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Starting and building an enterprise is like riding a roller coaster. 
One must endure constant and unseen ups and downs, turns and twists. 

 (Smilor, 1997, s. 342) 
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ABSTRACT 
In most countries around the world, women owned businesses form an important and significant 

part of the overall entrepreneurship. Entrepreneurship is fundamental for the prosperity of a 

country and for that reason there are constant efforts in order to create a favourable and equal 

business condition. The knowledge about entrepreneurship is continuously increasing and has, 

among other things, resulted in perceptions of who is an entrepreneur, what constitutes growth, 

and strategies for how gender equality in entrepreneurship should be promoted. The increased 

knowledge, and the specific strategies and targeted measures designed to increase women's share 

in the business world seem, however, not to have resulted in a more equal entrepreneurship. The 

purpose of the present study is to identify and analyze factors that are considered to affect start-

up and growth decisions of women and men, and, to propose a conceptual model that shows 

how gender-linked beliefs (i.e. fallacies) about entrepreneurship growth and support systems can 

be obstacles for gender equality in entrepreneurship. Respondents in the thesis are entrepreneurs, 

women and men, in the county of Jämtland. The results from the five papers in the thesis show 

that women and men have a high passion and a strong self-efficacy to start businesses but that 

women's passion is negatively affected because of a higher risk perception. Another important 

result is that growth can be considered from a qualitative perspective where growth involves 

both a quest for survival and personal development. Women entrepreneurs do want employment 

growth but the condition for that is that they need access to a fair support system already in the 

previous lifecycle phases. The results further show that the current support system comprises a 

narrow definition of growth and that gender questions do not seem to have had an impact when 

allocating government funds. Together, the above results help to dispel some of the existing 

conceptions of reality. The thesis concludes: Women, as well as men, possess the passion and the 

self-efficacy to start and growth a business, but women are not perceived as potential growth 

entrepreneurs, and therefore they only receive a fraction of the total business support. This leads 

to a higher risk perception which cancels out the influence of passion on women’s start-up 

decision. Previous strategies for business equality in Sweden do not seem to have been successful. 

Instead strategies must be reshaped and based on a conception of reality where both women and 

men are considered growth entrepreneurs. 

Keywords: entrepreneurship, women entrepreneurs, risk, passion, self-efficacy, gender equality, 

business life cycle, business support system. 
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SAMMANFATTNING 
I de allra flesta länder runt om i världen utgör kvinnors företagande en viktig och 
betydande andel av det totala företagandet. Eftersom entreprenörskap och företagande 
är grundläggande för ett lands välstånd pågår ständigt ett arbete för att skapa ett 
gynnsamt och jämställt företagsklimat där kvinnor och män har lika rättigheter och 
förutsättningar. Kunskapen om entreprenörskap och företagande ökar kontinuerligt 
och har bland annat resulterat i föreställningar kring vem som är entreprenör, vad som 
avses med utveckling och tillväxt i ett företag, samt strategier för hur ett jämställt 
företagande ska främjas. Den ökade kunskapen samt de särskilda strategierna som 
syftar till att öka kvinnors andel i företagsvärlden verkar dock inte ha resulterat i ett 
mer jämställt företagande. Till exempel startar män, årligen i Sverige, dubbelt så många 
företag som kvinnor. Avhandlingens syfte är att identifiera och analysera faktorer som 
anses påverka att kvinnor och män startar och utvecklar företag i olika utsträckning 
samt att föreslå en förklaringsmodell som visar hur genusbundna föreställningar (läs 
villfarelser) kring entreprenörskap, tillväxt och stödsystem kan utgöra hinder för ett 
jämställt företagande. Respondenter i avhandlingen är företagande kvinnor och män i 
Jämtlands län. Resultaten från avhandlingens delstudier visar bland annat att både 
kvinnor och män känner en stor passion för och har en stark självtillit att starta företag 
men att kvinnors passion för att starta företag påverkas negativt på grund av en högre 
riskuppfattning. Ett annat resultat är att tillväxt kan betraktas ur ett kvalitativt 
perspektiv där tillväxt kan innefatta såväl en strävan efter överlevnad som personlig 
utveckling. Företagande kvinnor uttrycker att de vill ha sysselsättningstillväxt i sina 
företag men det förutsätter att de får ta del av ett rättvist stödsystem redan i tidigare 
faser i företagets livscykel. Resultaten visar vidare att dagens stödsystem utgår från en 
snäv definition av tillväxtbegreppet samt att jämställdhetsfrågor inte verkar beaktas 
när statliga medel fördelas. Ovanstående resultat hjälper tillsammans till med att slå 
hål på några av de föreställningar om den verklighet som för närvarande råder för 
företagande. Avhandlingens slutsats är följande: Kvinnor och män känner en stor 
passion för och har en stark självtillit att starta och utveckla företag men då företagande 
kvinnor inte uppfattas som potentiella tillväxtföretag får de endast ta del av en bråkdel 
av det totala företagsstödet. Detta leder till att de uppfattar högre risker med 
företagande, vilket också neutraliserar den identifierade effekt som passionen annars 
har för att starta företag. Den förda strategin för ett jämställt företagande i Sverige 
verkar inte ha varit framgångsrik. Strategier bör därför omformas och baseras på en 
verklighetsbild där såväl kvinnor som män betraktas som entreprenörer som startar 
och driver tillväxtföretag.  

Sökord: entreprenörskap, företagande kvinnor, risk, passion, självtillit, tillväxt, 
livscykel, jämställdhet, stödsystem. 
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FÖRORD 

Framför mig har jag en bok. En bok som handlar om föreställningar kring entreprenörer och 

företagare, och som jag har skrivit. Om jag får frågan hur det känns att vara författare skulle 

jag svara, alltså nej jag är inte författare. Jag är forskare, lärare, mamma, hästägare, 

företagsekonom, livspartner och så vidare, men författare, nej inte jag. De flesta runt 

omkring mig skulle heller inte betrakta mig som en författare. Trots detta har jag de senaste 

åren tillbringat mer tid än någonsin framför datorns tangentbord och låtit fingrarnas 

rörelser bilda ord och meningar som i slutändan resulterat i denna bok. Kanske är jag ändå 

författare? På samma sätt som kvinnor och män som har kommersialiserat en idé eller en 

dröm kan definieras som entreprenörer eller företagare trots att de själva inte känner sig och 

kanske heller inte betraktas som detta av omgivningen. För vem är egentligen vad och vems 

åsikter avgör? Det är något som jag reflekterar kring i denna avhandling.  

Ofta brukar avhandlingsarbetet beskrivas som en resa, en resa på krokiga vägar mot okända 

eller kända mål. För mig har avhandlingsarbetet mer varit som att lägga ett pussel. Ett stort 

osymmetriskt pussel där bilden av det färdiga motivet har saknats. Där vissa bitar inte 

passat in utan jag har fått lägga dem åt sidan medan andra bitar inte har hittats igen utan 

istället skapat framtida luckor att fylla. Eftersom jag alltid har stimulerats av att lägga pussel 

har det här arbetet varit spännande, men också utgjort ett av det mest utmanande uppdrag 

som jag ställts inför. Redan som liten la jag avancerade motiv med många bitar och jag 

triggades av hur bilden undan för undan växte fram. Avhandlingen avspeglar hur 

pusselbitarna ligger idag. Skillnaden med det här pusslet jämfört med de jag har lagt 

tidigare är att om jag lägger ner det här i lådan kommer det förmodligen inte att se likadant 

ut när jag på nytt försöker få ihop bitarna. Det är stimulerande eftersom jag aldrig velat 

lägga samma pussel två gånger.  

Jag har inte varit ensam i denna nöjsamma sysselsättning, istället har jag varit omgiven av 

människor och djur som lotsat mig framåt i tankearbetet. Jag vill därför framföra min 

tacksamhet till ett antal olika personer som hjälpt mig på vägen, även om min förhoppning 

är att ni alla under tidens gång har känt min uppskattning av ert stöd. Först och främst vill 

jag tacka min handledare professor Yvonne von Friedrichs, för att du alltid trott på mig, för 

att du stöttat och väglett mig samt hjälpt mig att hitta de rätta bitarna för stunden. Du är 

som en aldrig sinande inspirationskälla och du har pushat mig framåt när jag som mest 

behövt det. Tack Yvonne! Nästa tack tillägnas biträdande handledare professor Joakim 

Wincent, för att du lärt mig konsten att skriva artiklar och orienterat mig i statistikens 

mysterium av mått och samband på ett alldeles utmärkt sätt. Jag är oändligt tacksam för den 

omedelbara respons som jag alltid får på mina frågor till dig. Hjälp på vägen har jag vidare 

fått av biträdande professor Malin Malmström samt Ulrika Sjödin vilka tog på sig arbetet 

med att granska mitt manus inför slut- och mellanseminarier. Tack till er båda för 

insiktsfulla synpunkter och förslag som fick mig att reflektera och pröva nya tankemönster. 



vii 

I mitt forskningsarbete har access till empiri varit av avgörande betydelse. Jag har fått 

värdefull hjälp av de många företagare i Jämtlands län som tagit sig tid att besvara alla 

frågeställningar som jag haft under tidens gång. Framför allt vill jag rikta ett stort tack till 

alla företagare och deltagare i projektet Kvinnelige vekstentreprenører. Ni bidrog på ett 

frikostigt vis med er kunskap och er tid. I projektet lärde jag också känna ett antal norska 

kollegor, vilket jag är mycket glad för. Jag hoppas att vi i framtiden hittar nya 

samarbetsprojekt. Jag känner även stor tacksamhet till Gun Myhr, som möjliggjorde att en 

av delstudierna kunde äga rum. 

Avhandlingsarbetet har inneburit mycket läsande och mycket skrivande, men också mycket 

utbyte av tankar och funderingar. I denna process har mina kollegor, tillika vänner på 

Mittuniversitetet utgjort en viktig del. Maria Bogren, Anna Sörensson, Marta Lindvert, Jan 

Hemlin, Carin Nordström, Anna-Maria Jansson, Wille Skoglund, Anne Pierre, Eva Sandberg 

och Lars-Anders Byberg, härligt att ni finns, det är ni som gör det roligt att gå till jobbet. 

Goda vänner och släktingar involveras också i forskningsprocessen oavsett om de vill det 

eller inte. Tack alla ni som orkat höra på mina funderingar om verkligheter och villfarelser 

kring entreprenörskap. 

Sist men inte minst, går mina varmaste tack till min stora fina familj, utan er hade den här 

avhandlingen inte blivit skriven. Ni ger mig en ovärderlig kontrast till forskarvärlden. Jag 

har ibland (ganska ofta…) varit frånvarande i mina tankar eftersom jag befunnit mig på 

andra mentala platser än den som egentligen är viktigast för mig. Patrik, Felicia, Gabriel, 

Ludvig och Lisa Stina, ni fyller mitt liv med så mycket kul och ni får mig att använda hela 

mitt register av känslor, med allt vad det kan innebära. Nu får ni se vad ”det där du håller 

på med” har resulterat i. Mamma Solveig, tack för att du alltid tar dig tid med de små i såväl 

lekar som läxträning. Din närhet är en trygghet för oss alla. Pappa Lasse, du finns med oss i 

tankevärlden. Det är av dig som jag har lärt mig vad noggrannhet är, och vikten av det. Jag 

vet att du skulle varit stolt nu. Storasyster Kicki och lillasyster Viktoria ni är stora förebilder 

för mig och ni har genom era spännande yrkesval, bygg och kultur, bland annat, gett mig 

färgstarka bilder kring det här med kvinnor och män - lika eller olika? Kicki, dig vill jag 

också tacka för att du tog dig tid att läsa igenom manuset i slutskedet vilket resulterade i 

viktiga förbättringsförslag. Många delar har fallit på plats när jag tillbringat tid med de 

fyrfotade familjemedlemmarna som bor i stallet. Det är i dessa stunder som jag har haft tid 

att vända och vrida på de krångliga bitarna som krävt andra perspektiv än det bakom 

datorskärmen. Stor klapp därför till Ada, Bali, Baby och Cosmos som fått mig att andas ut 

och tänka till. 

Det finns en person som betytt extra mycket för mig i det här avhandlingsarbetet och som 

tyvärr inte längre finns i livet. Det är min kusin Lars Anders Reinklou, en stor entreprenör 

och älskad vän som inspirerat mig i mitt skrivande utifrån mottot: Det finns inga problem – 

bara möjligheter! Lalle, den här avhandlingen tillägnas dig. 

Ås 31 augusti 2014 Cecilia Dalborg 
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1. INLEDNING 

Den här avhandlingen studerar faktorer i den entreprenöriella processen som 
anses leda till att kvinnor och män startar och utvecklar företag i olika 
utsträckning. Introduktionskapitlet ger först en bakgrund till forskningsområdet 
samt diskuterar forskningsproblemet och avhandlingens syfte. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av avhandlingens fortsatta disposition. 
 
1.1. Bakgrund 

Över hela världen startar och driver kvinnor och män företag. Olika faktorer, 
såsom ekonomi, politik, kultur, naturresurser samt tekniska förutsättningar leder 
till skillnader mellan länderna i fråga vad gäller etablering och utveckling av 
företagen (Acs, Arenius, Hay & Minniti, 2005). Eftersom entreprenörer och 
företagare anses ha en stor roll i den ekonomiska utvecklingen är 
forskningsintresset kring entreprenörskap och företagande omfattande (se till 
exempel Baldwin & Picot, 1995; Birch, 1987; Carree & Thurik, 2003; Cooper, 2003; 
Landström, 2005; Xavier, Kelley, Herrington & Vorderwülbecke, 2013). Ett 
forskningsresultat som bekräftas av ett stort antal studier är att kvinnor startar och 
driver företag i lägre utsträckning än män (Allen, Elam, Langowitz & Dean, 2008; 
Brush, 1992; Brush, Carter, Gatewood, Greene & Hart, 2006; Buttner & Moore, 
1997; Cliff, 1998; Kelley, Singer & Herrington, 2012; Marlow, Henry & Carter, 2009; 
Morris, Miyasaki, Watters & Coombes, 2006). Runt om i världen är bilden likartad 
och endast i ett fåtal länder förekommer en jämn fördelning i företagandet mellan 
könen (Kelley, Brush, Greene & Litovsky, 2011). Till exempel uppgår kvinnors 
andel i procent av det totala antalet företagare i Kanada till 15 procent, USA 26 
procent, Danmark 30 procent samt Nya Zeeland 38 procent (Brush et al., 2006, s. 6). 
Detta faktum har resulterat i en strävan att öka kvinnors andel av det totala 
entreprenörskapet och företagandet samt också ett ökat, om än marginellt1, 
forskningsintresse kring kvinnors entreprenörskap (Brush, de Bruin Gatewood & 
Henry, 2010). Orsakerna till att vilja öka kvinnors företagande är flera och hänger 
ihop med såväl ekonomisk tillväxt och resursutnyttjande som med rättvisa och 
jämställdhet (Ahl, 2011). 
 

Women-owned businesses are one of the fastest growing entrepreneurial populations in 
the world. They make significant contributions to innovations, employment and wealth 
creation in all economies (Brush, de Bruin & Welter, 2009a, s. 8). 

 

                                                           
1 Forskningen om kvinnors företagande utgör cirka 10 procent av den totala 

entreprenörskapsforskningen (Brush, de Bruin, Gatewood & Henry, 2010). 
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Sverige behöver fler och växande företag. Jag är övertygad om att kvinnor har lika 
många goda företagsidéer som män, och Sverige behöver tillvarata kapaciteten i hela 
befolkningen (Olofsson, 2011). 
 
[…] för att våra befintliga system och rådande kultur kring företagande systematiskt 
gör att kvinnor är mindre delaktiga i företagandet och att det därför behövs korrigerande 
åtgärder för detta. […]. Den dag kvinnor startar och driver hälften av alla företag har vi 
nått dit, inte en dag förr – även om man skulle kunna utnyttja den i Sverige 
förhärskande normen om jämställdhet som säger att båda könen ska ha 40–60 procent 
av totalen (Holmquist, Barle, Wennermark, 2011, s. 47). 

 
Alltsedan 1993 har särskilda program bedrivits i Sverige i syfte att främja kvinnors 
företagande eftersom det anses finnas en potential att öka kvinnors andel av det 
totala företagande (Blomberg, Hedlund & Wottle, 2011; Nutek, 2005; 
Regeringskansliet, 2010; Tillmar, 2006). De olika insatserna har framför allt 
motiverats utifrån tillväxtpolitiska ambitioner, ”men främjandearbetet har även 
varit ett sätt att arbeta för jämställdhet” (Tillväxtanalys, 2014, s. 7). Ett jämställt 
företagande innebär att kvinnor och män har lika rättigheter och förutsättningar i 
näringslivet. Detta förutsätter bland annat en jämn fördelning av makt och 
inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende samt ett delat ansvar för 
hem och barn (Blomberg et al., 2011). Ett jämställt företagande hänger alltså inte 
endast ihop med en jämn könsfördelning av antal företag men kanske kan den 
ojämna fördelningen vara en indikation för att ett jämställt företagande inte råder. 
Ett flertal studier visar att kvinnors nyföretagande har ökat markant de senaste 
decennierna (se Carter, 1997, Brush et al., 2010, Tillväxtverket, 2012) men 
fortfarande är skillnaden mellan kvinnor och mäns företagande 
anmärkningsvärda: ”Still, in nearly every economy there are fewer female than 
male entrepreneurs” (Kelley, Brush, Greene & Litovsky, 2013, s. 2). Varför är det på 
detta sätt och vilka åtgärder krävs för att en förändring ska äga rum? Frågorna har 
ställs i åtskilliga studier bakåt i tiden och engagerar fortfarande många forskare 
runt om i världen (se till exempel; Allen, et al., 2008; Brush, 1992; Brush, et al., 2006; 
Buttner & Moore, 1997; Cliff, 1998; Kelley et al., 2011; Kelley, Singer & Herrington, 
2012; Marlow et al., 2009; Morris et al., 2006). Forskningen kring frågorna har 
resulterat i olika föreställningar kring varför det är på detta sätt och det är dessa 
föreställningar som utgör avhandlingens problembakgrund. 
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1.2 Problemdiskussion 

En övergripande förklaring till varför företagandet runt om i världen inte har en 
jämn könsfördelning anses hänga ihop med den traditionellt manliga prägling som 
fortfarande karaktäriserar entreprenören (Ahl, 2006; Berglund, 2008; Hamilton, 
2013; Holmquist et al., 2011; Sundin, 2002). Historiskt sett beskrivs entreprenören 
som en man och detta är även normen när entreprenörskap ska studeras. (Ahl, 
2002, Sundin, 2002) Kvinnors företagande beskrivs som något annat, inte sällan 
underordnat mannens entreprenörskap och denna bild av kvinnors företagande 
fortsätter att reproduceras, vilket inte är att föra forskningen framåt (Ahl, 2002; 
2006; Bruni, Gherardi & Poggio, 2004). Detta leder till att forskning som fokuserar 
på kvinnors företagande är problematiskt. En stor andel av tidigare forskning om 
kvinnors entreprenörskap har inte varit till kvinnors fördel och har heller inte 
lyckats bidra till ett mer jämställt företagande, även om detta initialt varit 
forskningens syfte (Ahl, 2002, 2004a, 2006). Detta eftersom den outtalade normen 
för företagare snarare befästs istället för att utmanas och att det i slutändan 
resulterar i en politik där ”det är kvinnor som framstår som otillräckliga och de 
som ska ändra på sig, medan män inte berörs” (Ahl, 2011, s. 319).  

