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Sammanfattning 
 
Syftet för denna uppsats var att undersöka hur kvinnliga entreprenörer presenterar och uttrycker sina 
förhållningssätt till bransch och familj, för att urskilja hur manliga och kvinnliga normer anammas. 
Målet för uppsatsen var att få större förståelse och ökad kunskap om kvinnors förutsättningar gällande 
entreprenörskap, i relation till i samhället rådande normer. Studien bygger på en textbaserad tematisk 
analys, våra teman baserades på Helene Ahls verk “The Scientific Reproduction of Gender Inequality. A 
Discourse Analysis of Research Texts on Women`s Entrepreneurship”. De teman som valdes ut var 
bransch och familj, vilka representerade två viktiga punkter i Helene Ahls arbete. Våra teman 
applicerades på artiklar där kvinnliga entreprenörer intervjuades eller porträtterades, vi har använt olika 
källor vid inhämtning av artiklar men vi har huvudsakligen använt oss av tidningen Entreprenör. Det 
teoretiska ramverk som användes för denna studie utgick främst från Yvonne Hirdmans teorier om 
genussystemet och genuskontraktet, dessa kompletterades med teorier från Elvin-Nowak & Thomsson 
gällande horisontell och vertikal segregation och Patrica Lewis teorier om genderblindess.  
Slutsatsen för denna studie var att vi kunde se skillnader mellan entreprenörer och hur de presenterar 
och relaterar till manliga och kvinnliga normer angående bransch och familj. Vi fann att entreprenörer 
som driver stora företag eller agerar inom manligt dominerade branscher visar tendenser att anpassa sig 
till manliga normer medan entreprenörer som driver små företag eller agerar inom kvinnodominerade 
branscher tenderar att förhålla sig till traditionella kvinnliga normer.  
 
Nyckelord: genus, genussystem, entreprenör, entreprenörskap, ojämlikhet 

 

Abstract 
 
The aim of this study was to examine how female entrepreneurs present and express their approach to 
line of business/industry and family, to more clearly discern how male and female norms are acquired 
among female entrepreneurs. The purpose of this study was to gain a greater understanding and 
knowledge of women's conditions regarding entrepreneurship, in relation to society's norms. The study 
is based on a textual thematic analyses, using two themes derived from Helene Ahls “The Scientific 
Reproduction of Gender Inequality. A Discourse Analysis of Research Texts on Women`s 
Entrepreneurship”. The themes selected for this study were industry and family, which were two 
important themes in Helene Ahl’s research. The themes were applied using articles, in which female 
entrepreneurs were interviewed or portrayed. We used different sources but have mainly used the 
magazine Entreprenör to collect samples for the study. The theoretical framework used for this study is 
based mainly on Yvonne Hirdmans gender system and gender contract, we also added theories from 
Elvin-Nowak & Thomsson concerning horizontal and vertical segregation and Patrica Lewis theories on 
gender blindness. The main conclusion for this study was that there is a difference between 
entrepreneurs and how they present and relate to male and female norms in regard to industry and 
family.  We found that entrepreneurs who run large companies or act in male-dominated industries show 
tendencies of acquiring male norms and standards while entrepreneurs who run small companies or act 
in female-dominated industries tend to acquire female norms.  
 
Keywords: gender, gender system, entrepreneur, entrepreneurship, inequality   

 
 
 



Populärvetenskaplig sammanfattning  
 
 
Denna studie har behandlat hur kvinnliga entreprenörer presenterar sina förhållningssätt till manliga och 
kvinnliga normer i relation till familj och bransch. Vår undersökning har visat på att de kvinnor som 
driver större företag och verkar i mansdominerade branscher tenderar att anpassa sig efter manliga 
normer för att lyckas och de kvinnor som driver mindre företag och verkar inom kvinnodominerade 
branscher tenderar att anamma de mer traditionella kvinnliga normerna. Dessa resultat visar på att 
samhället är ojämlikt och kvinnor behöver anpassa sig för att lyckas. Yrket entreprenör eller egen 
företagare är viktigt för samhället eftersom det skapar tillväxt och arbetsmöjligheter. Det blir då även 
viktigt att yrket och förutsättningarna för att bedriva företag är jämlikt. Tidigare forskning har visat att 
familj och bransch är två punkter där det skiljer sig mycket mellan manliga och kvinnliga entreprenör, vi 
har därför fokuserat på dessa teman för att tydligare kunna urskilja normerna som presenterats. För att 
undersöka detta har vi gjort en kvalitativ undersökning där vi har granskat och analyserat artiklar, i vilka 
kvinnliga entreprenörer intervjuas eller porträtteras.  
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Inledning 
 
Entreprenörskapets funktion har sedan i mitten av det förra århundradet utpekats som en väldigt viktig 

del av ett ekonomiskt system för att skapa jobbtillfällen, innovationer och lönsamhet för landets 

ekonomi. Pionjären för dessa tankar var Joseph Schumpeter som i sin bok: Om skapande förstörelse och 

entreprenörskap (2008[1934]) fastslog att entreprenörens del i näringslivet var livsviktig för att det 

skulle tillkomma nya idéer och att företagen utvecklades.  

  

Då entreprenören fått upphöjd status, och makthavarna i ekonomiskt starka länder insett vikten av bra 

entreprenörer påbörjades forskning om vem den perfekta entreprenören var och vilka egenskaper denne 

hade (Landström 2005). Landström (2005) beskriver hur McClelland började sin forskning på 50-talet 

motiverad av att peka ut de viktigaste egenskaperna för en framgångsrik entreprenör och ansågs ledande 

inom fältet. Ordet entreprenör härstammar från franskans ”entre prendre” vilket är en fransk 

översättning av: att göra. Begreppet ”entre prendre”, vilket beskrev en individ som gjorde något, 

omvandlades så småningom till ett substantiv ”entrepreneur” med maskulin ändelse. Denna omvandling 

från verb till substantiv ger en bild av händelseförloppet där fokus förflyttas från ”att göra” till ”att 

vara”(Landström 2005). Helene Ahl (2006) beskriver hur detta individualistiska perspektiv påverkar 

forskning inom entreprenörskap ur ett genusperspektiv. Ahl (Ahl 2006) menar att när kvinnliga 

entreprenörer undersöks ur individualistiskt perspektiv jämförs de ofta med män och männen är 

fortfarande idealet och forskningen använder den manliga normen som utgångspunkt i de analyser som 

görs (Ahl 2004). 

  

Forskning inom entreprenörskap har skapat en otydlighet, gällande definitionen av entreprenören och 

entreprenörskap. Ur Schumpeters (2008[1934]) perspektiv beskrivs entreprenören som en individ vilken 

med sina innovationer, skapar förändringar på marknaden. Å andra sidan definieras entreprenören som 

en individ vilken skapar och organiserar affärsmöjligheter utan att vara innovativ (Landström 2005). 

Gränsen mellan dessa två definitioner är oklar och begreppet entreprenörskap blir således svårdefinierat 

(Holmquist 2008). Vi kommer i vår undersökning tillämpa den senare definitionen, där 

företagaren/småföretagaren faller in under definitionen av entreprenör. 

  

 På den marknad där individer agerar och driver sina företag förekommer vertikal och horisontell 

segregation mellan män och kvinnor (Hirdman 2001). Denna segregation innebär att män och kvinnor är 

aktiva inom olika branscher (kvinnor oftare aktiva inom vård/omsorg medan män oftare är aktiva inom 
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högteknologiska yrken) och att de innehar olika positioner (män är oftare högre chefer medan kvinnor 

befinner sig längre ner i hierarkin) i hierarkin gällande chefspositioner (Elvin-Nowak & Thomsson 

2008).  

 

 Segregationen är en del av det genuskontrakt vilket ingår i genussystemet Yvonne Hirdman (2001) 

beskriver.  Detta system beskriver mannen som positiv norm och förebild, vilket resulterar i att kvinnor 

underordnas och jämförs med män. I genussystemet återfinns också krafter som håller isär det manliga 

och det kvinnliga (Hirdman 2001). Detta isärhållande kan tolkas som en maktstrategi (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2008), vilken befäster exempelvis vilka möjligheter män respektive kvinnor har i olika 

kontexter, hur män och kvinnor framställs och vilka utbildningar som antas passa män respektive 

kvinnor. Att det är kvinnor som innehar förmågan att föda barn är en viktig del som manifesterar 

rollerna i genuskontraktet. I och med detta har de fått ansvaret att ta hand om familjen och hemmet 

(Hirdman 2001). I en undersökning genomförd av Tillväxtverket (2012) drev kvinnor 23 % av företagen 

och män 77 %. Procentenheten för de kvinnliga företagarna kan ibland vara missvisande negativt. I fall 

där kvinnor och män driver företag tillsammans, ses i många fall mannen som företagsledare. 

  

I denna uppsats kommer förhållningssätt till manliga och kvinnliga normer att undersökas bland 

kvinnliga entreprenörer. För att undersöka relevanta aspekter av kvinnliga och manliga normer inom 

entreprenörskap har vi valt ut två teman, bransch och familj. Vi har valt att undersöka normerna inom 

dessa teman för att vi genom tidigare forskning utförd av Helene Ahl (2006) upptäckt att bransch och 

familj är det forskare beskriver allra mest påverkar kvinnors entreprenörskap, och genom att undersöka 

bransch och familj kommer normerna tydligare att visa sig i det empiriska materialet. Dessa teman är 

relevanta då det existerar en segregation mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2008) och kvinnor har ett större ansvar gällande familjen (Pettersson 2008). Det empiriska 

materialet kommer i vår undersökning bestå av olika sorters tidningsartiklar där kvinnliga 

entreprenörer/företagare intervjuas eller porträtteras. Tidningsartiklarna bearbetas med en tematisk 

analys och genom att undersöka hur kvinnliga entreprenörer presenterar sina förhållningssätt till bransch 

och familj är vår förhoppning att kunna belysa vilka normer de anammat, och skapa ökad förståelse och 

kunskap för hur entreprenörernas situation ser ut.   
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Disposition 
 

I denna uppsats kommer först vårt syfte och våra frågeställningar presenteras. Därefter kommer 

avgränsningarna för uppstasen och två viktiga begrepp redogöras, vilket följs av en genomgång av vad 

vi anser vara för fältet relevant forskning. Vi kommer sedan redogöra för vårt tillvägagångssätt under 

arbetets gång i en metoddel vilket följs av en presentation av vad vi kommit fram till i en resultat och 

analysdel. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där våra slutsatser presenteras.  

 

Syfte 
 

Historiskt sett har det varit män som agerat som entreprenörer, och tills relativt nyligen har 

entreprenörskapsforskningen utförts av män på manliga entreprenörer. Detta har skapat ett isärhållande 

mellan män och kvinnor, där mannen blivit den positiva normen för entreprenören vilket kan 

återkopplas till Yvonne Hirdmans genussystem där män är den positiva normen i samhället (Hirdman 

2001). I relation till entreprenörskap kan detta återspeglas i den ojämna fördelningen mellan manliga 

och kvinnliga företagare (Tillväxtverket 2012). Antalet kvinnliga företagare ökar om än långsamt, 

mellan 2005 och 2011 ökade denna siffra med endast 2 % (Tillväxtverket 2012). Vi finner det relevant 

att undersöka hur kvinnor presenterar och ger uttryck för sina förhållningssätt till bransch och familj, för 

att tydligare urskilja hur manliga och kvinnliga normer anammas. Syftet med denna uppsats är därför att 

få större förståelse och kunskap om kvinnors förutsättningar gällande entreprenörskap, i relation till 

samhällets normer. 

Frågeställningar 
 

Vilka förhållningssätt presenterar kvinnliga entreprenörer som intervjuas/porträtteras i ett antal 

tidningsartiklar, angående normer om manligt och kvinnligt?  

 

Hur relaterar dessa förhållningssätt till bransch och familj?  

Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till två olika teman för vår undersökning. Vi har fokuserat på de kvinnliga 

entreprenörernas familj och deras branschtillhörighet. Dessa två teman är enligt Helene Ahl (2006) de 

som har störst betydelse för kvinnliga entreprenörer jämfört med manliga entreprenörer. Ahl (2006) 
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konstaterar att familj och bransch är det som tas upp oftast i genusdiskursen inom 

entreprenörskapsforskning. För att belysa de förhållningssätt de kvinnliga entreprenörerna presenterar 

till manliga och kvinnliga normer anser vi därför att fokusering på familj och bransch kommer att 

bidraga till att ge en tydligare bild av de normer som existerar för de kvinnliga entreprenörerna.  

 

De teman Ahl (2006) tog upp som vi har valt att inte ta med i vår undersökning är tllväxt och lönsamhet. 

