar ofta företag 
inom traditionellt 
kvinnliga sysslor. 
– Svårt att kombinera 
hemmet och arbetet. 

Innovativa 
– Oftast motståndare 
till den traditionella 
könsrollstänkande.  
– Driver sina företag 
genom förtroende 
och ickehierarkiska 
arbetsnormer 

Familjerelaterade 
– Är anhängare av 
det traditionella 
könsrollstänkandet. 
– Mor och hustru 
rollen prioriteras. 
Verksamheten 
kommer i andra hand.

Ofrivilliga/Otypiska 
– Oftast feministiska 
och driver sina 
företag i kooperativa 
och ickehierarkiska 
arbetsformer. 
 

Figur 2: Utifrån Goffee och Scase’s beskrivning    Källa: Egen  

 

3.2 Tidigare studier om kvinnor som företagare 

Det förekommer tydligt ett intresse bland forskare för kvinnor som företagare. Carter och 

Cannon (1992) gjorde en intressant studie om kvinnor som entreprenörer, ”Women as 

Entrepreneurs”, där de bland har annat intervjuat 70 kvinnor från olika branscher. De påstår 

att kvinnor har många möjligheter men samtidigt många hinder som de måste kämpa med i 

sitt företagande. Det kan röra sig om både könsrelaterade och icke könsrelaterade faktorer. De 

menar att ur nationell synvinkeln ses kvinnors företagande som en ekonomisk tillgång. Ur 

individuell synvinkel ses kvinnors företagande som självständigt och därför kan 

entreprenörskap för somliga kvinnor ses som en självständig erfarenhet.25 De kom fram till att 

kvinnliga entreprenörer är mer utbildade än manliga och kvinnor som lyckas som företagare 

har haft tidigare erfarenheter inom den bransch i vilken de har startat sitt företag. Många 

kvinnor som misslyckas med sitt företagande har däremot inte denna erfarenhet. Vissa av dem 

som startar företag har någon form av ledarskapsposition medan andra startar företag som 

hobbyverksamhet. Carter och Cannon’s studie visade att motivet till företagande var bland 

annat att vara oberoende och en utmaning att vara sin egen. De kritiska faktorerna som ledde 

kvinnorna till eget företagande var bland annat stopp i karriären, förändringar i privatlivet. 

                                                                                                                                                         
22 Holmquist & Sundin. (2002). Företagerskan- Om kvinnor och entreprenörskap 
23 Landström (2005), Entreprenörskapets rötter 
24 Goffee, R. And Scase, R., (1985), Women in charge – The experiences of Female Entrepreneurs 
25 Carter & Cannon (1992), Women as Entreprenurs  
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Det framkom även att privatlivet har en större inverkan på kvinnliga entreprenörer än manliga 

entreprenörer. 26

Sundin och Holmquist är två forskare i Sverige som har forskat kring 

företagande, främst kvinnors företagande, vilket har resulterat i en mängd olika rapporter, 

både och enskilda från 1980- talet och framåt.  

”Kvinnor som företagare- Osynlighet, mångfald, Anpassning” (1989), 

innefattade bland annat kartläggning av kvinnor som bedrev eget företagande i Sverige. Detta 

gjordes genom stora kvantitativa studier kring kvinnlig företagsamhet, med utgångspunkt från 

folk- och bostadsräkningen år 1980. Författarna tar även upp den historiska aspekten, det vill 

säga att det inte alltid har varit fritt för kvinnor i Sverige att driva ett företag. Samtidigt 

medförde övergången ifrån jordbrukarsamhället till industrisamhället att till exempel 

självförsörjning minskade och efterfrågan skapade större utrymme för diverse olika slag av 

företag. När det gäller omgivningens bemötande av företagande bland kvinnor och män tar 

Sundin och Holmquist upp att män oftast bemöts med mer stödjande attityder ifrån sin 

omgivning, medan kvinnor inte lika självklart bemöts lika positivt och förståelsefullt för sitt 

val av att starta företag. De kom fram till att kvinnor har andra motiv än männen, de startar i 

andra branscher och har andra förutsättningar än männen. Författarna menar även att bilden 

som ges av en entreprenör som person inte överstämmer med den kvinnliga entreprenören, 

detta på grund av att motivet om anpassning till familjen inte tas upp. Många kvinnor förenar 

drivandet av ett företag med att samtidigt sköta om hemmet och familjen. Sundin och 

Holmquist undersökning visade att kvinnliga företagare hellre startar företag när de fått mer 

erfarenhet och när barnen blivit äldre, samt att kvinnliga företagare har tidigare varit osynliga 

och underskattade. Detta anser de kan till en viss del bero på mångfald. Eftersom den svenska 

kvinnliga företagaren kan vara bosatta vart som helst i landet, vara i olika åldrar. Även att de 

kan driva olika typer av företag.27  

Sundin och Holmquists ”Företagerskan” (2002), tar bland annat upp skillnader 

och likheter, fördelar och nackdelar med kvinnors företagande i traditionella manliga, även 

blandade och typisk kvinnliga branscher. Boken redovisar hur det går för kvinnor som 

försöker bryta sig igenom manliga branscher. Boken tar även upp om det går att integrera 

genus och entreprenörskap. De skriver bland annat att entreprenörskapsteorier (och teori om 

små- och medelstora företag) negligerar kvinnor som entreprenörer och företagare. Då 

entreprenörskapsteorin fokuserar sig på individen och dennes egenskaper. Samtidigt som 

                                                 
26 Carter & Cannon (1992), ”Women as Entreprenurs” 
27 Holmqvist och Sundin, (1989), Kvinnor som företagare-. Osynlighet, mångfald, Anpassning 
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genusteorin negligerar entreprenörskap som livsform för kvinnor. Genusteorin fokuserar på 

relationer mellan könen och hur dessa skiljer sig åt och hierarkiseras. Denna teori menar att 

kvinnan är osynliggjord i samhället. 28  

 

Kontentan av dessa tidigare forskningar om kvinnor och entreprenörskap är att man kan 

konstatera att det inte är lätt att vara företagare. Kvinnan som företagare beskrivs även på 

olika sätt beroende på vem som har gjort studien. Det gemensamma för forskningarna, är att 

kvinnan inte alltid är socialiserade in i ett företagande synsätt. Detta betonas i Holmquist och 

Sundins påstående om att kvinnor som företagare har varit osynliga. I dagens debatter är det 

aktuellt med att främja kvinnors företagande. Vi har som utgångsläge valt att definiera en 

entreprenör som egenföretagare och egenföretagare kan i sin tur vara både en man och kvinna. 

Med de nämnda forskningsresultaten som grund faller det sig naturligt att kvinnor är ett 

intressant studieobjekt.  

                                                 
28 Holmqvist och Sundin, (2004), Företagerskan.- Om kvinnor och entreprenörskap. 
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3.3 Teorier  

3.3.1 Schumpeters teori om ”skapande förstörelse”  

Joseph Schumpeter utgår från att jämvikt råder i det ekonomiska systemet. Ett flöde av varor 

från råvaror, produkter till konsumtion är utgångspunkten. Varuflödet motsvaras av ett 

pengaflöde som går i motsatt riktning, vilket enligt Schumpeter anses vara ett slutet cirkulärt 

flöde. Det vill säga att systemet är i jämvikt och skall innebära att förändringar inte kan 

förekomma. Dock kan det ibland uppstå radikala förändringar i systemet, vilket innebär att 

nya kombinationsmöjligheter av de tidigare resurserna kan genomföras, genom nya produkter, 

produktionsmetoder, marknader, insatsvaror eller ny organisation av industrienheter och 

branscher.29 Här träder entreprenören in och Schumpeter beskriver denna individ som en 

speciell typ av företagare med ett beteende som bryter tidigare mönster, en så kallad ”bärare 

av ekonomisk omvandlig.” Detta gör entreprenören genom att skapa något nytt det vill säga 

introducera innovationer och därmed bryter jämvikten på marknaden. Entreprenören blir som 

ett redskap för den ekonomiska utvecklingen. Schumpeter menar att entreprenörskap betraktas 

som sådant enbart då entreprenören kombinerar produktionsfaktorer för första gången.  Det 

vill säga att dennes roll är tidsbegränsad och rollen förloras då entreprenören bygger upp sitt 

företag och slår sig till ro. Schumpeter ser entreprenörskap som en funktion. Det är något av 

en idealtyp som kan se olika ut i olika fall. Det kan vara individer, grupper, organisationer. 

Entreprenörskapet ses inte som ett yrke det vill säga inget varaktigt tillstånd, utan existerar 

endast i och med själva skapandet och genomförandet av innovationen. Utifrån Schumpeter 

kan man säga att entreprenör ses som ett verb, det vill säga, ett görande, ett skeende; man 

”entreprenörar”. Vidare menar Schumpeter att vilka som helst inte kan vara entreprenörer, 

enbart personer med en viss individuell förmåga. En person som har mod, eftersom 

entreprenören simmar mot strömmen då han försöker vinna nya mark genom att bryta med de 

givna ekonomiska strukturerna. Då riskerna är stora satsar entreprenören sitt kapital på 

någonting han tror på, men det är inte givet att entreprenörskapet blir lyckosamt. Vidare 

menar Schumpeter att entreprenören drivs av en önskan att grunda ett privat kungarike och 

vanligen också en dynasti. Där är seger-, risk- och framgångsvilja är vikiga, samt 

entreprenörens glädje i att skapa, det vill säga behovet att få saker och ting gjorda och att få 

utlopp för sin uppfinningsrikedom. 30 Det är därför denna form av kreativitet inte går i arv, 

men dess frukter kan göra det. Schumpeter gör en jämförelse med skillnaden mellan att bygga 

                                                 
29 Landström, (2005), Entreprenörens rötter  
30 Schumpeter, (1994), Om Skapande Förstörelse och Entreprenörskap 
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en ny väg och att vandra på den. En innovation drar i sin tur igång en kedjereaktion, det vill 

säga att entreprenören öppnar dörrarna till andra efterföljare. Ett begrepp som Schumpeter 

använder sig av för att beteckna denna paradox är ”skapande förstörelse.” Det är en viss 

förstörelse som sker inifrån den ekonomiska strukturen, den gamla förstörs och ersätts med 

någonting nytt, vilket i sin tur kommer att bli ersatt genom senare innovationer. Denna 

skapande destruktionsprocess är kapitalismens kärna och överlevnadsstrategi. Därför kan man 

se entreprenören som är den skapande förstörelsen, eftersom denna bryter dt rådande 

ekonomiska mönstret och skapar en ny situation, nytt sätt att tjäna pengar eller en ny marknad 

osv. 31

 
3.3.2 McClelland 

Författaren David McClelland skriver i sitt arbete The Achieving Society att individen styrs av 

normer och värderingar som finns i samhället och sist men inte minst styrs individen av ett 

eget prestationsmotiv.32  

McClelland har undersökt den individuella motivationen, och enligt hans 

resultat motiveras människor av tre principiella behov: a, behovet av att prestera något, b, 

behovet av makt, c, behovet av att tillhöra någonstans. McClelland påstår att 

prestationsmotivet har en avgörande roll för samhällets ekonomiska utveckling. Detta på 

grund av att individer formas av de rådande normer och värderingar som förekommer i ett 

samhälle. Det bör poängteras att prestationsmotivet inte är sammankopplat till belöning utan 

snarare till utmaning och tillfredställelse. 33 För att detta skall ske krävs att människorna har 

respekt för varandras åsikter och värderingar samt det finns politiker som har kraft att 

stimulera ekonomin. Det vill säga länder som lägger mer fokus på öppenhet för andra 

människor värderingar och att ett utbyte förekommer mellan dessa människor är mer 

ekonomiskt utvecklade än de som följer institutionella normer. Han påstår att entreprenören är 

nyckelpersonen i detta sammanhang. Genom att entreprenören är en person med bland annat 

hög presentationsnivå, ett gott självförtroende, individuellt ansvarstagande, kan denna 

omvandla samhällets prestationsmotivationsnivå till ekonomisk tillväxt. Därför kan man även 

dra slutsatsen att sannolikheten är stor att man bland länder med höga 

prestationsmotivationsnivåer finner individer som agerar som entreprenörer.  

Begreppet entreprenör har en lång historia bakom sig, entreprenörskap förknippas med 

handlingskraft men ses även som en riskfylld verksamhet. Det gemensamma är att 

                                                 
31 Schumpeter, (1994), Om Skapande Förstörelse och Entreprenörskap 
32 McClelland, D.C. (1961). The achieving society.  
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entreprenören ofta beskrivs som en kontrollerad och styrande person. En entreprenör och 

entreprenörskapsbegreppet är i en förändringsprocess precis som entreprenören har flera 

roller, vilket medför att begreppet hela tiden förändras har denna studie tagit hänsyn till. 

Därför kommer denna studie att utgå ifrån att entreprenören är en egenföretagare med högt 

prestationsmotiv, gott självförtroende, självständig, risktagande och individuellt 

ansvarstagande. Samtidigt har individens tidigare erfarenheter av företagande har en influens 

för att starta eget. Därför är Schumpeters och McClelland definition på en entreprenör 

relevant för vår studie.   

                                                                                                                                                         
33 Landström (2005), Entreprenörskapets rötter 
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3.4 Teoretisk referensram 

Under denna rubrik berörs teoretiska begrepp och teorier som förklarar studiens utgångspunkt 

och syfte. Till att börja med förklaras motivationen och prestation. Det kan handla om vilka 

behov som krävs för att det skall leda till en vilja att eftersträva något. Det vill säga allt från 

ekonomiska skäl till arbetstillfredsställande skäl. Dessa två är viktiga att förstå vad gällande 

individens val till att starta eget. Sedan förklaras Familj/Bakgrund som handlar om individens 

uppväxt, om företagande har funnits inom familjen, samt om det förekommer stöd från 

familjen. Även betydelsen av relevant yrkes- och tidigare erfarenhet. Sist förklaras även 

omgivningen som består av faktorer som influerar individen på ett eller annat sätt såsom det 

offentliga, kapitalbehov och samhällets syn på entreprenörskap. Figuren har vi tagit fram, med 

hjälp av Landströms försvenskade version av Tidds, begrepp. 