 
The way to give women a voice in a field in which they are marginalized is to speak 
through normal discourse – which normally denigrates women. It is a ‘damned if you 
do, damned if you don’t’ situation (Ahl, 2006, s. 610). 
 

Här finns med andra ord ett dilemma. Kunskapen om kvinnors företagande 
behöver öka och integreras i entreprenörskapsteorin, men snarare är det så att 
bilden av kvinnors företag som något annat har förstärkts då kön använts som en 
forskningsvariabel. Till exempel har tidigare forskning föreslagit att orsaken till 
varför kvinnor startar färre företag jämfört med män hänger ihop med att kvinnor 
saknar de rätta förkunskaperna (Bates, 1985); att kvinnor inte har tillräckligt med 
eget finansiellt kapital (Cromie & Birley, 1992); samt att kvinnor har andra 
intentioner med sitt företagande (Brush, 1992). Senare forskning av Brush, Carter, 
Gatewood, Greene & Hart (2002) visar dock att ovanstående förklaringar, bland 
andra, är felaktiga föreställningar om verkligheten och att de därför bör förkastas 
och istället betraktas som myter. Kvinnor har inte alls fel förkunskaper för att 
starta företag, kvinnor lyckas visst att finansiera sin verksamhet och kvinnor vill 
visst driva tillväxtföretag (ibid.). 
 

Teorier som bygger på missuppfattningar av hur den empiriska verkligheten ser ut är 
skadliga både för vetenskap och samhälle. Genom att införliva genusdimensionen i 
forskning om företagande ökar möjligheterna att utforma adekvata teorier som kan ge 
ett bättre underlag än de som nu föreligger för beslutfattare (Sundin, 2002, s. 45-46).  



4 

Finns det fler föreställningar om kvinnor och mäns entreprenörskap och 
företagande som kan anses bygga på missuppfattningar om den empiriska 
verkligheten och som därmed kan leda till att felaktiga strategier utvecklas för att 
råda bot på dagens ojämnställda företagande? Vilka är i så fall dessa? Denna 
problematik utgör avhandlingens övergripande problemställning. Till exempel 
visar tidigare forskning att passion och självtillit utgör viktiga förutsättningar för 
att entreprenöriella handlingar ska äga rum. (Baum & Locke, 2004; Boyd & Vozikis, 
1994; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000) samt att bristen på självtillit kan vara en 
betydande orsak till varför kvinnor inte startar företag i samma utsträckning som 
män, det vill säga att kvinnors självtillit behöver stärkas om kvinnor ska starta 
företag i samma utsträckning som män (Dickerson & Taylor, 2000; Fielden, 
Davidsson, Dawe & Makin, 2003; Kirkwood, 2009). Risktagande och synen på risk 
har sedan länge betraktas som en kritisk variabel för att förstå entreprenörskap och 
är enligt Mills och Pawson (2012) en av de viktigaste bakgrundsvariablerna vad 
gäller beslutet att starta eller inte starta företag. En vanligt förekommande teori 
kring företagande kvinnor och risk är att risk har en mer negativ inverkan på 
kvinnors beslut att starta företag jämfört med män (Karakowsky & Elangovan, 
2001; Kelley et al, 2011; Sexton & Bowman-Upton, 1990;. Weber, Blais & Betz, 2002; 
Zinkhan & Karande, 1991). Det vill säga att om kvinnor ska starta företag i en lika 
stor utsträckning som män så måste de våga mer (Ronsten, 2013).  
 
Eftersom entreprenörskap och företagande är viktiga för ett lands välstånd pågår 
ett ständigt arbete för att skapa förutsättningar för ett gynnsamt och jämställt 
företagsklimat och årligen satsas miljardbelopp på företagsutvecklande åtgärder 
(Lundström & Stevenson, 2005; Tillväxtanalys, 2011). Olika studier visar dock att 
företagande kvinnor runt om i världen är underrepresenterade i jämförelse med 
män när det gäller att skapa tillväxt i befintliga företag (Cliff, 1998, Davidsson, 
1989; Tillväxtanalys, 2010; Fleck, Hegarty & Neergaard, 2011; Kelley, Brush, 
Greene & Litovsky, 2011; Morris et al, 2006; Orser & Hogarth-Scott, 2002, Shaw, 
Marlow, Lam & Carter, 2009; Still & Timms, 2000). En slutsats kring varför det är 
på detta sätt är att företagande kvinnor inte vill växa utan istället frivilligt 
bibehåller sina företag små (Fisher, 2006). ”Growth is a deliberate choice” […] and 
”women have a clear sense of the cost and benefits of growth and make careful 
trade-off decisions”(Morris et al., 2006, s. 221). Är det på detta sätt? Startar fler 
kvinnor företag om åtgärder sätts in för att stärka kvinnors självtillit samt öka 
kvinnors riskbenägenhet? Är företagande kvinnor nöjda med att driva små företag 
eller finns det stödåtgärder som skulle kunna stimulera tillväxt i kvinnors företag 
samt slutligen, vilket framför allt är en fråga till framtida forskning, leder dagens 
företagsutvecklande åtgärder till ett mer jämställt företagande? Detta är 
frågeställningar som avhandlingen avser att behandla. 
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1.3 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

Utifrån avhandlingens övergripande problemställning har ett tvåfaldigt syfte 
formulerats med målsättningen att kunna bidra till en teoretisk utveckling av 
forskningsfältet entreprenörskap och tillväxt. Syftet med avhandlingen är att: 1) 
identifiera och analysera faktorer som anses påverka att kvinnor och män startar 
och utvecklar företag i olika utsträckning samt 2) utveckla och pröva en 
förklaringsmodell som visar hur genusbundna föreställningar kring 
entreprenörskap, tillväxt och stödsystem kan vara hinder för ett jämställt 
företagande. 
 
För att besvara syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

1. Hur påverkar perceptuella variabler såsom risk, passion samt självtillit 
kvinnor och mäns intention samt beslut att starta företag? 

2. Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor och män som startar och driver 
företag? 

3. Hur ser företagande kvinnor på tillväxt? 
4. Hur kan tillväxt i kvinnors företag stimuleras genom företagets livscykel? 

 
Ovanstående forskningsfrågor har fört forskningsarbetet framåt. Det är dock 
viktigt att påpeka att avhandlingen bygger på fyra separata delstudier som har 
resulterat i fem artiklar med mer specifika forskningsfrågor. Fyra av de fem 
artiklarna är samförfattade vilket innebär att det har varit flera personer som har 
varit delaktiga i studiernas genomförande (se s. vii, Artiklar). Min roll i tre av 
dessa studier, Artikel I, II och IV, är som huvudförfattare, vilket innebär att det i 
huvudsak är jag som genererat frågeställningar, teori, empiri samt slutsatser. I 
Artikel III, Gender equal entrepreneurship - Prerequisite for regional competitiveness and 
innovativeness?, har jag varit delaktig i utformningen av det teoretiska ramverket 
samt bearbetat och utformat de tabeller som ingår i resultatdelen. Artikel V är jag 
ensam ansvarig för. 
 
Avhandlingens övergripande problemställning har analyserats och diskuteras 
utifrån de resultat och slutsatser som respektive forskningsfråga har genererat. 
Som teoretiskt analysverktyg används Hedberg och Jönssons (1977) modell The 
interplay among realities, strategies, and myths (se vidare kapitel 3.6). 
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1.4 Avhandlingens fortsatta disposition 

Avhandlingen är uppbyggd utifrån resultaten från fem artiklar som analyserar 
faktorer som anses leda till att kvinnor och män startar och utvecklar företag i olika 
utsträckning. Den första artikeln analyserar faktorer som anses påverka att kvinnor 
och män utvecklar en passion för att starta företag. Den andra artikeln undersöker 
perceptuella faktorer som anses vara viktiga för att en företagsstart ska äga rum. I 
den tredje artikeln utreds huruvida förd jämställdhetspolitik kring företagande får 
genomslag när statliga projektmedel ska delas ut. I den fjärde artikeln tolkas 
tillväxtbegreppet samt analyseras kvinnors ambition att låta företaget växa. 
Slutligen, i den femte artikeln studeras företagande kvinnors förutsättningar och 
behov för att företaget ska kunna växa. I inledningskapitlet har avsikten varit att ge 
en översikt av hur delstudierna hänger ihop, det vill säga att ge en presentation av 
avhandlingens övergripande problemställning samt avhandlingens syfte. I det 
andra kapitlet presenteras avhandlingens teoretiska grund, vilket innebär att 
tidigare föreställningar och antaganden om kvinnor och mäns entreprenörskap och 
företagande lyfts fram. I detta kapitel återges också översiktligt teorier hämtade 
från genusfältet, i syfte att bättre förstå hur könsmaktssystemet är uppbyggt och 
varför entreprenörskap kan anses ha en manlig prägling, samt hur detta kan 
påverka dagens företagande. I avhandlingens tredje kapitel diskuterar och 
motiverar jag mitt metodval. Här beskrivs också översiktligt hur respektive studie 
är designad och utformad. För att tolka delstudiernas resultat har jag lånat 
Hedberg och Jönssons (1977) analysmodell The interplay among realities, strategies, 
and myths och dess begrepp: verklighet, strategi och myter. Kapitel fyra utgör en 
summering av avhandlingens empiriska del där resultaten från de fem artiklarna 
redovisas. I det femte kapitlet lyfter jag fram konsekvenser av resultaten i en 
övergripande analys och diskussion. I det sjätte och avslutande kapitlet i 
avhandlingen lyfter jag fram avhandlingens slutsatser och ger förslag på fortsatt 
forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Följande teoretiska ramverk ligger till grund för att reflektera och analysera kring 
avhandlingens övergripande problemställning. Inledningsvis introduceras 
begreppet entreprenörskap ur ett historiskt perspektiv i syfte att belysa hur 
entreprenören traditionellt har betraktats. Sedan ges en översiktlig presentation av 
teorier hämtade från genusfältet, vilka ligger till grund för att förstå vilka 
förutsättningar och rådande föreställningar som finns kring fenomenet 
entreprenörskap betraktat ur ett genusperspektiv. Slutligen presenteras de teorier 
som legat till grund för att specifikt besvara avhandlingens forskningsfrågor. 
 
2.1 Entreprenörskap – ur ett genusperspektiv 

Redan under 1100-talet fanns ordet Entrepreneur i det franska språket. Entre 
betyder att göra entré, tränga sig emellan och prendre betyder att fånga, att gripa 
tag i (Hjort & Johannisson, 1997). Franska författare beskrev i begynnelsen 
entreprenören som en riskvillig individ, benägen att offra både liv och 
förmögenhet. Under 1400-talets mitt ingår begreppet i den franska ordboken 
“Dictionnaire de la langue francaise”. Flera definitioner anges, men den mest 
allmänna innebörden refererar till någon som får någonting gjort. Beskrivningen 
av entreprenören som en ekonomiskt risktagande person växer fram i litteraturen 
under 1600-talet. En person som utifrån fasta kontrakt utförde stora åtagande åt 
staten benämns nu som entreprenör (Landström, 2005). I slutet av 1800-talet lyfts 
en ny bild av entreprenören fram. Entreprenören betraktas nu tack vare sin 
kreativitet, förmåga till innovationer och förmåga att initiera nya aktiviteter i 
samhället som en unik källa till ekonomisk utveckling (Schumpeter, 1934). Som 
vetenskapligt forskningsämne betraktas entreprenörskapsfältet som relativt ungt 
och det är först under 1960-talet som de första akademiska tidskrifterna för in 
entreprenörskap som forskningsområde och kunskapen om entreprenören och 
entreprenörskap börjar spridas runt om i världen (Cooper, 2003; Hjort, 2003). 
Genom att studera den tidigare entreprenörskapsforskningen framgår det vilken 
stereotyp bild av entreprenören som teorin historiskt sett har fört fram: ”en 
idealbild med tydligt manliga företecken” (Holmquist & Sundin, 2002, s. 23) och 
där ”det är outtalat, men tydligt, att entreprenören är en man – inte en kvinna” 
(Holmquist, 2002, s. 57). Till exempel beskrivs entreprenören som självcentrerad, 
optimistisk, en som söker svårigheter, är vågad, modig, viljestark och att 
entreprenörskap handlar om förändring, utveckling samt risktagande (Ahl, 2002). 
Genom att jämföra orden som tidigare forskning använder för att beskriva 
entreprenören med det maskulinitetsindex som skapades av Bem (1981)2, så 
                                                           
2 Indexet används ofta inom psykologiforskningen i Amerika och är framtaget utifrån vad amerikaner, 
både kvinnor och män anser vara typiska maskulina eller feminina drag (Ahl, 2002). 
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identifierar Ahl (2002, s. 51) en näst intill perfekt matchning mellan de två 
begreppsförklaringarna: ”it was quite easy to associate the words describing the 
entrepreneur to corresponding words in the masculinity index”. Att 
entreprenörskap har en manlig könsstämpel innebär att sättet som begreppet 
beskrivs för tankarna till en man (Sundin, 2009) vilket också för med sig det att när 
kvinnors företagande ska beskrivas så måste det könsmärkas och lyftas fram som 
något att annat än det traditionellt beskrivna (Ahl, 2002). Årligen startar män 
dubbelt så många företag som kvinnor och detta faktum ”torde vara en enkel och 
tydlig förklaring till varför företagande ses som något som tillhör männens värd” 
(Sundin, 2002, s. 34). Riktigt så enkelt är det dock inte. På grund av att 
entreprenörskapsteorin negligerar kvinnor och könsmakt sker en marginalisering 
av företagande kvinnor där de utestängs från makt, status och diskurs (ibid.). För 
att kunna förstå vilka konsekvenser och effekter som den manliga 
könsmärkningen får på entreprenörskapet följer här en kort genomgång av det 
genusteoretiska forskningsfältet. 
 
Genussystemets två grundläggande logiker är isärhållningen av könen och etablerandet av 
det manliga som norm. Kvinnoforskaren måste ställa frågan om hur isärhållningen 
fungerar och när den kan upphävas, för att undvika att reproducera dikotomin mellan 
manligt och kvinnligt i den egna teorin. (Hirdman, 1988, s. 49.) 
 
 
2.1.1. Kvinnor och män, lika eller olika? 

Begreppet genus står för det socialt, kulturellt och historiskt skapade könet 
(Hirdman, 1988). Redan när ett barn kommer till världen finns det i samhället 
föreställningar om hur detta barn bör bemötas beroende på vilket biologiskt kön 
det föds med. Dessa föreställningar kommer i förlängningen att inverka på 
individens fortsatta uppväxt och på de möjligheter som den ges i samhället. 
(Hirdman. 1988; Lorber & Farrell, 1991) Genom att använda definitionen genus 
istället för kön markeras att det är det konstruerade könet framför det medfödda 
som avses. “[…] genus ska förstås och användas som ett ord som gör att vi ser det 
vi inte såg tidigare.” (Hirdman, 2001, s. 11). Det vill säga att begreppet ska 
synliggöra hur människor formas till just kvinna respektive till man samt hur 
dessa konstruktioner också ger efterdyningar i samhällets kulturella, politiska, 
sociala samt ekonomiska sfär. (ibid.) Många gånger används dock begreppen kön 
och genus synonymt i vetenskapliga artiklar, vilket medför att skillnader som lyfts 
fram snarare accepteras som biologiskt “varande” framför socialt “genererade” 
(Ahl, 2006). Tidigare forskning visar att pojkar och flickor samt män och kvinnor är 
mer lika än olika. Trots detta faktum tenderar det att vara de eventuella 
skillnaderna emellan dem som önskas identifieras och lyftas fram och det verkar i 
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det närmaste existera ett förbud att diskutera likheter mellan könen. (Lorber & 
Farrell, 1991). Rubin, (1975) myntade begreppet ”sameness taboo”, för att 
tydliggöra detta fenomen. (se Lorber & Farell, 1991, s. 8). Doing Gender, eller att 
göra kön, innebär att skapa skillnader som egentligen inte existerar. Detta sker hela 
tiden, över hela världen, genom social samverkan och trots att detta fenomen 
sedan länge är välkänt fortsätter konstruerandet (West & Zimmerman, 1991). 
 
[…] no society ignores gender. The division of the social world into women and men is so 
deeply ingrained that from the moment of birth, when the sex assignment of a newborn is 
made, parents, doctors, midwives, and all those around the infant, ‘do gender’ – starting 
with a name (Lorber & Farell, 1991, s. 8). 
 
Simone de Beauvoir (1949/2002) synliggjorde detta konstruerande redan för 70 år 
sedan. I sin uppmärksammade bok ”Det andra könet” skriver hon: “Man föds inte 
till kvinna, man blir det!” (ibid. s. 325) Det hon avser är kvinnans plats i den sociala 
hierarkin framför det biologiska könet. Hirdman (1988) benämner denna hierarki 
som genussystem i vilken hon beskriver ordningsstrukturen som existerar mellan 
könen och där just hierarkin utgör systemets ena bärande pelare och dikotomin 
man/kvinna den andra. Genom att särskilja egenskaper som anses tillhöra kvinnan 
respektive mannen (isärhållandets tabu) samt utnämna mannen och dennes 
egenskaper som norm (hierarkin) upprätthålls systemet eftersom “[…] man kan 
inte vara en A utan att förtrycka en B” (Hirdman, 1988, s. 52). Enligt Hirdman 
(1988) är kvinnorna, trots att de innehar den lägre statusen, medskapande av detta 
system. Detta innebär lite krasst att kvinnor också har en del i sitt eget förtryck, 
viket har en förklaring i det så kallade genuskontrakt som historiskt skapats 
mellan män och kvinnor. I genuskontraktet ingår konkreta föreställningar, på olika 
nivåer, om hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra. Det handlar om allt 
ifrån gestaltning – hur vi förväntas se ut, vilket språkbruk som används samt till 
förhållningssätt inom arbetslivet. Dessa genuskontrakt vandrar vidare i tiden 
genom att föräldrar överför synen till sina döttrar och söner. Hirdman (1988) 
menar att vägen mot jämställdhet banas genom att bryta isärhållandets tabu. Då 
kvinnor och män tillåts göra samma saker kommer den manliga normen successivt 
att mista sin legitimitet. Detta kommer att ske, och har redan skett i viss mån 
eftersom genussystemet i sig är skiftande över tiden.  
 