Dessa teman var svåra att lokalisera i vårt material och då det nämndes var det oftast med siffror och 

statistik. Temana kunde möjligtvis gett oss intressanta synpunkter men för att få tydligare resultat har vi 

därför valt att inte fokusera på dessa teman. Vår metod bygger på att hitta material om våra teman och 

det var då viktigt att fokusera på det som togs upp mest, vilket var familj och bransch.  

Begrepp  

Genus 
 

Yvonne Hirdman (2001) definerar genus som tvådelat, där det biologiska könet och allt vi vet om 

kroppen är den första delen. Den andra delen är det socialt konstruerade könet. Denna del handlar om de 

föreställningar människor har om de olika könen. Helene Ahl (2006) förklar att begreppet genus 

uppfanns av genusforskare för att hålla isär det biologiska könet och det socialt konstruerade. När 

begreppet genus används av forskare idag är det ofta för att beskriva det biologiska könet och inte det 

socialt konstruerade könet (Ahl 2006). I samhället är genus det styrande och vi kategoriseras av genus, 

vilket gör att genus är mycket mer än bara ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat kön. Det styr 

även vårt sätt att agera och våra medvetanden (Hirdman 2001). 

Entreprenör  
 

Vår defintion av en entreprenör innefattar även företagare och småföretagare då vi anser att detta är den 

moderna tolkningen av begreppet entreprenör. Den ursprungliga tolkningen, där en entreprenör endast är 

någon som skapar en innovation och sedan går vidare används inte i samma utsträckning längre och 

begreppet har därmed fått en bredare definition som vi anpassat oss efter (Holmquist 2008).  

 

Normer 
 

Den hegemoniska maskuliniteten kan användas för att belysa manliga normer som förekommer i 

samhället. Conell (2008) förklarar hur den hegemoniska maskuliniteten bör betraktas som en idealbild, 
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vilken sällan går att finna i samhället. Vad den hegemoniska maskuliniteten istället representerar, är en 

bild av manlighet som delas av individer i samhället, en bild som inte innehåller. Conell (2008) 

beskriver vidare hur den hegemoniska maskuliniteten representerar en av de viktigaste komponenterna 

för patriarkatets fortsatta makt. Den hegemoniska maskuliniteten och ett accepterande av den beskrivs 

också vara en nödvändighet för att nå högre positioner gällande makt och ansvar (Conell 2008). 

 

Vi fann ingen direkt motsats till den hegemoniska maskuliniteten vilket kunde representerat en 

bakgrund till kvinnliga normer, istället valde vi Fanny Ambjörnssons (2008) begrepp normativ 

feminimitet. Ambjörnsson (2008) förklarar normativ femininitet genom att beskriva hur kvinnor följer 

normer som bygger på traditionellt kvinnliga egenskaper som måttfullhet, kontroll, försiktighet, 

omhändertagande, empati och inlevelseförmåga. Denna definition av normativ femininitet kan användas 

för att försöka definiera kvinnliga normer som existerar och efterlevs i samhället.  

 

De manliga och kvinnliga normer vi diskuterar i denna uppsats relaterar till våra teman bransch och 

familj. De traditionellt kvinnliga normerna inom bransch innefattar att kvinnor verkar inom 

kvinnodominerade yrken vilket inkluderar vård och omsorg. Kvinnorna befinner sig även längre ner i 

hirarkin än männen (Melkas & Anker 1997). De manliga normerna inom branschtemat innebär att 

männen ofta arbetar inom mer tekniska och industriella branscher. Männen har även fler chefspositioner 

och är högre upp i hirarkin än kvinnor (Melkas & Anker 1997).  

De kvinnliga normerna gällande familj är att kvinnor tar ett större ansvar för familjen och sätter familjen 

före karriären (Pettersson 2008). De manliga normerna i detta avseende är att männen sätter karriären i 

fokus (Patterson 2012).  

Tidigare forskning  
 
I boken The Scientific Reproduction of Gender Inequality. A Discourse Analysis of Research Texts on 

Women`s Entreprepreneurship genomför Helene Ahl (2004) en diskursanalys på 81 publicerade 

forskningsartiklar. De forskningsartiklar som behandlas i avhandlingen berör kvinnligt entreprenörskap 

och Ahl finner att forskning på kvinnors entreprenörskap påverkat synen på kvinnors företagande, vare 

sig det varit medvetet eller omedvetet från forskarnas sida. Resultatet från Ahls (2004) diskursanalys 

belyser hur forskning i ämnet skapat en dikotomi där männens och kvinnornas entreprenörskap hamnat i 

en form av motsatsförhållande till varandra. Definitionerna av entreprenörskap utgår från den manliga 

normen (Ahl 2004). Med den manliga normen/idealet som utgångspunkt uppstår en problematik där 

forskningen inte är könsneutral, utan den utgår från något av könen (Ahl 2004). Vi finner Ahls arbete 
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vara viktig, vi ser en relevans i att ge exempel på hur forskning i ett ämne kan skapa normer och 

förutsättningar för individer utanför forskningskontexten. 

 

När kvinnliga entreprenörer undersöks individualistiskt jämförs de ofta med män och männen 

representerar fortfarande idealet i de forskningsartiklar Ahl (2006) behandlat. Vidare nämns brister 

kvinnor ansetts besitta jämfört med männen, ansvaret för att komma tillrätta med dessa brister faller på 

de kvinnliga entreprenörerna. Den kvinnliga entreprenören ska anpassa sig till och agera mer enligt det 

manliga idealet och normerna (Ahl 2006). 

 

Ahl (2006) uppmärksammar hur undersökningar genomförts och att konsekvenserna av dessa ytterligare 

bekräftar och förstärker bilden av kvinnors entreprenörskap. Exempelvis jämförs tillväxt och lönsamhet 

mellan män och kvinnor i 62 % av artiklarna. I dessa jämförelser råder diskrepans då det ofta förhåller 

sig så att kvinnor oftare har mindre företag som växer långsammare och därmed inte redovisar stora 

vinster. Detta skapar en snedvriden bild av kvinnors entreprenöriella aktiviteter och företagande på 

grund av den dualism mellan män och kvinnor, som uppstått genom forskningsansatsen inom 

entreprenörskap (Ahl 2006).  

 

När Ahl (2004) ser till genusdiskursen i relation till forskning på kvinnors entreprenörskap är det 

kvinnan som anses vara ansvarig för hemmet. Kvinnornas företagande kommer alltid i andra hand, 

vilket har en negativ effekt på kvinnans företagande (Ahl 2004).  

Patterson (2012) förklarar att kvinnor som har kommit igenom nålsögat och blivit framgångsrika 

entreprenörer, har agerat utifrån manliga normer och deras fasad bryts endast om de föder barn. Kvinnor 

som agerar efter den manliga normen för att nå framgång kan uppfattas som avvikande för andra 

individer i kvinnans omgivning. Detta gör att kvinnor tvingas gå en balansgång mellan att vara effektiv 

eller feminin (Patterson 2012). Bruni, Gherardi & Poggio (2004) beskriver i artikeln Entrepreneur-

mentality, gender and the study of women entreprenurs ett antal olika idealtyper gällande kvinnliga 

entreprenörer och beskriver vad som kan motivera kvinnor att starta företag. De typer som beskrivs är: 

- The ”Aimless”, unga kvinnor som startar företag för undkomma arbetslöshet. 

- The ”Success oriented”, representeras av unga kvinnor som tolkar sitt entreprenörskap som en strategi 

för att skapa förutsättningar för en långsiktig karriär.  

- The ”Strongly success oriented”, kvinnor som sällan har barn och anser att de entreprenöriella 

aktiviteter de företar sig kan öka möjligheterna att nå en professionell tillfredsställelse eller som ett 
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verktyg för att komma runt ojämlikhet och diskriminering i relation till exempelvis befordringar och 

avancemang inom ett företag.  

- The ”Dualists”, kvinnor med omfattande arbetslivserfarenhet som söker kombinera sitt familjeliv med 

sitt arbete och som därför eftersträvar ökad flexibilitet 

- The ”Return workers”, vanligtvis lågutbildade kvinnor som avslutat sin anställning på tidigare 

arbetsplats för att ta ett ökat ansvar för hemmet/familjen och motiveras till entreprenöriell aktivitet för 

ett självförverkligande utanför det ansvaret som följer med familjen. 

- The ”Traditionalists”, kvinnor vars släkt/familj har en lång tradition av att starta och/eller driva 

företag.  

- The ”Radicals”, kvinnor som motiveras av att motsätta sig till traditionellt 

entreprenörskap ur ett genusperspektiv och vars initiativ avser gynna kvinnor intressen och bästa i 

samhället (Bruni, Gherardi & Poggio, 2004). 

 

Familjen har en påverkan för kvinnligt entreprenörskap, då kvinnor i stor utsträckning har större ansvar 

för familjen (Pettersson 2008). Pettersson (2008) belyser statistik från SCB (2006) som visar att kvinnor 

i snitt har 28 timmar i veckan med obetalt arbete när de tar hand om hemmet och familjen medan 

männens snitt endast är 20 timmar i veckan. Denna arbetsdelning visas tydligt i föräldraledigheten där 

männen endast tar ut 20 % av ledigheten.  

 

En önskan att kombinera sitt yrkesliv med familjeliv framhålls av forskare från andra länder men även i 

Sverige som den största anledningen till varför kvinnor blir entreprenörer men också varför de inte 

lyckas lika bra. Orsaken till detta är att kvinnorna ser barnen som sitt ansvar och sätter företaget i andra 

hand genom att endast arbeta när de har tid, som på kvällarna. De kvinnor som inte startat sitt företag för 

att kombinera familjelivet blir då också lidande eftersom de fortfarande har mer obetalt arbete att göra 

än vad männen har även fast de vill fokusera på sitt företag. Männen ser istället familjen som en tillgång 

som de kan få hjälp och stöd utav (Pettersson 2008). Att männen ser familjen som en tillgång, där de 

kan få extra arbetshjälp, och i hemmet har de tryggheten att kvinnorna sköter barnen så de kan fokusera 

på företaget är något Anthias & Mehta (2010)  också bekräftar. Både kvinnorna och barnen är där för att 

underlätta för den manliga entreprenören, men situationen är den motsatta för de kvinnliga 

entreprenörerna (Anthias & Mehta 2010). Som tidigare nämnts är viljan att vara mer delaktig för barnen 

en faktor för kvinnor att starta företag men det kan även vara ett sätt för kvinnor att undvika 

diskriminering i yrkeslivet (Anthias & Mehta 2010).  



8 
 

I en studie utförd av Melkas & Anker (1997) undersöktes könssegregationen bland olika yrken i de 

nordiska länderna och resultatet visade att kvinnor hade lägre status än män. I undersökningen 

bekräftades att yrkessegregationen var hög. Denna lägre status definieras bland annat av en ojämlikhet 

inom den privata sektorn där kvinnorna är underrepresenterade. Vidare kan den lägre statusen kopplas 

till det faktum att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid på grund av att kvinnor oftare tar ett större 

ansvar för hemmet och familjen. Dessa resultat motsäger den uppfattning som finns om de nordiska 

länderna och hur dessa förhåller sig till och arbetar för ökad jämställdhet. Denna jämställdhet påverkas 

enligt författarna negativt av den könsbaserade yrkessegregationen (Melkas & Anker 1997). Det finns 

även en ojämlikhet mellan kvinnor och män gällande vilken position de har inom företag de jobbar för,  

detta kan åskådliggöras genom konstaterandet att män oftare innehar tjänster med chefsposition medan 

kvinnorna återfinns längre ner i hierarkin (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Den största delen av de 

kvinnliga entreprenörerna startar företag inom sektorer/branscher där de har kunskap och erfarenhet och 

undviker att starta företag inom exempelvis byggbranschen, industri eller den högteknologiska sektorn. 

Skäl till att kvinnor mer sällan startar företag eller är verksamma inom dessa kontexter kan exempelvis 

vara att de inte i samma utsträckning som män har intresse för teknik, och därmed saknar den kunskap 

kan tänkas behövas vilket skapar en osäkerhet (Bruni, Gherardi & Poggio, 2004). 

Teoretiska utgångspunkter 
 

För att förstå de föreställningar och förhållningssätt, gällande manliga och kvinnliga normer som de 

kvinnliga entreprenörerna presenterar, och hur dessa föreställningar relaterar till bransch och familj 

behövs olika teoretiska begrepp och utgångspunkter. Genom att lyfta in fler teoretiska perspektiv och 

begrepp vill vi försöka få ett vidare perspektiv på hur förhållningssätten presenteras. Normsystemet som 

existerar bygger på regler, antaganden och myter som tas för givna och ifrågasätts sällan. Individer 

skiljer på män och kvinnor och tar för givet att män och kvinnor är annorlunda. Detta medför att normer 

lever kvar och förstärker kvinnor och mäns föreställningar om hur vi skall vara, dessa normer är även 

återspeglingar på vad vi gör (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Normer är en viktig del av samtliga 

teorier vi valt att använda för att försöka besvara vår frågeställning, dessa normer existerar som en del 

av vår vardag utan att vi allt för ofta lägger märke till dem. Genom att tillämpa de utvalda teorierna på 

vårt empiriska material vill vi försöka belysa hur dessa normer presenteras och vilken betydelse de har 

för kvinnliga entreprenörer. 
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Ordning och struktur 
 
Hirdmans (2001) teori om genussystemet bygger på att det finns en ordningsstruktur mellan könen och 

att denna struktur, i sin tur skapar förutsättningar för andra sociala ordningar vi har i vårt samhälle. 