 
Motivation     Familj/Bakgrund 
- nACH     - Familjebakgrund 
- Push och Pull    -  Stöd 
 

  
 
 
 STARTA EGET 

BESLUTET  

    
 
 
 
Erfarenhet     Omgivning 
- Relevant yrkes-    - Offentligstöd  
erfarenhet     - Kapitalbehov 
- Tidigare erfarenheter    - Samhällets påverkan 
  
Figur 3: Faktorer som påverkar till att starta eget beslut Källa: Tidd, m.fl., 2005 & 

Landström 
 

Våran analysmodell utgår ifrån att individer påverkas av en rad olika faktorer till att starta 

eget. Vi har valt att kategorisera dessa faktorer i motivation, familj/bakgrund, erfarenhet och 

omgivning.  
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3.4.1 Motivation 

Betydelsen av begreppet motivation definieras på olika sätt.  Ett exempel är behov, vilket kan 

ses som ett omedvetet spänningstillstånd, dock kan upplevas som strävan/drivkraft eller en 

avsaknad. Motivation härstammar ifrån ordet motiv. Enligt Bruzelius och Skärvad innebär 

begreppet att det är det som driver individer att utföra en handling för att nå sina mål.34

 

 
Figur 4: Motivationscirkeln   Källa: Bruzelius, L. Skärvad, P-H 1995 
 

 

Figur 4 illustrerar enkelt och övergripande hur individer agerar i olika tänkbara situationer, till 

exempel att jobba övertid. Utgångspunkten är individens personliga motiv gällande behov och 

önskemål. När ett motiv aktiveras, det vill säga när det driver en individ att handla, övergår 

det till motivation. Ett exempel: Individen kanske har som motiv att starta ett eget företag och 

detta kan motivera individen till att göra ett val som i sin tur leder till att individen agerar. 

Motivationsgraden påverkar individens tankar som i sin tur leder till ett beslut, vilket 

resulterar i en handling som skall ta hänsyn till individens målsättning i en viss specifik 

situation. Man kan säga att motivationen blir en drivkraft. Individens handlingar kan vara 

motiverade av flera drivkrafter på en gång.35  

 

Relevansen i denna teori ligger i att den beskriver motivation som en drivkraft till handling. 

En individ är motiverad när behovet eller önskemålen påverkar handlandet. Det bör 

poängteras att behoven eller önskemålen varierar från individ till individ.  

Vad gäller behovsteorier kan dessa ge förklaringar till varför en individ väljer att 

agera på ett visst sätt, men de förklarar dock inte varför individen väljer att utföra sina 

                                                 
34 Bruzelius, L. Skärvad, P-H 1995, Integrerad organisationslära. 
35 Bruzelius, L. Skärvad, P-H 1995, Integrerad organisationslära. 
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handlingar. De kan även identifiera specifika behov som bestämmer individens beteende. 

Trots detta kan behovsteorier i stort sätt appliceras på de flesta områden men samtidigt ses 

som en distanserade från valet av handling.36  

 

3.4.1.2 The need for achievement - nACH 

McClellands motivationsteori kritiserar Maslows behovsteori som är den mest 

genomdiskuterade inom facklitteraturen på området. Maslow menar att alla människor har 

fem grundläggande behov som är indelade i en hierarki. Dessa fem är fysiologiska behoven; 

behoven till näring i form av mat och vatten, det vill säga mest betydelsefulla drivkraften. 

Trygghets behov, såsom fysisk och känslomässighet, det vill säga säkerhetsrelaterade faktorer 

ingår i den här behovsgruppen. Tillhörighet och kärleksbehov; behov relateras till de sociala 

aspekter som kan påverka individens motivation. Det kan vara att tillhöra någon typ av 

samhälle eller socialtumgänge. Fjärde behovet är uppskattnings behov: Här handlar det om 

längtan av en viss status och socialterkännande. Sista behovet är det självförverkligande 

behov; Den här sista motivationskällan uppstår när en individ längtar efter ett och 

självförverkligande mål, vilket kan tyda på att individen vill uppfylla behoven genom att 

utveckla sin personligpotential. För att klättra i behovshierarkin påstår Maslow att ett behov 

måste vara tillfredställt innan nästa behov kan tillfredställas.37 Däremot påstår McClelland att 

behoven rör sig i båda riktningarna. Ett exempel på detta är att vissa människor kan ha behov 

av social samhörighet trots att det fysiologiska behovet inte blivit tillfredställt.38 En individs 

beteende kan formas i en interaktion med andra individer, då motivationen blir beroende av 

omgivningen. Motivationen blir då någonting som uppstår i en interaktion mellan situation 

och individ. Utgångspunkten för denna teori är de normer och värderingar som existerar i 

samhället, främst med avseende på prestationsmotivet. McClellands hypotes är att 

människans motivationsnivå eller prestationsmotiv (need for achievement - nACH) är den 

väsentliga anledningen till ett lands utveckling. Det måste finnas en vilja att utvecklas och 

denna vilja kan i sin tur leda till både individens och landets framgång. Om 

prestationsmotivationsnivån är hög, är det mer sannolikt att individen beter sig mer 

entreprenörligt. Individens prestationer kan således vara en önskan om att göra något mer 

effektivt och bättre än andra när det gäller att lösa problem eller att ta sig an svåra uppgifter. 

Det bör även framläggas att ekonomin i ett land inte enbart påverkas av prestationsmotivet 

                                                 
36 Delmar, Frédéric (1996) Entrepreneurial Behavior & Business Performance 
37 Thorsvik, Jacobsen (2002); Hur moderna organisationer fungerar 
38 Thorsvik, Jacobsen (2002) Hur moderna organisationer fungerar 
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utan även av individens relationsmotiv, som handlar om relationen till andra och av 

individens maktmotiv, det vill säga individens behov av kontroll. 39

Detta har McClelland undersökt genom en mängd experimentellt baserade 

studier, till exempel genom att analysera folksägner samt sagor från modern äldre tid som 

påverkat landets ekonomiska utveckling.40 Därav är teorins slutsatser att ekonomiska 

utvecklade länder kännetecknas av att ha fokus på öppenhet för andra människor och att dess 

normer och utbyte är viktigast. Här spelar entreprenören en nyckelroll, då dessa värden leder 

till en hög prestationsmotivationsnivå, vilket i sin tur blir som en drivkraft för ett lands 

utveckling.41  

 

 Vi har valt att beröra Maslow och McClellands teorier för att dessa teorier utgör ett stöd för 

att förstå människors behov. Vi kommer dock att använda oss utav McClellands 

motivationsteori.  Detta på grund av att denna teori bland annat tar upp att behoven rör sig i 

båda riktningarna till skillnad från Maslow. McClelland nämner tre centrala behov, 

prestations-, makt- och relationsmotiv. Vi kommer inte att använda oss av alla variabler från 

denna teori, utan vi kommer bara att ta hänsyn till presentationsmotivet på grund av att det är 

mest lämpad för vår undersökning. Denna teori är relevant eftersom den leder till en bättre 

förståelse för hur samhället påverkar individens prestationsförmåga.  

 
3.4.1.3 Utlösande faktorer : Push- och Pull 

När det gäller valet att starta eget företag påverkas det av flera olika faktorer och sker oftast 

av personliga skäl. Några av de dominerande motiven är att man vill vara självständig, 

förverkliga idéer, undvika arbetslöshet och få slippa arbeta åt andra.42 

Författarna Amit och Muller i sin tur har argumenterat för att man kan dela in 

motiv efter om de har push eller pull karaktär, vilket i sin tur påverkar valet.43 Enligt Sundin 

och Holmquist är det push-faktorer, det vill säga otillfredsställande situationer före 

företagsstarten, som leder till ett tvingat företagande, där arbetslöshet kan vara den främsta 

push-faktorn. Det vill säga att man mer eller mindre tvingas bli entreprenör. Pull-faktorer, där 

företagandet ses mer som något positivt och lockande. Ett företagande som ger mer utrymme 

till personliga utvecklingsmöjligheter, att få högre inkomster och att förverkliga sina idéer i en 

                                                 
39 McClelland, David C. (1961). The Achieving Society. D.  
40 Landström (2005), Entreprenörskapets rötter. 
41 Ibid  
42 Aronsson, Aronsson, M. (1991). Nyföretagande i Sverige - vilka, hur och varför? 
43 Amit, R., & Muller, E. (1994). Push and pull entrepreneurship. 
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högre grad är några typiska pull-faktorer.44 Från ett ekonomisktperspektiv är chansen större 

att individen lyckas om denne leds av pull-faktorer enligt författarna Amit och Muller.45

 
 
Detta kan sammanfattas genom denna enkla modell:  
 
Idé     Handling 
       Utlösande faktorer 
       Push      Pull 
 
Figur 5: Push och pull-modellen    Källa: Egen 

  

3.4.2 Familj/Bakgrund 

3.4.2.1 Familjebakgrund 

Enligt författaren Kets de Vries är det väldigt viktigt hur föräldrar bemöter och uppfostrar sina 

barn. Detta på grund av att förändrarnas attityder och värderingar har en stor betydelse för 

barnets framtida personlighetsutveckling.46 Entreprenörskapsforskningen visar att individer 

med föräldrar som är egenföretagare oftare tenderar att starta eget.47 Studier visar att dessa 

föräldrar beter sig som förebilder och även som stöd.48 Visserligen utgör föräldrarna viktiga 

förebilder men skolan är också viktig vad gäller utveckling av självtillit, vilket är en faktor 

som är viktig när det kommer till yrkesval. Individen väljer då oftast ett yrke som han eller 

hon tror sig kunna hantera. Samtidigt uppväxten är av stor betydelse vid utvecklingen av 

självtillit. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en ökad självtillit medför större odds 

för en bättre karriär.49  

 

3.4.2.2 Stöd 

Många kvinnor förenar företagsbedrivningen med att sköta hemmet och familjen.50  Därför 

behövs ett positivt bemötande från hushållets sida. Stöd och support bör ges från familj. 

Dessutom kan det skilja sig om man är singel eller har en familj när det kommer till att fatta 

                                                 
44 Holmqvist och Sundin, (1989), Kvinnor som företagare-. Osynlighet, mångfald, Anpassning 
45 Amit, R., & Muller, E. (1994). Push and pull entrepreneurship. 
46 Kets de Vries (1977), The Entrepreneurial Personality: A Person at the Crossroads.  
47 Landström. (2005), Entreprenörskapets rötter. 
48 Tidd (2005), Managing innovation- integrating technological, market and organizational change 
49 Landström (2005), Entreprenörskapets rötter. 
50 Holmqvist och Sundin, (1989), Kvinnor som företagare-. Osynlighet, mångfald, Anpassning 
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ett beslut gällande att starta eget.51 Kvinnorna stod för 25 % av landets totala företagande 

under 80-talet enligt en tidigare studie. En orsak till detta kan ha varit att kvinnors företagande 

byggde, och bygger än idag på anpassning till deras familjesituation.52  

 

3.4.3 Erfarenhet  

3.4.3.1 Relevant yrkeserfarenhet 

Olika branscher kräver olika egenskaper, kapitalinsats och kunskaper. Därför kan vissa 

företag startas utan utbildning medan andra kräver detta. Hur väl man kan sitt yrke inom den 

valda branschen är väldigt viktigt. Utbildning och kunskap resulterar i att individen känner 

starkare tillhörighet till sitt yrke och den relaterade marknaden. Individer och bransch 

anpassar sig i stor utsträckning när det kommer till att starta eget. Speciellt bland kvinnor som 

är företagare inom mansdominerade branscher är benägenheten till att anpassa sig större.53

 

3.4.3.2 Tidigare erfarenheter  

Ett internationellt projekt med namnet ERC-projektet (Entrepreneurship Research 

Consortium) har genomfört en undersökning som jämförde och kartlagde de olika individerna 

som startar företag. Sveriges resultat från denna undersökning var bland annat att tidigare 

erfarenheter har betydelse för viljan att starta företag. Undersökningen visade att individens 

tidigare erfarenheter av att starta företag hade en positiv effekt.54 Därför är kunskapen och 

erfarenheten viktig att beakta när det kommer till att starta ett företag. Stöd, förebilder och 

utbildningsnivåer var andra faktorer.55 Kvinnor startar enligt tidigare forskning hellre företag 

när de fått mer erfarenhet och när barnen blivit äldre. Vad gäller tidigare erfarenhet ses detta 

som en vana och att vanan ger en färdighet. Denna färdighet behövs för att producera varor 

eller tjänster som kunden i sin tur är villig att betala för.56

 

                                                 
51 Tidd (2005), Managing innovation- integrating technological, market and organizational change 
52 Holmqvist och Sundin, (2004), Företagerskan.- Om kvinnor och entreprenörskap. 
53 Holmqvist och Sundin, (2004), Företagerskan.- Om kvinnor och entreprenörskap. 
54 Reynolds, P. D. (2000), Sammenligninger mellom land, Magma 3.  
55 Landström (2005), Entreprenörskapetrötter 
56 Holmqvist och Sundin, (1989), Kvinnor som företagare-. Osynlighet, mångfald, Anpassning 
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3.4.4 Omgivning 

3.4.4.1 Offentligt stöd 

Författarna Weasthead och Wright menar att en kombination av faktorer såsom den generella 

ekonomin i samhället, sociokulturen och politik påverkar individens vilja att starta ett eget 

företag. Författarna menar att regeringen kan påverka marknadsmekanismerna och se till att 

de blir mer effektiva. Detta genom att ta bort faktorer som bromsar och försämrar markanden. 

Faktorer såsom krångliga lagar, krav på att kontakta diverse olika institutioner, samt tid och 

pengar som kan spenderas på det administrativa arbetet kan kännas väldigt motbjudande och 

för många skapar känslan av en osäker tillvaro.57 Individer som planerar att starta företag gör 

det som tidigare nämnt i en omgivning som är full av nationella, regionala och lokala 

regelverk. Det finns olika sätt som samhället kan främja och stödja etableringsprocesser för 

individer.
 

Steg 1 – Ökning av motivationen (Påverka): Uppmuntrande och intresse- 

skapande hos individer att starta eget.  

Steg 2 – Starthjälp (Vägleda): Genom att hjälpa och att underlätta för nyföretagande i 

startpunkten bland annat genom att lösa finansiella behov, utbildning samt rådgivning.  

Steg 3 – Riskhantering (Assistera): Genom att göra uppföljningar kan man se på utveckling 

och förstärka de nya företagens överlevnadschanser.58

De föreställningar som redan finns i samhället om de ”traditionella 

hemsysslorna” försvinner dock inte bara för att fler kvinnor börjar arbeta eller starta eget. 

Forskning visar att fler anställer städ- och barnpassningshjälp för att lösa de ”traditionella 

hemsysslorna”. Detta gäller även ensamstående karriärkvinnor. 59

 

3.4.4.2 Kapitalbehov 

Det finns en skillnad mellan personligt risktagande och ekonomiskt risktagande. Ett personligt 

risktagande kan beskrivas som att utsätta sig själv för farliga situationer till exempel som 

bergsklättring, medan ekonomiskt risktagande handlar om kapitalinsats, det vill säga att 

investera finansiellt i företaget.60 Man brukar säga att entreprenörer är i behov av finansiell 

                                                 
57 Westhead, P, Wright, M. (2000), Advances in Entrepreneurship, volume 2. 
58 Nordregio Report (2001), Innovation and learning for competitiveness and regional growth. 
59 Holmqvist och Sundin, (2004), Företagerskan.- Om kvinnor och entreprenörskap. 
60 Wickham (2000), Strategic entrepreneurship – A Decision- Marking Approach to New Venture Creation and 
Management 
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hjälp för tre olika syften; startkapital, spridning av ekonomiskrisk och finansiering under 

tillväxt- och expansionfas.61

 

3.4.4.3 Samhällets syn 

Samhällets syn på entreprenörskap har en stor påverkan på individers val till att starta eget. 