Genom att koncentrera förståelsen dels på det meningsskapande, dels på det 
systemskapande (där den manliga makten är inbyggd) skulle vi eventuellt kunna styra 
undan dessa antingen eller, dessa ’manligt’, ’kvinnligt’ och därmed undvika att bidra till 
att själva reproducera systemet (Hirdman, 1988, s. 61). 
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2.1.2. Entreprenörskapets fortsatta manliga prägling 

I forskning som fokuserar på kvinnors företagande har entreprenörskapets 
manliga prägling samt de negativa effekter som detta för med sig för företagande 
kvinnor sedan en längre tid varit känd (se till exempel Ahl, 2002; Sundin & 
Holmquist, 2002). En naturlig följd av att synliggöra dessa negativa effekter torde 
resultera i att nutida forskning och återgivning av fenomenet entreprenörskap görs 
ur ett könsneutralt perspektiv, det vill säga att den undviker att förstärka 
villfarelsen om att entreprenören först och främst är en man. Nedan ges dock tre 
aktuella exempel på hur entreprenörskapets manliga prägling fortsätter att 
figurera inom teoribildningen. Det första exemplet är hämtat från Landström 
(2005, s. 14) som bygger upp mystiken kring entreprenören genom att göra 
liknelsen med Milnes (1930) beskrivning av Heffaklumen3. “[…] ett ganska stort 
och betydelsefullt djur. Han har jagats under lång tid och med olika 
fångstmetoder, men än så länge har ingen lyckats fånga honom. Alla som säger sig 
ha sett honom uppger att han är enorm, men de är oeniga om vad som 
kännetecknar honom”. Genom att använda ovanstående beskrivning av 
entreprenören har först och främst en könsmärkning av fenomenet ägt rum. Det är 
en han, och han är enorm och svårfångad! Hur många av dagens entreprenörer, 
såväl kvinnor som män kan identifiera sig med denna bild?  
 
Nästa exempel som synliggör entreprenörskapets 
fortsatta manliga prägel står organisationen 
Entreprenörskapsforum4 för. Under 2013 
presenterade Entreprenörskapsforum rapporten 
’Entreprenörskap i Sverige 2012 – Nationell 
rapport’ (Braunerhjelm, Holmquist, Nyström, 
Stuart Hamilton & Thulin, 2012). Bilden som 
Entreprenörskapsforum valt att pryda sin rapport 
med föreställer en ung, surfande man i kostym 
(Figur 1). Vad vill Entreprenörskapsforum 
förmedla med denna bild? Att entreprenörskap 
handlar om män och mod? Hade det lika gärna 
kunnat stå en företagande kvinna på surfbrädan? 
Förmodligen inte. 
 

                                                           
3 Liknelsen har tidigare använts av bland andra Killby (1971). 
4 Entreprenörskapsforum är en ’nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom 
entreprenörskaps- och småföretagsområdet’. Organisationen har varit verksam sedan 1994 och har till 
huvuduppgift att öka tillgängligheten för forskningsresultat i Sverige samt synliggöra Sverige 
internationellt. (Entreprenörskapsforum, 2013). 

Figur 1. Entreprenör anno 2012? 

Källa: Braunerhjelm et al. (2012). 
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Kroon Lundell (2012) visar hur företagande kvinnor och män illustreras olika i 
pressen. ”Kvinnliga företagare lyfts ut ur sina professionella miljöer, sminkas, 
stylas och poseras som leende, tindrande, betraktarinbjudande objekt. 
Företagarmän presenteras däremot distanserat och nonchalant tittande mot 
kameran eller tittande bort, upptagna med att göra någonting (= aktivitet) och att 
inte le […]. Ofta får de faktiskt också, till skillnad från de kvinnliga företagarna, 
posera med sin produkt” (Genusfotografen, 2013). 
 
Sista exemplet som illustrerar entreprenörskapets manliga prägling är hämtat från 
artikeln “Kvinnor missgynnas i stödkarusellen” (Bångman, 2012) där den 
ansvarige handläggaren för företagsstöden på länsstyrelsens näringslivsenhet 
uttrycker sig på följande sätt: “Om man får in fler kvinnor i mäns branscher skulle 
det se annorlunda ut. Kvinnor är i fel branscher för att uppfylla kriterierna för att 
få del av stödet”. Handläggaren tillägger senare i artikeln att det endast är företag 
med tillväxtpotential som kan komma ifråga för stöden. Vad säger detta uttalande 
om stödsystemet? Jo, att mäns företag är i rätt bransch för att få stöd, att män 
driver tillväxtföretag samt att om kvinnor ska få företagsstöd så måste de ändra på 
sitt företagande. Ett liknande förhållningssätt går att utläsa i Företagarna (2008, s. 
5): ”En hög andel kvinnliga företagare inom de mansdominerade branscherna 
tyder på en mer driftig och nytänkande kvinnlig företagarpopulation”. 
Ovanstående påstående utgör en variabel i Företagarnas jämställdhetsindex 2008-
20125. Det vill säga kvinnor som trotsar normen för kvinnors företag och istället 
bryter sig in i männens domäner bidrar till ett mer jämställt företagande. Det står 
ingenting om att män som driver företag inom kvinnodominerande branscher 
bidrar till ett mer jämställt företagande, utan det är de företagande kvinnorna som 
ska ändra på sig. Är det detta som utgör kärnpunkten för ett jämställt företagande? 
Det vill säga att kvinnor ska bli mer lika männen, eller vad innebär egentligen ett 
jämställt företagande och varför eftersträvas det, samt hur kan det mätas? 
 
 
2.1.3. Jämställt företagande 

Under 1960 blev jämställdhet en politisk fråga och de senaste tjugo åren har det i 
Sverige skett ett närmande mellan jämställdhets- och näringslivspolitik, vilket har 
resulterat i att ”näringslivet har kommit att bli en av de viktigaste arenorna för 
dagens jämställdhetsdebatt” (Blomberg et al., 2011, s. 76). Fokus har dock varit på 
arbetslivet och inte på företagare, även om sambandet mellan kvinnors 

                                                           
5 Jämställdhetsindexets fyra beståndsdelar: Kvoten manliga/kvinnliga företagare; Åldersstruktur; 
Kvinnor i mansdominerade branscher; Företagartäthet i den kvinnliga populationen. År 2013 togs 
variabel 3 bort på grund av växlingar mellan de mansdominerade branscherna som gjorde jämförelser 
mellan åren svåra (Företagarna, 2013). 
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företagande och jämställdhet också lyfts fram i debatten (Sundin & Rapp, 2011). 
Det jämställdhetsmål som fått genomslag i teorin handlar om att uppnå en jämn 
representation av kvinnor och män i arbetslivet, det vill säga att bryta den 
könssegregering som finns (Furst-Hörte & Isaksson, 2007). Synen på jämställdhet 
påverkas av två övergripande principer där den ena betonar vikten av jämlika 
rättigheter (equal rights) medan den andra framhäver jämlika möjligheter (equal 
opportunities). Den första principen innebär förenklat att skapa en kollektivt 
betonad jämställdhet genom statligt styrning och den andra principen står för en 
styrform med mindre inblandning av staten. Statens roll är med andra ord att 
garantera för lika rättigheter och därefter är det individernas ansvar att ta vara på 
möjligheterna. (Blomberg et al., 2011). Enligt Regeringskansliet (2012, s. 6) är det 
övergripande målet med jämställdhetspolitiken ”att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till detta mål tillkommer fyra 
delmål, vilka innebär en jämn fördelning av makt och inflytande; ekonomisk 
jämställdhet; en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet samt att mäns våld 
mot kvinnor upphör.  
 
Arbetet med att uppnå jämställdhet motiveras först och främst ur ett 
resursutnyttjande perspektiv. ”Ju fler kvinnor som driver företag desto fler jobb, 
skatteintäkter och fler innovationer skapas” (ibid. s. 10). I jämställdhetsdebatten 
lyfts även ett rättviseargument fram, men detta skäl förefaller ha haft en svagare 
inverkan än argumenten som kan kopplas till ”nytta” och ”lönsamhet” (Furst-
Hörte & Isaksson, 2007, s. 15). Att Nutek i början av 90-talet fick uppdraget att 
främja kvinnors företagande kan betraktas som startpunkten för när kvinnors 
företagande blev en politisk fråga, men kanske inte självklart en 
jämställdhetsfråga, eftersom huvudsyftet med programmet har varit att ”bidra till 
att nyföretagandet bland kvinnor ökar och till att fler av de företag som drivs av 
kvinnor växer” (Hansson & Stridh, 2008, s. 106). Även en senare utvärdering av 
programmet ”Främja kvinnors företagande” visar att insatserna främst varit ur ett 
tillväxtperspektiv (Tillväxtanalys, 2014, s. 26).  
 
Sedan 2008 utför organisationen Företagarna en årligen undersökning av hur 
jämställdheten inom företagandet utvecklas i Sveriges kommuner. Företagarna 
menar att jämställdhetsarbetet går framåt om än väldigt långsamt, samt att det 
varken är ”möjligt eller önskvärt att lagstifta om jämställdhet inom företagandet. 
Däremot är det både möjligt och önskvärt att lagstifta om åtgärder som förbättrar 
företagarklimatet generellt” (Företagarna, 2012). Av samma åsikt är organisationen 
Svenskt Näringsliv som till exempel hävdar att kvotering motverkar jämställdhet: 
”Jämställdhet handlar om att ha lika rättigheter och om att bli bemött, bedömd och 
sedd som en person – inte som del av ett kollektiv” (Svenskt Näringsliv, 2006).  
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Jämställdhetsarbetet har pågått sedan länge och ”trots att ’alla’ säger sig vara för 
jämställdhet” verkar det vara svårt att få till en bred uppslutning kring arbetet som 
resulterar till en förändring. Furst-Hörte och Isaksson (2007, s. 47) menar att detta 
främst bottnar i en allmän föreställning om att Sverige redan är jämställt samt att 
det finns en tröghet i fråga om den förändring som verkligen behövs, det vill säga 
en förändring av könsmaktsordningen.  
 
Utgångspunkten i den här avhandlingen är att företeelsen att starta och driva 
företag borde vara lika vanligt förekommande oavsett vilket kön företagaren har 
och att det förhåller sig på detta sätt tack vare att systemet tillhandahåller lika 
förutsättningar, och möjligheter oavsett kön. Att dagens företagande inte är jämt 
fördelat mellan könen torde därför kunna indikera att företagandet inte är jämställt 
eller som Marlow och Patton (2005, s. 731) uttrycker det: “it is time to move away 
from the debate about whether gender shapes entrepreneurship, […] to how, why, 
and in what manner it does this”. 
 
 
2.2 Entreprenörskap och företagande 

The carrying out of new combinations we call enterprise, the individuals whose function it 
is to carry them out we call entrepreneurs. (Schumpeter, 1934, s. 74). 
 
”Före-tagande innebär att ta initiativ och ta tag i möjligheter innan andra gör det” 
(Hjort & Johannisson, 1997, s. 5). Många gånger används benämningen 
entreprenörskap synonymt med företagande trots att begreppen inte riktigt är 
liktydiga (Sundin, 2002). Genom att betrakta utvecklingen av entreprenörskap 
utifrån temat ”Tillvaron som rörelse” skapas en plattform för organiserad 
förnyelse där det etablerade ifrågasätts och istället nya mönster på marknaden 
skapas (Hjort & Johannisson, 1997). Under sin tillblivelse är varje företag i rörelse 
och därmed att betrakta som entreprenöriellt, men just kopplingen mellan 
entreprenörskap och det traditionella småföretaget leder till svårigheter att 
tydliggöra entreprenörskapet som rörelse eftersom många företag anses stanna 
kvar i ett första skede och därmed förblir små (Sundin, 2002). Gibb (1988) 
definierar entreprenören som en representant i ett större system bestående av 
företagsamma individer, vilket innebär att företagare representerar en bredare bas 
än entreprenörer. Enligt Schumpeter (1934) utgör entreprenörskap inte heller något 
varaktigt tillstånd. Då entreprenören har slagit sig till ro och sköter den löpande 
driften av verksamheten mister därför individen epitetet entreprenör. Endast när 
produktionsresurser kombineras för första gången kan det, enligt Schumpeter, 
benämnas entreprenörskap och av denna anledning bildar entreprenören ingen 
egen samhällsklass. Skiljelinjen mellan att vara entreprenör och att vara företagare 
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är därför många gånger hårfin. När entreprenörens verksamhet går över till att 
förvalta byts även affärskaraktären och övergår istället till att vara företagare 
(ibid.). Wigren (2003) belyser dilemmat kring entreprenören i sin avhandling ”The 
Spirit of Gnosjö.” Endast ett fåtal av företagarna i småländska Gnosjö lever upp till 
epitetet entreprenör utifrån Schumpeters definition. Däremot skapar företagarna i 
Gnosjö tillsammans en entreprenöriell miljö.  
 
I denna avhandling används begreppet entreprenörskap som den drivkraft som 
påverkar företaget i olika riktningar. Eftersom avhandlingen framför allt fokuserar 
på nyföretagande och tillväxt, vilket är att betraktas som entreprenöriella 
handlingar, kommer avhandlingen i stor utsträckning att referera till 
respondenterna utifrån begreppet entreprenörer. Definitionsmässigt anammas den 
beskrivning av entreprenörskap som utformades av Hisrich & Brush, (1985, s. 15).  
 

Entrepreneurship is the process of creating something different with value by devoting 
the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psychic, and social 
risk, and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction. 

 
Beslutet att starta företag är ett viktigt och avgörande beslut i människors liv. 
Faktorer, såsom ekonomisk utveckling, kultur och teknik leder alla till stora 
skillnader mellan olika länders nyföretagande (se Acs et al., 2005; Arenius & 
Minniti, 2005; Bird, 1988; Gartner, 1985; Reynolds, 2011). Det verkar dock som de 
externa faktorerna är underordnade och att det istället är interna faktorer såsom 
motivation, riskuppfattning samt självtillit som blir avgörande för det slutliga 
beslutet (Minniti & Nardone, 2007; Shaver & Scott, 1991). Att kvinnor och män 
startar företag i olika utsträckning skulle därför kunna bero på könsrelaterade 
skillnader vad gäller subjektiva uppfattningar (Arenius & Minniti, 2005; Brush et 
al., 2006; Langowitz & Minniti, 2007; Minniti, Arenius & Langowitz, 2005; Winn, 
2005). Detta är också något som resultaten från Langowitz och Minniti (2007, s. 
341) bekräftar: “[…] subjective perceptual variables have a crucial influence on the 
entrepreneurial propensity of women and account for much of the difference in 
entrepreneurial activity between the sexes”. Trots att de perceptuella variablerna 
verkar inverka starkt på beslutet att starta företag saknas forskning som visar dess 
faktiska betydelse (Zhao, Seibert & Hills, 2005). Detta identifierade forskningsgap 
utgör bakgrunden till en av avhandlingens delstudier och utgör också bakgrunden 
till avhandlingens första forskningsfråga: (1) Hur påverkar perceptuella variabler 
såsom risk, passion samt självtillit kvinnor och mäns beslut att starta företag? I 
nedanstående kapitel redogörs för de teorier som ligger till grund för att försöka 
besvara denna frågeställning. 
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2.2.1 Den entreprenöriella processen 

Nya eller växande företag kan betraktas som resultaten av entreprenöriella 
processer (Reynolds & White, 1997). Enligt Gartner, Shaver, Carter & Reynolds 
(2004) kan dessa processer begreppsmässigt anses involvera tre olika faser och 
övergångar som alla kontinuerligt påverkas av politiska, sociala samt ekonomiska 
faktorer. Den första fasen i uppstartsprocessen innefattar alla individer i 
befolkningen varav några kommer att besluta sig för att starta företag. Individerna 
kan sägas komma från två olika källor, antingen är de tillgängliga på 
arbetsmarknaden eller så är de anställda i befintliga företag. Den första 
övergångsfasen (skapelseprocessen) sker när vissa av dessa individer väljer att 
försöka starta ett nytt företag. Den andra fasen i den entreprenöriella processen 
handlar om huruvida viljan eller intentionen att starta företag också resulterar i en 
faktisk företagsstart. Fyra utfall är möjliga: ett nytt företag startas; arbetet med att 
försöka starta ett nytt företag fortgår; uppstartsarbetet skjuts upp till framtiden; 
eller slutligen, idén om att starta företag överges. Den andra övergångsfasen anses 
ha inträffat när ett nytt företag ser dagens ljus. De nya företagen utgör slutligen det 
sista läget i den entreprenöriella processen där den tredje övergångsfasen handlar 
om uthållighet och på vilket sätt det nya företaget sedan går vidare genom att 
antingen växa, finnas kvar utan att växa eller läggas ned. Figur 2 illustrerar den 
entreprenöriella processen6 (Gartner et al., 2004). 
 

 
 
Figur 2. Den entreprenöriella processen (Översatt från Gartner et al., 2004, s. xi). 

                                                           
6 E står för potentiella entreprenörer vilket är benämningen på individer som har intentionen att starta 
företag. I står för potentiella intraprenörer och utgör benämningen på individer som har en 
bakomliggande organisation som stödjer företagssatsningen. 
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2.2.2 Motiv till entreprenörskap 

Processen innan ett företag skapas är, enligt ovan, att betraktas som komplex där 
olika faser ska passeras och där en mängd variabler, interna såväl som externa, 
samverkar och påverkar det slutliga resultatet (Gartner, 1985). Individen bakom 
företagsidén, det vill säga entreprenören, utgör dock den viktigaste hörnstenen för 
att nya organisationer ska se dagens ljus, vilket har resulterat i en idog strävan att 
försöka identifiera gemensamma drag som är karakteristiska för entreprenören och 
som skulle kunna förklara entreprenörens beteende (Shaver & Scott, 1991). Trots 
intensiva studier så har tidigare forskning misslyckats med att bevisa att 
entreprenören besitter unika egenskaper jämfört med icke-entreprenören (se till 
exempel Baron, 1998; Shaver & Scott, 1991; Smilor, 1997). “Being innovators and 
idiosyncratic, entrepreneurs tend to defy aggregation. They tend to reside at the 
tails of population distributions, and though they may be expected to differ from 
the mean, the nature of these differences are not predictable. It seems that any 
attempt to profile the typical entrepreneur is inherently futile”. (Low & Macmillan, 
1988, s. 148). Det har dock visat sig att motivationen till entreprenörskap har en 
avgörande roll för tillblivelsen av nya företag och att detta därför är viktigt att 
beakta då bakomliggande orsaker till entreprenörskap ska studeras (Carsrud & 
Brännback, 2011; Herron & Sapienza, 1992; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005; 
Shane, Locke & Collins, 2003). Teorier om vad som motiverar individer är starta 
och driva företag är omfattande, men två huvudspår har växt fram från den 
empiriska forskningen, vilka brukar benämnas ”push-” och ”pull-” skäl 
(Brockhaus, 1980a; Gilad & Levine, 1986). Då det finns attraktiva och potentiellt 
lönsamma affärsmöjligheter kommer individer att lockas eller dras (pull) till 
entreprenöriella aktiviteter (Gilad & Levine, 1986). Det kan också handla om att 
utveckla ett starkt intresse eller en längtan till att vara oberoende som utgör den 
bakomliggande motivationen (Kirkwood, 2009). Inom denna teoribildning lyfts 
tidigare erfarenheter av entreprenörskap från till exempel föräldrars företagande 
fram som viktiga bakomliggande faktorer till att vilja starta företag (Gilad & 
Levine, 1986). Förespråkare för det andra motivationsspåret menar istället att 
individer av negativa skäl är tvingade (pushed) in i entreprenörskapet (ibid.). 
Missnöje med befintlig sysselsättning, arbetslöshet (Brockhouse, 1980) eller bakslag 
i karriären (Gilad & Levine, 1986) är exempel på olika push-faktorer. Trots att 
långa perioder av arbetslöshet leder till en ökning av nya företag (se Brockhaus, 
1980a) så är sannolikheten för att starta företag högre bland dem som redan har en 
anställning och detta stämmer för såväl kvinnor som män (Blanchflower & 
Oswald, 1998; Minniti et al., 2005). Reynolds, Camp, Bygrave, Autio & Hay, (2001) 
använder istället för push- och pull-entrepreneurship benämningen 
möjlighetsdrivet (opportunity) samt nödvändighetsdrivet (necessity) 
entreprenörskap för att beskriva de bakomliggande drivkrafterna för 
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entreprenöriella aktiviteter. I många länder kan dock det senare begreppet 
upplevas väl drastiskt ”eftersom det här sällan är fråga om nöd i ordets historiska 
eller globala betydelse” (Sundin, 2009, s. 57). Oavsett vilken benämning som 
används så är det dessa två övergripande drivkrafter som korrelerar med den 
totala andelen av entreprenöriella aktiviteter (Reynolds et al., 2001) och trots att de 
står i motsatsförhållande till varandra kan det ibland vara svårt att avgöra vad som 
faktiskt låg bakom en eventuell företagsstart, eftersom bakomliggande motiv och 
villkor över tiden kan komma att omtolkas av individerna (Sundin, 2009). 
 