Hirdman (2001) presenterar två lagar i genussystemet som gör att systemet har skapats och kan 

återskapas. För vi föds inte med detta utan det skapas och reproduceras av både män och kvinnor. Den 

ena lagen beskriver hur det existerar en hierarki mellan könen och att det är manliga normer som är 

överordnade och alltid beskrivs som det normala för hur individer bör bete sig. Den andra lagen 

beskriver hur manligt och kvinnligt ska hållas isär, och om den dikotomin inte existerar mellan könen 

uppstår en form av tabu. Dessa lagar skapar tillsammans ett samhälle där mannen är överordnad och 

framställs som en positiv förebild. Följden av mannens överordnande resulterar i att kvinnan 

underordnas, hennes egenskaper förminskas och det uppstår en negativ bild i relation till den manliga.  

 

Genussystem kan komma att återspeglas i vårt empiriska material genom att kvinnorna uttrycker olika 

förhållningssätt till manliga och kvinnliga normer, vilket kan innebära att de antingen följer detta system 

eller att de bryter mot det. Vare sig de anammar eller bryter mot systemets lagar och regler ger detta oss 

relevant information för vår undersökning. 

Familj 
 

Genuskontraktet är en utveckling av genussystemet. Det finns flera olika typer av genuskontrakt men 

alla bygger på föreställningarna de olika könen har om varandra, t.ex. utseende eller hur de förväntas 

bete sig i samhället och kontrakten i sig är de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är en process som 

via kontrakten skapar ny segregering och ny hierarkisering (Hirdman 2001). Hirdman belyser hur 

kvinnans förmåga att föda barn påverkar kontrakten. Det är genom denna förmåga, relationen mellan 

könens rättigheter, skyldigheter och ansvar uppstår. Mannen tar hand om kvinnan och ur mannens 

omhändertagande formas kvinnans rättigheter och skyldigheter (Hirdman 2001). Ur detta resonemang 

hämtar vi inspiration när vi söker efter temat familj i vårt empiriska material, anledningen till detta är att 

vi anser att detta resonemang på ett bra sätt representerar normen för ansvarsfördelningen gällande 

familjen. Detta beskrivs i Petterssons (2008) forskning där hon beskriver hur kvinnliga entreprenörer 

och företagare får ägna sig mer åt obetalt arbete i hemmet än vad mannen behöver göra. I vårt empiriska 

material kan detta tema återfinnas i hur kvinnliga entreprenörer presenterar att mer traditionellt 

förhållningssätt till rättigheter och skyldigheter i relation till familjen, som motsvarar kvinnliga normer. 

Detta kan exemplifieras genom att kvinnan uttrycker ett stort ansvarstagande gällande familjen och 

hemmet. Om kvinnorna istället bryter mot dessa normer exemplifieras detta genom att kvinnorna 
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uttrycker mer manliga normer, där familjen nödvändigtvis inte hamnar i fokus, i relation till 

yrke/karriär.  

Bransch 
 
Genuskontraktet ändras hela tiden och ser olika ut över hela världen och det är annorlunda för olika 

klasser och etniciteter. Kontrakten ärvs ner och återskapas men tar olika former (Hirdman 2001). 

Hirdman (2001) poängterar även att kontraktet skall ses som idealtyper. En av genuskontraktets 

idealtyper som syns i vårt ämne är den horisontella och vertikala segregeringen.   

 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) beskriver hur män och kvinnor positioneras olika på arbetsmarknaden 

som ett resultat av könssegregation. Denna uppdelning beskrivs med två begrepp; vertikal och 

horisontell segregation. Den horisontella segregationen beskriver hur kvinnor befinner sig inom ett 

område eller bransch och män i en annan. Det är exempelvis vanligare att kvinnor jobbar inom vård och 

omsorg medan männen i större utsträckning befinner sig inom industriella/tekniska branscher (Elvin-

Nowak & Thomsson 2003). I vårt urval för denna undersökning kommer representanter från olika 

branscher undersökas, detta för att skapa en större förståelse för olika entreprenörers förhållningssätt och 

belysa eventuella skillnader dem emellan. Den vertikala segregationen beskriver förhållandet när 

kvinnor och män är aktiva inom samma bransch. Denna vertikala segregation belyser då en hierarkisk 

positionering mellan kvinnor och män. Detta kan åskådliggöras genom konstaterandet att män i större 

utsträckning innehar tjänster med chefsposition medan kvinnor positioneras längre ner i hierarkin 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003).  Den horisontella segregationen skapar en problematik när kvinnor 

antingen vill konkurrera eller agerar inom manligt dominerade branscher då mannens normer är 

överordnade kvinnans. Detta placerar kvinnor i en underordnad position vilket gör det svårare för dem 

att lyckas. Om den vertikala- och horisontella segregationen återfinns i vårt empiriska material kan detta 

ge oss ökad förståelse för hur de kvinnliga entreprenörerna presenterar sina förhållningssätt gällande 

manliga och kvinnliga normer relaterat till bransch.  

 

Den manliga normen blir starkare när den separeras och hålls isär från den kvinnliga normen. Om 

isärhållningen mellan den manliga- och kvinnliga normen är kraftfull resulterar detta i att den manliga 

normen och det hierarkiska blir mindre ifrågasatt (Hirdman 2001). Patterson (2012) beskriver hur 

kvinnliga entreprenörer känt ett tvång att anpassa sig till rådande manliga normer för att kunna bli mer 

framgångsrika.  
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Genusproblematiken  
 

Kvinnliga entreprenörer vill inte gärna diskutera sin framgång eller sitt entreprenörskap ur ett 

genusperspektiv. Lewis (2006) fann i sin studie att kvinnor som undersöktes vägrade acceptera 

skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörer, anledningen till detta var att de ansåg att en 

sådan inställning kunde hindra att de exkluderades i olika sammanhang på grund av kön. Att inte belysa 

eller konstatera att genus påverkar kvinnliga entreprenörer kallas för ”gender blindness” (Lewis 2006). 

Kvinnliga entreprenörer som undersökts vill att fokus endast skall ligga på deras prestationer och de vill 

inte bli särbehandlade, de förnekar att genus har någon betydelse. I och med att de förnekar 

genusproblematiken upplever de alltså att de kan vinna fördelar (Lewis 2006), exempelvis kan detta 

innebära att som kvinna anpassa sig till manliga normer för att få tillträde till mansdominerade 

branscher eller yrkesroller. Denna förnekelse innebär att kvinnliga entreprenörer exempelvis förnekar 

ojämlika förhållanden eller förutsättningar, detta leder i sin tur till att problemet sopas under mattan, 

vilket riskerar förvärra problemet. Problematiken resulterar i att den manliga normen består och männen 

fortsätter vara normen i det tysta (Lewis 2006).  

 

Begreppet ”gender blindness” kan i relation till vårt empiriska material, ge oss information huruvida de 

kvinnliga entreprenörerna anpassat sig efter manliga eller kvinnliga normer. Som Lewis (2006) antyder 

resulterar förekomsten av ”gender blindness” i att den överordnade manliga normen består, vilket 

indirekt betyder att de kvinnliga normerna underordnas. Om entreprenörerna i vår undersökning 

presenterar genusrelaterade perspektiv i anslutning till bransch, exempelvis genom att presentera att de 

antingen har upplevt eller inte upplevt problem på grund av att de agerat inom en mansdominerad 

bransch, skapar denna insikt en förståelse för hur bransch och förhållningssätt till normer relaterar till 

varandra. 

Teoretisk analysram 
 

Vi tänker använda våra teorier och begrepp för att analysera hur och om de kvinnliga entreprenörerna 

tenderar att förhålla sig till manliga eller kvinnliga normer och hur dessa förhållningssätt presenteras i 

artiklarna. Detta kommer att belysas med hjälp av Yvonne Hirdmans (2001) tankar om genuskontraktet 

och Elvin-Nowak & Thomssons (2003) fördjupade syn på Hirdmans (2001) teorier. Vi fokuserar på 

familj som tema då vi utifrån teorin anser att förhållningssätt till detta ämne kan synliggöra hur 

entreprenörer presenterar manliga och kvinnliga normer, om entreprenörerna följer den traditionella 

normen eller om hon avviker och utgår efter den manliga normen. Detta kommer att kunna analyseras 
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med hjälp av Hirdmans (2001) teori om genuskontraktet. Vårt andra huvudfokus och tema är bransch, 

även det kan belysa hur och om de kvinnliga entreprenörerna anpassar sig till eller blivit påverkade av 

olika sorters normer. Detta kommer att kunna analyseras med hjälp utav Elvin-Nowak & Thomssons 

(2003) teori om vertikal och horisontell segregering. Vi kommer även använda Lewis (2006) teorier 

gällande ”gender blindness” för att belysa hur och om entreprenörer presenterar manliga och kvinnliga 

normer, i relation till bransch och familj ur ett genusperspektiv. Lewis (2006) teori kan tillämpas på vårt 

empiriska material och ge oss större förståelse, eftersom det behandlar kvinnors förhållningssätt kring 

prestationer och hur de uttrycker sig. Detta ingår i isärhållandet av kvinnligt och manligt där fördelar 

kan vinnas i sitt entreprenörskap genom att anpassa sig efter rådande normer. 

Metod 
 

Motivering  
 

I denna uppsats där vi undersöker vilka förhållningssätt kvinnliga entreprenörer presenterar gällande 

manliga och kvinnliga normer och hur dessa relaterar till bransch och familj, har vi valt att genomföra 

en textbaserad tematisk analys. När man inom det samhällsvetenskapliga fältet studerar människor och 

relationer dem emellan, undersöker vi exempelvis ojämlikhet, traditioner, konflikter. En del forskare 

anser att vi bör använda texten och språkliga uttryck för att hjälpa till att förklara individers sätt att tänka 

och handla (Bergström & Boréus 2000).  

 

Bransch och familj är två teman vi funnit vara intressanta utifrån våra teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. Hirdman (2001) och Anthias & Mehta (2010) belyser familjens betydelse. Elvin-

Nowak & Thomsson (2003) och Melkas & Anker (1997) beskriver den segregerade arbetsmarknaden. 

Anledningen till att vi valt textbaserad tematisk analys är för att den ger oss tillgång till material vi anser 

vara användbar i relation till vår undersökning gällande manliga och kvinnliga normer. Lewis (2006) 

beskriver hur kvinnliga entreprenörer som undersöks inte vill diskutera framgång eller entreprenörskap 

ur ett genusperspektiv och att genom våra teman undersöka förhållningssätt vill vi komma runt denna 

problematik. Genom att tillämpa temana bransch och familj på intervjuer/artiklar i tidningar, kan vi 

skapa en bild av hur de kvinnliga entreprenörerna förhåller sig till manliga och kvinnliga normer.  

Urval 
 

I vår undersökning består urvalet av kvinnliga entreprenörer som agerar inom olika branscher och som 

intervjuats eller porträtterats i digitala artiklar. Vi har i vårt urval endast utgått från digitala medier och 
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källor då tillgängligheten på dessa varit god. Vi har exempelvis funnit artiklar i olika digitala utgåvor av 

tidningar, exempelvis Entreprenör, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Småföretagarna med flera. 

Artiklarna vi valt att ta med i vår undersökning har varierat i längd och innehållsmässigt djup. En del 

entreprenörer återfanns på en tidnings omslag och var huvudartikel i tidningen med bilder på 

entreprenören, i anslutning till artikeln. Andra utvalda artiklar var av kortare karaktär utan bild och 

mindre djupgående. Genom att granska olika sorters artiklar av varierande längd och innehållsmässigt 

djup, men med entreprenören i fokus, var syftet att skapa en för vår undersökning relativt omfattande 

bild av hur entreprenörer presenterar sina förhållningssätt.  

 

För att skapa en djup bild av de kvinnliga entreprenörernas förhållningssätt till manliga och kvinnliga 

normerna och fånga deras attityd ansåg vi det nödvändigt att inte begränsa oss till en stereotyp bild av 

den kvinnliga entreprenören. För att undvika denna problematik valde vi att undersöka entreprenörer i 

olika åldrar, ett åldersspann (24-67 år) återfinns därför i vår undersökning. Vi har också valt att inte 

begränsa oss till entreprenörer verksamma inom en och samma bransch utan har också låtit denna del av 

urvalsprocessen variera, i urvalet återfinns entreprenörer verksamma inom branscher som frisör, digital 

media och byggbranschen, vilket vi anser vara viktigt för att skapa en relevant bild av 

förhållningssätten.   