Om synen är negativt kan detta leda till att det startas färre företag medan om synen är positiv 

kan detta motivera fler att starta företag.62 Utbildningen kan därför vara en annan avgörande 

faktor. En person med hög utbildning leder tenderar att prestera mer och med högre mål.63 

Utbildningen spelar en viktig roll när det kommer till uppstart av ett eget företag.64 De 

högutbildade kvinnorna som företagare skiljer sig från andra företagare bland annat genom att 

de sköter sitt företagande mer professionellt än andra kvinnor.65 Individers brist på kunskap 

inom teknik och ekonomi kan ses som ett hinder för många entreprenörer som vill starta 

företag.66 Företagarkvinnor kan ses som en heterogen grupp. Om samhället hjälper till att 

lyfta fram förebilder av företagarkvinnor i olika åldrar, inom olika branscher, med olika 

bakgrund och utbildningsnivå och kvinnor som verkar både nationellt, regionalt och lokalt, 

kan detta leda till att fler kvinnor vill ta sig an företagande. Dessa insatser kan sannolikt 

påverka attityder till företagandet samt även bidra till att synliggöra kvinnors företagande.67

 

 

                                                 
61 Westhead, P, Wright, M. (2000), Advances in Entrepreneurship. 
62 Westhead, P, Wright, M. (2000), Advances in Entrepreneurship. 
63 Tidd (2005), Managing innovation- integrating technological, market and organizational change 
64 Westhead, P, Wright, M. (2000), Advances in Entrepreneurship. 
65 Holmqvist och Sundin, (2004), Företagerskan.- Om kvinnor och entreprenörskap. 
66 Westhead, P, Wright, M. (2000), Advances in Entrepreneurship. 
67http://www.nutek.se/content/1/c4/52/41/kv_for_web_070228.pdf , Att främja kvinnors företagande  
(2007-10-10) 
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4. Resultat  

Detta kapitel kommer att presentera de empiriska resultaten som grundar sig på en 

enkätundersökning gjort på 20 kvinnliga respektive 20 manliga studenter.  

 

4.1 Motivation  

Främsta argument för att starta eget företag

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ekonomiska
möjligheter

Självförverkligande Driva en idé Vara din egen chef

An
ta

l p
er

so
ne

r

Kvinnliga studenter

Manliga studenter

Diagram 1: Främsta argument för att starta eget företag   Källa: Egen 

Man kan genom diagrammet urskilja studenternas främsta argument till att starta ett eget 

företag. De flesta ser självförverkligande som ett incitament till uppkomsten av ett företag, 

åtta av tjugo kvinnliga och sju av tjugo manliga studenter. Genomförandet av något man 

strävar efter är större än ekonomiska möjligheter bland alla studenter. Med hänsyn därtill kan 

man urskilja att det är fler kvinnliga studenter som grundar sitt argument på ekonomiska 

möjligheter. Istället är det fler manliga studenter som startar företag för att driva en idé. Minst 

populärast var fragmentet att vara sin egen överhuvud även om det var fler manliga studenter 

som befann sig i det. 
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Svårighetsgraden med nyföretagande
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Diagram 2: Svårighetsgraden med nyföretagande   Källa: Egen 

Alla har olika argument till varför dem vill starta företag men hur svårt studenterna anser att 

det är med nyföretagande kan vi urskilja i diagrammet. Det framkommer att oerhört många 

studenter anser att processen är svår och krånglig. Fjorton av tjugo kvinnliga och tio av tjugo 

manliga studenter. Det är fler manliga studenter som menar att dem inte alls upplever 

processen krångligt. Det är inte alls många som är opartiska till svårighetsgraden. Endast fyra 

kvinnliga och fem manliga studenter erfar jämbördig åsikt till svårighetsgraden. Det bör 

poängteras att studenterna som ansåg att svårighetsgraden med nyföretagande inte alls var 

svårt hade tidigare erfarenheter inom verksamhetsbedrivning både igenom att det fanns inom 

familjen samt av att själv ha bedrivit ett företag. Dessa utgick att vara två av tjugo kvinnliga 

och fem av tjugo manliga studenter. (se diagram 4: Företagande inom familjen )
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Svårighet med nyföretagande
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Diagram 3: Svårighet med nyföretagande    Källa: Egen 
Oavstående diagram visar att studenterna upplever olika faktorer olika svårt vid start av ett 

eget företag. Majoriteten det vill säga hälften av alla de tillfrågade manliga studenterna anser 

att svårigheten med att starta företag ligger i brist av startkapital. Majoriteten av de kvinnliga 

studenterna som utgör sju av tjugo tycker däremot att det tunna kontaktnätet är en 

föreliggande orsak till att starta företag upplevs svårt. Det är ingen student som upplever brist 

på motivation men fler kvinnliga studenter, tre av tjugo menar dock att de inte besitter 

kunskap om hur man startar företag och upplever därför processen krånglig. Jämfört med att 

fyra av tjugo mannliga som upplever att lagar och regler är komplicerat. 
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4.2 Familj/ Bakgrund 

Företagade inom familjen
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Diagram 4: Företagande inom familjen    Källa: Egen 

Tidigare nämnt erfars olika faktorer olika svårt vid nystartandet av ett företag bland 

respondenterna. Därför föll det naturligt att fråga om det kan underlätta om det förekommer 

företagande inom familjen. Vi kan klart och tydligt genom diagrammet konstatera att de flesta 

menar att det uppstår gynnsammare förutsättningar om företagande existerar inom familjen. 

Endast en av tjugo kvinnlig respektive två av tjugo manliga studenter anser att det inte finns 

någon relevans med familjebindelse och företagande.  
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Diagram 5: Önskad stöd från familjen    Källa: Egen 

Stöd av familjen kan förekomma i olika former. Gällande studenternas önskemål av stöd från 

familjen ansåg en majoritet på tio av tjugo kvinnliga studenter att de skulle föredra hjälp med 

hemsysslor, medan lika många manliga studenter hellre skulle uppskatta moraliskt stöd. 

Endast tio av fyrtio studenter föredrog ekonomiskt stöd. 
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4.3 Erfarenhet 

Tidigare erfarenhet av verksamhetsbedrivning
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Diagram 6: Tidigare erfarenheter av verksamhetsbedrivning   Källa: Egen 

Frågan kring tidigare erfarenhet av verksamhetsbedrivning resulterade i att majoriteten 

bestående av fjorton kvinnliga och tretton manliga studenter inte besitter detta. Fyra av tjugo 

manliga studenter har drivit ett företag ensam, medan fler kvinnliga studenter som omfattar 

fyra av tjugo har valt att driva detta tillsammans med någon.  

Väsentligheten av relevant yrkeserfarenhet 
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Diagram 7: Väsentligheten av relevant yrkeserfarenhet   Källa: Egen 

Vad gällande kravet relevant yrkeserfarenhet vid nyföretagande anser sjutton av tjugo 

kvinnliga och elva av tjugo manliga studenter att det är väsentligt. Det vill säga att det är 

betydligt fler manliga studenter som inte ser någon relevans med yrkeserfarenhet vid 

nyföretagande. 
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4.4 Omgivningen 

Akademisktbakgrunds påverkan av nyföretagande
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Diagram 8: Akademisktbakgrunds påverkan av nyföretagande   Källa: Egen 

En akademisk bakgrund underlättar inte nyföretagandet enligt arton av tjugo manliga 

studenter. Medan lika många kvinnliga studenter anser att det underlättar nyföretagandet. 

Tillräcklig information kring nyföretagande
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Diagram 9: Tillräcklig information kring nyföretagande    Källa: Egen 

Informationssökning för nyföretagande sker på olika sätt. En stor källa är numera skolan. Men 

anser studenterna att det förekommer tillräckligt med information från skolan för att starta och 

driva ett företag. Diagrammet visar en markant avvikelse, vilket tyder på brist på tillräckligt 

informationsflöde. Det är ynka nio av fyrtio studenter som tycker att det tillfyllest.  Det 

förekommer ingen utmärkande könsrelaterad skillnad mellan studenterna. De flesta tycker 

samma sak. 
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Önskade förbättringar inom utbildningen 
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Diagram 10: Önskade förbättringar inom utbildningen   Källa: Egen 

Det framgår från tidigare figur; tillräckligt med information kring nyföretagande att det är 

relativt många som anser att informationsflödet från skolan inte är tillräcklig. Därför var 

följdfrågan Vad kan då göras för att utbildningar skall förbättras? En generell översikt av 

diagrammet kan vi konstatera att det förekommer olika element till förbättring. Majoriteten av 

de manliga studenterna som utgör sju av tjugo anser att mer information om hur man driver 

eget behövs medan de flesta utav de kvinnliga studenterna vill ha mer hjälp vid starten och 

mer information om hur man startar eget. Däremot är positiva exempel från verkligheten att 

föredra av bägge könen. Positiva exempel i form av personer som kan redogöra hur de har 

gått till väga för att lyckas starta och driva ett framgångsrikt företag. Många kvinnliga 

studenter vill även ha mer personlig rådgivning och vägledning medan de manliga studenterna 

finner att information om företagsfinansiering är i intresse. Förutom alla nämnda faktorer så 

finns det även önskemål om att utöver all relevant information, i praktiken kunna starta ett 

företag och försöka hålla det vid liv. 
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Befintlig kunskap kring stödtjänster
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Diagram 11: Befintlig kunskap kring stödtjänster   Källa: Egen 

Förutom all väsentlig kunskap om nyföretagande som kommer från skolan finns det även 

information utifrån. Känner studenterna till stödtjänsterna som försöker främja 

nyföretagandet. Diagrammet visar att majoriteten har ingen direkt förkänning om existerande 

stödtjänster. Det är fler omedvetna manliga studenter än kvinnliga. Det är tolv av tjugo 

kvinnliga och femton av tjugo manliga studenter som saknar vetskap. 

Assistans vid förverkligande av en affärsidé
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Diagram 12: Assistans vid förverkligande av en affärsidé   Källa: Egen 

Det är väldigt få studenter som vänder sig till stödtjänster för att förverkliga en affärsidé. En 

omfattande översikt av diagrammet kan vi fastlägga att de allra flesta skulle vända sig till 

släkt och vänner. Även om det är många studenter som skulle vända sig till släkt och vänner 

är det fler manliga än kvinnliga studenter.  Istället är det fler kvinnliga studenter som vänder 

sig till stödorganisationer. Allra flest till nyföretagarcentrum jämväl till Nutek och Almi 

företagspartner. 
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 Önskad hjälp vid start av eget företag
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Diagram 13: Önskad hjälp vid start av eget företag   Källa: Egen 

Diagrammet redogör vad studenterna främst skulle söka/ sökte vid start av eget företag. Åtta 

av tjugo manliga studenter är framför allt intresserade av ekonomiskhjälp i form av bidrag och 

lån. Jämfört med kvinnliga studenter som endast var fem av tjugo. De mannliga studenterna 

skulle även uppskatta information kring skatt och moms. Tretton av tjugo kvinnliga respektive 

sju av tjugo mannliga studenter är intresserade av att komma i besittning av all information 

som går att erhålla. De kvinnliga studenterna ansåg även att ekonomisk hjälp i form av bidrag 

och lån samt rådgivning och vägledning faller dem i intresset. 
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5. Steget till handling 

Vi kommer i detta avsnitt koppla ihop den bearbetade empirin med teorin som vi tidigare har 

presenterat. Analysdelen utgår från strukturen i vår referensram och är uppdelat i fyra delar; 

motivation, familj/bakgrund, erfarenhet och omgivning. Dessa delar kompletteras även av 

personliga intervjuerna med Melissa Melki och Alev Tutuncu, samt e-post intervjuerna med 

Annika Rosing från Nutek och Theres Sundberg från Drivhuset. 

 

5.1 Motivation  

För att se vilka de främsta drivkrafterna var vid val av att starta eget ställde vi frågor om 

studenternas personliga argument till eget företagande, svårigheter vid start av eget samt 

svårighetsgraden. De utmärkande iakttagelserna som vi fann av den insamlade empiri var att 

studenternas främsta argument för att starta ett företag är av självförverkliganden.  Därnäst är 

det av ekonomiska möjligheter, men även för att driva en idé. Minst populärast är argumentet 

att vara sin egen chef. Dessutom är oerhört många som upplever nyföretagande som en svår 

och komplicerad process. Dock är det fler manliga studenter som inte alls upplever detta. En 

annan iakttagelse var att svårigheten med att starta företag är väldigt individuellt. De flesta 

manliga studenter ansåg att startkapital var den största orsaken medan majoriteten av de 

kvinnliga studenterna saknade kontakter. 

Om vi utifrån variabeln ”Bruzelius och Skärvads motivation” ska analysera de 

kvinnliga studenternas främsta argument för att starta eget.  Genom att studera enkätsvaren 

visade det sig att studenternas främsta drivkraft till att starta eget företag var av 

självförverkligande av en idé och ekonomiska möjligheter. Vi såg ingen direkt könsrelaterad 

koppling till det empiriska resultatet.  Därför tror vi att det snarare är individuellt och faktorer 

som ålder, vilka omständigheter eller vilken livsstil man har kan påverka främsta argumentet 

till eget företagande. En individ som innehar en god ekonomisk ställning kanske snarare vill 

förverkliga en idé, medan en annan ser eget företagande som en ekonomisk möjlighet. Vilket 

även Bruzelius och Skärvads motivationsmodell tyder på. Då motivation blir en utgångspunkt 

till att individen gör ett val och därför kan motivation finnas i olika grader hos olika individer, 

beroende på ändamålet. Dessutom kan individens handlingar vara motiverade av flera 

drivkrafter på en gång.  Självförverkligandet bland de kvinnliga studenterna kan grundas på 

viljan att prestera något för att på så vis bevisa att de är dugliga för sig själv men även för 
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andra sin omgivning. Detta kan kopplas samman med författaren McLelland som även 

poängterar att prestationsmotivet inte är sammankopplat med belöning utan snarare med 

utmaning och tillfredställelse. Påståendet styrks även av enkätundersökningen som visar att 

ett flertal kvinnliga studenter hellre ser självförverkligande än ekonomiska möjligheter som en 

drivkraft.  

Utifrån våra personliga intervjuer fick vi djupare förståelse kring motivation och 

prestation. Båda respondenterna tyckte att motivation var en form av drivkraft som kom 

inifrån och som driver en till att prestera bättre. Både motivation och prestation skiljer sig åt 

från individ till individ beroende på ändamålet. Därför kan man finna en stark koppling 

mellan motivation och prestation, med andra ord, om man är mer motiverad presterar man 

bättre. Trots detta är prestation och motivation som vi tidigare har nämnt, väldigt individuellt 

beroende på ändamålet.  