Ett annat sätt att betrakta entreprenöriell motivation är med hjälp av 
klassificeringen inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation, vilken har sitt 
ursprung inom psykologilitteraturen (Amabile, 1997; Calder & Staw, 1975). Ett 
beteende kan anses vara yttre motiverat om situationen tillhandahåller 
tillfredsställelse oberoende av själva aktiviteten. Om beteendet istället är motiverat 
för sin egen skull och självbärande anses det vara inre motiverat (Calder & Staw, 
1975). Ovanstående drivkrafter är inte konkurrerande utan kan istället uppstå i 
kombination med varandra (Amabile, 1997). Traditionellt sett har entreprenören 
betraktats som “a person who does something for economic gain” (Carsrud and 
Brännback, 2011, s. 13), vilket anses vara en yttre motivationskraft, men också 
psykologiska målsättningar lyfts fram i den tidiga entreprenörskapsforskningen, 
vilka istället är att betrakta som inre motiverade. Till exempel menar McClelland 
(1967) att behovet att prestera (need for achievement) utgör ett centralt 
kännetecken för en entreprenör. Ett annat karaktärsdrag som kopplas ihop med 
entreprenören är kontrollbehovet (locus of control) (Rotter, 1966). Emellertid har 
forskningen, som tidigare nämnts, haft svårt att bevisa att dessa karaktärsdrag 
skiljer entreprenören från icke-entreprenören (Low and Macmillan, 1988).  
 
Schumpeter (1934) menar att entreprenören är motiverad av “[…] the will to found 
a private kingdom, […] the will to conquer, […] and the joy of creating” (ibid. s. 
93), vilket avspeglar ett mer passionerat sätt att förklara entreprenörskap. Detta är 
något som på nytt lyfts fram i senare forskning av till exempel Cardon, Wincent, 
Singh & Drnovsek (2009) och passion anses numera vara det mest observerade 
fenomenet inom den entreprenöriella processen (Smilor, 1997). Begreppet går att 
spåra långt tillbaka i tiden och även om det råder delade meningar om huruvida 
passion främjar eller hämmar beteende så är de flesta överens om att passion kan 
betraktas som en “intense emotion that stirs humans with energy and deep longing 
to make difference” (Cardon et al., 2009, s. 515). Aktuell forskning visar att 
passionen hos företagsgrundaren har en signifikant betydelse för såväl kreativitet 
som uthållighet och effektivitet. Vidare anses passionen ligga till grund för att 
utveckla själva affärsidén samt främjar också förmågan att mobilisera resurser 
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samt knyta kontakter och därmed anses passionen också ha en positiv inverkan 
vad gäller att hantera de olika roller som entreprenörskapet kräver (Baum & 
Locke, 2004, Cardon et al, 2009). På vilket sätt som passionen inverkar på beslutet 
att starta företag är dock komplext, men det verkar som om passionen är viktig i 
samtliga steg i den entreprenöriella processen, det vill säga i såväl skapelseskedet 
som i ingångsättningsskedet och i den fortsatta utvecklingen av företaget (Cardon 
et al, 2009). En del entreprenörer är passionerade vad gäller alla tre ovanstående 
aktiviteter, medan andra verkar föredra någon av dem. Motivationen till att agera 
(eller inte) beror på vilken passion individen har för just den aktiviteten, vilket är 
överensstämmande med Smilor (1997, s. 342) som lyfter fram det impulsiva 
elementet inom entreprenörskap: 
 
Passion is the enthusiasm, joy, and even zeal that come from the energetic and unflagging 
pursuit of a worthy, challenging, and uplifting purpose. In the entrepreneur, it is described 
as drive – the determined, optimistic, and persistent desire to succeed at one’s own venture. 
It is the ‘fire in the belly’ that makes the improbable possible.  
 
Trots att passion anses ha en avgörande inverkan på beslutet att starta företag har 
variabeln endast i begränsad utsträckning utforskats i kvantitativa studier inom 
entreprenörskapsforskningen (Shane et al., 2003). Detta forskningsgap utgör en 
bakomliggande orsak till delstudie 2 i föreliggande avhandling. 
 
Sammanfattningsvis så kan företag anses starta utifrån olika orsaker och 
motivationsfaktorer där framför allt passion, ett starkt intresse samt en längtan 
efter oberoende spelar en stor och avgörande roll i själva uppstartsförsöket. Det är 
emellertid viktigt att komma ihåg att ett företags huvudsyfte anses vara att 
generera intäkter. “With some exceptions, such as cooperatives, non-profit 
organizations, and various government institutions, businesses are formed to earn 
profit and increase the personal wealth of their owners in exchange for their work 
and expense of time, energy, and money” (New World Encyclopedia, 2013). I 
jämförelse med en anställning där månadsinkomsten är fast kan egenföretagandet 
innebära stora variationer i det dagliga livet, vilket betyder att individen måste ha 
en stark tilltro till sig själv och sin förmåga att driva företag, det vill säga besitta en 
hög entreprenöriell självtillit (Arenius & Minniti, 2005; Boyd & Vozikis, 1994; 
Chen, Greene & Crick, 1998; Krueger et al., 2000; Verheul, Uhlaner & Thurik, 2005).  
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2.2.3. Självtillit och entreprenörskap 

Begreppet självtillit (self-efficacy) utgör kärnan i Banduras (1977) teori om Social 
Learning och inbegriper betydelsen av en persons upplevda förmåga att hantera en 
viss uppgift. Sannolikheten för en individ att genomföra en uppgift anses högre för 
individer som har stöd av hög självtillit för uppgiften jämfört med de som innehar 
en lägre självtillit för uppgiften. Självtillit i sig är dock inte den enda variabeln som 
påverkar beteende. Det måste också finnas ett incitament för att utföra själva 
uppgiften. I kombinationen med rätt kompetens och lämpliga incitament utgör 
tilliten till att klara uppgiften en avgörande faktor i människors val av aktivitet, 
arbetsinsats samt uthållighet. Hur människor agerar i olika situationer påverkas i 
en högre utsträckning av den uppfattade förmågan framför den faktiska. Detta kan 
leda till självbegränsningar eftersom många individer kan anse att de saknar det 
som krävs trots att de faktiskt innehar kunskapen som krävs för att klara av 
uppgiften (Wood & Bandura, 1989).  
 
Forskningsresultat av Zhao et al. (2005, s. 1270) visar att självtillit har ett starkt 
samband med att skapa nya företag: “[…] our results provided evidence that 
individuals choose to become entrepreneurs (or at least formulate the intentions of 
doing so) most directly because they are high in entrepreneurial self-efficacy –the 
belief that they can succeed in this role”. Liknade resultat har presenterats i ett 
stort antal tidigare studier (se till exempel: Arenius & Minniti, 2005; Boyd & 
Vozikis, 1994; Chen et al., 1998; Dabic, Daim, Bayraktaroglu, Novak & Basic, 2012; 
De Clercq & Arenius, 2006; Krueger et al., 2000). Detta kan ha sina förklaringar i att 
egenföretagande är betydligt mer utmanande och leder till både upp och 
nedgångar jämfört med ett jobb där inkomsten är fast (Smilor, 1997). Vidare anses 
bristen på självtillit vara en betydande orsak till varför kvinnor inte startar företag i 
samma utsträckning som män (Dickerson & Taylor, 2000; Fielden et al., 2003; 
Kirkwood, 2009), vilket har föranlett olika försök att stärka kvinnors självtillit. Det 
är dock inte självklart att kvinnor väljer att starta företag trots att de har en stark 
självtillit att klara av uppgiften eller därför att deras självtillit har stärkts genom till 
exempel utbildning. Wilson, Kickul och Marlino (2007, s. 398) menar att “even if 
women believe that they have some of the skills needed to be an entrepreneur, 
they are likely to choose another career path if they believe they possess stronger 
skills in that area”. Av samma åsikt är Eccles (1994, s. 597) som menar att kvinnors 
yrkesval istället påverkas av hur de värderar och rangordnar de olika tillgängliga 
alternativen: “[…] individuals place more value on those tasks that either provide 
the opportunity to fulfill their self-image or are consistent with their self-image”. 
Ovanstående forskningsresultat visar att det också är andra faktorer, förutom 
självtillit, som har en avgörande roll i kvinnors beslut att starta företag. 
 



20 

2.2.4. Risk och entreprenörskap 

Betraktelsen av entreprenören som en risktagande individ går att finna långt 
tillbaka i tiden. Redan i de tidiga entreprenörskapverken beskrivs entreprenören 
som mer riskbenägen än individer i allmänhet (se Cantillon, 1931, i Hébert & Link, 
1989). Risk handlar först och främst om svårigheten att förutsäga framtida 
konsekvenser av ett agerande. Följderna kan vara både positiva och negativa, och 
en avgörande frågan är “Hur mycket kan jag vinna? eller Hur dåligt kan det gå?” 
(Sitkin & Pablo, 1992, s. 11). Enligt Liles (1974) så utsätter sig entreprenören för 
risker som rör såväl det finansiella som sociala och psykiska välbefinnandet. Det 
anses finnas olika skäl till varför någon är beredd att ta dessa risker (Segal, et al., 
2005). En del entreprenörer värdesätter förväntade fördelar framför befarade risker 
(Weber et al., 2002). Andra är övertygade om att de kan kontrollera riskerna (Boyd 
& Vozikis, 1994), medan några inte uppfattar risken lika allvarligt som andra ser 
den (Busenitz, 1999; Simon, Houghton & Aquino, 1999; Weber et al., 2002) eller är 
mer toleranta mot risker (Segal et al., 2005). Tidigare forskning har haft svårigheter 
att bevisa att entreprenörer är mer benägna att ta risker än den genomsnittliga 
befolkningen. Det verkar istället handla om att entreprenörer uppfattar risker olika 
(Brockhaus, 1980b; Busenitz & Barney, 1997; Low & Macmillan, 1998).  
 
Riskuppfattning handlar om hur individer bedömer risken i en särskild situation 
(Sitkin & Pablo, 1992; Sitkin & Weingart, 1995) och definieras av Brindley (2005, s. 
145) som “a subjective interpretation of expected loss”. Även om individer skulle 
utsättas för exakt samma händelser och omständigheter skulle de betrakta detta 
med olika ögon, vilket resulterar i olika riskuppfattning (Ritchie & Brindley, 2001; 
Sitkin & Pablo, 1992). De olika riskuppfattningarna kan i sin tur leda till att någon 
väljer mer riskfyllda handlingar eftersom de själva anser sig kunna hantera dem 
(Busenitz, 1999). Forskning av Mills och Pawson (2012) bekräftar att risk utgör en 
kritisk variabel att studera för att kunna förstå entreprenöriellt beteende samt att 
individers riskuppfattning får en avgörande betydelse på beslutet att starta företag. 
Ett skäl till varför företag startar skulle därför kunna härledas till en naiv 
inställning till aktuella risker. “If entrepreneurs would carefully calculate all the 
risk involved in starting a new venture, most new ventures would never be 
started” (Busenitz, 1999, s. 337). Omvänt så finns det ett negativt samband mellan 
risk (rädslan för att misslyckas) och att ta beslutet att bli entreprenör (Arenius & 
Minniti, 2005).  
 
Tidigare forskning menar att risker berör kvinnor i en högre utsträckning än män 
(Karakowsky & Elangovan, 2001; Kelley et al., 2011; Sexton & Bowman-Upton, 
1990; Weber et al., 2002; Zinkhan & Karande, 1991). Hur dessa risker påverkar 
kvinnors beteende råder det dock delade meningar kring. En del menar att 
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kvinnors motvilja att ta risker minskar om deras självtillit stärks, medan andra 
menar att det finns noterbara skillnader vad gäller kvinnor och mäns benägenhet 
att ta risker, detta trots att könen för övrigt anses inneha samma egenskaper 
(Brindley, 2005). Det senare antagandet har resulterat i att företagande kvinnor 
uppmanas att våga mer: ”Att man vill och vågar, det är det viktigaste. DU själv 
måste ha den drivkraften och viljan att våga, även om andra människor i din 
omgivning avråder eller inte stöttar dig. Den som vågar, vinner!” (Ronsten, 2013, s. 
15). Vad finns det för skäl till att kvinnor och män skiljer sig åt i sin 
riskuppfattning? Karakowsky och Elangovan (2001) menar att det hänger ihop 
med samhällets stereotypa förväntningar kring vad som anses vara lämpligt 
beteende för kvinnor och män. En annan förklaring till varför kvinnor och män 
uppfattar risker annorlunda skulle kunna hänga ihop med kvinnors traditionella 
roll som ansvarstagare för familjen: “putting the family’s resources in danger, 
especially in a situation of necessity, may increase their perception of risk” 
(Langowitz & Minniti, 2007, s. 356). En ytterligare förklaring till skillnader i 
riskuppfattning skulle kunna härledas till direkta genuseffekter som fortfarande 
råder i samhället och som är nära sammanlänkade med ren diskriminering 
(Verheul & Thurik, 2001). En stor andel av dagens forskning lyfter fram denna 
problematik och visar hur den leder till att kvinnor och män, ofta oavsiktligt, 
behandlas olika, vilket vidare resulterar i att kvinnor och mäns förutsättningar att 
starta och driva företag blir orättvisa (Ahl, 2002; Bruni et al., 2004; Carter, Shaw, 
Lam & Wilson, 2007; Marlow & Patton, 2005; Johansson & Malmström, 2012). 
Nedanstående avsnitt ligger till grund för att besvara avhandlingens andra 
forskningsfråga: (2) Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor och män som startar 
och driver företag? 
 
 
2.2.5 Förutsättningar för entreprenörskap och företagande – och fakta 

Tidigare forskning har inte kunnat påvisa att det skulle finnas karaktäristiska 
skillnader mellan män och kvinnors sätt att driva företag (Ahl, 2006). Inte heller 
skiljer sig kvinnors och mäns motiv till att starta företag. Önskan om att vara 
självständig och bestämma över sin egen tillvaro förefaller vara könsoberoende 
drivkrafter för alla entreprenörer (Still, Soutar & Walker, 2004). Flexibilitet anses 
däremot vara en nyckelfaktor för kvinnor – att kunna kombinera familjeliv och 
arbeta på egna tidsvillkor (Kirkwood, 2009). Med avseende på såväl psykologiska 
som sociala faktorer visar olika forskningsresultat att kvinnor och män är mer lika 
än olika samt att det kan finnas lika stora skillnader inom gruppen företagande 
kvinnor som mellan grupperna företagande kvinnor och företagande män (Ahl, 
2002).  
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Däremot har tidigare forskning kunnat identifiera att förutsättningarna för att 
driva företag skiljer sig åt mellan kvinnor och män (Marlow & Patton, 2005; 
Verheul & Thurik, 2001). Till exempel förefaller kvinnor vara mer ensamma i sin 
roll som företagare (Budig, 2006). Kvinnor är ofta involverade som en stödjande 
person i sin partners företag men omvänt erhåller inte kvinnor samma stöd i sina 
egna företag. De gånger partners är inbladade i kvinnors företag är det istället 
framför allt som i rollen som expert. Detta leder till att många kvinnor känner av 
en konflikt mellan privatlivet och den tid som företaget kräver och det begränsar 
den tid och den energi som de faktiskt kan lägga ner på sitt företag (Jennings & 
McDougald, 2007; Robb & Watson, 2012; Stevenson, 1986). Vidare så råder det 
fortfarande en ojämn fördelning av hemarbete mellan könen vilken får en negativ 
inverkan på kvinnors förutsättningar att driva företag (Holmquist & Wennberg, 
2010; Marlow & McAdam, 2013). Enligt SCB:s tidsanvändningsundersökning 
framgår det att kvinnor lägger ner betydligt mer tid på hemarbete jämfört med 
männen. Av kvinnors totala arbetstid (förvärvsarbete och hemarbete) består 46 
procent av obetalt hemarbete jämfört med männens obetalda hemarbete som 
uppgår till 36 procent av det totala arbetet. Tiden för hemarbete ökar markant om 
det i hushållet finns hemmaboende barn under 7 år. Kvinnor kompenserar den 
ökade belastningen i hemmet genom att minska ner den betalda förvärvstiden 
(SCB, 2012). Vad gäller extern finansiering så visar många studier att kvinnor har 
betydligt svårare att erhålla finansiärer och lån till sina verksamheter (Brush et al., 
2006; Carter et al., 2007; Johansson & Malmström, 2012; Marlow & Patton, 2005; 
Tillväxtverket 2012; Verheul & Thurik, 2001) samt att kvinnors företagsidéer och 
utvecklingsförslag betraktas med större skepsis trots att deras företag många 
gånger är mer varaktiga och har en högre överlevnadsgrad jämfört med mäns 
företag (Zolin, Stuetzer & Watson, 2013).  
 
Skilda förutsättningar för kvinnor och mäns företagande råder även när det gäller 
stödsystemet (Johansson, 2008). I syfte att stödja och utveckla företagandet, satsas 
årligen miljardbelopp på företagsutvecklande åtgärder (Lundström & Stevenson, 
2005; Tillväxtanalys, 2011). Den typ av stödsystem som idag nyttjas i Sverige tog 
sin form under 1960-talet och var då framför allt inriktad på industriell 
verksamhet, vilket resulterade i att stöden först och främst kom mäns företag till 
godo (Sundin & Rapp, 2011). Då stödsystemet efter en tid inkluderade 
industristödjande tjänster kunde också kvinnors verksamheter betraktas som 
stödberättigande inom det ordinarie systemet. I slutet av 1970-talet infördes 
stödåtgärder som riktade sig till små företag. Då även dessa stöd framför allt 
riktade sig till industrisektorn fick åtgärden endast en liten inverkan på kvinnors 
företag. (ibid.). Trots att Nutek (numera Tillväxtverket) sedan början av 1990-talet 
har haft regeringens uppdrag ”att främja kvinnors företagande” visar det sig att 
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kvinnors företagande fortfarande erhåller endast en bråkdel (6%) av de statliga 
finansiella medel som syftar till att utveckla befintliga företag, se Tabell 1 (Nutek, 
2007).  
 