 

Vi startade vår datainsamling med att undersöka tidningen Entreprenörs tidningsarkiv från 2006 till 

2014, detta var de år som fanns tillgängliga i tidningens on-linearkiv och blev en naturlig startpunkt. 

Tidningen Entreprenör var också ett naturligt förstahandsval då det är en branschtidning som fokuserar 

på entreprenörer och entreprenörskap. Arkivet bestod av 88 tidningar och i dessa tidningar fann vi 21 

artiklar där olika sorters kvinnliga entreprenörer beskrevs eller intervjuades. Av de 21 artiklar vi funnit 

använde vi åtta stycken. Vi behöll de artiklar vi ansåg vara tillräckligt långa rent innehållsmässigt för att 

kunna ge oss relevant information i relation till vår studie. I den initiala genomgång av tidningen 

Entreprenör fann vi att vår frågeställning var relevant och att våra två olika teman familj och bransch 

återfanns i artiklar.  

 

Då tidningen Entreprenör är en ren branschtidning fann vi det nödvändigt att vända oss till andra källor 

för att komplettera vårt urval, då vi ansåg att de entreprenörer som framställs i Entreprenör inte ger en 

tillräckligt nyanserad bild. Tidningen lyfter gärna fram mer framgångsrika entreprenörer och utesluter 

de som är mindre framgångsrika. Vi valde därför att använda oss av sökmotorn Google för att söka 

ytterligare artiklar. För att finna relevanta artiklar/intervjuer använde vi oss av sökord som till exempel: 
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kvinnlig entreprenör, kvinnligt entreprenörskap och kvinnliga företagare. Resultatet av dessa sökord 

ledde oss vidare till ytterligare 12 artiklar, med intervjuer av kvinnliga entreprenörer på olika hemsidor 

exempelvis startaforetag.nu, driftig.nu och medievarlden.se.  

Tematisk analys 
 

Vi har i denna undersökning använt oss av tematisk analys (Boyatzis 1998) och har då valt att undersöka 

artiklar vars innehåll beskriver kvinnliga entreprenörer eller artiklar där entreprenörer intervjuas. 

Boyatzis (1998) menar att man med tillämpning av tematisk analys kan synliggöra och uppfatta saker 

som indirekt beskrivs i det empiriska materialet, detta upplevde vi vara passande för vår undersökning 

då normer lätt ignoreras och tas för givna i vardagen. Våra två teman familj och bransch blir det verktyg 

vi använder, för att belysa entreprenörernas förhållningssätt till manliga och kvinnliga normer. När man 

tillämpar tematisk analys kan detta ske utifrån olika perspektiv.  

 

Pia Langemar (2008) beskriver hur forskaren antingen kan välja en deduktiv eller en induktiv ansats till 

den tematiska analysen. Den deduktiva ansatsen innebär att teman bestäms i förväg utifrån teori/tidigare 

forskning (Langemar 2008).  Den deduktiva ansatsen gällande tematisk analys återfinns också hos 

Derek Layder (1998) och vi har i denna undersökning tillämpat denna. En pre code bygger på teoretiska 

förkunskaper som funnits med från starten av analysprocessen (Layder 1998). Den deduktiva ansatsen i 

relation till vår undersökning, motiverades av att våra temans innehåll, härstammar från tidigare 

forskning och teori gällande familj (Hirdman 2001) och bransch (Elvin-Nowak & Thomsson 2003) och 

dessa blev därför våra pre code-teman. För att identifiera relevant text kopplat till våra olika teman 

använde vi nyckelord som familj, barn och förhållande för temat familj. Temat bransch identifierades 

först och främst genom att faktiskt observera vilken bransch entreprenören var aktiv inom. Detta innebar 

att de förhållningssätt till manliga och kvinnliga normer som presenterades kunde relateras till den 

specifika branschen. 

 

Den deduktiva ansatsen tillämpas genom att man markerar/stryker under till exempel citat, meningar 

eller svar som är relevanta för det man vill undersöka (Layder 1998). När vi granskade våra artiklar och 

fann textinnehåll kopplat till något av våra teman markerades dessa stycken. Markering i vårt fall, då vi 

arbetat med digitala medier, representerades av att relevanta stycken/citat kopierades in i två separata 

dokument, ett för temat familj och ett för temat bransch. Denna för-kodning skapar förutsättningar där 

forskaren inte låser sig fast vid specifika begrepp och teorier och förblir därmed öppen för nya uppslag 

(Layder 1998). 
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Öppenheten för nya uppslag och att inte låsa sig fast vid specifika begrepp var en viktig del av vår 

undersökning. Anledning till detta var att vi genom våra teman ville belysa entreprenörernas 

förhållningssätt till manliga och kvinnliga normer och hur dessa presenterades. Dessa presentationer 

kunde ibland upplevas som motsägelsefulla eller inte tydligt kopplas till vårt syfte, samtidigt som de 

uppfattades vara relevanta, vilket påverkade hur de kunde appliceras på vårt empiriska material. Om vi 

varit bakbundna av förutfattade meningar och begrepp hade vi riskerat förbise relevanta resonemang. 

Delar som lyftes ur artiklarna kunde exempelvis vara beskrivande text, där entreprenören beskrevs av 

författaren till artikeln eller svar från den intervjuade entreprenören. Genom att samla ihop för våra 

teman relevanta stycken text och citat, från vårt urval av kvinnliga entreprenörer erhöll vi ett empiriskt 

underlag, vilket vi sedan kunde analysera för att besvara vår frågeställning. 

Bedömning av datakvalitet  
 

I vårt empiriska material har vi en relativt bra variation av kvinnliga entreprenörer från olika branscher 

och i olika åldrar. Detta ger olika perspektiv på våra två teman, familj och bransch. Vi anser att detta 

medför att vår undersökning av kvinnliga entreprenörer blir mer omfattande och ger en bra bild av 

kvinnliga entreprenörer. Vi anser att antalet entreprenörer i urvalet varit god då vi inkluderat 

entreprenörer med olika bakgrunder, vilket är svårt att få eftersom fokus i tidningar ofta är på de 

framgångsrika entreprenörerna. Vi har också använt oss av olika källor i form av tidningar och 

hemsidor, vilka nämnts tidigare under rubriken ”Urval”, för att få en så bra bild av entreprenörerna som 

möjligt.  

Metodproblem 
 

Det har också uppkommit en problematik i anslutning till vårt urval, men dock kan det uppfattas som vi 

styrt vårt empiriska material. Efter vår inledande genomgång utav tidningen Entreprenör använda vi 

Google för att söka oss till ett större och mer varierat urval, då tidningen Entreprenör inte erbjöd oss ett 

tillräckligt nyanserat urval. För att välja ut intervjuer som varit användbara, har vi valt de som innehållit 

så mycket om våra två teman som möjligt. Detta kan uppfattas som att vi styrt vårt material till vår 

fördel. Det har dock inte varit vår avsikt, utan snarare att få bättre kvalitet på det empiriska underlaget. 

Vi har inte medvetet utelämnat empiri som varit motsägelsefull för våra teoretiska utgångspunkter. Vi 

har fokuserat på våra teman och låtit dessa styra inhämtning och val av empiri. Artiklar där 

entreprenörer inte talade om våra två olika teman blev därför utelämnade av naturliga skäl, då vår metod 

bygger på att markera/belysa textmaterial där våra teman förekommer.  
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Vi är också medvetna om att artiklar där individer blir intervjuade blir styrda av journalisten som skriver 

artikeln. Detta kan så klart påverka resultatet i vad som sägs i artikeln. Men de förhållningssätt som 

presenteras av entreprenörerna tolkar vi ändå som deras egna tankar och åsikter. Valet att inte intervjua 

kvinnliga entreprenörer kan även det ifrågasättas då denna metod skulle kunna skapa goda 

förutsättningar för att erhålla ett bra underlag för studien. Vi ansåg dock att vi skulle behöva ett större 

antal respondenter för att kunna dra motiverade slutsatser och valde därför textanalys. Om det det 

förhåller sig så att kvinnliga entreprenörer sällan vill diskutera genusproblematiken då det förringar 

deras prestationer (Lewis 2006), ger den textbaserade tematiska analysen oss möjlighet att synliggöra 

och uppfatta saker som indirekt beskrivs/presenteras (Boyatzis 1998) av de kvinnliga entreprenörerna i 

artiklarna. Vi anser därför att en textbaserad tematisk analys i vår studie kan ge oss bättre svar angående 

manliga och kvinnliga normer.  

 

Resultat/Analys 
 

Vi börjar resultat- och analysdelen med att upprepa vårt syfte och vår frågeställning för att hjälpa läsaren 

följa våra resonemang och påminnas om vad det är vi försöker besvara i denna uppsats. Syftet med 

denna uppsats är att få större förståelse och kunskap om kvinnors förutsättningar gällande 

entreprenörskap, i relation till samhällets normer. För att få större förståelse och ökad kunskap 

undersöker vi hur kvinnor presenterar och ger uttryck för sina förhållningssätt till bransch och familj, för 

att kunna urskilja hur manliga och kvinnliga normer anammas. Vår frågeställning är, vilka 

förhållningssätt presenterar kvinnliga entreprenörer som intervjuas/porträtteras i ett antal utvalda 

tidningsartiklar, angående normer om manligt och kvinnligt och hur relaterar dessa förhållningssätt till 

bransch och familj?   

 

Vi har försökt skapa ett varierat urval i denna undersökning. Detta har inneburit att vi valt att låta åldern 

variera och att inkludera entreprenörer som är aktiva inom olika branscher. Vi har inkluderat 

entreprenörer som definieras som framgångsrika och vi har även entreprenörer som driver mindre 

företag. I materialet återfinns exempelvis Jessica Löfström som är vd för ett bemanningsföretag som hyr 

ut personal till byggbranschen, Stina Honkamaa som är vd för ett medieföretag, Amelia Adamo som är 

chefredaktör och journalist och Isabella Löwengrip som äger och driver ett antal olika företag. I empirin 

återfinns även vanliga småföretagare som exempelvis Angela Hafströms som är glasstillverkare, Sofia 

Appelgren som driver en salladsbar och Shadi Rafei som äger en frisörsalong. De individer som 
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presenteras i denna studie tolkar vi som offentliga personer, de har frivilligt ställt upp i de intervjuer vi 

valt att använda. Även om de individer som använts i vår studie inte varit medvetna om att de svar de 

gett i intervjuer, används i en annan kontext/syfte anser vi det ändå inte nödvändigt att anonymisera 

dem.  

 

Presentation av de kvinnliga entreprenörerna 
 

Nedan redovisas en tabell över de kvinnliga entreprenörer vi valt att citera i resultat och analys: 

 

Namn Bransch Familj Ålder 

Amelia Adamo Chefredaktör/Journalist 2 barn  
1 barnbarn  

67 

Angela Hafströms  Glasstillverkare  Make  
3 barn 

38 

Isabella Löwengrip Media, mode, finans Make  
1 barn 

24 

Shadi Rafei  Frisörsalong Mor  
Far  
Bror 

26 

Sofia Appelgren  Salladsbar  1 barn  32 

Jessica Löfström  VD byggbranschen  Sambo  
1 barn 

43 

Ida Backlund  Löshårsföretag Make  
1 barn 

29 

Anette Brandt  Barnhemsida  Make  
4 barn  

42 

Solveig Sunnebo Förskoleägare  Make  
2 barn  

53 

Jane Walerud  Riskkapitalist  Make  
1 barn  

52 

Karin Skoog VD Reklambranschen  Make  
1 barn 

39 

Therese Albrechtson  VD Säkerhetsbranschen  Sambo  
1 barn 

29 

Stina Honkamaa VD Reklambranschen Sambo  
2 barn 

38 

Susan Engvall  Barnklädesföretag Make  
2 barn 

48 

Annica Thorberg  Presentinslagningsfirma Make  
2 barn 

50 
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Vi har valt att dela upp denna del genom att separera våra två teman familj och bransch. Resultatet 

kommer att presenteras med löpande text där olika citat valts ut för att belysa de mest relevanta delarna 

ur empirin kopplade till våra teman. Efter utvalda citat följer en analys där våra teoretiska analysverktyg 

används för att analysera empirin.  

Familj 
 

Vissa artiklar i vår empiri baseras helt på familjesituationen för entreprenörerna, och ingenting i 

artiklarna handlar om hur de driver sitt företag. I en av dessa artiklar (Entreprenör 10/2008) handlar det 

enbart om vilken kamp hon har haft att för att få ut sjukbidrag när hon drabbades av missfall två gånger, 

anledningen till missfallen var att entreprenören var tvungen att fortsätta arbeta även fast hon var gravid 

och drabbades då av missfall. Hon hade inte råd att ta ledigt under graviditeten och eftersom hon drev en 

målerifirma var missfallen troligen relaterade till målarfärgen och att hon inte fick sjukbidrag och kunde 

ta ledigt. 