Melissa Melki:  ” Jag vill starta företag pga. ekontomiska möjligheter. Men 

företaget skall baseras på en idé som jag drömt om att få förverkliga. ” 

Alev Tutunc:  ”Jag vill testa att driva en idé som en hobby verksamhet till 

att börja med.” 

Enkätsvaren angående argumenten för start av eget visar en koppling till push 

och pullfaktorer. Detsamma gäller svårighetsgraden och vad som studenterna ansågs vara 

svårast med att starta ett företag.  På enkätsvaren kan vi även se att studenterna ansåg att 

processen är svår och krånglig, och utav dessa var det fler kvinnliga studenter. Dessutom 

kunde vi konstatera att de som ansåg att processen inte direkt var svår även var individer som 

tidigare har startat företag. Kopplingen till push- och pull-faktorerna som vi fann, var att valet 

att starta eget påverkas av flera av dessa faktorer och sker oftast av personliga skäl. Push- 

faktorerna sägs vara tvingande och pull faktorerna är det som lockar en till att starta ett 

företag. 

Om vi kopplar samman vår egen modell av push- och pull-faktorer med 

enkätsvaren ser vi att de största pull-faktorerna är självförvekligande och ekonomiska 

möjligheter, medan push-faktorerna visade sig vara att det upplevs krångligt att starta ett eget 

företag men även avsaknad av startkapital och kontaktnät. Manliga studenter oroar sig inte 

lika mycket som de kvinnliga studenterna för bindande av kontaktnät. Detta kan visserligen 

grunda sig på att de flesta företag drivs av män vilket medför att män lättare skapar kontakter. 

Dock är det mer bekymmersamt att färre kvinnor är verksamhetsbedrivare. Samtidigt visar 

tidigare studier att kvinnor inte startar företag i samma uträckning som män och därför kan 
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kontaktnätet inte vara lika brett. Att våra kvinnliga studenter inte ser startkapital som ett 

bekymmer vilket dem manliga studenterna gör, kan grunda sig på att staten försöker främja 

företagandet, speciellt bland kvinnor genom diverse stöd riktade till denna grupp. Detta 

framgick även i de personliga intervjuerna. 

 

Melissa Melki: ”För att man skall lyckas behöver man rätta kontakter, även 

om staten hjälper till med bidrag måste man se till att hosta upp startkapital.” 

Alev Tutunc: ”Både starkapital och kontakter är nödvändiga då man 

startar eget, utan dessa är det nästintill omöjligt.” 

 

Enligt enkätsvaren var det ingen direkt skillnad mellan könen gällande synen på 

lagar och regler som en svårighetsfaktor vid valet att starta eget företag. Både ansåg detta som 

måttligt stort hinder. Detta kan bero på att det kan vara avskräckande att inte besitta kunskap 

kring nyföretagande vilket i sin tur kan komma att hämma starten av ett nytt företag. Enligt 

författaren Landström karaktäriseras entreprenören som en måttfull risktagare med starkt 

självförtroende och som en självständig problemlösare med individuellt ansvarstagande. 

Utifrån detta perspektiv kan svårigheterna (till exempel lagar och regler) ses som en måttlig 

pushfaktor, eftersom svårigheterna ses mer som en utmaning och entreprenören tar sig an 

detta med måttlig tvingade känsla.  

Denna figur visar en kort sammanställning av de kvinnliga studenternas enkätsvar gällande 
deras främsta push och pull-faktorer, som i sin tur ska leda till individens handlande.  
 
IDÈ    HANDLING  
 UTLÖSANDE FAKTORER 

  Figur: 6 Utlösande faktorer    Källa: Egen sammanställning 

Push faktor Pull faktor 

1.Kontaktnät 1.Självförverkligande 

2.Startkapital 

 

2.Ekonomiska möjligheter 
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5.2 Familj/ Bakgrund 

För att se huruvida individen som skall starta ett eget företag påverkas av sin familj och 

bakgrund, har vi ställt frågan om de anser att det kan underlätta om det finns 

företagsverksamhet inom familjen, samt om stödet från familjen har någon betydelse. 

Enkätsvaren visade att majoriteten menar att det uppstår gynnsammare förutsättningar om 

företagande existerar inom familjen. Ett argument bland dem som inte höll om detta skulle 

kunna vara att företagande inom familjen kan medföra en motarbetande faktor i och med att 

man alltid kommer att jämföras med denna familjemedlem. Man kan även ha olika åsikter i 

vissa samhang gällande företagsbedrivning. Författaren Kets de Vries betonar att det är 

väldigt viktigt hur föräldrar bemöter och uppfostrar sina barn. Detta på grund av att 

föräldrarnas attityder och värderingar har ett stort inflytande på barnets framtida beslut. Om 

då företagande ses som ett alternativ till anställning är sannolikheten större att barnet i 

framtiden väljer att starta och driva ett företag. 

Utifrån tidigare studier inom entreprenörskap kunde vi konstatera att familjen 

har en stor betydelse. Forskningen visar att individer med föräldrar som är egenföretagare 

oftare tenderar till att starta eget. Studier visar även att dessa föräldrar beter sig som förebilder 

och stöd. Stödet från familjen kan förekomma i olika former. Majoriteten bland de kvinnliga 

studenterna ansåg att hjälp med hemsysslor skulle stödja nyföretagande, medan lika många 

manliga studenter ansåg att de skulle uppskatta moraliskt stöd.  

Utifrån våra personliga intervjuer med Melissa Melki och Alev Tutuncu fick vi 

djupare förståelse kring familjens och bakgrundens betydelse. De ansåg att det finns ett 

samband mellan familjens bakgrund och valet att starta eget, vilket även Annika Rosing från 

Nutek och Theres Sundberg från Drivhuset höll med om. Detta på grund av att om man växer 

upp med företagande kring sig gör det att företagandet blir synliggjort och normaliserat som 

ett alternativ till anställning. Som tidigare nämnts är det mer troligt att en individ startar eget 

om det förekommer inom familjen. Samtidigt måste ett positivt bemötande från hushållets 

sida förekomma, detta eftersom motivation, stöd och förebilder då finns tillhanda. Från 

personliga intervjuerna framkom det att bland individer som saknar detta kan svårigheter i 

form av brist på kunskap och avsaknad av förebilder förekomma. I sin tur kan det leda till att 

individen kanske inte får den vägledning som behövs, vilket även kan resultera i avsaknad av 

förståelse för eget företagande.  

Våra kvinnliga respondenter var eniga om att familjen tar mycket av ens tid och 

detta kan i stor utsträckning påverka valet att starta eget.  
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Idag byggs kvinnornas karriärer ofta upp av en balans mellan arbets- och 

familjeliv, där deras karriär blir beroende av hur de kombinerar dessa två. Detta innebär stora 

påfrestningar då kvinnan traditionellt sett varit den som haft huvudansvaret för hemmet, vilket 

fortfarande till stor del lever kvar. Theres Sundberg från Drivhuset ansåg att manliga 

företagare gör statistiskt fler konkurser men skapar högre vinster i sina företag, vilket hon tror 

kan spåras till riskbenägenheten.  

Utifrån detta kan vi konstatera att den återkommande variabeln är stöd, det vill 

säga att kvinnor är i större behov av stöd.  Om då dessa kvinnor skulle få hjälp med 

hemmasysslor skulle sannolikheten vara större att de startar ett eget företag, speciellt i början 

av processen då mer fokus kan tillägnas start av företaget. Enkätsvaren visade att männens 

främsta behov var moraliskt stöd, vilket kan baseras på att de inte bär ansvar för hemmet i 

samma utsträckning som kvinnan och därför kan ägna mer tid åt sitt företag.  

Vidare ser vi en stark koppling mellan svaren från våra personliga intervjuer och 

tidigare forskning, det vill säga att förebilder och stöd är oerhört viktigt vid valet av att starta 

eget. Detta kan bero på att rädslan minimeras eftersom man har någon att rådgöra med. Man 

kan rådgöra med någon som har passerat det stadiet som personen i fråga befinner sig i.  

Även självtilliten har betydelse, vilket framkom vid våra personliga intervjuer. 

Om individer tror på sig själva och sin kapacitet kan de bli framgångsrika trots motgångar. 

Man kan därför konstatera att föräldrar, vänner och lärare har en stor inverkan på individens 

framtida val. Förutsatt att de teorier och studier som vi presenterat tidigare rörande familj och 

bakgrund stämmer bör man kunna inspirera och utbilda studenterna, mer specifikt kvinnliga 

studenter till att i större utsträckning vilja starta eget. Detta med underlag av tidigare 

forskning som visar på att kvinnor tenderar att behöva stöd och uppmuntran i högre 

utsträckning än män med tanke på familjeomständigheterna.  

 

5.3 Erfarenhet 

Vi har förstått att det är lättare att starta ett företag om man har tidigare erfarenheter och 

därför var det intressant för oss att se om tidigare erfarenhet skiljer sig mellan de manliga och 

kvinnliga studenterna och om de anser att det är viktigt med relevant yrkeserfarenhet. Genom 

enkätundersökningen kan vi konstatera att det inte framkommer några avsevärda skillnader 

mellan könen. Många har ingen erfarenhet av verksamhetsbedrivning vilket är helt normalt 

med avseende på vår målgrupp, vilken består av många studenter som inte hunnit ut på 

arbetsmarknaden ännu. Hos de respondenter som svarande att de hade haft tidigare 
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erfarenheter kring verksamhetsbedrivning visades en koppling till åldern. Dessa personer var 

mellan 25-30 år. Vår tolkning är att dessa haft möjligheten att inskaffa sig branscherfarenhet 

innan de påbörjat sina studier. Samtidigt var det fler av de manliga respondenterna som själva 

hade startat eget tidigare, medan fler av de kvinnliga respondenterna hade startat eget med en 

kompanjon. Detta kan tyda på att kvinnor är mindre riskbenägna och inte fullständigt vågar 

starta ett eget företag själv. Förutsatt att tidigare studier och forskning stämmer vad gäller att 

kvinnor tenderar att starta eget när de fått mer erfarenhet samt när barnen blivit äldre, 

överensstämmer detta med våra resultat från enkätundersökningen.  

För att få en djupare förståelse kring faktorer som påverkar viljan att starta ett 

företag ställde vi frågor om hur tidigare erfarenhet underlättar steget från tanke till handling. 

Vi frågade även om de har varit i kontakt med någon som driver ett eget företag och om 

kontakten har influerat deras inställning till eget företagande. Att tidigare erfarenhet 

underlättar steget från tanke till handling är alla ense om. De som har företagare i sin närmaste 

omgivning startar företag i större utsträckning än de som inte har det anser Theres Sundberg 

från Drivhuset. 

  Melissa Melki och Alev Tutuncu delade åsikten om att erfarenhet leder till att 

det inte känns främmande när man skall starta eget, vilket i sin tur ökar självsäkerheten som är 

grunden till en effektivare handling. Detta kan styrkas med Theres Sundberg från Drivhuset 

som anser att tidigare erfarenhet av verksamhetsbedrivning leder till att man känner till 

spelreglerna, vet hur branschen fungerar och har ofta ett etablerat nätverk att utnyttja. 

Visserligen är det en fördel att ha tidigare erfarenheter av en bransch men att inte vara 

inskolad i en bransch kan istället ha de fördelarna att individen ser branschen och dess 

möjligheter ur ett annat perspektiv. Genom detta kan nya lösningar och förhållningssätt växa 

fram både för individen samt markanden.  

Betydelse av relevant yrkeserfarenhet varierar mellan olika branscher. 

Enkätsvaren tydde på att det var fler kvinnliga studenter som ansåg att det är viktigt med 

relevant yrkeserfarenhet medan majoriteten av de manliga studenterna ansåg motsatsen. Detta 

kan återigen kopplas till riskbenägenheten, att män ses vara en aning djärvare än kvinnor.  

Melissa Melki och Alev Tutuncu har varit i kontakt med individer som redan 

driver ett företag. Det har i sin tur påverkat respondenterna i den bemärkelsen att de upplever 

att det finns någonstans man kan vända sig till för vägledning men även som förebilder. I den 

teoretiska delen framkommer det även att detta påverkar individen gällande start av eget 

företag. Samtidigt som svaren från våra kvinnliga respondenter tyder återigen på att kvinnor 

inte är lika riskbenägna. Kvinnor vill i högre utsträckning än män, vara säkra på att det som de 
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skall göra är genomtänkt. Våra funderingar kring vad detta beror på är att genom historien har 

män ansetts vara den naturliga ledaren och har i chefsrollen accepterats av samhället på ett 

helt annat sätt än kvinnor. Vi anser att de normer och värderingar som förekommer i 

samhället ställer högre krav på kvinnligt företagande, eftersom man genom historien inte 

ansett att kvinnor är naturliga ledare.  

 

5.4 Omgivning 

För att se vad studenterna ansåg om sin omgivning ställde vi frågor om den akademiska 

bakgrunden har någon betydelse för nyföretagsamhet, om skolorna tillför tillräcklig med 

information, samt vad de ansåg kunde förbättras både skolor och i samhället, det vill säga 

deras omgivning. En av utmärkande iakttagelserna som vi fann av den insamlade empiri var 

att svaren skiljde sig åt gällande den akademiska bakgrundens betydelse. Där majoriteten av 

de kvinnliga studenterna ansåg att det är vikigt, medan de manliga studenterna svarade 

motsatsen. Kunskapsavsaknad kan även definieras som osäkerhet vilket i sin tur kan leda till 

att presentationsförmågan minskar, samt att personen i fråga väljer en ”säkrare” väg, det vill 

säga föredrar anställning framför egen verksamhetsbedrivning. Detta styrks av författaren 

Tidds argumentation om att en person med hög utbildning presterar på ett betydligt högre sätt. 

Eftersom vår målgrupp är högskolestudenter var det intressant för oss att veta om studenterna 

tycker att tillräcklig information om verksamhetsbedrivning har förekommit inom deras 

högskoleutbildning. Det skiljde sig inte markant mellan de kvinnliga och de manliga 

studenternas svar. Båda grupperna ansåg att en positiv syn till entreprenörskap och 

information kring verksamhetsbedrivning förekommer på högskolan. Dock ansåg de att 

informationen inte är tillräcklig för att starta ett företag. Enligt de tidigare studier som vi har 

presenterat framkommer det att utbildning och kunskap har en inverkan på individen på så 

sätt att denna känner starkare tillhörighet till sitt yrke och utifrån detta lättare kan anpassa sig 

till markanden.  

Det finns för närvarande ett stort intresse för entreprenörskap i skolan och 

många lärosäten arbetar med att utveckla detta även om det går långsamt framåt.  