Tabell 1. Statliga finansiella företagsstöd, beviljade 2006 (bearbetning av Nutek, 2007) 

 Totalt antal 
stödinsatser 

Totalt 
stödbelopp 

mkr 

Andel av 
stödinsatser 

kvinnor 

Andel av  
stödbelopp  

kvinnor 

ALMI Mikrolån 479 22 46% 46% 

ALMI Företagarlån 791 125 32% 30% 

ALMI Innovationslån 305 51 14% 8% 

ALMI Tillväxtlån 1 418 960 8% 5% 

ALMI Totalt 3 051 1 194 21% 8% 

Norrlandsfonden 268 138 10% 12% 
Kreditgaranti- 
föreningarna 102 42 18% 11% 
Nutek, Produkt- 
Utvecklingsuppdraget 277 57 17% 13% 

VINNOVA 233 212 8% 9% 

Innovationsbron 86 21 15% 17% 
Regionalt 
investeringsstöd 133 396 7% 8% 
Regionalt bidrag till 
företagsutveckling 1 874 257 22% 13% 
Stöd till kommersiell 
service 406 34 31% 38% 

Sysselsättningsbidrag 18 38 0% 0% 
Regional 
såddfinansiering 273 39 11% 7% 

Transportbidrag 1 328 495 7% 6% 

Totalt  11 042 4 081 13% 6% 

 
Nuteks anslag för att främja kvinnors företagande ingår inte i ovanstående tabell. 
Till det första treåriga åtgärdsprogrammet, som initierades 1993, för att främja 
kvinnors företag och som avsåg de regionalpolitiska stödområdena ett och två 
erhöll Nutek 20 miljoner (Johansson, 2008). Anslagen har sedan legat på ungefär 6 
miljoner per år fram till och med programperioden som avslutades 2006 (Hansson 
& Stridh, 2008). För programperioderna 2007-2010 samt programperiod 2011-2014 
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ses en markant höjning av anslagen då avsatta medel för dessa perioder uppgår till 
339 miljoner respektive 260 miljoner kronor vilket utslaget per år blir ca 75 
miljoner. Syftet med programmet har dels varit ”att främja företagande bland 
kvinnor för tillväxt och förnyelse i näringslivet” och dels ”att påverka det 
företagsfrämjande systemet på lång sikt, i syfte att ge kvinnor och män lika 
förutsättningar för att starta och driva företag” (Tillväxtanalys, 2014, s. 27).  
 
De senaste 20 åren har också kvinnors andel av det totala nyföretagandet ökat 
markant. I början av 1990-talet utgjorde kvinnors nyföretagande ungefär 20 
procent av totalen. Motsvarande andel under 2012 är 31 procent vilket kan 
indikera att skillnaden mellan andelen företag som startas av män och kvinnor 
stadigt minskar och att åtgärderna därmed ger resultat. Detta är något som 
Tillväxtverket (2012, s. 11) antyder i sin senaste rapport om kvinnors och mäns 
företagande: ”Kvinnors nyföretagande ökar i snabb takt”. Detta är dock inte riktigt 
sant för det totala nyföretagandet har under samma period också ökat markant och 
alltsedan mitten av 1990-talet har kvinnors andel av nyföretagandet legat kring 30 
procent, och detta trots att avsevärt större medel har anslagits de senaste åren (se 
Figur 3). 

 
Figur 3. Nyföretagandet i Sverige 1993-2012 (bearbetning av Tillväxtanalys, 2013a; 2013b). 

De ökade anslagen har vidare mötts med viss kritik och till exempel menar 
Svenska Dagbladet (2012) att varken regeringen eller Tillväxtverket har någon 
aning om ”vilka effekter pengarna har haft – trots att satsningen nu pågått i fem år 
och förlängts till 2014”. Orsakerna till ovanstående kritik kan antas ha att göra med 
hur samhället väljer att visa upp hur statliga stöd fördelas och det är lätt att tro att 
kvinnors företag är ett prioriterat område trots att endast en bråkdel av statliga 
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stödmedel explicit går till kvinnors företagande. “På liknande sätt är mycket av 
samhällets stöd till maskulint präglat företagande dolt, medan stöd till kvinnors 
företagande görs ’översynligt’ och ifrågasätts” (Johansson, 2007, s. 132).  
Enligt Tabell 1 så framgår det att de totala finansiella företagsstöden år 2006 har 
uppgått till drygt 4 miljarder kronor vilket också är i nivå med den uppskattning 
av de totala direkta kostnaderna för offentliga stöd som riktade sig mot 
entreprenörskap och småföretag som gjordes för 2009 (se Tillväxtanalys, 2011). 
Genom att jämföra dessa belopp med summan anslag som riktas till kvinnors 
företagande, det vill säga ca 75 miljoner de senaste åren, innebär det att de riktade 
åtgärderna till kvinnors företag uppgår till 2 procent. Detta innebär vidare att även 
om de riktade stöden till kvinnors företagande läggs ihop med andelen stöd som 
fördelas till kvinnors företagande, enligt Tabell 1, så har ändå inte en rättvis 
fördelning av statliga medel ägt rum (Johansson, 2008). Då kvinnor driver 
åtminstone en fjärdedel av Sveriges företag (Tillväxtverket, 2012) är 
snedfördelningen ett faktum vilket också bekräftas av statsmakten: ”Regeringen 
konstaterar att kvinnor är underrepresenterade bland mottagare av stöd jämfört 
med det totala antalet kvinnor som är företagsledare i det svenska 
företagsbeståndet”(Regeringskansliet, 2012, s. 12-13).  
 
En förklaring till ovanstående fördelning skulle kunna vara det krav som går att 
läsa på Tillväxtverkets hemsida (2014): “Vid prövning av ärenden om regionalt 
investeringsstöd ska det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks 
kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män” samt följande antagande 
från Tillväxtverket (2012, s. 26): “Företag som drivs av kvinnor är mer benägna att 
vilja växa utan att öka antal anställda”. Som tidigare nämnts finns det också 
uppfattningar om att kvinnors företag befinner sig i fel branscher för att kunna 
uppfylla kriterierna för att erhålla stöd (Bångman, 2012). Det förefaller således som 
att tillväxtföretag av samhället kan könsmärkas utifrån en dikotomi där mäns 
företag = tillväxtföretag och kvinnors företag = icke tillväxtföretag. 
 
 
2.3 Entreprenörskap och tillväxt 

Trots att tidigare forskning visar att det finns en hög tillväxtvilja förblir de allra 
flesta företag, ägda av såväl kvinnor som män, små i kvantitativa termer mätt, och 
de växer endast marginellt under sina första levnadsår (Daunfeldt & Halvarsson 
2011). Framför allt har kvinnors företag ansetts sakna tillväxtambition i form av att 
vilja anställa fler (Autio, 2005; Tillväxtverket, 2012; Wiklund, Davidsson & Delmar, 
2003). Vidare visar olika studier att kvinnor i en lägre utsträckning än män driver 
ett tillväxtföretag (Cliff, 1998; Davidsson, 1989; Tillväxtanalys, 2010; Fleck et al., 
2011; Morris et al., 2006; Orser & Hogarth-Scott, 2002; Shaw et al., 2009; Still & 
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Timms, 2000). Ovanstående forskningsresultat väckte ett intresse hos mig kring 
tillväxtbegreppet och förutsättningarna för företag att växa, vilket resulterade i 
avhandlingens första och fjärde delstudie. I nedanstående kapitel redogörs för de 
teorier om tillväxt som ligger till grund för att besvara avhandlingens tredje 
forskningsfråga: (3) Hur ser företagande kvinnor på tillväxt? 
 
 
2.3.1. Den traditionella synen på tillväxt 

Sedan ett halvt sekel tillbaka har ett stort intresse riktats mot företagstillväxt, både 
från akademiskt, praktiskt och politiskt håll. Trots detta, eller kanske på grund av 
detta, anses begreppet fortfarande vara konceptuellt begränsat och många frågor 
kvarstår kring fenomenet (Leitch, Hill & Neergaard, 2010; Wiklund, Patzelt, & 
Shepherd, 2009). Den traditionella synen på tillväxt och utveckling i företag 
grundar sig i ett kvantitativt perspektiv där uppmärksamheten framför allt har 
riktats mot att studera hur företagets storlek har förändrats från en tidpunkt till en 
annan (Davidsson, Achtenhagen & Naldi, 2006). Tillväxt betraktat på detta sätt blir 
endast uttryckt som en mängd eller värdeförändring och många menar att detta 
synsätt är förhastat och ger en alltför förenklad bild av en komplex företeelse 
(Leitch et al., 2010; McKelvie & Wiklund, 2010). Detta framför allt eftersom måttet 
inte förklarar hur tillväxten har skett och heller inte tar hänsyn till entreprenörens 
egna målsättningar. Vidare fokuserar olika intressenter på olika mått beroende på 
vilket syfte de har. Samhällets intresse för företagande bottnar främst i ett 
sysselsättningsperspektiv. Entreprenören är den som skapar nya verksamheter och 
nya verksamheter kan i sin tur generera nya jobb (Storey, 1994). Samhället och 
politikerna formulerar därför ofta tillväxtbegreppet utifrån en ökning av antalet 
anställda (Achtenhagen, Naldi & Melin, 2010). Det gäller dock att komma ihåg att 
ett företags främsta uppgift inte är att vara sysselsättningsskapande. De bidrar till 
näringslivets utveckling genom att vara effektiva och lönsamma (Ramström, 1997). 
Därmed inte sagt att de saknar tillväxtambitioner. Företagaren/entreprenören ser 
tillväxt främst som en utveckling av företaget där till exempel leveranser av 
högkvalitativa produkter kan indikera att tillväxt ägt rum (Nelton 1990).  
 
I forskningssammanhang har tillväxtbegreppet en vidare definition och forskare 
söker i huvudsak efter instrument som kan användas för att identifiera och jämföra 
tillväxt. Här används mått såsom ökad omsättning, ökat antal anställda eller olika 
räntabilitetsmått (Achtenhagen et al., 2010; Shepherd & Wiklund, 2009). Trots att 
det kvantitativa förhållningssättet av tillväxt har fått betydande kritik fortsätter 
synsättet att dominera inom tillväxtteorin. Achtenhagen et al. (2010 s. 289) 
beskriver problemet med att försöka inkludera olika intressenters tillväxtsyn och 
hur detta leder till en allför bred definition, vilket också berättigar frågan “do 
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practitioners and scholars really talk about the same thing?” Även praktikerna gör 
sin röst hörd och menar att forskningen ställer “fel frågor”. Detta resulterar i att 
samhällets åtgärder för att skapa mer tillväxt utgår ifrån felaktiga antaganden. Om 
framtida forskningsresultat ska bli meningsfulla och relevanta för entreprenörerna 
är det viktigt att deras röst hörsammas då tillväxtbegreppet ska studeras, mätas 
och definieras (Achtenhagen et al., 2010). Tabell 2 visar hur Tillväxtanalys (2010) 
bedömer tillståndet i företag som drivits i tre år. Tillväxtdefinitionen som används 
är hämtat från Dahlqvist, Davidsson & Wiklund (2000) och kategoriserar företag 
som tillväxtföretag om de under 2008:  
 
• hade en omsättning på minst en miljon kronor eller  
• hade minst två personer sysselsatta på heltid eller  
• ett företag där företagaren uppgivit att företagets lönsamhet var god 

och att företaget gick att leva på.  
 
Tabell 2. Tillväxtföretag 2008, tre år efter start 

Form av ledning Tillväxtföretag 

Ensam ledare 40 % 
Ensam kvinna 26 % 
Ensam man 47 % 
Flera ledare 56 % 
Flera kvinnor 57 % 
Flera män 63 % 
Både män och kvinnor 48 % 

Samtliga 43 % 

Källa: Tillväxtanalys (2010, s. 13). 

 
Bland de företag som drivs av en man, enskilt, kategoriseras 47 procent av 
företagen som tillväxtföretag. Om företaget istället leds enskilt av en kvinna 
uppgår andelen tillväxtföretag till 26 procent. I samtliga fall där ledarskapet är 
delat av flera uppvisas en högre andel tillväxtföretag. Det tabellen framför allt 
visar är att kvinnor inte driver tillväxtföretag i en lika hög utsträckning som män. 
Vad beror det på? Att kvinnor inte vill se tillväxt i sina företag? eller Att sättet att mäta 
tillväxt ger en felaktig bild? eller Att villkoren för tillväxt är olika? Ovanstående 
frågeställningar utgör bakgrunden till de resultat som redovisas i Artikel IV och 
Artikel V. 
 
Penrose (1959, s. 1) menar att tillväxt är “a result of a process of development 
…where… an interacting series of internal changes leads to changes in the 
characteristics of the growing object”. Det skulle kunna vara så att entreprenörer 
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betraktar tillväxt på olika sätt och att faktorer som är framträdande för en grupp 
inte påverkar en annan (Manolova, Brush, Edelman & Shaver, 2012). “Growing is 
more than growing in size; It’s growing in knowledge. It’s growing in the ability to 
do what you do better. It’s growing in a lot of ways.” (Nelton, 1990, s. 19). 
Ovanstående forskningsresultat efterfrågar ett bredare tillväxtperspektiv som 
uppmärksammar andra måttstockar än ”antal” och ”kronor”, det vill säga ett 
kvalitativt perspektiv som istället bejakar förändringen i sig och som kan betrakta 
företagandet som en ”tillvaro i rörelse”. Om detta negligeras och viktiga 
egenskaper i tillväxtambitionen försummas, finns det en risk att tolkningen av 
tillväxt i kvinnors företagande förblir uppblåst och missvisande. 
 
 
2.3.2. Tillväxt från ett kvalitativt perspektiv 

Trots att tillväxt framför allt har uppmärksammats utifrån ett kvantitativt 
perspektiv så finns det forskare som visar att framgångsrika och växande företag 
kan förstås utifrån hur de organiserar och bygger upp sin verksamhet med hjälp av 
olika strategiska byggstenar och etablering av affärsplattformar (Davidsson & 
Klofsten, 2003; Flamholtz, 1995; 2000; Klofsten, 2009). Flamholtz (1995, s. 41) 
föreslår att denna mer kvalitativa syn på tillväxt kan analyseras ur ett perspektiv 
där “[…] development may be defined as the process of planning and 
implementing changes in the critical tasks (or building blocks) that an organization 
(….) must perform to be successful at each stage of growth”. De allra flesta företag 
förblir små (i kvantitativa termer) under sina första levnadsår och tillväxten som 
dessa företag genererar verkar vara i områden som de traditionella 
tillväxtforskarna negligerar (Achtenhagen et al., 2010; Levie & Lichtenstein, 2010) 
eftersom det inte verkar finnas något intresse för att undersöka faktorer som 
främjar kontinuerlig, fast låg tillväxt (Dobbs & Hamilton, 2007). Istället riktas det 
huvudsakliga intresset mot de högpresterande, snabbväxande företagen (se: 
Buttner & Moore, 1997; Clark Muntean, 2013; Cliff, 1998; Gatewood, Brush, Carter, 
Greene & Hart, 2009; Gundry & Welsch, 2001; Masurel & van Montfort, 2006). Det 
kvalitativa perspektivet studerar tillväxt på ett sätt som skiljer sig från det 
traditionella, kvantitativa, förhållningssättet, framför allt eftersom alla företag är 
intressanta studieobjekt ur ett kvalitativt perspektiv (Klofsten, 2009). Kärnintresset 
är detsamma inom båda tillväxtsynsätten, men grunden i det kvalitativa synsättet 
utgörs av följande frågor: “What is required to build a successful organization? 
What factors explain why some organizations are successful over the long-term 
while others fail after promising starts?” (Flamholtz, 1995, s. 41). Liknande frågor 
ställs av Klofsten (2009) som menar att förutsättningarna för framgångsrika 
organisationer och tillväxt skapas tidigt i företagets livstid. Klofsten studerar vilka 
byggstenar som behövs för att säkerställa olika affärsplattformar. Byggstenarna i 
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sig består av olika kvaliteter vilka kan skilja sig åt mellan olika entreprenörer 
liksom motivationen att bygga en viss plattform (Carter, Gartner, Shaver & 
Gatewood, 2003; Manolova, Brush, & Edelman, 2008; Shaw et al., 2009). 
Ovanstående teorier utgör den övergripande referensramen för resultaten som 
redovisas i Artikel IV. 
 
 
2.3.3. Tillväxt ur ett livscykelperspektiv 

I forskningssammanhang har det tidigare varit vanligt förekommande att beskriva 
och förstå företagets utveckling och tillväxt med hjälp av så kallade livscykel- eller 
fasmodeller (Levie & Lichtenstein, 2010). Teorin bakom modellerna introducerades 
redan under 1920-talet, men då i biologiska sammanhang i syfte att beskriva det 
fortskridande mönster som levande organismer passerar under sin existens. I 
mitten av 1900-talet började denna teori att tillämpas i företagsekonomiska 
forskningsrapporter, nu i syfte att beskriva och förstå företags olika 
utvecklingsstadier under sin livstid. Teorin har sedan under efterkommande 
decennier spelat en viktig roll i strävan att förbättra förståelsen för 
entreprenörskap och utvecklingen i olika företag. (Lichtenstein & Lyons, 2008).  
 
Organizations have lifecycles just like living organisms do; they go through the normal 
struggles and difficulties accompanying each stage of the Organizational Lifecycle and are 
faced with the transitional problems moving to the next phase of Development (Adizes, 
1989, p. xiii).  
 
Den klassiska livscykelmodellen är uppbyggd utifrån en S-kurva och visar hur 
företagets storlek varierar under olika stadier. De första modellerna introducerades 
under 1960-talet av bland andra Steinmetz (1965). Levitt (1965) använde modellen 
för att visa de olika stadierna som en produkt passerar under sin livstid och det är 
framför allt denna modell som under åren legat till grund för de efterkommande 
varianterna. Utöver själva uppstartsprocessen (jämför Gartner et al., 2004) så 
inkluderar livscykelmodellerna såväl tillväxt, mognad som nedgångsstadium (se 
Figur 4). 
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Figur 4. Företagets livscykel (översättning av Burns, 1987, s. 55). 

Livscykelmodellerna förklarar, på olika sätt, de olika faser som organisationer 
anses möta under sin livstid, samt också vilka behov av ledning och styrning som 
kan finnas under respektive fas (Greiner, 1972). Den övergripande tankegången är 
att företagets behov av resurser förändras över tiden. Initialt anses företaget vara 
beroende av initiativrikedom, mod, självtillit samt en hög arbetsvilja, alla 
karaktärsdrag som starkt förknippas med entreprenören. I takt med att företaget 
växer krävs andra roller för att driva på utvecklingen i företaget. I tillväxtfasen 
förväntas företaget vara starkt beroende av resurser och det har visat sig att 
anskaffningen av dessa resurser många gånger kan vara förknippade med höga 
hinder. När företaget har genomgått en expansionsfas ersätts den, enligt 
livscykelmodellerna, i de allra flesta fall av en lugnare period, där företagsdriften 
till största del handlar om förvaltning. I den sista fasen i ett företags livscykel anses 
återigen att en entreprenörskaraktär skulle behövas för att undgå företagets annars 
mörka öde. (Adizes 1979; Burns, 1987; Churchill & Lewis, 1983; Kroeger, 1974; 
Maram, 2006; Masurel & van Montfort, 2006).  
 