 

I en annan artikel i tidningen Entreprenör (3/2012) handlar det om en ägare av en inredningsbutik som 

hade börjat arbeta direkt efter sin sons födsel och bar med honom i en bärsele när hon arbetade. Denna 

artikel handlar enbart om faktumet att hon arbetar med sin nyfödda son närvarande. 

 

I flera artiklar bl.a. (Entreprenör 3/2007) och (Entreprenör 7/2008) handlar det snarare om hur kvinnorna 

ska få ihop livspusslet, och att vara entreprenör försvårar situationen för kvinnorna när det gäller att 

kunna få tid med sina barn eller att ta hand om dem när de är sjuka. Många av entreprenörerna 

presenterar också tankar om att reglerna för kvinnliga företagare är mer strikta och komplicerade än om 

de vore anställda. En ägare av en salladsbar beskriver det så här: ”Som småbarnsmamma vill hon ha 

möjlighet att vara hemma när barnet är sjukt (eller när hon själv är sjuk).” Sofia Appelgren 

(Entreprenör 3/2007, s 43).   

 

Jessica Löfström som är en framgångsrik entreprenör inom byggbranschen beskriver att det finns en 

problematik i att kombinera karriären med familj och att detta är något som det sällan talas om i det 

offentliga rummet: 
 

Efter detta kom ett par år då företaget hamnade i en svacka samtidigt som Jessica Löfström och 
hennes sambo fick sina två barn. Sambon jobbar som riskkapitalist och problematiken för Jessica 
med att kombinera fokus på ett eget företag, småbarnsliv och amning är något hon berättat om i 
tidigare intervjuer – en problematik som väldigt sällan dryftas i det offentliga rummet. Jessica 
Löfström (Byggkontakt.se 2013 s. 3)  
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Ida Backlund, grundare av det framgångsrika löshårsföretaget Rapunzel beskriver hur de svåraste 

utmaningarna hon ställts inför har varit av privat karaktär. 

 
Det var det bästa som har hänt i mitt liv är att jag fick min dotter Milla, men det var också en stor 
prövning. Innan min dotter kom kunde jag jobba dygnet runt. Nu fanns det ju en till människa att ta 
hand om och som jag verkligen ville vara med. Hon var mitt samvete. Ida Backlund (Chef.se 2013) 

 

De kvinnliga entreprenörerna presenterar i artiklarna att de känner en press för att ta hand om hemmet 

och familjen och att de har starka åsikter om familjerelaterade ämnen som sjukbidrag och 

föräldraledighet. Vi tolkar det som att kvinnorna som diskuterar dessa problem försöker följa samhällets 

strukturer. Det finns en självdisciplin hos människor att följa strukturerna och normer och inte gå emot 

strömmen. Det är först om de skulle låta bli att följa strömmen och inte ta hand om hemmet det skulle 

synas och omgivningen skulle reagera (Elvin-Nowak & Thomsson 2003).   

 

Om de skulle besluta att inte följa normerna behöver de motivera och förklara varför de har agerat som 

de gör, vilket man helst undviker. Entreprenörerna har gått emot strömmen genom att välja ett yrke 

vilket försvårar för dem att upprätthålla de kvinnliga normerna om hemmet och det beslutet syns i att de 

presenterar svårigheter i relation till att ta hand om familjen och samtidigt driva företag (jfr Hirdman 

2001).   

 

De kvinnliga entreprenörer som har småbarn presenterar det inte direkt som något positivt för deras 

företagande men flera av entreprenörerna talar om hur deras makar eller sambos varit ett stöd för deras 

verksamhet. Männen nämns i flera fall om hur de har hjälpt till med de ekonomiska delarna i kvinnornas 

entreprenöriella aktiviteter. Exempel på hur kvinnorna refererade till detta och hur påfallande lika en del 

av dessa presentationer var kan ses i citaten som följer: ”Min bästa affär var att gifta mig med min man 

eftersom han är civilekonom och kan ta hand om bokföringen” Anette Brandt (Entreprenör 5/2006, s 

10),”Min bästa affär var när jag träffade min man Micael, som senare gick med på att belåna vårt hus, 

så jag kunde följa mina drömmar” Angela Hafströms (Entreprenör 2/2014, s 34) och ”Själv har jag fått 

massor av hjälp av min bror Hasam med marknadsföring och ekonomi.” Shadi Rafei (Startaföretag.se 

[uå]). Backlund beskriver vidare ett liknande förhållningssätt.  
 

Den bästa affären jag gjort var att Stefan kom med i företaget. En riktig entreprenör som bara ser 
möjligheter! Att våga satsa alla sina besparingar på en produkt som han inte visste så mycket om var 
starkt! Men han trodde på idén och han trodde på mig och därför är han min idol och drivkraft. Ida 
Backlund (Entreprenör 9/2009, s 23)  
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Föreställningarna kvinnan har om mannen som ansvarstagande gällande ekonomin är ett exempel på 

genuskontraktet från kvinnans perspektiv (jfr Hirdman 2001) (jfr Elvin-Nowak & Thomsson 2003).  

Kvinnorna tar istället utifrån traditionella normer ansvaret för barnen (jfr Hirdman 2001), men att 

männen inte nämns som stöd i det avseendet utan som främst ekonomiskt stöd, tolkar vi som en 

hierarkisering mellan könen där de har bestämda roller (jfr Hirdman 2001).  

 

Amelia Adamo beskriver hur hon upplever att kvinnor offrar mycket för kärleken. Hon beskriver hur 

kvinnor vill finnas till hands och vara till lags. Amelia förklarar att kvinnor av tradition är mer 

involverade och engagerade i hemmet och belyser utmaningen med att ha familj i relation till karriär 

men menar att det går att kombinera dessa två. Vidare ger Amelia (Martha.fi 2007) tips till kvinnor med 

karriärsambitioner och uppmanar kvinnor att inte räkna med männen utan gardera sig med hjälp från sitt 

nätverk och externa tjänster för att få karriär och familj att gå ihop något som även Isabella Löwengrip 

ställer sig bakom när hon tipsar egna företagare som ska bli föräldrar: 

 
Om din partner jobbar så se till att du har ett socialt nätverk runt dig som kan passa när det inte 
längre fungerar. Har du ingen i släkten så hitta en Nanny och ta hjälp några timmar då och då om det 
krävs. Det är inget fult med det, pengarna måste ju in. Isabella Löwengrip (Entreprenör 7/2014, s 24)  

 

Denna situation beskrivs vidare av Jessica Löfström som är drivande VD på företaget ExpanderaMera, 

ett bemanningsföretag inom byggbranschen. Jessica fick sina två barn i en period när företaget befann 

sig i en svacka. Även hon beskriver problematiken med att kombinera karriären med att vara 

småbarnsförälder. När företaget tagit sig ur den negativa perioden återgick Jessica till sin post som VD 

och för att klara av att behålla fokus på affärerna och familjen tog hon hjälp av externa tjänster för att 

kombinera familj och karriär,”Sedan 2011 är hon dock på banan igen som drivande VD, och med hjälp 

av en au pair går det även att få ihop familjelivet.” Jessica Löfström (Byggkontakt.se 2013 s.3) 

 

Amelia Adamo, Isabella Löwengrip och Jessica Löfström har varit framgångsrika i sina yrkesliv och 

väljer att ta hand om hemmet genom att utnyttja sina resurser, vilket gör att hemmet tas omhand även 

fast de själva inte har tid med det på samma sätt som andra kvinnor får tas sig tid till. Något vi sett i den 

övriga empirin där kvinnor diskuterar problemen med att ha barn och driva ett företag. Hur hemmet 

sköts definierar hur bra kvinnor har det enligt normerna i samhället (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

De framgångsrika kvinnorna anlitar utomstående för att ta hand om hemmet åt dem, så har det även 

skötts historiskt sett under en lång tid (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Hade inte hemmets status för 

kvinnan varit så pass viktig hade troligen inte detta ämne tagits upp hos de framgångsrika 
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entreprenörerna. De som tar upp det, tacklar det dock på ett annat sätt genom att spendera resurser på 

hemmet så att det sköts efter omgivningens standard, vilket de möjligen inte hade gjort annars. 

 

Beroende på var i karriären entreprenören befinner sig och vilken ålder man innehar skiljer sig 

förhållningssättet till familjen och karriär. De äldre entreprenörerna talar om hur de startade företaget 

när deras barn hade blivit äldre och att detta var den rätta tiden för det. Solveig Sunnebo beskriver 

detta,”Vid 45 års ålder, och med egna döttrar som närmade sig 20, kände hon att hon hade tiden, 

möjligheten och drivkraften att skapa något eget.” (Entreprenör 2/2010, s 40). 
 

För några år sedan ville jag ha mer tid hemma för min familjs skull, laga middag och vara hemma 
när skolan slutade. Då gick jag över till att arbeta som affärsängel. Nu tycker min dotter inte att det 
är lika viktigt att jag är hemma längre, så nu är jag entreprenör på heltid igen. Jane Walerud 
(Privataaffärer.se 2012)  

 

Amelia Adamo berättar om hennes förhållande till barnbarnet Sixten och att hon nuförtiden har 

”Farmorsfredag” med Sixten. Ett tillfälle då hon sätter arbetet åt sidan för att vara med barnbarnet och 

som hon beskriver det, ta igen tillkortakommanden hon upplevt från sin tid som småbarnsförälder. Från 

ett tidigare skede i karriären beskriver hon dock problematiken med att kombinera familj och karriär: 

 

…annat var det när barnen var små, jobbet slukade henne. Då var det magkatarr, ryggont och migrän 
[…] När sönerna var små fanns inte mycket tid att mysa. Amelia var ensamstående mamma mitt i 
karriären. Det var alltid bråttom till och från dagis, många sena hämtningar och snabbt ihopslängda 
middagar. […] På ett sätt kan man säkert säga att jag, liksom många av mina generationskamrater, 
försöker ta igen en massa tillkortakommanden som förälder genom att engagera oss i våra barnbarn. 
I dag går jag hem från dagis i Sixtens takt och låter honom utforska allt från pinnar till vattenpölar. 
Det hann jag inte som förälder. Amelia Adamo (Mediavärlden.se 2009)  

 

De kvinnliga entreprenörer som väntade tills de blev äldre innan de startade företag har undvikit all den 

problematik som kommer med att ha små barn och ett företag. De har inte behövt motivera för sig själva 

och sin omgivning varför de har brutit mot strukturerna att inte tagit hand om sin familj på ”bästa” sätt. 

De har antagligen inte sett möjligheterna till att starta ett företag när deras barn var små utan insikten 

kom när de blev större och de själva fick mer tid (jfr Hirdman 2001). Vi ser även att Amelia Adamo har 

presenterar skuldkänslor över att hon inte hade tiden att ta hand om familjen på ett bättre sätt och 

försöker nu gottgöra det med att ta hand om sitt barnbarn Sixten. En problematik som uppkommit för att 

hon gick emot strukturerna som ung.   
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Isabella Löwengrip talar om sitt barn och sin familj öppet och utan de restriktioner som nämnts ovan. 

Isabella som är en ung framgångsrik entreprenör och precis har fått barn visar istället en entreprenöriell 

förmåga och kapitaliserar på sin graviditet och skapar därigenom nya affärsmöjligheter, ”Tanken är att 

produkterna ska följa mig och mitt liv. Mammaprodukter när jag får barn, anti-rynkkrämer när jag blir 

äldre och så vidare.” Isabella Löwengrip (Entreprenör 7/2014, s 24). 
 

”Babyboost” är den tredje boken som Isabella skriver själv, den första som handlar om hennes 
familj. Boken kretsar kring vad som händer före, under och efter en graviditet. Valet av ämne är 
logiskt; Isabella blev själv mamma förra året. (Entreprenör 7/2014, s 24) 

 

Ida Backlund och Jane Walerud som representerar framgångsrika entreprenörer var presenterar inte 

något stort intresse gällande att vara mammalediga, de uttrycker en längtan efter att återgå till sitt 

arbetsliv. Efter sin mammaledighet var Ida inte sen med att fortsätta med sina entreprenöriella aktiviteter 

och Jane Walerud var uttråkad när hon var hemma med sitt barn. 