Entreprenörskapsutbildningar stärker studenternas förmåga att våga utveckla och driva sina 

idéer, men även om dessa utbildningar blir allt vanligare är förbättringar nödvändiga. Åsikten 

om förbättring inom utbildningen är väldigt individuellt, beroende på vilket fas studenterna 

befinner sig i. Detta för att det finns starka indikationer på att entreprenöriella utbildningar 
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genererar fler samt att utbildningarna ökar chanserna till entreprenöriell framgång hos 

studenterna. De manliga studenterna ville ha mer praktiskt information. Detta kan tyda på att 

de manliga studenterna verkar ha passerat stadiet om hur man startar ett eget företag eller så 

anser de teorin som mindre viktigt. Bland de kvinnliga studenterna ansågs det däremot att mer 

personlig rådgivning och vägledning skulle behövas.  För att åstadkomma detta bör en ökning 

av de entreprenöriella aktiviteterna på dagens universitet och högskolor finnas samt även fler 

entreprenöriella förebilder. Detta kan i sin tur resultera i att studenternas vilja till att starta 

eget ökar. Stödet från skolan bör förmedlas så att studenterna själva skall se sig som 

framtidens entreprenörer.  

För en maximal effektivitet bör man därför ta hänsyn till studenternas 

synpunkter och assistera dem med den hjälp de är i behov av. Genom våra personliga 

intervjuer fick vi en djupare förförståelse för de kvinnliga studenternas syn på saken.  

 

Melissa Melki: ” Fler projektarbeten, där vi får chans att starta ett riktigt 

företag och sedan genom åren försöka hålla den vid liv.”  

Alev Tutuncu: ”Det bör finnas företag som har mentorprogram som ser till 

att fler ungdomar kommer igång och vägleder dessa. ” 

 

Annika Rosing från Nutek och Theres Sundberg från Drivhuset delar åsikten om att 

entreprenörskap bör tas upp i hela skolsystemet. Theres Sundberg från Drivhuset menar även 

att det är viktigt att alla studenter oavsett utbildning får möta förebilder, det vill säga 

företagare i den bransch de studerar inom. På så sätt skulle det finnas en möjlighet att erhålla 

riktad utbildning och vägledning inom företagande, samt att karriärvägledare är aktiva i att 

belysa såväl anställning som eget företagande ur en karriäraspekt.  

Vi ser en stark koppling till tidigare forskning då positiva insatser från 

samhällets håll kan påverka attityder till företagandet samt även bidra till att synliggöra 

kvinnors företagande. Förutom all väsentlig kunskap om nyföretagande som skolorna kan 

bistå med finns det även andra informationskällor i omgivningen. Det har satsats och satsas 

stora resurser i form av olika stödtjänster på att få fler att prova sina idéer och lyckas. Av den 

orsaken föll det sig naturligt att undersöka studenternas vetskap om stödorganisationer och 

dess stödsystem, samt i sådana fall om de har varit i kontakt med dessa. Det var ofattbart 

många som saknade vetskap om att det existerade stödorganisationer. Visserligen finns det en 

mängd information på nätet för en aktivt sökande men som det framkommer från vår studie är 

informationen ändock bristfällig. Eftersom många inte känner till att det finns 
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stödorganisationer var det även intressant att veta vem dessa personer vänder sig till för att 

förverkliga sin affärsidé. Det visade sig att majoriteten av de tillfrågande främst skulle vända 

sig till släkt och vänner i första hand. Här visade enkätundersökningen att andelen var högre 

bland de manliga studenterna. Detta kan grunda sig på att den svenska staten har 

uppmärksammat främjande av kvinnors företagande. En annan iakttagelse är att beroende på 

vilken typ av verksamhet man vill starta vänder man sig till den person som är närmast ens idé 

för att få en mer personlig skräddarsydd hjälp. Det finns en tendens till att sådana personer 

oftast återfinns bland släkt och vänner, vilket resulterar i att det uppkommer ett bortfall bland 

dessa som saknar ett sådant socialt nätverk. För att undvika detta bortfall är det ytterst viktigt 

att lyfta fram verksamhetsbedrivning ännu mer i vardagen, vilket även stärks av Annika 

Rosing från Nutek som påpekade att företagande skulle öka om fler fick tillgång till 

information och rådgivning.  

Individer som planerar att starta företag gör det i en omgivning som är full av 

regelverk på nationella, regionala och lokala nivåer. Individers brist på kunskap kan ses som 

ett hinder för många entreprenörer som vill starta företag menar författarna Westhead och 

Wright. Det framkommer även statistiskt att det råder tunt nyföretagande bland unga trots 

viljan att starta eget har ökat. Samhället kan genom att öka motivationen, vägleda vid 

nyföretagarstarten och assistera genom att främja och stödja etableringsprocesser för 

individer.  

Vår strävan efter att undersöka samhällets främjande av kvinnligt företagande 

gjorde att vi ville undersöka vad våra kvinnliga respondenter ansåg var anledningen till detta.  

 

Alev Tutuncu trodde att det kunde bero på; ”(…) en eftersträvan av en 

jämnare könsfördelning inom näringslivet, även om staten strävar efter en jämnare 

könsfördelning inom näringslivet skall kvinnor inte särbehandlas. Jag tycker att alla ska 

få hjälp efter sin egen behov.”  

 

Hänsyn till tidigare studier som tyder på att rådgivning och information 

underlättar för nyföretagande stämmer överens med respondenternas svar. På grund av att det 

förekommer informationsbrist från omgivningens sida, leder detta naturligt till att många 

vänder sig till släkt och vänner. Samtidigt som de som inte vet vart det skulle vända sig till 

skulle detta resultera i att många studenter som har drömmer om en idéförverkling inte vet 

vart de skall vända sig. Det är därför företagandet bör normaliseras och därmed skulle även 

bortfallet minska. De som har idéer skulle ta dessa ett steg närmare genomförande om de 
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visste att det fanns aktörer i samhället som kunde fungera som rådgivning och vägledning. 

Theres Sundberg från Drivhuset anser att man kan förenkla nyföretagandet för kvinnor genom 

att informera om möjligheten, diskutera företagande som möjlighet samt låta dem komma i 

kontakt med förebilder. Att se över regelverken och de sociala stödsystemen kan också bidra 

till att fler unga kvinnor startar företag, vilket även överstämmer med författarna Weasthead 

och Wrights påstående om regeringens påverkan på marknadsmekanismerna. Regeringen kan 

ta bort faktorer som bromsar och försämrar marknaden såsom krångliga lagar, krav på att 

kontakta diverse olika institutioner, samt tid och pengar. Dessa kan vara anledningar till 

varför många inte vågar starta eget. Utöver all typ av hjälp är ekonomiska hjälpen en viktig 

faktor. Anställning innebär ekonomisk trygghet, då man får en fast inkomst månad efter 

månad. Enligt Westhead och Wright är nystartare i behov av finansiell hjälp som startkapital, 

spridning av ekonomisk risk och finansiering under tillväxt- och expansionsfasen. 

Startkapitalet brukar vara det svåraste för många nyexaminerade studenter som då oftast är 

förstagångsföretagare. När då dessa ansöker om lån, är det oftast så små summor att banker 

tycker att det är ointressant. Att många kvinnor även är verksamma inom handel och 

servicebranscher gör inte saken bättre. Ur bankens kreditperspektiv betraktas dessa branscher 

som högrisk. Sammantaget gör detta att kvinnor har mycket svårt att få pengar till sin 

affärsidé, vilket hämmar kvinnornas övergång från tanke till handling. Staten har visserligen 

genom diverse stöd och bidrag underlättat för kvinnorna, om man dock ser på statistiken anser 

vi att det inte är tillräckligt. Om staten inte gör det enklare för nyföretagande kommer antalet 

nyföretagare alltid vara få i antalet.  

Sammanfattningsvis ser vi utifrån våra empiriska data att det finns ett starkt 

intresse bland studenter att starta eget. Vi ser även att det förekommer informationsbrist som 

hämmar dem att starta eget. Det är därför omgivningen har den avgörande rollen, mer 

specifikt utbildningsväsendet från grundskolan till universitet och högskolor. Vi ser därav en 

stor koppling till vår referensram. Varje teori som vi har använt oss av har varit ett fullt 

användbart verktyg för att på ett övergripande sätt se på vilka faktorer som påverkar individen 

att ta steget från tanke till handling. Vi ser även att ingen teori ger ett fullständigt svar utan 

används endast som en riktlinje för att skapa förståelse.  
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6. Slutsats  
I detta avsnitt kommer vi att besvara uppsatsens problemformulering. Ett litet stycke om 

praktiska implikationer tas upp berörande nyföretagande. Därefter för vi en avslutande 

diskussion kring ämnet samt presenterar våra förslag för fortsatt forskning.  

 

Vi har kunnat konstatera att både kvinnliga och manliga studenter förknippar 

egenföretagandet med osäkerhet och därför vill många inte starta eget. Dock visar 

undersökningen att osäkerheten hos de kvinnliga studenterna var procentmässigt högre. 

Utifrån teorin och verkligheten kan vi konstatera att kvinnliga studenter är mindre 

riskbenägna än sina manliga kollegor och därmed behöver mer stöd utifrån omgivningen.  

Vidare framkommer det att en ökad kunskap kring företagande skulle öka 

drivkraften och motivationen som i sin tur leder till att fler startar eget.  Därför bör 

studenternas vilja att förverkliga sina idéer fångas upp i utbildningen och på så vis praktiskt 

visa hur det är möjligt att förverkliga sina idéer. Detta kan ge studenterna ett självförtroende 

som vi ser saknas hos somliga utav de kvinnliga studenterna i vår undersökning. Detta 

självförtroende och självtillit anser vi kan leda till att fler vågar satsa på sina idéer och tro på 

sig själva Genom att öka den institutionaliserade kunskapen om egenföretagandet kan även 

detta leda till att fler vågar ta steget från tanke till handling och se sig själva som 

entreprenörer. Ett uppmuntrande till egenföretagande och en förmedling av hur det är att driva 

eget företag måste finnas. Detta för att visa studenterna att anställning inte är det enda 

alternativet utan att det finns alternativa karriärvägar, som ett exempel egenföretagare. 

En attitydförändring kring företagande bör även finnas från omgivningens sida. 

Genom att ändra på regelverk kan det egna företagandet normaliseras och detta skulle kunna 

leda till att flera skulle starta eget. Mycket utav det empiriska underlaget tyder på att kvinnor 

är mindre riskbenägna än män därför skulle kanske dessa förändringar kan i sin tur leda till att 

risker minimeras och fler kvinnor vågar gå från tanke till handling.  

Omgivningen tillför enligt oss en neutral bild av företagande som påverkar både 

de kvinnliga och manliga studenterna. Om omgivningen däremot skulle förmedla en 

positivare bild av entreprenörskap och det egna företagandet skulle studenternas 

självförtroende stärkas och i sin tur öka studenternas vilja att starta eget.  

Studien visade även att de kvinnliga studenterna saknar rådgivning och 

vägledning vid start av eget. Därav har vi kunnat konstatera att kvinnliga studenter behöver 
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mer information och vilket utbildningsväsendet har möjlighet att påverka. Detta med tanke på 

att studenterna befinner sig i en omgivning med kunniga och potentiella personer som kan 

vara en bra resurs för studenterna, då de kan testa idéer och samtidigt få råd.  

Det framkom även utifrån undersökningen att de kvinnliga studenterna är 

beroende av förebilder, vilket kan tyda på att det inte kändes lika naturligt att bli företagare 

om man främst ser manliga entreprenörer runtomkring sig. Genom fler entreprenöriella 

aktivitetsinslag i dagens utbildning i form av workshops kan studenterna dra lärdomar av 

varandras erfarenheter och samtidigt utgöra ett stöd.  

Utifrån undersökningen framkom det att den traditionella kvinnobilden inte är 

lika relevant utan att det handlar om de kvinnliga studenternas personliga attityd till 

egenföretagande. Därav är den huvudsakliga faktorn som påverkar dessa kvinnliga studenter 

till att starta eget hur deras attityd till egenföretagande ser ut. Det måste förekomma en vilja 

från dem själva att starta och driva. I slutändan är det trots allt individens drivkraft och 

individen själv som måste vilja, våga och riskera.  

 

6.1 Praktiska implikationer för framtida forskning 

Informationsbrist från omgivningen, mer specifikt från utbildningsväsendet framkom tydligt 

ur denna studie. Genom att utbildningsväsendet skulle främja entreprenörskap och 

egenföretagande skulle det i sin tur underlätta för många, inte enbart för kvinnor som vill 

starta företag. Detta genom att ha mer information om hur man startar ett företag och driver 

ett företag. Studenterna ville ha mer information om vart man kan få rådgivning, ekonomisk 

hjälp samt om lagar och regler.   

Efter att vi genomfört vår studie förstår vi att en positivare inställning till 

företagande i Sverige bör finnas för att förändringar skall kunna ske. Statliga organ och 

attityder i omgivning bör uppmuntra snare än motverka framväxten av nya företagare. De 

entreprenöriella inslagen i utbildningar tror vi kan påbörja en förändringsprocess som inte 

enbart rör sig kring utbildning utan även andra delar av omgivningen såsom lagar och regler. 

Om utbildningarna lyckas öka det entreprenöriella tankesättet och uppmuntra fler till att se 

egenföretagande som ett alternativ till anställning kommer detta leda till en stor förändring i 

dagens samhälle, det vill säga att fler företag kommer att startas.  

  Visserligen är det en oerhört komplex och svår insats att försöka förändra 

attityder. Trots detta anser vi att om det blir accepterat att misslyckas kommer fler att våga 

satsa och med kommer det att ske en ökning av egenföretagande. Därför kan vi avslutningsvis 
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säga att flera entreprenöriella inslag kan leda till en attitydförändring gentemot företagande 

och därigenom normaliseras det egna företagandet. Slutresultatet skulle vara att antalet 

egenföretagare i samhället skulle öka.  

 
 

6.3 Förslag för fortsatta studier 

Att kvinnligt företagande är ett hett ämne är ett faktum. I media lyfts det ständigt och diskuteras 

intensivt kring ämnet. Många undersökningar har gjorts och fler böcker än någonsin tidigare har 

publicerats. Under undersökningens gång har vår kunskap kring ämnet utvecklats och vi har 

kommit i underfund med att det finns dussintals aspekter man kan forska vidare kring.  

Utifrån vårt resultat kapitel väcktes till ytterligare frågor kring starta eget företag bland kvinnor: 

• Vad händer med alla kvinnor som inte har företagare i omgivningen? Samt inte 

besitter kunskaper om vilka organisationer det finns i samhället för att främja 

företagandet? Är det dessa kvinnor som inte kan ta sig över tröskeln? Är det dessa 

som inte kan gå från ide till handling? 

 

Stödorganisationer är ofta den ”professionella” hjälpen kvinnor vänder sig till för att få mer 

kunskap och hjälp. Vilket innebär att organisationerna får en viktigare roll för kvinnornas 

motivation att starta ett eget företag.  För att främja kvinnornas företagande behöver kanske 

stödorganisationer och entreprenörsutbildningar arbeta mer med att nå ut till fler kvinnor. 

Det skulle därför vara intressant att se hur stödorganisationernas verksamhet påverkar 

motivationen och om stödorganisationerna är medveten om den eventuella roll som de spelar i 

kvinnornas företagande. 