Livscykelmodellerna har fått utstå mycket kritik, dels för att de framför allt 
fokuserar på stora företag och dels för att de åskådliggör ett tillväxtmönster som 
blir stereotypt. I praktiken följer väldigt få företag det linjära tillväxtmönster 
genom olika stadier som de flesta modeller föreslår (Levie & Lichtenstein, 2010) 
och långt ifrån alla företag kommer att passera samtliga stadier (Lichtenstein & 
Lyons, 2008). Senare forskning visar att motivationen att växa kan variera under 
livscykeln (Davis & Shaver, 2008; Cowling, 2006; Delmar & Wiklund, 2008; 
Cardon, Zietsma, Saparito, Matherne & Davis, 2005) och att detta istället kan 
resultera i olika sätt att växa där snabba, stegvisa, episodiska eller platåmässiga 
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tillväxtmönster kan identifieras (Brush, Ceru & Blackburn, 2009b). Företag som 
växer stegvis gör ofta detta “[...] as a response to their assessment and view of the 
business climate [...] or to suit purely personal goals for more manageably-sized 
firms they can control” (ibid. s. 487). Tillväxten anpassas med andra ord utifrån de 
tillgångar som företaget har och kan anskaffa samt motiveras utifrån ett önskat 
framtida läge. Naldi och Davidsson (2013) menar vidare att företagets förmåga att 
växa kan ha samband med företagets ålder. Beroende på var företaget befinner sig 
i livscykeln efterfrågar företagarna olika slags resurser för att kunna möjliggöra 
tillväxten (Flamholtz, 1995; Greiner, 1972; Keller, 2011; McKelvie & Wiklund, 2010; 
McAdam & McAdam, 2008). Enligt Churchill och Lewis (1983) är det 
entreprenörens ambition och förmåga som utgör den viktigaste förutsättningen för 
företagets tillblivelse, medan utveckling i ett senare skede mer handlar om 
företagets skicklighet att anskaffa och hushålla med interna och externa resurser. 
Brush et al. (2009a) argumenterar på ett liknade sätt då de anser att tillväxt i första 
hand bestäms utifrån tre övergripande villkor, nämligen ledning (management), 
marknadsföring (marketing) och pengar, som alla har en relativ betydelse för 
tillväxt vid någon tidpunkt, men inte nödvändigtvis samtidigt.  
 
Forskningsresultat av Delmar och Wiklund (2008) visar vidare hur den 
bakomliggande tillväxtmotivationen påverkar den faktiska tillväxten som i sin tur 
påverkar framtida tillväxtmotivation. Då företag lyckas uppnå sina tillväxtmål 
utvecklas drivkrafter att utveckla företaget ytterligare och på detta sätt skapas 
goda cirklar för tillväxt. Trots att Davidsson, Achtenhagen & Naldi (2010) tonar ner 
den betydelse som finansiellt kapital har för tillväxt så är det, som tidigare nämnts, 
uppenbart att företagande kvinnor har betydligt svårare att erhålla såväl extern 
finansiering som statliga bidrag till sina företag jämför med företagande män 
(Brush, Carter, Gatewood, Greene & Hart, 2005; Carter et al., 2007; Johansson & 
Malmström, 2012; Marlow & Patton, 2005; Nutek, 2007; Swedish Agency for 
Economic and Regional Growth, 2012; Verheul & Thurik, 2001). Carter, Anderson 
& Shaw (2001) menar att det är denna konstanta underkapitalisering som påverkar 
det långsiktiga resultatet i kvinnors företag. Keller (2011) argumenterar på 
liknande sätt och menar vidare att stödbehovet är olika beroende på var 
företagaren befinner sig i företagets livscykel samt att det behövs avsättas rejält 
med resurser i de företagsfrämjande åtgärderna som riktar sig till kvinnors 
företagande om resultat ska uppnås: ” Projekt med låg budget – som kvinnor ofta 
varit hänvisade till – blir inte respekterade, och ger dålig utväxling på de medel 
man sätter in” (ibid, s. 82). Ovanstående forskningsresultat gav upphov till 
avhandlingens fjärde och avslutande forskningsfråga: (4) Hur kan tillväxt i 
kvinnors företag stimuleras genom företagets livscykel?  
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2.4 Sammanfattning 

Kapitel två sammanfattar den teoretiska referensram som legat till grund för att 
försöka besvara avhandlingens forskningsfrågor. I avhandlingen studeras faktorer, 
föreställningar samt förutsättningar i den entreprenöriella processen som för det 
första påverkar att kvinnor och män utvecklar en vilja att starta företag, för det 
andra inverkar på kvinnor och mäns beslut att starta eller inte starta ett företag 
samt för det tredje leder till att företagande kvinnor kan (eller hindras att?) 
vidareutveckla sina företag.  
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3. METOD OCH FORSKNINGSDESIGN 

I detta kapitel diskuteras mitt vetenskapliga förhållningssätt och den metod som 
ligger till grund för studiens genomförande. Vidare beskrivs tillvägagångssätten i 
avhandlingens fyra delstudier samt diskuteras hur resultaten från respektive 
delstudie har tolkas på ett överordnat plan för att kunna uppfylla avhandlingens 
syfte. 
 
3.1 Bakgrund 

I december 2009 beviljades projektet Kvinnelige vekstentreprenører – et 
verdiskapingspotensial medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Projektet riktade sig till företagande kvinnor i Sverige och Norge som förväntades 
ha en outnyttjad tillväxtpotential. Samarbetspartners var Mittuniversitetet, 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling samt NTNU 
senter för entreprenörskap. Projektet, som pågick i tre år (2010-2013), syftade till att 
stärka och utveckla kvinnors entreprenörskap, främst i regionen Jämtland 
/Tröndelag. I början av 2010 fick jag en förfrågan om att ingå i detta projekt, vilket 
fick en avgörande betydelse för avhandlingens inriktning och fokus. Inom 
projektets ram bedrevs ett tvåårigt utvecklingsprogram där 24 företagande kvinnor 
från både Sverige och Norge ingick tillsammans med nio forskare. Detta program 
gav ett nära förhållande och kunskapsutbyte mellan såväl entreprenörer som 
forskare. Projektet fick också betydelse vad gäller avhandlingens avgränsning i tid 
och rum. Insamling och generering av data skedde under perioden 2010 till 2013. 
Studieobjekt i avhandlingen utgörs av företagare i Jämtlands län. Att kvinnor 
startar färre företag än män är dock ett dilemma som konstaterats runt om i 
världen varför avhandlingens bakomliggande problem kan anses relevant såväl för 
andra län i Sverige som internationellt. Däremot kommer jag inte att kunna uttala 
mig om huruvida studiens resultat är generaliserbara även i andra kontexter; för 
detta krävs det ytterligare forskning. Valet av Jämtland motiveras främst utifrån 
det skäl att det var företagare från Jämtlands län som ingick i projektet Kvinnelige 
vekstentreprenører, vilket ledde till att jag via projektet fick tillgång till data. 
Jämtlands län är dock intressant att studera utifrån andra perspektiv. Dels är 
Jämtland ett av de län i Sverige som de senaste åren anses ha haft flest 
nyföretagande kvinnor (Svenskt Näringsliv, 2007/2014) trots att länets 
företagsklimat inte tillhör de främsta i Sverige. Vidare är Jämtland till ytan det 
tredje största länet i Sverige och eftersom länet består av 8 kommuner som 
uppvisar stora regionala skillnader både vad gäller befolkning och företagstäthet 
så finns det en varierad branschstruktur att studera. Företagandet i Jämtlands län 
uppvisar vidare överensstämmande siffror med Sverige i sin helhet vad gäller 
storleken på kvinnor och mäns företag (Mångs, 2013). 
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3.2 Vetenskapligt synsätt och forskningsstrategi 

Under början av nittiotalet läste jag matematik på universitetet. Jag fick då lära mig 
att använda termen VSB, Vilket Skulle Bevisas7, när ett långt bevis eller en krånglig 
formel lyckats härledas. Detta uttryck har till viss del påverkat mig senare i livet 
som studerande och doktorand inom samhällsvetenskapen. I mina första trevande 
studier var avsikten att verkligen komma fram till generella sanningar och 
allmängiltiga förklaringar till olika problem. Detta är också det synsätt som många 
lekmän har på vetenskapen (Gustavsson, 2003). Men; sanningar för vilka och i 
vilken kontext? Jag har under senare år kommit till insikten att alla 
forskningsdiscipliner brottas med sanningsbegreppet på olika sätt samt att 
åsikterna kring hur sanningen kan kommas nära markant skiljer sig åt. Thurén 
(1991 s.10) ställer följande fråga: “Kan vi över huvud taget veta någonting, eller är 
alla så kallade sanningar relativa?” Thurén sammanfattar detta 
vetenskapsteoretiska problem i två självklarheter: Vetenskapen söker sanningen 
och vetenskapen går ständigt framåt. Här uppstår en paradox. Hur ska vi säkert 
kunna veta något om vetenskapen ständigt går framåt? “Om gårdagens sanningar 
är dagens osanningar, kan dagens sanningar lika väl vara osanningar i morgon. De 
vetenskapliga sanningarna är med andra ord provisoriska.” (ibid. s.11) Gadamer 
(1950) menar att vi måste inse att företeelser kan förstås på flera sätt och att vi 
därför inte bör tala om sanningar. Vetenskapen förmedlar istället det bästa svaret 
som gäller just nu och även om det inte går att komma fram till absoluta sanningar 
så kan forskaren åtminstone komma fram till ståndpunkter som har mer eller 
mindre stor sannolikhet var för sig (Thurén, 1991). 
 
Sanningsbegreppet hör nära ihop med synen på kunskap och vetenskap. 
“Sökandet efter sanning – denna ädla strävan ligger bakom det vetenskapliga, den 
animerar många av aktörerna, och nästan alla bekänner sig till den” (Halldén, 2005 
s.13). Åsikterna går dock isär kring vad som skiljer vetenskap från andra slags 
kunskap. Forskare inom fysiken vill gärna lyfta fram den vetenskapliga metoden 
som vetenskapens grund (Chalmers, 2003). Utifrån våra olika forskningsdiscipliner 
har det vuxit fram två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och 
hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och har synen på 
kunskap som absolut, objektiv och sann. Den fick sitt genombrott på 1600-talet i 
det som kallas för den vetenskapliga revolutionen. Jakten på kunskap kan inom 
positivismen metaforiskt liknas vid bärplockning där “kunskapen (bären) ses som 
given och det är upp till forskaren att utveckla och tillämpa så noggranna metoder 
som möjligt för att hitta, samla in och återge kunskapen så bra som möjligt” 
(Gustavsson, 2003, s. 9). Enligt positivisterna erhålls genom detta förfaringssätt en 

                                                           
7 Kommer från latinets Q.E.D., quod erat demonstrandum. 
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överensstämmande verklighetsbild som även kan tillämpas inom 
samhällsvetenskapen. Synsättet har på senare år kritiserats och Gustavsson (2003) 
menar till och med att positivismen kan betraktas som död. Det positivistiska 
tänkandet har dock utformat en norm för hur vetenskap bör bedrivas med det 
naturvetenskapliga som förebild.  
 
Alla fenomen låter sig dock inte fångas med den naturvetenskapliga ansatsen och 
det går heller inte att dra likhetstecken mellan naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen. Människor och institutioner skiljer sig från naturens 
studieobjekt. För att kunna fånga upp det som är speciellt för människor kan det 
därför krävas en annan utgångspunkt. Detta är något som varseblivits inom den 
humanistiska vetenskapen ur vilken hermeneutiken härstammar ifrån. Inom 
hermeneutiken lyfts tolkning och förståelse fram före exakta förklaringar, 
generaliseringar och kausala samband (Bryman, 2002). Kristensson-Uggla (2002, s. 
335) ser en risk i att göra allt för stor åtskillnad mellan de två inriktningarna. “Den 
vetenskapsteoretiska problematiken blir ett smörgåsbord av teorier uppdelade i 
två huvudavdelningar: positivism respektive hermeneutik. Nu är det bara att välja, 
och när man väl valt blir man tvungen att begränsa sitt tänkande till de ramar som 
en viss teoribildning markerar”. Genom att nyansera och begripliggöra de olika 
skolbildningarna och lyfta fram dess begränsningar påvisas istället behovet av att 
låta dem komplettera varandra, menar Kristensson-Uggla (2002). 
 
Det är alltid primärt forskningsproblemet som måste styra metodvalet men valet 
av forskningsmetod anses ha ett nära samband med den vetenskapssyn som 
forskaren ansluter sig till (Somekh & Lewin, 2005). Inom vetenskapen brukar två 
olika metodiska angreppssätt eller forskningsstrategier lyftas fram vilka benämns 
kvalitativ samt kvantitativ metod. Utgångspunkten är den information som 
eftersöks och hur den är tänkt att användas för att få en bättre förståelse av 
verkligheten. Det är vanligt förekommande att utgå ifrån en kvantitativ-kvalitativ 
dikotomi med koppling till olika epistemologiska utgångspunkter. Kvalitativa 
metoder anses primärt ha ett förstående syfte och anses inte ha uppgiften att pröva 
om informationen har generell giltighet. En närhet till informationskällan 
eftersträvas och det är forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som 
står i förgrunden. Kvantitativa metoder beskrivs som mer formaliserade och 
strukturerade där forskaren eftersträvar kontroll och där informationen omvandlas 
till siffror och mängder. Metoden anses kännetecknas av selektivitet och avstånd i 
förhållande till informationskällan. (Holme & Solvang, 1997). “Kvantitativa 
undersökningar […] har den positivistiska vetenskapsteorin som grund [...] 
Kvalitativa undersökningar […] karakteriseras av att man försöker förstå hur 
människor upplever sig själva och sin omgivning. Det är en metod som har 
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hermeneutiken som grund”. (Hartman, 1998, s. 14). Åsberg (2001, s. 290) förkastar 
uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ metod och menar att det istället 
“[…] handlar om ett i grunden normativt ställningstagande som i sin tur är 
kopplat till olika a priori-antaganden av ontologisk och epistemologisk art. Men 
det har givetvis inget att göra med vad för slags data som forskaren primärt 
använder sig av, eller vilka metoder som brukas för insamling av dessa data”. 
Begreppet metod ska istället betraktas som ett tillvägagångssätt för att generera 
data och att det finns olika sätt att göra detta (Åsberg, 1998). Till exempel så kan en 
hermeneutiker mycket väl använda sig av kvantitativa data i sitt tolkningsarbete 
även om syftet inte är att kvantifiera fenomenet som ska studeras (Gustavsson, 
2003). Jag tar liksom Åsberg (2001) avstånd från den metodterminologi som delar 
in forskningsstrategier utifrån kvalitativ och kvantitativ metod och menar istället 
att det har att göra med vad för slags kunskap som forskaren söker. För att först få 
en större förståelse för hur jag betraktar den data de olika studierna har genererat 
följer därför nedan en beskrivning av hur jag uppfattar verkligheten. 
 
 
3.3 Synen på verkligheten 

I avhandlingen studerar jag föreställningar som finns kring entreprenörskap och 
företagande, det vill säga uppfattningar om företagsvärlden och tolkningar av 
denna värld som sedan ligger till grund för de teorier som råder. I avhandlingen 
används begreppet verklighet, då denna företagsvärld ska beskrivas, varför det är 
nödvändigt att jag ger min syn av densamma. En del anser att verkligheten finns 
på ett objektivt plan medan andra säger att verkligheten är en social konstruktion 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Kristensson-Uggla (2002) menar att vi alla uppfattar 
verkligheten ur ett bestämt perspektiv och att vi därför, eftersom vi själva befinner 
oss i verkligheten, grundar vår förståelse på tolkningar. Inom vetenskapen kretsar 
de mest grundläggande frågorna kring verkligheten och sanning och därför skapar 
tolkningsproblematiken konflikter i kunskapssamhället. Kristensson-Uggla menar 
att vi måste dela upp världen och åskådliggöra skillnader för att gemensamt kunna 
bli delaktiga i verkligheten, bilda mening och utveckla en identitet som kan delas 
med andra. “Det är endast genom att dela världen som vi kan dela världen med 
varandra” (ibid. s. 12). 
 
Jag hade från början svårt att ta till mig teorierna kring verkligheten som en social 
konstruktion. Eftersom jag läst både matematik och samhällsvetenskap hamnade 
jag först i det som brukar kallas Vetenskapskrig och som bottnar i 
naturvetenskapens kritiserande av att relativisera all kunskap (Snow, 1959/2012). 
Det som finns – det finns och alla kan se det annars finns det inte! I takt med att 
min egen referensram har utvidgats inser jag att vad vi ser till stor del beror på vad 
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vi redan vet och att olika typer av ting existerar på en skala mellan det konkreta 
och det abstrakta. Bryman (2002, s. 30) exemplifierar skillnaden mellan objektivism 
och konstruktionism med hjälp av organisationsbegreppet. Vi kan å ena sidan se 
på organisationer som “ett konkret och påtagligt objekt som har sina egna regler 
och riktlinjer”. Arbetsuppgifter blir utförda enligt en viss arbetsfördelning utifrån 
en viss hierarki. I organisationen finns det mål och visioner som styr den 
övergripande driften och de som finns inom organisationen lär sig att följa den 
ordning som råder. Å andra sidan kan organisationer betraktas som skapta av dess 
medlemmar, det vill säga att regler och ordning är något som arbetats fram inom 
organisationen och som är i ständig förändring. Ovanstående exemplifiering av de 
ontologiska ståndpunkterna utesluter inte det ena eller det andra synsättet utan 
belyser istället två sidor av samma mynt. Jag vill gärna betrakta verkligheten på 
detta sätt, det vill säga som en kombination av det abstrakta/konstruerade och det 
objektivt konkreta, att det bakom det socialt konstruerade också finns något 
objektivt. Hansson (2010) befäster detta tankesätt. Han ser problem med att 
betrakta social konstruktivism i sin ytterlighet och belyser detta genom att koppla 
begreppet risk till social konstruktion. Hansson menar att risken för barn som leker 
på ett fält där det finns landminor är uppenbar, den är inte socialt konstruerad. Det 
finns något där bakom, något objektivt, som inte är socialt konstruerat. Hansson 
konstaterar att det är en vanlig företeelse att kalla både det ena och det andra för 
socialt konstruerat och att det kräver reflektion. Hansson menar att allt inte är 
socialt konstruerat och att begreppet därför bör användas med eftertanke. Hansson 
tar dock inte avstånd från att vissa företeelser faktiskt är konstruerade. Långt ifrån 
alla forskare ansluter sig dock till denna förenliga ontologi. De menar istället att 
synsätten är inkommensurabla och anser att forskaren måste ta ställning till 
huruvida sociala företeelser existerar oberoende av sociala aktörer eller om de 
istället är resultatet av sociala aktörers agerande (Bryman, 2002).  
 