 

Jag var tvungen att göra någonting. Jag är inte en hemmafru-typ. Många älskar ju det här livet med 
att ha många barn och vara hemma och städa, men jag fick ju nästan lite panik. Jag älskar verkligen 
mitt barn. Men det var skönt att komma tillbaka och göra något annat. Ida Backlund (Chef 2013) 

 

När jag sedan var barnledig hade jag väldigt långtråkigt. Jag ville inte diskutera amning eller bajs. Så 
jag startade en firma som tog hand om statistik – en statistikprogramvara som hette SPSS. Sedan 
sålde jag det. Jane Walerud (IVA.se 2014) 

 

Detta tolkar vi som ett resultat av att de entreprenörer som driver större eller mer framgångsrika företag 

anpassat sig mer till en manlig norm, då de presenterar ett förhållningssätt där de inte vill ta lika stort 

ansvar för familjen som de mindre framgångsrika entreprenörerna beskriver. De framgångsrika 

kvinnorna är antagligen medvetna om att de tjänar på att hålla isär kvinnligt och manligt genom att 

efterlikna den manliga normen och inte den mer traditionella kvinnliga normen (jfr Hirdman 2001). Inte 

bara för att få mer tid för sitt företag men för att få accepterandet ifrån sina kollegor i att de är kapabla 

till att sköta sitt företag.  

Bransch 
 

Temat bransch har i vår undersökning representerats av vilken bransch de kvinnliga entreprenörerna är 

aktiva inom. Vi har funnit det relevant att jämföra olika branscher för att det förekommer en segregation 

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det skapar incitament att jämföra hur kvinnor, som jobbar 
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inom kvinnodominerade branscher/yrken uttrycker sig jämfört med kvinnor som jobbar inom yrken som 

domineras av män. Inledningsvis har vi funnit att en del kvinnor som utgjort vårt urval, uttryckligen 

motsätter sig att bli särbehandlade eller bedömda utifrån kön. Prestationen ska endast grundas på den 

kunskap och/eller vad de åstadkommit inom sitt yrke. Detta kan främst kopplas till de entreprenörer som 

agerar inom mansdominerade branscher och uttalanden om vikten av detta har inte förekommit i artiklar 

som behandlat småföretagare. 

  

Vi upplever att det finns en medvetenhet kring hur omvärlden omkring dem ser ut och att de förhåller 

sig till den på olika sätt. De är måna om att deras person och vad de åstadkommit ska vara i fokus, 

tillsammans med den kunskap, affärsmannaskap och kompetens de innehar. Karin Skoog, vd för 

reklamfilmsföretaget Lucky Punk och Therese Albrechtson som grundat Academy of Excellence 

presenterar sina förhållningssätt: ”Jag är emot kvotering och vill inte vara en feministisk 

förebild/symbol och jag vill inte uppmärksammas för att jag är kvinna, utan för att jag är en duktig 

företagsledare.” Karin Skoog (Entreprenör 5/2013, s 26), ”Jag som kvinna vill inte bli särbehandlad. 

Jag vill kunna komma in på egna meriter och kompetens och inte bara för att jag är kvinna.”  Therese 

Albrechtson (Svd.se 2009) 

 

Detta förhållningssätt delar andra entreprenörer med Skoog och Albrechtson och det framkommer 

vidare i en artikel där Stina Honkamaa, tidigare vd för Google Sverige intervjuas. I en intervju där hon 

tillfrågas om olika genusrelaterade ämnen, bland annat hur Google jobbar för att främja ledarskap för 

kvinnor och hur Google arbetar för att öka jämställdheten visar Honkamaa hur hon separerar sin privata 

person och åsikter, och den professionella yrkesidentiteten som vd. Rollen som vd för Google Sverige 

innebar att Honkamaa befann sig högt upp i hierarkin, relaterat till den vertikala segregationen. Hon 

befann sig i en position som oftare innehas av män och agerade inom en bransch där män är i majoritet.  

 
 In addition to the initiatives I already mentioned, another one of the workshops for women in 
leadership at Google took place in Zurich in March and several from Google Stockholm attended 
this. The Program is a leadership and executive presence development course in which women will 
build the skills needed to "take the stage" in their career and to become strong, confident leaders with 
presence Sina Honkamaa (Huffingtonpost.com 2013) 

 

Honkamaas svar representerar endast referenser till hur Google arbetar och lämnar sina egna åsikter 

gällande frågan utanför diskussionen. Denna separation av den professionella och privata personen 

belyses än tydligare i en artikel publicerad av Svenska Dagbladet där Honkamaa intervjuas. Efter fem år 

som vd för Google Sverige startade Honkamaa medieföretaget United Screens. Under intervjun deltar 
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Honkamaas presskontakt Joanna Mossberg. Artikeln uppmärksammades på grund av att presskontakten 

vid flera tillfällen styr journalisten Malin Ekmans frågor. 
 

Stina Honkamaa ger sällan längre intervjuer. När hon ändå gör det är hon noga med att de ska handla 
om det hon gör och inte om hennes person. Till och med en fråga om längdskidåkning (Honkamaa 
hamnade som bäst femma i ett junior-sm och sitter i Svenska Skidförbundets styrelse) anses vara 
irrelevant. I alla fall för presskontakten Joanna Mossberg som sitter med under hela intervjun. 
(Svd.se 2013) 

 

När Honkamaa får frågan om varför hon uppfattas som ganska fåordig och restriktiv när det gäller att ge 

intervjuer blir svaret att hon anser att det är verksamheten som är det viktigaste att fokusera på. 

Presskontakten Joanna Mossberg fyller i hennes svar: ”Du sitter här för att du är vd på United Screens 

och det är det du pratar om, det är inte konstigare än så. Du jobbar nu och då pratar man om jobbet.” 

Johanna Mossberg (Svd.se 2013) 

 

Citaten och utdrag ur det empiriska materialet beskriver hur entreprenörerna i enlighet med ”gender 

blindness”-teorin (jfr Lewis 2006) framhåller vikten av att bli bedömd utifrån prestationer och inte 

utifrån kön. Dock finner vi inte att kvinnorna förnekar genus och vilken betydelse eller påverkan det kan 

ha för karriären. Fokusering på prestation och kompetens tolkar vi som ett tecken, på den ena av 

genussystemets (jfr Hirdman 2001) lagars påverkan. På grund av den hierarki, där den manliga normen 

är den styrande och positiva, tolkar vi det som att det blir enklare för kvinnorna, att verka i en manligt 

dominerad kontext om fokus hamnar på prestation och kompetens istället för på kön. 

 

I empirin har vi uppmärksammat tröga strukturer och normer som utgör basen och 

grundförutsättningarna för att verka i mansdominerade branscher/yrkesroller. Jessica Löfström är vd för 

ett bemanningsföretag inom byggbranschen och har upplevt flera aspekter gällande traditioner och 

normer inom en mansdominerad bransch och hur dessa påverkar förutsättningarna för att agera inom 

dessa. Löfström beskriver byggbranschen som traditionstyngd och att det är besvärligt att skapa 

förändringar inom denna, i fall där hon offentligt kritiserat gamla normer och traditioner menar hon att 

konsekvenserna av detta resulterat i att hon tappat marknadsandelar. 
 

I början av min karriär som företagare möttes jag ofta av en klapp på huvudet och kommentarer som 
”Lilla gumman, hur ska du kunna driva ett företag i byggbranschen?” Min ålder, mitt kön och mitt 
blonda hår var knappast till min fördel. Män i ledande position gjorde det väldigt klart att unga tjejer 
som tror att de kan förändra saker och ting inte var önskvärda. Jessica Löfström (Aftonbladet.se 
2008) 
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Om jag gick upp på Byggnads i början av 2000-talet var jag så fruktansvärt hatad som person, jag 
stod ju för allt det nya, var stöddig och ifrågasatte. Tänk dig själv att en tjugonioårig tjej kommer in 
och ifrågasätter femtioåriga män … det är oerhört provocerande. Jessica Löfström (Byggkontakt 
2013 s.3) 
 
Behåll din egen personlighet och undvik att bli bitchig eller manhaftig om du ger dig in i en 
mansdominerad bransch. Inse att det sällan går att förändra din omvärld och fokusera i stället på att 
vinna respekt genom att bli riktigt bra på det du gör. Jessica Löfström (Aftonbladet.se 2008) 

 

Löfström är ett exempel på en kvinnlig entreprenör som förhåller sig högt upp i den vertikala 

segregationen då hon är vd för ett stort företag, samtidigt är hon även aktiv på en högst mansdominerad 

marknad och särskiljer sig därmed också gällande den horisontella segregationen. I det sista citatet 

finner vi Löfströms tips till andra kvinnor som vill göra karriär inom mansdominerade branscher. I det 

citatet presenteras ett förhållningssätt, ett konstaterande eller viss tveksamhet gällande möjligheten att 

förändra traditioner och normer inom byggbranschen. Istället bör de som vill göra karriär inom 

mansdominerade branscher anpassa sig på ett visst sätt, ett sätt som stärker isärhållandet mellan män och 

kvinnor (jfr Hirdman 2001). 

 

Konsekvensen av den hierarki vilken entreprenörerna förhåller sig till, blir följaktligen att den andra 

lagen i Hirdmans (jfr 2001) genussystem införlivas. Genom att godta eller anpassa sig till hur 

situationen för entreprenörerna ser ut och istället för att försöka förändra rådande strukturer gällande 

normer och könsroller blir isär hållandet mellan könen än starkare. Detta ger den manliga normen 

ytterligare makt, vilket i sin tur skapar en kontext där hierarkin blir än mindre ifrågasatt. Detta styrks 

också av Lewis (2006) som menar att om vi inte erkänner att hierarkin och ojämställdhet är ett problem, 

resulterar det i att vi istället ”sopar problemet under mattan”. Hirdman (2001) talar om denna påverkan 

och ger exempel på hur detta påverkar på samhällsnivå. Vi ser i vårt empiriska material hur denna 

påverkan även synliggörs på bransch- och yrkesrollsnivå hos de intervjuade kvinnorna. 

 

Den vertikala och horisontella segregationen illustreras i artikeln med Jessica Löfström och den 

återkommer även i en artikel där Karin Skoog intervjuas. Karin startade och driver sitt företag inom 

reklamfilmsbranschen, en bransch hon beskriver och presenterar med liknelser från den kända tv-serien 

Mad Men: ”Det är väldigt mycket som i tv-serien Mad Men, som utspelar sig i 1960-talets reklamvärld i 

NewYork. Männen bestämmer medan kvinnorna är färre och har mycket svårare att avancera i 

företagen.” Karin Skoog (Entreprenör 5/2013, s 25) 
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Jämförelsen kommer ur ett resonemang där Skoog förklarar varför hon startade eget företag. Hon 

upplever att hon som anställd inte fick något tillbaka trots engagemang och ansträngning. 

Förutsättningarna på arbetsplatser i reklamfilmsbranschen präglas också av mer direkta återkopplingar 

till manliga och kvinnliga normer enligt Skoog. Hon beskriver hur män tilldelades större titanfärgade 

datorer medan kvinnorna tilldelades vita minidatorer, detta anser Skoog vara en ytlig ojämlikhet. Den 

ojämlikhet hon anser vara av allvarligare karaktär är det faktum att kvinnor sällan når positioner som 

producent, utan tilldelas tjänster som produktionsledare. Denna position representerar på sätt och vis 

producent, men hindrar kvinnor i reklamfilmsbranschen att erhålla det verkliga ansvaret och titeln en 

producent innehar. 

 

Sveriges Radios kulturprogram Kino utnämnde 2013 reklamfilmsbranschen till ”den sista manliga 

bastionen” då antalet kvinnliga producenter och regissörer är försvinnande liten. 

 
Ojämställdheten i reklamfilmsbranschen började uppmärksammas för några år sedan, men trots det 
har lite hänt. Problemet är att ingen såg det som ett problem fram tills väldigt nyligen. Det var 
männens värld, punkt slut. Och det är fortfarande det. Karin Skoog (Entreprenör, nr 5 2013, s 25) 

 

Hirdman (2001) beskriver hur den anpassning mot det manliga idealet vilket vi funnit tecken på i vår 

empiri inte nödvändigtvis är någonting negativt. Hirdman menar att när kvinnor agerar på ”männens” 

positioner och branscher i arbetslivet bidrar detta till att isärhållandet blir starkare och att det manliga 

idealet återskapas och ytterligare stärks. Detta på grund av den efterlikning/imitering av egenskaper och 

anpassning till normer vi observerat i vårt empiriska material. Hirdman (2001) anser dock att detta kan 

tolkas som en process, en process som leder till förändring genom att fler kvinnor tar plats, även om det 

sker på det manliga idealets premisser. Detta leder i sin tur till att betydelsen av det manliga idealet och 

normen tunnas ut. 

 

Den vertikala och horisontella segregationen (Elvin-Nowak & Thomsson 2008) blev i Skoogs fall en 

viktig faktor för hennes beslut att starta eget företag, hon ansåg att som anställd inte hade möjligheten att 

nå högre positioner inom branschen. Genom sin arbetslivserfarenhet i branschen, presenterade hon hur 

den manliga normen avspeglade sig i flera delar på arbetsplatsen och hur kvinnor och män behandlades 

olika. Skoog upplevde inte att hon fick samma förutsättningar till avancemang som sin manliga 

medarbetare och att den manliga normen påverkade även innehållet i reklamfilmerna som producerades. 