• Når inte informationen ut?  Är det informationsbristen från hjälporganisationerna  som  

hämmar kvinnornas motivation till att starta ett företag?  

  57



 6.4 Kritisk granskning  

I detta avslutande del av vår studie kommer vi att analysera om vårt tillvägagångssätt varit rätt 

och riktigt eller inte. Vi kommer dessutom att ge förslag på hur vi skulle ha kunnat göra 

uppsatsen ännu bättre. Därför har vi valt att kortfattat sammanställa den kritik som vi 

uppmärksammat. 

Vi har gått igenom en uppsjö av information om ämnet kvinnor som 

företagande, entreprenörskap samt företagande. Eftersom vi har gått igenom flera olika källor 

uppfattade vi det som ett bra tillvägagångssätt. Detta för att sedan utifrån verkligheten samla 

in data.  Det som kan ifrågasättas är om informationen vi erhållit är pålitlig eller inte. Om vi 

kanske hade gått igenom fler vetenskapliga artiklar hade vi kunnat få ett mer bredare 

perspektiv.  

Vi har även testat enkäterna innan vi genomförde vår undersökning. Vilket 

möjliggjorde att vår enkät blev mer lättförståelig genom att texten och svarsalternativen 

korrigerades. Gällande informationen från verkligenheten har vi utgått ifrån att våra intervjuer 

personer har lämnat ärliga svar på våra frågor. Detta kan vi tyvärr inte bevisa, men vi ser 

ingen anledning till varför personerna skulle ha undvikt att säga sanningen.  

E-post intervjuerna hade kunnat intervjua dem mer personligt. På så sätt hade en 

mer djupare förståelse för deras synpunkter rörande vår undersökning.  

Vår undersökning är inte representativ för alla företagsekonomistudenter som 

funderar på att starta företag. Detta eftersom vi endast har avgränsad oss till företagsekonomer 

vid Södertörns Högskola. I och med att universitet och högskolor satsar olika mycket på 

entreprenörskap, kan vi inte heller säga att vi skulle ha fått samma resultat, om samma 

undersökning skulle vara aktuell vid andra universitet och högskolor runtom i Sverige. Trots 

detta anser vi att denna undersökning kan vara intressant för Södertörns högskola och andra 

universitet/högskolor men även för Nutek som kan ta eventuella åtgärder i akt. 
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8. Bilaga 

 
Bilaga 1: Urval 1, Starta eget – Samtliga företagsekonomistudenter på 
påbyggnadsnivå samt fördjupningsnivå vid Södertörns Högskola 
___________________________________________________________________________ 
 
Hej alla blivande Ekonomer!! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en Magisteruppsats. Syftet med 

undersökningen är att få företagsekonomistudenternas syn på att starta eget, deras syn på 

främjande av kvinnors företagande samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förenkla eget 

företagande. Undersökningen kommer att användas som underlag till analysen för vår uppsats 

och kommer att innefatta alla företagsekonomistudenter vid Södertörns Högskola som läser 

20 poäng påbyggnad och fördjupningskurs under VT07. 

 

Vi är intresserade av att komma i kontakt enbart med personer som vill starta företag. Sedan 

kommer vi att kontakta 40 studenter för vidare undersökning via e-post. Vi vore mycket 

tacksamma för visat intresse för den fortsatta undersökningen genom att Ni svarar oss senast 

16 april.  Era svar kommer enbart att användas för denna undersökningen och i efterhand 

makuleras. Dessutom kommer Ni att vara anonyma.  

 

Om du är intresserad av att starta ett eget företag vore vi tacksamma om du kunde svara, så 

att vi kan skicka vår Enkätundersökning den 17 april.  

  
 
Vi skulle vara tacksamma om ni kunde bekräfta via e-posten så att vi kan skicka ut 
enkätfrågorna. 

 Tack för er medverkan! 

Antonia och  Jasmine 
Kontaktuppgifter: magister.uppsats@hotmail.com
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Bilaga 2: Urval 2, Enkät  – för 40 utvalda studenter för vidare undersökning. 
___________________________________________________________________________ 
 

Hej igen! 

Syftet med undersökningen är att få information om varför företagsekonomer vid Södertörns 

högskola väljer att starta eget, vilka kunskaper och inställningar de har gentemot eget 

företagande samt deras syn på främjande av kvinnors företagande. Detta kommer att göras 

genom en enkät undersökning med 6 frågor , vilket som kommer att besvaras av 40 utvalda 

studenter. Dessa studenter har gett sitt godkännande för denna vidare delaktighet efter att ha 

deltagit i  Urval 1 samt kommer att förbli anonyma. Svaren som ges kommer att användas 

som underlag till en analysdel för en magisteruppsats, Titel: Från tanke till handling.   

 

OBS! Svaren bör vara oss tillhanda senast måndagen den 23 april 2007. 

 

Svara gärna genom att markera med rödfärg direkt på dokumentet, spara gärna en extra kopia 

till Er själva samt bifoga sedan allt till email adressen: magister.uppsats@hotmail.com.  

 

 

 

Vid oklarheter eller om ni har ytterligare frågor,  

var vänligen maila oss på : magister.uppsats@hotmail.com  

 eller ring oss på:  xxx-xxxxxxx 

 

 

Tack för er medverkan! 

Antonia och  Jasmine 
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Personliga frågor 
 
1a. Ålder? ..…… år  
 
 b. Kön? Man        Kvinna         
 
 c. Civilstånd?      Singel  
     Gift 
     Skild   
     Sambo  
     Särbo 
 
d. När har du tänkt att avsluta dina studier? 
  
     Kandidat examen VT 2007 
     Magister examen  VT 2007  

 
 
2.a Vilket är ditt främsta argument för att starta eget företag? 
 
     Ekonomiska möjligheter 
     Självförverkligande 
     Driva en egen idé 
     Vara sin egen chef 
 
 
b.  Hur enkelt eller svårt tycker du det verkar att starta eget företag? 
 
     Inte alls svårt  
     Varken enkelt eller svårt 
     Svårt och krångligt  
  
 
 
c.  Vilken är dem största personliga svårigheten du ser med nyföretagandet? 
 
     Vet ej hur man startar företag  
     Saknar kapital  
     Saknar kontakter  
     Byråkrati/lagar/regler 
     Hård konkurrens   
     Saknar motivation   
     För mycket ansvar  
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Familj/Bakgrund  
6.a  Anser du att start av ett eget företag underlättas om det förekommer 
företagande inom familjen?  
      Ja 
      Nej 
 
 b. Vilket typ av stöd skulle du främst uppskatta från familjens sida? 
    Moralisk stöd 
    Ekonomisk stöd 
    Hemsysslor ( tex, barnpassning, tvätt, disk) 
  
 
 
Erfarenheter 
 
 3a.  Har du tidigare drivit en egen verksamhet? 
  
      Ja, ensam 
      Ja, ihop med en annan  
      Nej  
 
 b.  Är det väsentligt med relevant yrkes erfarenhet vid start av ett eget 
företag? 
 
     Ja 
     Nej 
   
 
Omgivning 
 
   
4.a  Anser du att nyföretagandet underlättas om man har en akademisk 
bakgrund? 
 
     Ja 
     Nej 
 
    
 
b.  Har din utbildning givit dig tillräckligt med information som du anser 
krävs för att bedriva ett eget företag?  
 
     Ja 
     Nej 
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c.  Hur tycker du utbildningen kan förbättras för att öka kunskapen om 
företagande? 
 
     Mer information om hur man startar eget 
     Mer information om hur man driver eget 
     Positiva exempel från verkligheten 
     Mer personlig rådgivning/ vägledning 
     Mer info om företagsfinansiering 
    Annat, i så fall vad?………………………... 
 …………………………………………………..
  
 
e.  Hur tycker du utbildningen kan förbättras för att öka kunskapen om 
företagande? 
 
     Mer information om hur man startar eget 
     Mer information om hur man driver eget 
     Positiva exempel från verkligheten 
     Mer personlig rådgivning/ vägledning 
     Mer info om företagsfinansiering 
    Annat, i så fall vad?………………………... 
  ……………………………………………... 
    
f.   Känner du till att det finns stödtjänster?  
      Ja 
      Nej 
 
g. Vem skulle du främst vända dig till om du vill förverkliga din affärsidé?  
    Arbetsförmedlingen  
    Skattemyndigheten 
    Nutek tex. Startlinjen 
    Nyföretagarcentrum 
    Patent- och registreringsverket (PRV) 
    ALMI Företagspartner AB 
    Släkt och vänner 
    Annat 
 
h.  Vilken typ av stöd/information skulle du söka/sökte du? 
      Ekonomisk hjälp i form av bidrag och lån 
      Rådgivning/vägledning 
      Information kring regler    
      Information kring företagsformer 
      Information kring skatt/moms 
      All angiven information  
      Annat 
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Företags verksamhet 
 
6.a  Hur viktigt anser du att nyföretagande är för utvecklingen i samhället i 
stort? (ange ett alternativ) 
 
     Mycket viktigt 
     Varken eller 
     Inte alls viktigt 
b. Främjande av kvinnors företagande är en het debatt idag. Anser du att det 
finns ett behov? 
     Ja 
     Nej  
     Vet ej/ har ingen åsikt  
 
c. Det startas betydligt färre företag bland kvinnor än män, vad tror du att det 
kan bero på? (välj ett alternativ) 
     Traditionella kvinnobilden 
     Mindre riskbenägna 
     Ekonomiska svårigheter (avstå från lön) 
     Kompetensbrist 
     Saknar motivation/ mod 
     Saknar startkapital 
     Saknar kontakter 
     Annat 
 
 

Ytterligare kommentarer:  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………….
  
 

 
 
Tusen tack för Er medverkan!  /Antonia och Jasmine =) 
 
 

 

  68



Ålder? Genomsnittliga åldern låg vid 27  
 
 Kön? Man    20st    Kvinna   20st     
 
 Civilstånd?  Singel: 50% 
   Gift:     15% 
   Skild:     1%   
   Sambo: 24% 
 Särbo:    0%    
 Barn:    10% 
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Majoriteten bland studenterna ansåg att nyföretagandet har en mycket viktig betydelse för 

samhället i stort. Manliga studenterna utgjorde en andel på sexton av tjugo medan kvinnliga 

studenterna utgjorde elva av tjugo. Det var fler kvinnliga studenter som tyckte att det varken 

var betydligt eller obetydligt. Ytterst få studenter ansåg ingen relevans med nyföretagandets 

betydelse för samhället. 
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Behovet av debatt kring kvinnors nyföretagande
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Många studenter var överens om att det finns behov av debatt kring främjandet av kvinnors 

nyföretagande. Majoriteten bestod av arton kvinnliga och femton manliga studenter.  Det var 

fler manliga studenter som inte såg en relevans med debatt kring främjandet av kvinnors 

nyföretagande. 

Orsaken till att färre företag startas bland kvinnor
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Orsaken till att färre företag startas bland kvinnor beror på olika faktorer. Majoriteten ansåg 

att den traditionella bilden av kvinnan är en relevant orsak.  

Hela femton av tjuga manliga studenter och tio av tjuga kvinnliga studenter delade samma 

åsikt. Det var fler kvinnliga studenter som ansåg att orsaken berodde på att kvinnor är 

generellt mindre riskbenägna. Även faktorer som saknad av motivation och kontakter var 

bakomliggande orsaker. 

Männen trodde mera att det handlade om avsaknad av startkapital. 
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Bilaga 3: Intervju  – Annika Rosing (NUTEK) och Theres Sundberg (ansvarig 
för attityd 07). 
___________________________________________________________________________ 
 

Hej! Tack för medverkan!!  

 

Syftet med undersökningen är att få information om vad Ni anser om egen företagsamhet 

bland kvinnor och vad som kan förbättras. Detta kommer att göras genom en intervju med 20 

frågor.  Svaren som ges kommer att användas som underlag till en analysdel för en 

magisteruppsats, Titel: Från tanke till handling.  Vi undrar även om Ni vill vara anonym? Vi 

skulle uppskatta om Ni kunde svara direkt på dokumentet, samt bifoga sedan allt till e-post 

adressen: magister.uppsats@hotmail.com.  

 

 

Vid eventuella oklarheter eller om Ni har ytterligare frågor,  

var vänligen e-posta oss på : magister.uppsats@hotmail.com  

 eller ring oss på:  xxx-xxxxxxx 

 

Vi skulle gärna vilja ha svaren oss tillhanda senast lördagen den 28 april 2007 

 
Vi kommer att kontakta Er därefter, vid eventuella följdfrågor. 
 

 

 

 

Tusen tack för Er medverkan! 

 

Antonia och Jasmine 
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I 

1. Finns det några skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga företagare? 

2. Tror du att motivet att starta företag skiljer sig från män och kvinnor? Och i så fall 

varför? (Motivera) 

 

II 

3. Vad anser du är viktigast för att framgångsrikt driva ett eget företag? 

4. För att bli en bra företagare, vilka egenskaper anser du att personen måste ha?  

5. Har kvinnor några egenskaper som gör ett hinder i deras företagande? 

 
 

III 

6. Det framkommer i olika källor att branscherfarenhet spelar en stor roll när man skall 

starta och driva ett eget företag, vad anser du?  

7. Tror du att förkunskaper är nödvändigt när det kommer till att starta eget? 

 
 

IV 

8. Varför tror du att unga väljer att starta företag, istället för att vara anställd? 

9. Om det finns tidigare erfarenheter av verksamhetsbedrivning i omgivningen, tror du 

att det underlättar steget från tanke till handling?  

10. Vilka problem tror du att är avgörande för att en person skall starta eget?  

11. Anser du att dessa problem är avgörande för att personen skall starta eget och hur 

anser du att dessa problem skulle kunna åtgärdas?  

12. Vad tror du att anledningen är till att färre företag som startas av kvinnor än män? 

13. Kan det vara något speciellt i kvinnors läggning som gör dem lämpliga som 

företagare? 

 
V 

14. Anser du att dagens utbildningar bör öka kunskaper kring företagande? I så fall hur?  

15. Tycker du att information om stödorganisationer nås ut de som vill starta eget? Om 

inte, tror du att andelen egna företagare skulle öka om mer information förekommer?  

16. Vad tror du anledningen är till att det är för få som vänder sig till stödorganisationer? 

17. Hur kan man förenkla nyföretagandet bland unga kvinnor?  
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VI 

18. Vilka råd vill du ge andra kvinnor som vill starta företag? 

19. Många tycker att det är brist på information om att starta och driva eget, varför 

åtgärdas inte detta?  

20. Vilket råd skulle du vilja ge till politiker/myndigheter för att på bästa sätt stödja 

företagare/kvinnliga företagare? 
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Sammanställning av intervjun med Annika Rosing, NUTEK och Theres 
Sundberg Drivhuset 

 
I 

Finns det några skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga företagare? 

Annika : Näringslivet och företagande är lika könssegregerat som arbetsmarknaden i stort. 