Fenomenet entreprenörskap utgör ett tydligt exempel på vad som kan anses vara 
socialt konstruerat (se Carter et al., 2007; Marlow & McAdam, 2011; Marlow & 
Patton, 2005; Tillmar, 2006). Trots att det både är kvinnor och män som startar och 
driver företag så har entreprenörskapsbegreppet rotat sig i en manlig norm vilken 
verkar vara svår att bryta och som resulterar i att entreprenören först och främst 
associeras med en man. Detta innebär att kvinnors företagande måste könsmärkas, 
vilket i sin tur resulterar i tankar kring ett annat slags företagande än det som 
männen bedriver. Detta får vidare påföljder vad gäller attityder kring att betraktas 
som företagare, att klassificeras som företagare samt slutligen att känna sig som 
företagare (Sundin, 2010) eller som Bruni et al. (2004, s. 256) understryker 
“discourses on women entrepreneurs are linguistic practices that create truth 
effects”. Att det fenomen som jag har studerat således är att betrakta som socialt 
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konstruerat innebär att det är föreställningar kring verkligheten som jag studerat 
eller den tolkningen av verkligheten som för närvarande råder (se vidare 3.6). 
Nedan beskrivs vilken metod som använts för att söka kunskap om detta fenomen. 
 
 
3.4 Datagenerering och tillvägagångssätt 

Empirin i avhandlingen är genererad från tre enkätundersökningar samt 
sekundärdata i form av offentliga dokument från Tillväxtverket avseende projekt 
som beviljats av EU:s strukturfondsprogram i Mellersta Norrland under perioden 
2007-2013. I respektive artikel görs en mer ingående beskrivning av hur data har 
analyserats och tolkats. Trots att datagenereringen framför allt skett via enkäter är 
kunskapsansatsen såväl att försöka förklara som att beskriva och förstå den 
insamlade empirin. Detta är möjligt eftersom frågeställningarna i enkäterna varit 
både öppna och slutna vilket innebär att data inte enbart är tänkt att kvantifiera 
(Åsberg, 2001). Jag använder mig således av de olika kunskapsansatserna i ett 
stödjande samt kompletterande syfte. Genom datagenereringen via enkäterna har 
jag fått tillgång till en bred och beskrivande statistik där avsikten varit att 
identifiera mätbara egenskaper men där de öppna frågeställningarna lämnar 
utrymme för tolkning. Denna kunskapsansats är inte helt oproblematisk eftersom 
forskningsstrategier med syfte att förklara eller med syfte att förstå i grunden anses 
härstamma från två oförenliga paradigm. En del forskare menar därför att det är 
en omöjlighet att använda så kallad triangulering för att få svar på en och samma 
forskningsfråga men att olika metoder kan användas för att få svar på olika slags 
frågor (Sale, Lohfeld & Brazil, 2002). Andra menar att en flerfaldig 
forskningsstrategi är fullt möjligt och att detta istället kan leda till att forskaren kan 
komma forskningsproblemet närmre (Bryman, 2002). 
 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet för avhandlingens fyra delstudier, redovisade i 
kronologisk ordning. Eftersom jag har valt att i avhandlingen presentera artiklarna 
i en logisk följd som överensstämmer med den fas i den entreprenöriella process 
som respektive artikel studerar (se kapitel 4) överensstämmer inte delstudie 1 med 
artikel 1, osv. I Tabell 3 framgår det vilken artikel som respektive delstudie har 
resulterat i.  
 
Avhandlingens första delstudie, Kvinnliga tillväxtentreprenörer, genomfördes under 
hösten 2010 och inom ramen för projektet Kvinnelige vekstentreprenører. I syfte att 
öka kunskapen om entreprenörskap och företagande skickades en enkät ut 
elektroniskt till företagande kvinnor Jämtlands län (se Bilaga 1). Denna studie 
resulterade, för avhandlingens del, i Artikel IV, Beyond the numbers: qualitative 
growth in women's businesses, och bygger på svaren från 191 företagande kvinnor. 
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Eftersom enkäten utfördes inom ett projekt som även inkluderade andra forskare, 
har svaren från enkäten resulterat i ytterligare vetenskapliga artiklar. Det är dock 
endast Artikel IV som har fokus på tillväxtbegreppet och frågor runt tillväxt. 
Avhandlingens forskningsfråga, Hur ser företagande kvinnor på tillväxt? besvaras 
utifrån resultaten från Artikel IV. I denna delstudie ställdes både öppna och slutna 
frågor vilket innebär att analysen av data har skett med såväl statistisk 
analysmetod samt tolkning och reflektion av de öppna frågorna.  
 
Delstudie 2, Att starta eller inte starta företag, det är frågan! genomfördes under våren 
2012 och har resulterat i Artikel I, The role of self-efficacy in mediating the relationship 
between pull entrepreneurship and founder passion, samt Artikel II, Risk perception 
matters: Why women’s passion may not lead to a business start-up. Respondenter i 
denna studie var kvinnor och män som haft för avsikt att starta företag och som 
därför, för att få hjälp med detta, tagit kontakt med Almi, som under perioden 
2008-2011 drev projektet ’Arena för Entreprenörskap’. Med assistans av Almi 
skickades en elektronisk enkät ut till deltagare som ingått i detta projekt (se Bilaga 
2). Artiklarna I och II bygger på svaren från 101 respondenter och det är också 
resultaten från dessa artiklar som ligger till grund för att besvara avhandlingens 
forskningsfråga som lyder: Hur påverkar perceptuella variabler såsom risk, passion samt 
självtillit kvinnor och mäns intention samt beslut att starta företag? I delstudien utfördes 
bland annat ANOVA-tester, regressionsanalyser, samt logistisk regressionsanalys. 
 
Delstudie 3, Jämställt företagande - Förutsättning för regional konkurrenskraft och 
innovationsförmåga, genomfördes under hösten 2012 samt under våren 2013. Denna 
studie har resulterat i Artikel III, Gender equal entrepreneurship - prerequisite for 
regional competitiveness and innovativeness. Syftet med studien var att ur ett 
jämställdhetsperspektiv analysera utfallet i projekt som beviljats av EU:s 
strukturfondsprogram i ett svenskt län under perioden 2007-2013. Offentliga 
rapporter har legat till grund för granskningen. Framför allt är det databasen 
”Projektbanken” som tillhandahålls av Tillväxtverket som har legat till grund för 
den beskrivande statistiken som redovisas i artikeln. Ett relativt omfattande 
kodningsarbete krävdes för att omvandla den kvalitativa information som 
databasen tillhandahåller till kvantitativ data. Tillsammans med resultat från 
Artikel V ligger denna artikel till grund för att besvara forskningsfrågan: Hur ser 
förutsättningarna ut för kvinnor och män som startar och driver företag? 
 
Delstudie 4, Kvinnor och Tillväxt, genomfördes under våren 2013 och är en 
uppföljande studie till delstudie 1, Kvinnliga tillväxtentreprenörer. De 191 
respondenter som besvarade den första enkäten fick i april 2013, det vill säga 
knappt tre år efter den första studien, ett nytt frågeformulär (se Bilaga 3). Syftet 
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med denna studie var att studera företagande ur ett livscykelperspektiv samt att 
identifiera om det fanns olika behov av stöd beroende på var företagarna befann 
sig i livscykeln. Även i denna studie var frågorna öppna och slutna vilket innebär 
att analysen av data har skett med hjälp av såväl statistisk analysmetod samt 
genom tolkning och reflektion av de öppna frågorna. Delstudie 4 har resulterat i 
Artikel V, The lifecycle in women owned businesses – from a qualitative growth 
perspective, och det är resultatet från denna artikel som ligger till grund för att 
besvara forskningsfrågan: Hur kan tillväxt i kvinnors företag stimuleras genom 
företagets livscykel? 
 
Som beskrivits ovan så har olika statistiska analysmetoder använts i avhandlingens 
delstudier. De logistiska regressionsanalyserna som utförs i delstudie 1, 2 och 4 gör 
det möjligt att undersöka om det finns skillnader mellan olika grupper (till 
exempel mellan inre och yttre tillväxtmotivation; de som startade företag och de 
som inte startade företag; kvinnor och män; etc.), samtidigt som det går att 
kontrollera för andra variabler (som till exempel passion, risk, självtillit, ålder). 
Utöver olika regressionsmetoder har också andra statistiska verktyg använts i syfte 
att testa om det föreligger statistiskt säkerställda skillnader mellan olika grupper i 
de datamaterial som analyserats. Den statistiska bearbetningen och analysen av 
data har genomförts i statistikprogrammet SPSS. De öppna frågeställningarna har 
legat till grund för ett mer tolkande arbetssätt med ett i första hand 
förståelseinriktat syfte.  
 
Resultaten från de fyra delstudierna, som till största del kan anses bygga på 
statistisk analys, har legat till grund när jag i kappan tolkar hur allt hänger ihop. 
Genom att analysera resultaten och tidigare teorier kring entreprenörskap med 
hjälp av Hedberg och Jönssons (1977) modell, The interplay among realities, strategies, 
and myths (se kapitel 3.6) sätter jag samman delarna för att på så sätt öka 
förståelsen för helheten. Det vill säga att jag i en förklaringsmodell visar hur 
genusbundna föreställningar kring entreprenörskap kan utgöra hinder för ett 
jämställt företagande. 
 
Tabell 3 visar en översikt av avhandlingens artiklar.  
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Tabell 3. Översikt av avhandlingens fem artiklar 

ARTIKEL SYFTE  ANALYSENHET DATAINSAMLING 
OCH ANALYSVERKTYG 

RESULTAT 

The role of self-efficacy 
in mediating the 
relationship between 
pull entrepreneurship 
and founder passion 
 

Att undersöka sambandet 
mellan möjlighetsmotiverat 
entreprenörskap (pull 
entrepreneurship), självtillit 
samt passionen att starta 
företag. 

103 blivande (nascent) 
entreprenörer 

Delstudie 2 
Enkätstudie,     
feb-april 2012. 
 
Regressionsanalyser 
Mediation-test 

Självtillit förmedlar sambandet mellan 
möjlighetsmotiverat entreprenörskap 
och passionen för att starta företag. 
Effekten av självtillit är högre för 
männen än för kvinnorna i studien. 

Risk perception matters: 

Why women’s passion 

may not lead to a 

business start-up 

Att identifiera hur risk-
uppfattning påverkar 
passionen och självtilliten att 
starta företag. 

103 blivande (nascent) 
entreprenörer 

Delstudie 2 
Enkätstudie,       
feb-april 2012. 
ANOVA tester och 
logistisk regressionsanalys 

Passion och riskuppfattning har 
betydelse för beslutet att starta företag. 
Passionen är lika oavsett kön. Kvinnors 
högre riskuppfattning får en avgörande 
inverkan på beslutet att starta företag. 

Gender equal 

entrepreneurship – 

prerequisite for regional 

competitiveness and 

innovativeness? 

Att ur ett jämställdhets-
perspektiv, analysera utfallet 
i projekt som beviljats av EU:s 
strukturfondsprogram i ett 
svenskt län under perioden 
2007-2013.  

Offentliga dokument 
och rapporter från 
beviljade EU-projekt 
under 2012. 

Delstudie 3 
Sekundärdata,  
dec 2012 
Beskrivande 
frekvensanalys,  
ANOVA tester. 

Det har skett en ojämn fördelning av 
offentliga medel ur ett jämställdhets-
perspektiv. De projekt som lyft fram ett 
könsperspektiv i ansökan har uppnått 
bättre resultat än de projekt som inte 
haft detta perspektiv. 

Beyond the numbers: 

qualitative growth in 

women's businesses. 

 
 

Att undersöka tillväxt i 
kvinnors företag ur ett 
kvalitativt perspektiv. 

191 företagande 
kvinnor. 

Delstudie 1 
Enkätstudie,       
okt-nov 2010.  
Tolkning av narrativ data, 
beskrivande frekvensanalys: 
logistisk regressionsanalys  

Tillväxt kan betraktas kvalitativt och 
ambitionen för att växa är antingen yttre 
eller inre motiverad. Initialt handlar det 
om företagets överlevnad. När viktiga 
byggstenar är etablerade sker en 
förflyttning till nästa tillväxtplattform. 

The lifecycle in women 

owned businesses – 

from a qualitative 

growth perspective 

Att studera kvinnors företag 
ur ett kvalitativt livscykel- 
perspektiv samt att 
identifiera om stödbehovet 
varierar under livscykeln. 

Uppföljning av  
studie 4,  
101 företagande 
kvinnor. 

Delstudie 4 
Enkätstudie, april-maj 2013. 
Tolkning av narrativ data, 
beskrivande frekvensanalys: 
logistisk regressionsanalys. 

Ambitionen att växa förändras under 
företagets livstid och behovet av stöd 
skiljer sig åt beroende på var företagarna 
befinner sig i livscykeln. 
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3.5 Teoriutveckling 

“I varje vetenskapligt arbete finns en central önskan att utveckla en ständigt bättre 
uppfattning om de företeelser vi arbetar med” (Holme & Solvang, 1997, s.50). För 
att lyckas med detta är forskaren beroende av teorier samt teoriutveckling (ibid.) 
Termen teori kan ses som “en förklaring av observerade regelbundenheter” 
(Bryman, 2002, s. 16). Teorins form kan variera mycket. En del teorier är vaga och 
behöver vidareutvecklas medan andra är mycket preciserade och därför istället 
kan prövas på verkligheten. Inom samhällsvetenskapen finns det fortfarande en 
klyfta mellan den utvecklade teorin och konkreta empiriska undersökningar 
(Holme & Solvang, 1997). En populär tanke om vetenskaplig kunskap är att den 
härletts ur fakta och att den tack vare detta kan förutsättas vara både säker och 
objektiv. (Chalmers, 2003, s 21) Detta synsätt lade grunden till den moderna 
vetenskapen som föddes i början av 1600-talet. Dessförinnan hade inte 
observationer accepterats som kunskapsgrund utan kunskap byggde istället på 
den gängse historiebeskrivningen och på den tidens auktoriteter. (ibid.) Om 
vetenskap kan härledas ur fakta uppkommer åtminstone två följdfrågor. Hur får vi 
tillgång till fakta och hur skapas kunskap i form av teorier utifrån dessa fakta? 
Chalmers (2003, s. 30) ifrågasätter ett faktainsamlande utan tidigare kunskap. “Hur 
kan vi påvisa relevant fakta om världen genom observation om vi inte har någon 
vägledning till vilket slags kunskap vi söker eller vilka problem vi försöker lösa?” 
En annan frågeställning är hur iakttagaren kan antas vara objektiv. Chalmers 
menar istället att det vi ser är subjektivt och bygger på tidigare erfarenheter, 
kunskap och förväntningar. Endast genom att lära kan vi bli goda observatörer. 
För att kunna ta till oss fakta måste vi alltså redan ha tidigare kunskap. 
Ovanstående resonemang utgör grunden för de olika synsätt om teorigenerering 
som benämns induktion och deduktion. Enligt induktivismen erhålls lagar och 
teorier utifrån fakta som erhållits genom observation. Att istället omvänt utgå ifrån 
existerande lagar och teorier för att pröva och bevisa dessa benämns deduktion 
(Bryman, 2002).  
 
Fenomenet entreprenörskap har fascinerat många ämnesdiscipliner, allt ifrån 
psykologi och geografi till nationalekonomi och forskningen kring 
entreprenörskap kan därför numera betraktas som multidisciplinär. Eftersom de 
olika ämneskategorierna har valt att betrakta entreprenörskapet ur olika 
synvinklar är forskningsfältet omfattande och det saknas vidare en entydig 
definition av begreppet. Den framtida entreprenörskapsforskningen bör därför 
enligt Landström (2005) utgå ifrån befintliga, välutvecklade begrepp och modeller. 
Ett deduktivt angreppsätt får dock en negativ inverkan vad gäller forskningen om 
kvinnors företagande. Detta eftersom entreprenörskapsforskningen, som tidigare 
nämnts, studerar fenomenet utifrån en maskulin norm, vilket innebär att när vi ska 
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beskriva kvinnors entreprenörskap betraktas det som något annat än det som män 
håller på med (Ahl, 2002). När jag kom i kontakt med företagarna i programmet 
Kvinnelige vekstentreprenører blev jag varse hur få av kvinnorna som 
identifierade sig som företagare (se Bogren & Mørkved, 2013). Liknande 
observationer har tidigare gjorts av Holmquist & Sundin (2002). Berglund (2008, s. 
32) citerar en av sina respondenter enligt följande: “Men framförallt, tänkte Anna, 
var hon ju inte en sådan där person som det talades om. En som alltid är stark, 
energisk och drivkraftig, som tar risker och övertalar andra om att det man gör är 
bra”. Terminologin inom entreprenörskapsteorin utgörs framför allt av maskulina 
adjektiv, det vill säga egenskaper som förknippas med mannen (Ahl, 2002) och 
detta leder till att en stor andel av dagens företagare inte kan identifiera sig med 
den bild som definierar vad en företagare eller entreprenör faktiskt är eller gör 
(Berglund, 2008). För att komma ifrån entreprenörskapsteorins traditionellt 
manliga norm och språkbruk kan det därför behövas ett mer induktivt 
förhållningssätt för att generera ny teori, det vill säga en rörelse som utgår ifrån 
observationer/resultat för att på så sätt utveckla nya teorier. I delstudie 1, som 
resulterade i Artikel IV, Beyond the numbers: qualitative growth in women's businesses, 
har denna process för teoriutveckling använts för att generera ny teori kring 
tillväxtbegreppet. Övriga delstudier kännetecknas mer av ett deduktivt 
förhållningssätt eftersom olika hypotesprövningar har utförts för att på så sätt 
förkasta eller styrka tidigare teori. Ett av avhandlingens två syften är att utveckla 
en förklaringsmodell som visar hur genusbundna föreställningar kring 
entreprenörskap, tillväxt och stödsystem kan utgöra hinder för ett jämställt 
företagande. Detta är att betrakta som utveckling av teori vilken i detta fall bygger 
på en såväl deduktiv som induktiv process, eftersom jag dels prövar tidigare 
teorier mot avhandlingens forskningsresultat och dels visar hur resultaten från 
delstudierna har gett upphov till en ny tolkning av verkligheten. 
 
 
3.6 Tolkning och reflektion 

För att uppfylla avhandlingens syften formulerades fyra forskningsfrågor som har 
fört forskningsarbetet framåt. Hedberg och Jönssons (1977) modell The interplay 
among realities, strategies, and myths (Figur 5) har sedan använts i syfte att på ett 
överordnat plan analysera och diskutera delstudiernas resultat. Modellen utgår 
ifrån hur “verkligheten” tolkas till myter och hur det är dessa myter som ligger till 
grund för de strategier som samhället utformar. Omvänt lämnar myterna avtryck i 
samhället och (om)skapar på så sätt det samhälle som de försöker beskriva 
(Hedberg & Jönsson, 1977). I avhandlingen handlar det om tolkningen av vem som 
är entreprenör/företagare samt hur detta påverkar: att klassificeras som företagare 
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av myndigheterna; att känna sig som företagare och slutligen; att betraktas som 
företagare av omgivningen (se Sundin, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. The interplay among realities, strategies, and myths (bearbetning av Hedberg & 

Jönsson, 1977, s. 91). 