För att komma runt denna problematik föll det sig naturligt för Skoog att starta eget företag och därmed 

få den makt en producent/regissör innehar, gällande utförande och innehåll i reklamfilmer. Denna 
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strategi för att undkomma diskriminering både ur horisontellt och vertikalt perspektiv beskrivs i tidigare 

forskning av Anthias & Mehta (2010). 

 

Vi har funnit att de entreprenörer som redovisats hittills har haft olika gemensamma nämnare. De agerar 

på marknader eller inom branscher som domineras av män, exempelvis byggbranschen, 

reklamfilmsbranschen och IT/högteknologiska branscher. De har nått framgång i sina respektive 

branscher och kan leva på sina företags intäkter. I vårt urval finns också andra entreprenörer som agerar 

på andra marknader och vars företag inte är lika framgångsrika och stora i relation till omsättning och 

antalet anställda. 

 

De genusrelaterade problem som beskrivs hos de entreprenörer som driver större företag eller agerar 

inom manligt dominerade branscher återfinns inte i samma utsträckning hos de entreprenörer som driver 

företag inom branscher och yrken där kvinnor representerar en majoritet. Vi har funnit tecken på att en 

del av dessa entreprenörer dock stött på problem i anslutning till finansiering av sitt företag, problem 

som kan kopplas till förhållningssätt gällande manliga och kvinnliga normer. Detta exemplifieras av att 

de nekas lån på banken, för att bankmän som hanterat ärendet inte varit insatta i det område produkten 

eller tjänsten hör hemma i, de har kanske missat att se potentialen i det som funnits med i en affärsplan. 

Detta kan återkopplas till genussystemet och isärhållandet mellan könen och att mannen representerar 

normen (jfr Hirdman 2001). 

 

Susan Engvall och Helen Nyrell startade ett företag som tillverkar och säljer barnkläder, för att 

finansiera uppstarten av företaget krävde banken att Almi skulle ställa upp som företagspartner. Innan 

Susan och Helen bestämde sig för att starta företaget arbetade Helen inom film- och tv-branschen, både 

som anställd och som egen företagare. Hon beskriver hur det var problematiskt att få ekonomin att gå 

runt i den branschen. Något som kan vara intressant i relation till den berättelse Karin Skoog förmedlar 

om reklamfilmsbranschen där hon upplevt en liknande situation. Banken godkände affärsplanen men när 

Susan och Helen visade samma affärsplan för handläggaren på Almi, som var en äldre man, fick de ett 

annat besked: ” Men den äldre mannen på Almi förstod inte affärsidén och ville inte bidra med några 

pengar.” Susan Engvall (Verksamt.se 2013) 

 

Susan och Helen vänder sig åter till banken och lyckas få banken att låna ut hela summan som krävdes 
även utan stöd från Almi. Företaget agerar definitivt på en marknad där kvinnor dominerar och där 
kundkretsen också till stor del består av kvinnor. I valet av bankman uttrycker Susan hur detta faktum 
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spelade en viktig roll: ”Vi valde en kvinna med barn som verkligen kunde förstå vår affärsidé. En kvinna 
med barn och erfarenhet av att handla barnkläder” Susan Engvall (Verksamt.se 2013) 

Reda från början satte Susan och Helen höga mål för sitt företag. När de skrev sin affärsplan tog de hjälp 
av en affärskonsult som konstaterade att detta inte hörde till vanligheterna: ”En något ovanlig 
inställning bland kvinnor, tyckte den affärskonsult som hjälpte till att utveckla den budget och 
affärsplan som skulle presenteras för banken.” Susan Engvall (Verksamt.se 2013) 

Annica Thorberg startade företag inom detaljhandeln där affärskonceptet var material för 

presentinslagning i olika former. Det startade som en enskild firma utan tillväxtambitioner men när hon 

insåg att marknaden saknade hennes affärsidé/produkter bestämde hon sig för att försöka få tillgång till 

ytterligare kapital. Detta var början på en resa som skulle öppna hennes ögon för riskkapitalmarknaden 

och hur den fungerar. Omgående insåg hon hur de manliga normerna dominerar inom 

riskkapitalmarknaden och hur detta kan påverka hur investeringar görs: ”Riskkapitalbranschen är 

väldigt gubbig, konstaterar Annica Thorberg. Många investerar i IT, telekom eller teknik, väldigt få 

satsar pengar i detaljhandeln där fler kvinnor driver företag.” Annica Thorberg (Entreprenör 3/2007, s 

7) 

 

Thorberg beskriver vidare hur hon genomgått utbildningar för att kunna förbättra sina chanser att sälja 

in sin idé hos riskkapitalister. I artikeln beskrivs anledning till att så få kvinnors företag hamnar hos 

riskkapitalister genom att det dels är få kvinnor som söker riskkapital men att det också finns en policy 

inom riskkapitalbolag att investera inom tekniska områden, alltså branscher där kvinnor mer sällan 

engagerar sig.   

 

Ida Backlund som idag driver ett mycket framgångsrikt företag som säljer löshår, beskriver även hon en 

problematik som uppkom i uppstartsfasen av sitt företag som relaterar till hur banken och 

banktjänstemän inte kan relatera till produkten eller tjänsten som lånet ämnas användas till. I artikeln 

beskrivs en scen där Backlund lämnar banken med tårar längs kinder. Anledning var att banken gett 

hennes affärsidé, att sälja löshår via Internet tummen ner. Även i detta fall relaterar produkten/tjänsten 

till tjejer/kvinnor och banken kan inte se möjligheterna i eller relatera till idén.  
 

Såhär i efterhand kan jag nog konstatera att det där första, tuffa bakslaget, att nekas banklån för 
något jag trodde så starkt på, bara bidrog till en ännu större motivation. Jag fick en enorm 
revanschlust och både Stefan och jag bestämde oss för att visa att vi hade rätt. Ida Backlund 
(Entreprenör 9/2009, s 25) 
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Backlund förklarar hur finansieringen istället skedde genom att hennes pojkvän sålde sin bondgård och 

att de fick använda en del av sina besparingar. Backlund beskriver hur hon tidigt insåg potentialen i 

produkten och tänkte redan innan produkten eller företaget lanserats internationellt och stort.  

 

Faktum är att jag såg framför mig redan för två år sedan hur vi skulle nå ut i världen med våra produkter. 
Det var en vision jag hade och som jag lyckades förmedla till Stefan. Han visste ju inte mycket om löshår 
förstås, men han trodde på mig. Ida Backlund (Entreprenör 9/2009, s 22) 

 

Backlund förklarar vidare hur företaget fortfarande är kunder hos den bank, som nekat dem lån och hon 

hoppas att de är skamsna över att de inte gav dem lånet och inte trodde på affärsidén från början. 

 

Banken och traditionen inom denna sfär kan uppfattas som en trög struktur som sällan förändras. 

Riskkapitalbranschen och banken presenteras i artiklarna på ett sätt som antyder att kvinnorna anser att 

denna struktur, misslyckas att erkänna deras produkter och tjänster om dessa inte faller inom specifika 

ramar som, utgår från manliga normer. I relation till genussystemet (Hirdman 2001) kan detta tolkas 

som ett resultat av att mannens överordnande i hierarkin, resulterar i att kvinnorna underordnas och 

deras affärsidéer förminskas eller helt förbises för att de inte faller in under rätt kategori.  

 

Annica Thorberg beskriver hur hon går en kurs för att lära sig prata med riskkapitalister på rätt sätt, en 

kurs som kan tolkas egentligen, handlar om att anpassa sig efter inom riskkapitalbranschen rådande 

normer. Detta antyder att kvinnor som talar med bank eller riskkapitalister kan uppleva sig vara tvungna 

att anpassa sig angående normer (jfr Patterson 2012) för att chansen till att få lån ska öka. Susan och 

Helen valde att anpassa sig genom att välja en kvinnlig bankman som själv hade barn, för att öka sina 

chanser till att få lånet godkänt vilket kan tolkas som ett sätt att komma runt ojämlika förhållanden. I de 

senare artiklarna finner vi att entreprenörerna presenterar hur genusproblematiken som Lewis (2008) 

beskriver får en negativ effekt för deras företagande som ett resultat av att deras produkter först och 

främst riktar sig till tjejer/kvinnor. Entreprenörerna förnekar inte ojämlika förhållanden eller 

förutsättningar likt ”gender blindness”-teorin (jfr Lewis 2006), de snarare belyser dem och förklarar hur 

dessa gör sig påminda i deras vardag och hur de har funnit vägar för att komma runt dem. 

Diskussion  
 
Vårt intresse för hur normer och förhållningssätt presenteras av kvinnliga entreprenörer kom från en 

diskursanalys på 81 artiklar som Helene Ahl (2004) genomfört. I den framkommer hur forskare utgår 

från olika givna normer och förutsättningar när forskning på kvinnors entreprenörskap utförs. Detta gav 
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oss inspiration till vårt syfte som handlar om att få större förståelse och kunskap om kvinnors 

förutsättningar gällande entreprenörskap, i relation till samhällets normer. För att försöka skapa en ökad 

förståelse och få mer kunskap formulerades frågeställningarna: vilka förhållningssätt presenterar 

kvinnliga entreprenörer som intervjuas/porträtteras i tidningsartiklar, angående normer om manligt och 

kvinnligt och hur relaterar dessa förhållningssätt till bransch och familj?   

Familj 
 

I empirin är det återkommande temat familjens betydelse för de kvinnliga entreprenörerna. Att familjen 

diskuteras i den grad att det överskuggar vissa entreprenörers prestationer i artiklarna är enligt oss ett 

tecken på att det finns starka normer och förhållningssätt gällande detta ämne. En del av de kvinnliga 

entreprenörerna beskriver också att de kämpar för att upprätthålla sådana normer. Flera av 

entreprenörerna förklarar svårigheterna de har haft med myndigheter gällande sjukbidrag och 

föräldraledighet. Denna ansvarsfördelning tar även Pettersson (2008) upp i sin forskning där hon 

beskriver att kvinnor tar mer ansvar för familjen än vad män gör. Vi upplever att kvinnornas 

förhållningssätt till familjen visar på att de efterföljer strukturer som samhällets normer har skapat (jfr 

Hirdman 2001).  

 

Genuskontraktets (Hirdman 2001) inverkan tycker vi oss se hos de kvinnliga entreprenörerna, då 

kvinnorna presenterar att det är dem som tar hand om barnen. Det nämns inte om mannen hjälper till 

med barnen utan mannens hjälp nämns endast när ekonomiska frågor diskuteras. Att männen sällan 

nämns kan återkopplas till Anthias & Mehta (2010) och hur män relaterar till familjen som en tillgång 

som kan hjälpa dem i vardagen, vilket kan resultera i att kvinnorna därför inte nämner männen. Ahl 

(2004) belyser hur forskare inom entreprenörskap utgått från normen att kvinnan tar hand om familjen. 

Detta innebär att kvinnans företagande kommer i andra hand vilket vi iakttagit i vår undersökning, då 

detta förhållningssätt presenterats. Föreställningarna kvinnorna presenterar om ansvar och skyldigheter 

är enligt oss könsuppdelade.  

 

En intressant aspekt är att de äldre entreprenörerna inte diskuterar problematiken som gäller med att ha 

små barn och driva ett företag. Detta får oss att tro att de har väntat avsiktligt med att starta företag för 

att de har uppfattat problemet med att kombinera familjelivet med ett företag. Vi noterar även att Amelia 

Adamo identifierat detta problem och att hon beskriver hur svårt det var för henne när hon hade barn på 

dagis och liknande. 
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Flera av entreprenörerna nämner sin familj i artiklarna. Vi ser dock en skillnad i hur de talar om sin 

familj, beroende på om de är framgångsrika eller inte. De framgångsrika entreprenörerna, t.ex. Isabella 

Löwengrip, Jane Walerud och Jessica Löfström verkar ha en annan syn på sin familjesituation. De 

förespråkar att anlita hjälp för att ta hand om barnen i form av nannys eller au pairer. Detta är något som 

skiljer dem åt från andra entreprenörer på ett tydligt sätt, och detta beror troligtvis på det inte är många 

som har de resurser som krävs för att betala för en sådan tjänst. Ett annat bra exempel på motsatser 

mellan entreprenörerna var Isabella Löwengrips strategi för att hantera sitt nyfödda barn och de nya 

rutiner som följer med att bli förälder. Hon nyttjade sin graviditet och sitt nyfödda barn genom att 

lansera böcker med barn/familjetema och började sälja barnprodukter. Ida Backlund och Jane Walerud 

var två andra kvinnor som tydliggjorde skillnaderna mellan att vara en framgångsrik entreprenör och att 

inte vara det. De ville börja arbeta omedelbart efter de fött sina barn. De förmedlade en känsla av att 

vara uttråkade när de var hemma med sina barn medan det i andra artiklar presenterades tankar om 

kvinnornas kamp att få tillräckligt med föräldraledighet. 