Dvs. kvinnor finns i större utsträckning i vissa branscher och män i andra. Alla studier visar 

dock på att likheterna mellan kvinnor och män som driver företag i samma bransch är större 

än skillnaderna, därmed inte sagt att det finns skillnader.  

Theres: Den största skillnaden gällande manliga företagare är att de ofta väljer olika 

branscher och det påverkar. Exempelvis kan tekniktunga verksamheter enklare attrahera 

kapital än tjänsteintensiva med fokus på människor. Kvinnor har i större omfattning än män 

en tendens att bygga upp sina företag med större försiktighet och växer gärna organiskt. 

 

Tror du att motivet att starta företag skiljer sig från män och kvinnor? Och i så fall 

varför? (Motivera) 

Annika : Jag tror inte att motiven till att starta företag skiljer sig åt i någon större 

utsträckning.  

Theres: Kvinnor och män har lika mycket idéer och drivkraft. Enligt tidgare undersökningar 

har män ofta en ngt högre ekonomisk drivkraft än kvinnor som i ngt större omfattning än män 

betonar faktorer som att förverkliga en idé och att styra sin egen tid. 

II 

Vad anser du är viktigast för att framgångsrikt driva ett eget företag? 

Annika: En bra affärsidé.  

Theres: Att själv tro på sin idé och att vara beredd att arbeta målinriktat och kreativt för att 

förverkliga den. En grundförutsättning är dock självklart att det finns ett behov att fylla på 

marknaden. 

 
För att bli en bra företagare, vilka egenskaper anser du att personen måste ha? 

Annika: Viktigast är envishet och drivkraft.  

Theres: Förmågan att se möjligheter, handlingskraft, att tro på sig själv och sina idéer och en 

vilja att lyckas. 
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Har kvinnor några egenskaper som gör ett hinder i deras företagande? 

Annika: Nej!  

Theres: Som grupp nej. Kvinnliga företagare gör mer sällan konkurs än manliga dito. 

Manliga företagare gör statistiskt fler konkurser men skapar högre vinster i sina företag. Detta 

kan troligtvis spåras till riskbenägenheten. Den påverkas av den sociala situationen där 

kvinnor fortfarande i stor utsträckning tar huvudansvaret för familjen och livspusslet. 

 
III 

Det framkommer i olika källor att branscherfarenhet spelar en stor roll när man skall 

starta och driva ett eget företag, vad anser du?  

Annika: Absolut en fördel.  

Theres: Självklart är branscherfarenhet positivt och bra som grund vid företagsstart. Du 

känner då till spelgrelglerna, vet hur branschen fungerar och har ofta ett etablerat nätverk att 

nyttja.  Att inte vara inskolad i en bransch kan istället ha de fördelarna att du ser branschen 

och dess möjligheter ur ett annat perspektiv och kan komma med nya lösningar och 

förhållningssätt. Vilken betydelse branscherfarenhet har tror jag varierar mellan olika 

branscher. 

 

Tror du att förkunskaper är nödvändigt när det kommer till att starta eget? 

Annika: Kunskap är nödvändigt.  

Theres: Förkunskaper i vad? Det som är nödvändigt är att ha ett marknadsfokus, en 

målsättning och en stark tro på sig själv och sin idé. Att tänka igenom och planera vad man 

skall göra och hur man skall nå målen. Det du inte kan själv hämtar du hos goda rådgivare. 

Det finns möjlighet att ta hjälp av expertkompetens inom alla områden om det är  

 
IV 

Varför tror du att unga väljer att starta företag, istället för att vara anställd? 
Annika: Att få bestämma själva och at få möjlighet att förverkliga en idé.  
Theres: De flesta unga idag tar ju trots allt anställning istället för att starta företag sett till 

antalet 

Dock har det under senare år i olika undersökningar visat sig att unga blir allt mer intresserade 

av att starta företag. Jag tror att det är en effekt av att företagande och entreprenörskap under 

ett antal år varit ett aktuellt ämne i såväl media som skola. Undersökningar visar ofta att 

  75



starka drivkrafter för att starta företag bland yngre är att styra själv över tid, arbete, ledarskap 

etc. Detta kan säkert vara en effekt av att unga människor födda på 80-talet exempelvis, är 

mer vana att få tycka till, påverka och ta plats. Då kanske de ser företagande som en lockande 

och passande till det sätt de vill arbeta på. 

 
Om det finns tidigare erfarenheter av verksamhetsbedrivning i omgivningen, tror du att 

det underlättar steget från tanke till handling?  

Annika: De som har företagare i sin närmaste omgivning startar företag i större utsträckning 

än de som inte har det.  

Theres:  Ja, absolut. Förebilder är viktiga. Att växa upp med företagande omkring sig gör att 

företagandet blir synliggjort och normaliserat som ett alternativ till anställning. 

 

Vilka problem tror du att är avgörande för att en person skall starta eget?  

Annika: Avsaknad av affärsidé 

Theres: Förstår inte riktigt denna fråga, kan hända att jag tolkar den fel.... Den första 

utmaningen är att hitta en idé som fyller ett behov på marknaden, att identifiera kunder som är 

villiga att betala för just den vara eller tjänst som skall erbjudas. Det jag dock ser generellt hos 

de studenter som funderar på att starta eget och leva på detta från start är att få ekonomin att 

gå ihop. Ofta tar det tid innan företagaren kan ta ut regelbunden lön. Om personen då inte har 

ngt startkapital blir detta ett stort problem. Sätt att komma runt det problemet ur studenters 

perspektiv är att starta företag under studietiden och därigenom bygga erfarenheter och få 

igång ett cashflow och en kundkrets att stå på. Ytterligare ett alternativ är att vid sidan av sitt 

företagande extraarbeta för att få in pengar som täcker basbehovet. Detta svar baseras på 

studenter med affärsidéer som kräver liten eller ingen egentlig startkostnad. För många typer 

av affärsidéer är kapitalbehovet stort initialt och då blir det ett hinder för studenter utan starka 

finanser. 

 

Anser du att dessa problem är avgörande för att personen skall starta eget och hur 

anser du att dessa problem skulle kunna åtgärdas?  

Annika: Det är en avgörande fråga. jag tror att entreprenörskapsutbildningar i skolan stärker 

individen att våga utveckla och driva sina idéer.  

Theres: Att hitta en bärande affärsidé är alltid avgörande. Men vad gäller kapitalbehovet så 

tycker jag att det skulle behöva förbättras. Och då syftar jag främst på såddkapital för att 

komma igång och inte enbart med fokus på teknikhöjd. En del av detta är behovet av mindre 
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summor i form av bidrag eller fördelaktiga lån för att ex ta fram prototyp, marknadsmaterial 

etc. Ett annat är att klara sin försörjning under startskedet. Drivhuset har vid tre tillfällen 

genomfört ett projekt vi kallar Spira där ett antal studenter fått ett specialdesignat starta eget 

stöd under uppstarten bestående av pengar, erfarenhetsutbyte i grupp, coachning och 

kompetensutveckling. Projekten har haft mycket bra resultat. Förslaget skulle vara att 

vidareutveckla innovationssystemet med fokus på nyexaminerade studenter med affärsidéer. 

 

Vad tror du att anledningen är till att färre företag som startas av kvinnor än män? 

Annika: Företagande är manligt könat, dvs det är något som män gör och som i större 

utsträckning är en del av mansrollen. Kvinnor har också fortfarande ofta huvudansvaret för 

barn och familj vilket oftast leder till en lägre riskvillighet.  

Theres: Två anledningar. Den ena är att många kvinnor är verksamma inom branscher som 

av tradition inte är privatiserade så som vård, omsorg och pedagogik. Det går dock en trend 

mot att dessa områden öppnas upp och i kombination med avdrag för hushållsnära tjänster 

tror jag att fler kvinnor kommer att ta steget till eget. Det andra är den sociala situationen är 

kvinnan fortfarande tar det största ansvaret för hem och familj. De flesta kvinnor som startar 

gör den i 40-års åldern, då barnen inte längre behöver regelbunden tillsyn... 

 

Kan det vara något speciellt i kvinnors läggning som gör dem lämpliga som företagare? 

Annika: De är inte mer eller mindre lämpade att driva företag än män.  

Theres: Kvinnliga och manliga perspektiv behövs i affärsprocessen. Men vad gäller 

läggningar, erfarenheter och kompetenser så tror jag att det snarare är på ett individuellt än på 

ett könsplan. 

V 

Anser du att dagens utbildningar bör öka kunskaper kring företagande? I så fall hur?  

Annika: Ja! Entreprenörskap borde ingå i alla utbildningar både inom grund och 

gymnasieskolan.  

Theres: Ja. Företagande bör på alla plan behandlas som ett normalt och likvärdigt alternativ 

till anställning. Detta bör tas upp i hela skolsystemet. Vad gäller högra utbildning tycker jag 

att det är viktigt att alla studenter oavsett utbildning får möta förebilder, dvs. företagare i den 

bransch du studerar, att det i närmiljön finns möjlighet att erhålla riktad utbildning och 

vägledning inom företagande samt att karriärvägledare är aktiva i att belysa såväl anställning 

som eget företagande ur en karriäraspekt. 
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Tycker du att information om stödorganisationer nås ut de som vill starta eget? Om 

inte, tror du att andelen egna företagare skulle öka om mer information förekommer?  

Annika: De flesta som startar företag gör det utan något som helst stöd från staten eller 

organisationer. Det vanligaste är att man fråga vänner och bekanta om råd.  

Jag tror absolut att företagande skulle öka om fler fick tillgång till information och 

rådgivning.  

Theres: Jag tror att fler som har idéer skulle ta dem ett steg närmare genomförande om de 

visste att det fanns aktörer som kunde vara ett bollplank och rådgivare de behöver. Men jag 

tror att den grundläggande informationen och att påvrida företagande som reailstikt alternativ 

till anställning är ännu viktigare. 

 

Vad tror du anledningen är till att det är för få som vänder sig till stödorganisationer? 

Annika: Man känner inte till att de existerar.  

Theres: Jag tror främst att det beror på att kännedomen om dem är ganska låga. Dessutom 

tror jag att den stora utbud av aktörer i innovationssystemet och ibland brist på tydlig 

profilering och funktion i förhållande till varandra kan påverka negativt. Många vänder sig 

dessutom i första hand till vänner och nära bekanta som är företagare för stöd och råd. 

 

Hur kan man förenkla nyföretagandet bland unga kvinnor?  

Annika: Behövs inte.  

Theres: Informera om möjligheten, diskutera företagande som möjlighet, låt dem träffa 

förebilder. Och se över regelverken och de sociala stödsystemen som idag kan bidra till at 

unga kvinnor väntar med att starta företa tills efter barnaåren. 

  78



VI 

Vilka råd vill du ge andra kvinnor som vill starta företag? 

Annika: Gör en marknads/kundundersökning. Fundera över lönsamheten.  

Theres: Att tänka igenom sin affärsidé och processen framåt, att tro på sig själva och att 

omge sig med goda rådgivare. Självklart även undersöka vilken betydelse det har för den egna 

situationen ur olika perspektiv! 

 

 

Många tycker att det är brist på information om att starta och driva eget, varför 

åtgärdas inte detta?  

Annika: Det finns mycket information men man känner inte till den. staten har också 

fokuserat på företagande i liten utsträckning om man jämför med de summor som satsas på 

arbetsmarknadspolitiken.  

Theres: Det finns mängder av information på nätet och hos mängder av aktörer. En snabb 

sökning på google på starta eget ger ca 1 250 000 träffar. Så för den som aktivt söker 

information hittas den enkelt. Vad gäller massinformation i exempelvis skolsystemet så går 

det långsamt, men framåt. För närvarande finns ett stort intresse för entreprenörskap i skolan 

och många lärosäten arbetar med att utveckla detta. Av tradition har skolor haft ett starkt 

fokus på anställning, så att lyfta företagande som ett likvärdigt alternativ tar sin tid... 

 

Vilket råd skulle du vilja ge till politiker/myndigheter för att på bästa sätt stödja 

företagare/kvinnliga företagare? 

Annika: Utveckla informations och rådgivningssatsningar.  

Theres: Sätt tryck på att information om företagande skall bli en del av utbildningen liksom 

om arbetsmarknaden i stort. Förenkla systemen, genomlys administrativa krav så att ingen 

onödig extratid måste läggas på detta hos företagarna, gör det ekonomiskt och socialt 

fördelaktigt att starta och driva företag och bidra till försörjning av sig själv och andra. Sätt på 

er företagarens glasögon och titta igenom det sociala skyddsnätet och minska negativ 

särbehandling/risker med att starta företag.  
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Slutkommentar: 

Theres: En av de som startade upp Drivhuset i Gävleborg hade en slogan som löd ” det är 

enklare att gå från pasta till pasta än från fläskfilé till pasta”. Detta är en tänkvärd synpunkt. 

Många framhåller att det bästa som student är att studera, sen jobba ett antal år för att därefter 

starta eget företag. Vilket är klokt på många sätt. Men eftersom dagens studenter i snitt blir 

allt äldre, och tar småbarnsåren allt senare skjuts denna. ”lämpliga” tidpunkt upp allt länge. 

Och när den har infunnit sig så finns risken att de före detta studenterna upplever att 

risktagandet blir alltför stort i kombination med de höga livs och drifts och tids kostnader som 

följt med anskaffandet av villa, Volvo, vovve och barn.. 
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Bilaga 4: Urval 3, Personliga intervjuer  – för 2 utvalda studenter för vidare 

undersökning. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Hej! Tack för medverkan!!  

 

Syftet med undersökningen är att få information om vad som motiverar Er att starta samt vilka 

förändringar Ni anser bör vidtas för att öka nyföretagsamhet? Detta kommer att göras genom 

en intervju med 22 frågor.  Svaren som ges kommer att användas som underlag till en 

analysdel för en magisteruppsats, Titel: Från tanke till handling.  Vi undrar även om Ni vill 

vara anonym?  

 

Preliminära datum för intervjuer:  

Student A: Torsdag den 26 april tid: kl. 9.30, Café Arom, Södertörns högskola  

Student B: Fredag den 27 april  tid kl. 9.30, Café Arom, Södertörns högskola 

 

Vid eventuella oklarheter eller om Ni har ytterligare frågor,  

var vänligen e-posta oss på : magister.uppsats@hotmail.com  

 eller ring oss på:  xxx-xxxxxxx 

 
 

 

 

 

Tusen tack för Er medverkan! 

 

Antonia och  Jasmine 
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Motivation 
 

1. Vad innebär motivation för dig? 

2. Vad gör dig motiverad? 

3. Vad tror du påverkar motivationen? 

4. Tror du att motivet att starta företag skiljer sig från män och kvinnor? Och i så fall 

varför? (Motivera). 

5. På vilket sätt påverkar prestationen eget företagande tror du? 

6. Tror du att din prestation som framtida företagare kan vara en bidragande faktor till 

landets ekonomiska utveckling? 

 
Familj och stöd 

 
1. Tror att det är lättare för kvinnor att starta ett företag om de inte har en 

familjeförbindelse? 

2. På vilket sätt tycker du att familjen kan stödja kvinnor som startar företag? 

 

Bakgrund (Familjebakgrund och utbildning) 
 
1. Tror du att det finns ett samband mellan ”familjebakgrund” och ”start av ett företag” ?  

2. På vilket sätt tror du att det underlättar att ha någon i familjen som driver ett företag? 

3. Vilka svårigheter kan en individ utan en familjebakgrund i eget företagande uppleva? 

4. Hur skall man då underlätta för dessa individer när de skall starta företag? 

 

Erfarenhet 
 
1. På vilket sätt tror du att tidigare erfarenheter av verksamhetsbedrivning underlättar 

steget från tanke till handling? 

2. Har du varit i kontakt med individer som redan driver ett företag? 

3. I så fall har kontakten med dessa påverkat ditt val till att starta eget? 
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Omgivningen 
 
 

1. Varför tror du att samhället vill hjälpa kvinnor att starta företag? 

2. Tycker du att samhället når ut till kvinnor som skall starta företag?  

3. Känner du till att det finns stödorganisationer?  På vilket sätt tror du att 

stödorganisationerna hjälper kvinnor som vill starta företag? 

4. Vad för hjälp behöver du när du skall starta ett företag?  
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Sammanställning av intervjun med Melissa Melki och Alev Tutuncu 

 

 
Motivation och prestation 

 
Vad innebär motivation för dig? 

Melissa Melki: Ansåg att motivation är en form av drivkraft, både inre och yttre för att 

förverkliga något. ” För mig är motivation ett intresse som man har och som driver en till att 

prestera bättre, och vilja utvecklas som person”   

Alev Tutuncu: Ansåg att motivation var ett skäl till att kämpa vidare. 

” Motivation är det som håller mig igång. Motivation behövs för att vilja göra något utan att 

det känns påtvingat.”  

 

Vad gör dig motiverad? 

Melissa Melki: ” Det beror på vad det gäller, exempel på vad som motiverar mig på jobbet 

är att det alltid skall finnas en möjlighet att utvecklas, nya uppgifter, inte bara rutinmässiga 

saker. Utmaning med nya saker. Att få ställa sina kunskaper och förmåga på test.” 

Alev Tutuncu:  

”Att få uppskattning för det man gör motiverar mig väldigt mycket. Människor i omgivningen 

påverkar min trivsel som i sin tur påverkar min motivation. På en arbetsplats är det 

medarbetarnas sammanhållning och glada humör”. 

 

Vad tror du påverkar motivationen? 

Melissa Melki: När det kommer till vad som påverkar motivationen svarar student att det är 

omgivningen. Omgivningen har både en positiv och en negativ påverkan.” Det kan vara 

beundran eller svartsjuka”. Gällande vad som gör studenten motiverad, svarade denna:  

” Nya saker, i alla fall för min del. Sen är detta väldigt individuellt, många kanske inte vill ha 

varierande uppgifter. Det kan vara jobbigt och skrämmande med det. Många vill känna sig 

bekväma i sina uppgifter”.  

Alev Tutuncu: Enligt studenten så påverkar motivationen av ökad kunskap och omgivningen, 

mestadels av förebilder. ”Lyckas hon, kan jag även lyckas inställningen” beskriver 

respondenten den som. Samtidigt så sade studenten att det finns många faktorer som påverkar 

några exempel var : lön, förmåner, trivsel, arbetsplats, kollegor osv.  
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Tror du att motivet att starta företag skiljer sig från män och kvinnor? Och i så fall 

varför? (Motivera). 

Melissa Melki: Motivet för att starta ett eget trodde inte respondenten att det skiljde sig åt 

mellan könen, utan det handlade om hur personen är. ”Jag menar vad man som person har för 

drivkrafter och mål med livet. Om man som person har som mål att vara egenföretagare 

kommer man se till att kan uppfylla det.” 

Alev Tutuncu: Ansåg att det fanns olikheter bland könen; ”Männen vill starta eget, utveckla 

affären och tjäna en massa pengar. Kvinnor är mer ute efter tryggheten och trivseln.” 

 

På vilket sätt påverkar prestationen eget företagande tror du? 

Melissa Melki: ”Jag tror att man blir mer motiverad, dels för att det är ens eget samt att man 

vill visa sig bra utåt. Man vill inte att folk ska tro att man misslyckats. Jag tror att man 

kämpar extra hårt. När det är eget ser man också direkt vad man får ut av sin verksamhet. 

När man jobbar på ett företag som anställd gör man bara sina uppgifter och får sin lön, men 

när det är eget så vill man bara att det skall gå bättre o bättre för att det påverkar personen i 

sig direkt.”  

Alev Tutuncu: ”Prestationen en stor påverkan på det egna företagets utveckling. Det är 

svårt att hålla ett företag vid liv om inte det finns någon arbetsinsats. Man står för ansvaret 

och om det inte sköts så lär företagen inte finnas kvar s länge till.” 

Tror du att din prestation som framtida företagare kan vara en bidragande faktor till 

landets ekonomiska utveckling?  

Melissa Melki:  ”Nej.. Jag är ute efter att starta ett litet företag så den kommer nog inte 

märkas i den ekonomiska utvecklingen” 

Alev Tutuncu:  ”Ja, alla vinstdrivande företag, vare sig stora eller små har en betydelse i 

landets ekonomiska utveckling. Jag tror att det krävs fler företag för att märka en tydlig 

utveckling i landet ekonomi.” 
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Familj och stöd 
Tror att det är lättare för kvinnor att starta ett företag om de inte har en  

familjeförbindelse? 

Melissa Melki: Respondenten tror att det är lättare för kvinnor att starta ett företag om de inte 

har familj. ”Att ha familj och barn tar upp väldigt mycket av sin tid. Därför tror jag att man 

blir lite mer begränsad”.  

Alev Tutuncu: ” Jag tror att familjen påverkar kvinnors val att starta eget väldigt mycket. 

Självklart beror det på vilken typ av affärer man riktar sig in. Är det arbetskrävande affärer 

där en massa timmar tillbringas på jobbet eller att all uppmärksamhet är på jobbet så vill nog 

inte kvinnor ta en sådan roll”. 

 

På vilket sätt tycker du att familjen kan stödja kvinnor som startar företag? 

Melissa Melki ”Genom att hjälpa till mer i hushållet, peppa och ge råd.” 

Alev Tutuncu: ”Familjen kan stödja de genom att visa att de hjälper till om det behövs. Då 

menar jag inte finansiellt utan mer moralisk. Om kvinnor vet att de har någon som tror på de 

oavsett så kommer de känna sig mer säkra på det de gör.” 

Bakgrund  
Tror du att det finns ett samband mellan ”familjebakgrund” och  ”start av ett företag”? 

Melissa Melki: ”Jag tror att det är fler ”invandrare” som startar eget just för att de känner 

sig särbehandlade på arbetsplatser. De känner inte att de blir behandlade på samma sätt som 

sina kollegor. Om det dessutom förekommer företagande inom familjen så tror jag att 

sannolikheten är större att man startar eget”.  

Alev Tutuncu: ”Ja, om de finns många i familjen som har startat eget och dessutom lyckats 

med sina affärer så kommer det ses som något positivt och man gör liknande.”  
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På vilket sätt tror du att det underlättar att ha någon i familjen som driver ett företag? 

Melissa Melki: Man blir mer motiverad då man ser att någon lyckats med att öppna eget, 

samt att det blir lättare att få ett jobb där. Men kan alltid få sin erfarenhet därifrån och senare 

antigen öppna eget etter flytta till ett annat bolag med de meriter man fått från det familjeägda 

bolaget. Erfarenheten av att driva ett företag blir en fördel. Dock kan det även vara en 

motarbetande faktor i och med att man kommer alltid att jämförs med denna person”.  

Alev Tutuncu: ”Man får ta del av alla risker och förmåner affären innebär. Man kan få 

väldigt mycket hjälp, små frågor som dyker upp hela tiden kan kännas som en börda om inte 

man kan få svar på det. Det skulle definitivt kännas som en trygghet. Dock så tror jag att om 

en familjemedlem har ett företag, så är det större sannolikhet att man hjälps åt istället för att 

öppna sitt eget.”’ 

 

Vilka svårigheter kan en individ utan en familjebakgrund i eget företagande uppleva? 

Melissa Melki: ”Jag har en jätte nära vän som har startat eget, ingen i hennes familj har 

tidigare starta eget. Det som hon har berättat för mig är att hon tyckte först att det var svårt 

att veta exakt hur skulle gå tillväga. Tack vare hennes vilja och stöd från sin familj, lyckades 

hon med sin verksamhet. Därför skulle jag vilja säga, att svårigheterna kan vara det formella, 

såsom pappersarbete. Dock om man har det moraliska stödet från sin familj så tror jag att det 

blir som en drivkraft i sig”.  

Alev Tutuncu: ”Man får ta hand om allting själv. Söka upp all information innan, gå igenom 

riskerna själv utan att bolla idéerna med någon insatt i familjen. I familjen kanske de kan ha 

svårt att acceptera den tid och möda affären innebär då de inte vet att eget företagande 

kräver mycket tid och energi”. 

 

Hur skall man då underlätta för dessa individer när de skall starta företag? 

Melissa Melki: ”Staten kanske kan göra det lättare, det vill säga att man har bra genomgång 

av vilka lagar och regler som gäller, sänka på arbetsgivaravgifter, samt en skattejämkning 

skulle motivera fler att starta eget. Samt att sätt in dem i ”företags-society” där man ser 

andra företagare, få inspiration och bättre själv säkerhet och förtroende.”   

Alev Tutuncu: ”Information finns gott om! Det viktigaste är att dessa måste känna sig 

trygga i hela affären. Gå igenom detaljer och specifika frågor som de har. Att få sådan 

personlig hjälp är viktig. Det ska helst vara med människor insatta som själv har varit egen 

företagare. All information om andras lyckande och misslyckande är av värde”. 
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Omgivning 
Varför tror du att samhället vill hjälpa kvinnor att starta företag? 

Melissa Melki: ”För att de inte skall sitta hemma och vara arbetslösa eller något liknande. 

Jag tror att man försöker motivera kvinnorna för att minska på statens kostnader”.  

Alev Tutuncu: ”För att majoriteten är män och man vill få en jämnare könsfördelning skulle 

jag tro.”  

 

Tycker du att samhället når ut till kvinnor som skall starta företag?  

Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

Melissa Melki: ”Nej det tror jag inte, det kan bero på att många kvinnor väljer att rådgöra 

sig men någon i sin familj.” 

Alev Tutuncu: ”Nej, det gör de inte. Men själv anser jag inte att kvinnor ska få mer hjälp för 

att de är kvinnor. Alla som vill starta eget ska få sin hjälp efter de behov man har. Det ska 

inte skilja sig från män till kvinnor.”  

 
Känner du till att det finns stödorganisationer?  På vilket sätt tror du att 

stödorganisationerna hjälper kvinnor som vill starta företag? 

Melissa Melki: ”Jag känner till Nutek och Almi mm. Dock så vet jag inte på vilket sätt 

kvinnor får mer hjälp via dem.”  

Alev Tutuncu: ”Det finns en uppsjö av organisationer, för mig verkar de säga ungefär 

samma saker. Nyföretagarcentrum bland annat. De finns väl där för att peppa personer så att 

de inte ger upp på vägen. Men vet dock inte vilka stödorganisationer som är mer inriktad för 

att hjälpa kvinnor.” 
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Vad för hjälp behöver du när du skall starta ett företag? 

Melissa Melki: ”Jag skulle vilja ha mer information om vad som gäller kring lagar, regler. 

Hur man skall gå tillväga och hur man får igång verksamheten.” 

Alev Tutuncu: ”Jag saknar information om hur man exakt skall starta eget, moraliska stödet 

har jag redan.” 

 

Erfarenhet 
På vilket sätt tror du att tidigare erfarenheter av verksamhetsbedrivning underlättar 

steget från tanke till handling?  

Melissa Melki: ”Det underlättar på det sättet att det inte känns främmande, och man känner 

sig mer motiverad om man kan något. Det är nog inte så roligt att bara ge sig i något utan att 

ha någon koll på vad det hela handlar om.” 

Alev Tutuncu: ”Erfarenhet ger färdighet, vilket utökar självsäkerhet som är grunden till en 

effektivare handling. Man vet mer om vad som krävs av en. Det kräver mycket jobb innan och 

efter. Man får offra mycket och en med erfarenhet vet det mycket väl.”  

 

Har du varit i kontakt med individer som redan driver ett företag?  

Melissa Melki: ”Ja, det har jag. Man har ju fått en massa tips och råd av dessa personer 

som jag kommer att tänka på när jag ska starta mitt eget.” 

Alev Tutuncu: ”Javisst, har ett antal kompisar som bedriver eget.” 

 

I så fall har kontakten med dessa påverkat ditt val till att starta eget? 

Melissa Melki: ”Ja, absolut. Vissa historier som man har hört har ju avskräckt mig lite men 

man lär sig ju av andras misstag. I helhet så har mina kontakter påverkat mig på ett positivt 

sätt samtidigt som de har gjort mig mer alert om att det inte är en dans på rosor att starta 

eget.” 

Alev Tutuncu: ”Man ser hur mycket arbete som krävs av en. Det gäller att ha engagemang 

och tro på det man gör. Så länge man inte tappar glöden och intresset så kommer man 

lyckas.”  

 

 

  89


	 Förord 
	Slutligen: 
	 
	1. Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	 1.2 Problemdiskussion 
	1.4 Syftet 
	1.5 Avgränsningar 
	 1.6 Disposition    
	 


	 2. Metod och datainsamling 
	 
	2.1 Studiens uppkomst och tillvägagångssättet 
	2.2 Tankar kring ämnet 
	 2.3 Urval  
	 

	2.5 Insamling av primär och sekundärdata 
	2.6 Tillförlitlighet 
	2.7 Källkritik  

	 3. Tidigare studier och teori  
	 
	3.1 Teoretisk utgångspunkt 
	 
	3.2 Tidigare studier om kvinnor som företagare 
	 3.3 Teorier  
	 

	 3.4 Teoretisk referensram 
	3.4.1 Motivation 
	  
	3.4.2 Familj/Bakgrund 
	3.4.3 Erfarenhet  
	 3.4.4 Omgivning 

	 4. Resultat  
	 
	4.1 Motivation  
	 4.2 Familj/ Bakgrund 
	 4.3 Erfarenhet 
	4.4 Omgivningen 

	 5. Steget till handling 
	 
	5.1 Motivation  
	 5.2 Familj/ Bakgrund 
	5.3 Erfarenhet 
	 
	5.4 Omgivning 

	 6. Slutsats  
	6.1 Praktiska implikationer för framtida forskning 
	6.3 Förslag för fortsatta studier 
	  6.4 Kritisk granskning  

	 7. Källförteckning och litteraturförteckning 
	 

	 8. Bilaga 
	 
	 
	  
	Familj och stöd 



	 