 

Vi tolkar skillnaderna mellan mer framgångsrika entreprenörerna och övriga entreprenörer beror på att 

de framgångsrika kvinnliga entreprenörerna har anammat en mer manlig norm för att komma dit dem är 

idag. Vi ser att de entreprenörerna med mindre företag och som har det svårare att få goda ekonomiska 

resultat utgår ifrån mer traditionella kvinnliga normer där de ska ta hand om familjen i större 

utsträckning än vad de framgångsrika kvinnorna behöver eller vill göra. De framgångsrika 

entreprenörerna presenterar det mer manliga förhållningssättet där de inte fokuserar på barnen i lika stor 

utsträckningen utan har ett större fokus på sitt företag. De presenterar ett isärhållande utav kvinnligt och 

manligt (jfr Hirdman 2001) och agerar snarare efter den manliga normen. De pratar inte om barnen i lika 

stor utsträckning som resterande entreprenörer och de diskuterar ämnen, som att inte behöva vara 

hemma med barnen eller att anlita hjälp för att ta hand om barnen. Detta kan bero på att de verkar i 

mansdominerade branscher och att de då kan få fördelar av att inte vara för kvinnliga. Patterson (2012) 

beskriver i sin forskning att framgångsrika kvinnor som verkar inom mansdominerade miljöer är 

tvungna att agera manligt för att få resultat. Att entreprenörer behöver anpassa sig efter normerna visar 

på att det finns en ojämlikhet och diskriminering för kvinnliga entreprenörer.  

Bransch 
 

Presentationerna gällande förhållningssätt till manliga och kvinnliga normer i relation till bransch skiljer 

sig beroende bransch och företagets storlek. Kvinnor aktiva inom mansdominerade branscher och yrken 

tenderar att presentera förhållningssätt som beskriver en accepterande bild av den manliga normen. De 
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är medvetna om att de är kvinnor aktiva inom mansdominerade kontexter och för att kunna verka inom 

dessa, är en strategi att anpassa sina normer och förhållningssätt till de som råder i den kontext de verkar 

inom. Denna anpassning lyfter Ahl (2006) som beskriver att det anses vara kvinnan som bör åtgärda 

dessa brister. I vår undersökning uppfattar vi dock att brister som presenteras, snarare handlar om att de 

är kvinnor, inte att de saknar kompetensen, som agerar inom manligt dominerade branscher. Den bristen 

om vi kan benämna den som en sådan, blir problematisk för kvinnan att göra någonting åt och kan 

återkopplas till den hierarki Hirdman (2001) beskriver där mannen är överordnad. Vi har 

uppmärksammat hur en strategi för kvinnor att undvika ojämlika förutsättningar också kan vara att starta 

företag i den mansdominerade branschen. Denna strategi blir effektiv då dessa entreprenörer inte direkt, 

behöver anpassa eller förhålla sig till rådande normer, men vi har även uppmärksammat hur rådande 

normer i dessa fall kan påverka entreprenörens förutsättningar.  

 

I de artiklar där entreprenörer som driver mindre företag intervjuats har förhållningssätt till manliga och 

kvinnliga normer i relation till bransch knappast presenterats. Vi kan dock konstatera att dessa mindre 

företag, i samtliga artiklar, kan placeras i de kvinnodominerade branscherna och yrkeskategorierna. 

Detta ger en bild av den horisontella segregationen där kvinnor och män hålls isär (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003), inte bara gällande normer utan också gällande yrke och arbetsplats. Detta faktum 

belyser hur de manliga och kvinnliga normerna hålls isär och hur normerna sedan återskapas (jfr 

Hirdman 2001). I kontexter där kvinnor dominerar kommer de rådande normerna sällan att ifrågasättas 

då dessa i många fall tas för givna. I artiklar där entreprenörer som driver mindre företag eller som är 

aktiva inom kvinnodominerade branscher finns ett tema som återkommer, och som kan kopplas till 

bransch eller val av bransch och det gäller finansiering. Några kvinnor presenterar hur de upplever att 

bank/banktjänstemän inte kan relatera till, och se potentialen i deras affärsidé.  Detta kan delvis 

förklaras genom den horisontella- och vertikala segregationen (jfr Elvin-Nowak & Thomsson 2003) och 

hur denna i sin tur påverkar hur manliga och kvinnliga normer/ideal värderas i vårt samhälle. Ahl (2006) 

påpekar hur kvinnliga entreprenörer i undersökningar som forskare genomfört, jämförs med män och att 

detta skapar en snedvriden bild av verkligheten då förutsättningarna ser annorlunda ut om du är kvinna 

eller man. I vår undersökning kan detta relateras till det bemötande några av entreprenörerna presenterat 

i deras möte med bank, riskkapitalbolag och handläggare på Almi. Då deras affärsidé inte riktar sig till 

män och att företagen agerar på en kvinnodominerad marknad upplever de att det saknas förståelse från 

investerarnas sida.   
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Slutsats 
 

Förhållningssätten till manliga och kvinnliga normer som presenterats i vår undersökning har varierat. I 

relation till temat familj har detta prensterats på olika sätt, framför allt i relation till om entreprenören 

varit småföretagare eller om de drivit större framgångsrika företag. De entreprenörer som drivit mindre 

företag förhåller sig närmare till det stereotypa genuskontraktet i relation till manliga och kvinnliga 

normer gällande familjen medan de entreprenörer som drivit framgångsrika företag ger uttryck för att de 

bryter mot genuskontraktet och snarare anpassar sig till manliga normer. Vi fann det även intressant att 

de mer framgångsrika entreprenörerna använder sig utav hjälp som au pairer. Då vi ser detta som ett 

bevis på att de anammar en manlig norm och vill fokusera på sin karriär samtidigt som de vill ta hand 

om hemmet.  

 

Den horisontella och vertikala segregationen på arbetsmarknaden påverkar de entreprenörer vi 

undersökt på olika vis beroende på bransch och vilka normer som råder inom dessa, men vi kan 

konstatera att segregationen placerar kvinnorna i en position som liknar genuskontraktet, ett 

underordnande i relation till mannen och de positivt laddade manliga normerna. Detta visar sig också i 

resultatet för vår undersökning. De entreprenörer vars företag befinner sig i, eller riktar sig till 

kvinnodominerade marknader/branscher tenderar att presentera förhållningssätt där de upplever att de 

påverkas negativt av att vara kvinna. De beskriver en problematik när det gäller finansiering och att 

deras produkter eller tjänster inte uppskattas och att investerare inte ser potentialen i dessa. De 

entreprenörer som driver större företag och är aktiva inom mansdominerade yrken presenterar ett 

förhållningssätt där de väljer att anpassa sig till rådande manliga normer som en strategi för att bli 

accepterade och för att kunna konkurrera på mer jämställda villkor. Anpassningen kan också ske genom 

att kvinnor startar företag inom mansdominerade branscher, detta skapar förutsättningar för att undvika 

diskriminering.   

 

Även om idelatyper sällan återfinns i verkligheten utan används som ett analysverktyg fann vi det 

intressant att jämföra de entreprenörer som varit del av vår studie med de idealtyper för kvinnliga 

entreprenörer som nämndes under rubriken tidigare forskning. Vi har funnit att de egenskaper, vilka 

definierar ideltyperna som presenterades återfunnits i vår undersökning. En blandning, mellan de 

idealtyper som benämns som ”success oriented” och ”strongly success oriented” representeras i vår 

studie. Egenskaperna för dessa idealtyper innefattar att målet med den entreprenöriella aktiviteten är en 

långsiktig karriär, att den entreprenöriella aktiviteten kan användas som en strategi för att komma runt 

ojämlikheter gällande att nå en viss position eller att kunna agera på en viss marknad/bransch. De 
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entreprenörer som kunde jämföras mot dessa idealtyper var de som drev störrre eller mer framgångsrika 

företag. Något som skiljde dem från idealtyperna var dock att de hade barn, något som enligt idealtypen 

skulle förekomma sällan. Detta var också något av det som vi fann mest intressant, tre av kvinnorna i 

studien hanterade detta med att anställa hjälp för att kombinera familj och karriär. Samtidigt var det 

dessa kvinnor som presenterade förhållningssätt som beskrev en anpassning mot manliga normer. Vi 

anser att denna kategori av kvinnliga entreprenörer är viktig för samhället, då de påverkar relationer 

mellan kvinnliga och manliga normer och hur dessa bör definieras. 

 

I relation till de kvinnliga entreprenörer som driver mindre företag återfinns en blandning av 

idealtyperna ”dualists”, ”returnworkers” och ”aimless”. Dessa idealtyper definieras utifrån egenskaper 

och motiv som att de vill undvika arbetslöshet genom att starta företag, att de haft anställning 

(lågutbildade) men avslutat denna för att ta hand om familjen eller att de är anställda och har god 

utbildning men vill skapa ökad flexibilitet för att kunna ägna mer tid åt familjen. Dessa entreprenörer 

tenderar att presentera ett förhållningssätt som snarare definieras av kvinnliga normer och de visar 

tydligt hur de påverkas av det ansvar de har för hemmet och familjen, vilket resulterar i att de 

underordnar sina entreprenöriella aktiviteter till förmån för familjen.  

 

Yvonne Hirdman (2001) beskriver hur kvinnor som anpassar sig till manliga normer, för att kunna ta 

plats i branscher och yrken där män dominerar, gör att isärhållandet mellan manliga och kvinnliga 

normer ökar. Resultatet av detta menar Hirdman (2001) vara att denna anpassning långsamt suddar ut 

gränserna mellan kvinnliga och manliga normer. Detta anser vi vara, kanske den mest intressanta 

aspekten av denna studie då vi funnit exempel på kvinnliga entreprenörer som agerat normbrytande eller 

varit strategiska och startat eget företag inom mansdominerade branscher för att komma runt 

diskriminering och ojämlikheter. Resultatet av deras normbrytande beteende har också resulterat i att de 

lyckats nå positioner som de tidigare uppfattat som svåra att nå och deras företag har också visat sig 

klara av konkurrensen inom de branscher som företagen varit aktiva inom. Vidare finner vi det 

intressant och relevant att uppmärksamma, att de kvinnor som agerar inom mansdominerade branscher 

eller innehar positioner som oftare innehas av män inte förnekar genusproblematiken utan snarare 

belyser konsekvenser av denna och förhåller sig därmed inte till det stereotypa genuskontraktet. Dessa 

entreprenörer vill inte bli bedömda utifrån kön, det är deras kompetens, erfarenhet och prestationer som 

skall representera dem som yrkesmänniskor.  
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Vidare forskning  
 
Då entreprenörer genom sin företagsamhet både kan skapa arbetstillfällen och tillväxt vilket gynnar 

samhället gör att deras roll bör ses som viktig. Entreprenörskap är även ett sätt för människor att följa 

sina drömmar och skapa något eget som kanske inte varit möjligt på arbetsmarknaden eller som anställd 

(Schumpeter 2008[1934]). Entreprenörskapet kan också vara en utväg för människor som blir 

diskriminerade att lyckas genom att bli sin egen chef och inte behöva förlita sig på att bli rättvist 

behandlade (Anthias & Mehta 2010). Vi tycker att detta visar varför det är viktigt att kvinnliga 

entreprenörer får samma möjligheter som männen och att yrket som entreprenör inte är jämställt. Vi kan 

konstatera från våra slutsatser att yrket just nu inte är jämställt, eftersom de kvinnliga entreprenörerna i 

högre grad behöver anpassa sig för att lyckas och riskerar bli lidande om de inte anpassar sig. Vi har 

enbart belyst problematiken i denna uppsats men förslag till vidare forskning kan vara att undersöka 

varför den manliga normen och manliga egenskaper som de definieras av samhället eftersöks av de i 

maktpositioner och varför de tycker att denna norm är viktig. Detta skulle belysa hur de inom 

maktpostioner tänker och möjligtvis skulle ideér om hur man kan åtgärda deras antagande om att män är 

överordnade kvinnor uppkomma. Vi har i denna studie också uppmärksammat hur en del kvinnor 

upplever att deras affärsidéer förminskats i möten med bankmän och anställda på Almi. Att belysa 

finansieringsprocessen ur ett genusperspektiv, där bankmän och långivare undersöks/intervjuas skulle 

vara intressant för att ytterligare skapa förståelse för denna problematik som kvinnor riskerar att stöta på 

i uppstartsfasen som resultat av manliga och kvinnliga normer och förhållningssätt. Överlag anser vi att 

genusperspektivet bör finnas närvarande när forskning kring entreprenörskap genomförs då den manliga 

normen fortfarande väger tungt i relation till entreprenören dennes egenskaper. 
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