 
Strategier ligger till grund för att uppnå olika mål och beskriver processen för att 
nå dessa mål (Whittington, 2008). Enligt Hedberg och Jönsson (1977) kan 
strategiprocessen betraktas som en ständigt pågående process som ändras först när 
omvärldsbilden förändras. Med hjälp av modellen, återgiven i Figur 5, beskriver 
Hedberg och Jönsson hur strategier förändras över tid. Detta sker som ett resultat 
av samspelet mellan kontinuerliga processer som utvecklar befintliga strategier 
och berikar och befäster regerande myter, och diskontinuerliga processer som 
oregelbundet leder till nya myter och omformulerade strategier. Strategierna 
definieras utifrån ett överordnat metasystem av postulat och antagande som utgör 
teorier för att förstå världen. När Hedberg och Jönsson refererar till metasystemet 
använder de begreppet myter.  
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Like most mappings of reality, myths vary in accuracy, and they may even be completely 
false. Myths are stored as constructs in human brains, and they are always simplified and 
partly wrong. Still, so long as ruling myths remain unchallenged, they provide the 
interpretations of reality upon which organizations act. But myths are not only passive 
mappings of the reality that help organizations adapt to their environments. Myths can also 
actively be imprinted upon “the reality” and create the environments they describe. 
(Hedberg & Jönsson, 1977, s. 91). 
 
Oavsett om det är teorin eller verkligheten som utgör utgångspunkten så är det 
alltid avslöjandet av en missanpassning mellan de två som utlöser behovet av 
strategiförändringar. Det har dock visat sig att myter och därtill hörande strategier 
kan bli långlivade. Strategier fyller gapet mellan verklighet och myter genom att 
dels inhämta feedback och information från mytsystemet och dels filtrera bort de 
signaler av oförenliga världsbilder som myterna skapar. Systemet i sig skapar 
stabilitet och det fungerar så länge som myterna representerar en rimlig 
tolkningsbild av verkligheten. Först när verkligheten förändras eller då myterna 
inte längre kan anses tolka omvärlden uppstår ett behov av strategiförändringar 
(ibid.). Enligt Hedberg och Jönsson finns det två sätt för nya myter att ta sig in i 
systemet och skapa nya spelregler. Det första sättet sker genom underminering, 
det vill säga genom att lyfta fram de gamla myternas svagheter så triggas behovet 
av nya myter fram (1+2). Detta är en gradvis förändringsprocess. Det andra sättet 
som enligt Hedberg och Jönsson leder till ett nytt metasystem är via erövring, 
vilket innebär att nya myter utvecklas oberoende av dem som råder och att de nya 
på så sätt konkurrerar ut det gamla systemet (3). 
 
I avhandlingen används modellen för att (i) visa olika myter som för närvarande 
råder i företagsvärlden, (ii) för att avslöja att en del av dessa myter inte längre 
utgör tolkningsbilder av verkligheten utan att de istället ska uppfattas som 
villfarelser samt (iii) för att lyfta fram behovet av nya tolkningar av verkligheten 
och därtill hörande strategier som kan leda till ett mer jämställt företagande. 
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Nedan presenteras två teoretiska och metodologiska begrepp som är centrala för 
avhandlingens förståelse. 
 
Villfarelse 

Den ursprungliga betydelsen av ordet villfarelse är att det föreligger en oriktig 
föreställning av verkligheten. Begreppet innehåller två element, dels att det 
föreligger en föreställning samt att denna föreställning kan sägas vara oriktig. 
Villfarelser skiljer sig ifrån ren okunnighet eftersom det i det begreppet bara finns 
ett element, nämligen att det inte föreligger någon föreställning överhuvudtaget 
(Falkanger, 1999; Caspersson, 2007, s.17). 
 

 

 

Vilken figur är störst? 
 
 
 
De är exakt lika stora! 
 
 
 

Figur 6. Villfarelse. 

 
Myter 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2014) är en myt en berättelse eller sägen om 
gudar; en uppdiktad historia eller en vanföreställning. Hedberg och Jönsson (1977) 
använder begreppet i en vidare mening och menar att myter är teorier av 
verkligheten, skapade i människors inre, alltid förenklade och delvis felaktiga. Så 
länge som myterna inte utmanas tillhandahåller de den tolkningen av verkligheten 
som organisationer agerar utifrån.  
 
Begreppet villfarelse används i avhandlingen för att markera de föreställningar av 
verkligheten (myter) som utifrån studiernas resultat betraktas som oriktiga: 
”myths vary in accuracy, and they may even be completely false” (Hedberg och 
Jönsson, 1977, s. 91). 
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3.7 Avslutande ord kring vetenskapens dilemman 

Hög kvalitet i forskningen kräver förberedelser och förmåga att kritiskt ifrågasätta 
huruvida ett annat förfaringssätt också hade kunnat medföra andra resultat. 
“Reflexivity, not recipes, is the hallmark of the good social science researcher” 
(Somekh & Lewin, 2005, s. 4). Avhandlingens delstudier grundar sig framför allt 
på data som genererats via enkäter. Detta tillvägagångssätt har sina för- och 
nackdelar. Framför allt kan metoden anses som kostnadseffektiv eftersom den gör 
det möjligt att göra stora urval. Vidare blir datainsamlingen standardiserad och ger 
en känsla av anonymitet, vilket kan leda till att uppgiftslämnaren svarar mer 
uppriktigt på frågorna (Sverke, 2003). En annan fördel är att administrationen 
kring enkäter är snabb och tillvägagångssättet eliminerar en eventuell 
intervjuareffekt som kan uppstå vid personliga kontakter (Bryman, 2002). Den 
stora nackdelen är dock det stora bortfall som denna metod brukar resultera i 
(Sverke, 2003). Svarsfrekvensen i delstudie 1, 2 och 4 uppgår till 33 procent för 
delstudie 1, 44 procent för delstudie 2 samt 53 procent för delstudie 4. Naturligtvis 
är det problematiskt att bortfallet i delstudie 1 uppgår till två tredjedelar. Vad 
gäller delstudie 1 föreligger det dock en osäkerhet kring huruvida enkäterna 
verkligen nådde respondenterna eftersom vi (i projektet Kvinnelige 
Vekstentreprenører) inte hade tillgång till ett elektroniskt register utan istället fick 
söka dessa via företagens eventuella hemsidor. Detta innebär att bortfallet kan vara 
lägre än vad siffrorna anger. Däremot kan vi inte uttala oss om vilka som inte 
svarade på enkäten. Det vi kan uttala oss om är dem som svarade och här anser vi 
att spridningen var god. Detta kunde bekräftas då vi jämförde data med statistik 
från Tillväxtanalys (2010) och fick en god överensstämmelse både i fråga om ålder, 
utbildning samt branschstruktur. Vad gäller delstudie 2 fick jag hjälp att 
distribuera enkäten via Almi, vilket innebar att jag inte själv kunde påverka urvalet 
av respondenter. Däremot kunde jag jämföra de som svarat med den statistik som 
Almi själva hade kring de som deltagit i projektet. Trots att bortfallet var över 50 
procent även i delstudie 2 så visade de svar vi fick in på en god överensstämmelse 
med urvalsgruppen i sin helhet. Vad gäller delstudie 4 var svarsfrekvensen 
godkänd för att vara en enkätundersökning (Bryman, 2002). Eftersom vi sedan 
tidigare hade data om samtliga företagare som enkäten skickades till genom 
delstudie 1 gick det att göra en fullständig bortfallsanalys för denna delstudie. Det 
visade sig att bortfallet var jämt fördelat både vad gäller ålder, bransch och 
företagsålder, etc. (se Tabell 1, Artikel V). En nackdel som brukar lyftas fram i 
samband med enkätstudier är att respondenterna inte kan få någon hjälp, samt att 
det interna bortfallet på grund av många frågor också kan bli högt (Bryman, 2002). 
Detta var dock inte något problem i delstudie 1, 2 och 4 eftersom den interna 
svarsfrekvensen var hög och i snitt låg på 90-95 procent. 
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I delstudie 3 användes arkivdata i form av Tillväxtverkets ”Projektbank” vilket kan 
betraktas som ett snabbt och relativt billigt sätt att samla in data kring en stor 
mängd undersökningsobjekt. Nackdelen är att forskaren blir bunden till befintlig 
data (Sverke, 2003). Detta var också en slutsats som kunde dras från delstudie 3 
eftersom det visade sig vara svårt att få tillgång till mer detaljerad data i den så 
kallade Projektbanken. Ett alternativ till att använda enkäter hade varit att göra 
intervjuer. Fördelen med intervjuer är att de möjliggör följdfrågor, vilket kan öka 
förståelsen för det fenomen som undersöks. En nackdel är istället att det hade varit 
ett tidsödande och relativt kostnadskrävande alternativ om information från ett 
lika stort urval som nu genomfördes via enkätstudierna skulle ha genererats 
(Sverke, 2003). 
 
Det finns flera aspekter som kan avgöra kvalitén på forskningsdesignen, vilket 
diskuteras nedan, för att belysa studiens reliabilitet, validitet samt 
generaliserbarhet. Eftersom jag i de olika delstudierna använde mig av olika 
variabler och mått för att bilda mig en uppfattning om det jag studerat måste jag 
först kunna visa att det vid upprepade mätningar skulle ha erhållits samma 
resultat, det vill säga jag måste kunna uttala mig om studiens reliabilitet eller 
tillförlitlighet. Egentligen går det inte att uttala sig om studiens stabilitet om 
studien inte återupprepas vid ett senare tillfälle genom ett så kallat ”test-retest” 
(Bryman, 2002, s. 87). Detta har jag inte gjort, men däremot har ett liknande 
förfarande kunnat genomföras vad gäller delstudie 4 eftersom den enkäten gick ut 
till samma respondenter som i delstudie 1 och att det därför, via vissa frågor, var 
möjligt att kontrollera tillförlitligheten i respondenternas svar. Jag gjorde en sådan 
kontroll och fann god överensstämmelse vad gäller de frågor som gick att jämföra. 
I de andra delstudierna har detta förfaringssätt inte varit möjligt. För att ändå 
kunna förlita mig på studiernas resultat har utformningen av enkäterna varit 
viktig. Till exempel följer frågorna en logisk struktur där eventuella skalor och 
rangordningar inte ska kunna misstolkas så att resultaten blir felaktiga och på så 
sätt leder till problem med den interna reliabiliteten. I de artiklar där jag använder 
mig av flera frågeställningar för att skapa en variabel (som till exempel för att 
uppskatta respondenternas passion och självtillit) går det att fastställa den interna 
reliabiliteten med måttet Cronbachs alpha (se Artikel I). I de fall där öppna frågor 
ingått i enkäten har jag förklarat hur tolkningarna av dessa frågor har ägt rum i 
syfte att liknande studier ska kunna upprepas även av andra forskare i andra 
kontexter. På detta sätt har jag försökt befästa studiernas reliabilitet.  
 
Det andra problemet som kan uppstå vid datagenerering är huruvida skapade 
mått för ett begrepp också mäter begreppet ifråga. Det vill säga att jag när jag avser 
att mäta till exempel passionen hos en respondent använder mig av ett mått som 
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faktiskt mäter detta (Bryman, 2002). För att försäkra mig om delstudiernas 
begreppsvaliditet har jag i den utsträckning det varit möjligt använt mig av 
mätmetoder som etablerats och verifierats i tidigare forskning. Detta gäller till 
exempel för begreppen passion, risk samt självtillit som utgör en viktig roll i 
avhandlingen. Att frågor och mått baseras på teori och tidigare forskning bidrar till 
att studierna har mätt det som de varit avsedda att mäta, det vill säga att de på så 
sätt har en hög validitet. Som tidigare nämnts utgör avhandlingens 
problemområde ett dilemma som kan anses relevant såväl för övriga län i Sverige 
som för andra länder i världen. Det innebär att det finns ett intresse i att kunna 
generalisera avhandlingsresultat även för andra kontexter än Jämtland. Jag kan 
dock inte uttala mig om andra kontexter än den jag har studerat och uppmanar 
istället till liknade delstudier i andra kontexter (Bryman, 2002).  
 
Resultaten från de fyra delstudierna kan till största del anses bygga på statistisk 
analys och det är framför allt med stöd av dessa resultat jag besvarar 
avhandlingens fyra forskningsfrågor vilka också ligger till grund för att uppfylla 
avhandlingens första delsyfte. För att uppfylla avhandlingens andra delsyfte har 
jag istället utgått ifrån en mer tolkande och förståelseinriktad process. 
Inledningsvis kan det vara svårt att särskilja vad som är beskrivning och vad som 
är tolkning. “How do I know what I think until I see what I say?” (Somekh & 
Lewin, 2005, s. 29) Ett tolkande arbetssätt ger forskaren frihet men begränsar den 
också eftersom forskarens tolkningar svårligen kan göras om av en annan forskare 
(Gustavsson, 2003). Det är framför allt reliabiliteten i datatolkningen som kan 
ifrågasättas eftersom den är subjektiv - det är mina tolkningar som redovisas. Det 
är därför viktigt att förhålla sig till sin egen förförståelse och i stället låta texten tala 
själv. Däremot är det inte frågan om att utradera sig själv utan genom att reflektera 
över sin egen förförståelse tillåts textens avvikande mening framträda (Gadamer, 
1950). För att kunna undersöka, förklara och förstå världen måste vissa 
grundläggande antagande göras om dess karaktär och konstitution. En del menar 
att verkligheten finns på ett objektivt plan medan andra säger att verkligheten är 
en social konstruktion (Arbnor & Bjerke, 1994). Jag menar att det vi gör och erfar 
påverkas av våra grundläggande tolkningar av verkligheten och vår syn på 
densamma. När vi ska beskriva verkligheten blir det betraktarens subjektiva 
upplevelser som kommer fram. Fakta i sig är redan ett tolkningsresultat som sedan 
påverkas av den övergripande tolkningen. Rimligheten kan enbart bedömas 
genom en kritisk genomlysning av de argument som lämnas under resans gång. 
Resultatet är vidare aldrig slutgiltigt eftersom vetenskapen alltid förändras. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Thurén, 1991). 
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En förutsättning för avhandlingens genomförande är att ett antal respondenter har 
ställt upp och svarat på frågor som rör entreprenörskap och företagande. Ur ett 
forskningsetiskt perspektiv är det viktigt att forskaren informerar dem som ska 
delta i studien om dess syfte och upplägg samt vilka eventuella risker som finns, så 
att de deltagande på goda grunder kan ge sitt samtycke till studien eller inte. 
Forskaren måste vidare kunna garantera konfidentialitet om så önskas och i största 
möjliga utsträckning kunna skydda deltagarna från lidande eller skada 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). Data har samlats in med hjälp av 
enkäter, vilket kan kännetecknas av ett distanserat förhållande mellan forskare och 
respondenter men trots detta avståndsförhållande kan “[…] forskarens position 
innebära etiska komplikationer eller risker (ibid. s. 31). Avhandlingen har inte varit 
underlag för etisk prövning men inför varje datainsamling har respondenterna 
informerats om studiens syfte. Vidare är samtliga svar i avhandlingen 
konfidentiella för att på så sätt skydda respondenterna för eventuellt obehag som 
studien skulle kunna innebära. 
 
I sin filosofiska sats cogito, ergo sum - jag tänker, alltså finns jag, såg Decartes 
(1644) en säker kunskap, som inte kunde betvivlas. Det går inte att tvivla utan att 
tänka och inte att tänka utan att finnas till (Descartes, 1644, Principia philosophiae, 
citerad i Hamnlyn, 1998, s. 144). Jag skulle önska att min avhandling möttes av 
samma sanningsövertygelse, men har insikten och självkritiken att inse att så inte 
är fallet. Jag är numera medveten om att allt inte går att bevisa men fascineras ändå 
av uttrycket “I sanningens tjänst”. Min ambition har därför varit att finna 
sanningar (eller åtminstone avslöja villfarelser) som kan kännas igen och 
accepteras i den kontext som jag har utforskat. 
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4. PRESENTATION AV AVHANDLINGENS ARTIKLAR 

I avhandlingen har fyra delstudier genomförts, vilka har resulterat i fem artiklar. I 
detta kapitel presenteras översiktligt avhandlingens empiriska resultat genom en 
sammanfattning av respektive artikel.  
 
4.1 Introduktion 

Avhandlingen studerar faktorer som anses leda till att kvinnor och män startar 
företag i olika utsträckning. De fem artiklarna tar avstamp i olika faser i den 
entreprenöriella processen (se Figur 7). Artikel I, The idea is not enough: The role of 
self-efficacy in mediating the relationship between pull entrepreneurship and founder, 
fokuserar på faktorer som påverkar att individer utvecklar en passion för att vilja 
starta företag. Artikel II, Risk perception matters: Why women’s passion may not lead to 
a business start-up, riktar uppmärksamheten mot faktorer som påverkar huruvida 
ett företag startas eller inte. Artikel III, Gender equal entrepreneurship - prerequisite for 
regional competitiveness and innovativeness?, granskar hur politiska intentioner kring 
jämställt företagande avspeglas när statliga medel ska fördelas ut. Artikel IV, 
Beyond the numbers: Qualitative growth in women’s businesses, studerar företagets 
fortsätta utveckling och tillväxt ur ett kvalitativt perspektiv. Slutligen, Artikel V, 
The lifecycle in women owned businesses – from a qualitative growth perspective, 
fokuserar på vilka förutsättningar under företagets livscykel som möjliggör 
tillväxt.  
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Figur 7. Illustration över vilka faser i den entreprenöriella processen som avhandlingens respektive 
artikel utforskar, inspirerad av Gartner, et al., 2004. 
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4.2 The idea is not enough: The role of self-efficacy in 
mediating the relationship between pull entrepreneurship 
and founder passion 

I Artikel I, The idea is not enough: The role of self-efficacy in mediating the relationship 
between pull entrepreneurship and founder passion analyseras relationen mellan 
möjlighetsdrivet entreprenörskap (pull entrepreneurship), självtillit (self-efficacy) 
samt passionen för att starta företag. Bakgrunden till studien är att passion i 
tidigare forskning identifierats som en av de mest förekommande och viktigaste 
förutsättningarna för entreprenöriellt beteende och att det därför är intressant att 
studera hur och varför passion utvecklas. Det empiriska underlaget genererades 
genom en enkätstudie som genomfördes under våren 2012. Respondenter var 
kvinnor och män som haft för avsikt att starta företag eftersom de under perioden 
2008-2011 sökt sig till Almis projekt ’Arena för Entreprenörskap. I studien 
undersöktes dels om passionen för att starta företag ökar om den bakomliggande 
motivationen att starta utgörs av möjlighetsdrivna faktorer såsom att arbeta 
självständigt eller att tjäna pengar (se Kirkwood, 2009). Eftersom processen att 
starta företag innebär olika utmaningar menar vi att möjlighetsdrivna faktorer 
kanske inte är tillräckligt för att förklara hur passion utvecklas. Därför undersöktes 
också vilken roll självtillit har för passionen att starta företag (se Figur 8) Med hjälp 
av ett testförfarande skapat av Baron och Kenny (1986) prövades hypotes H1 och 
H2.  
 
H1: Möjlighetsdrivet entreprenörskap påverkar självtillit. 
H2: Det inflytande som möjlighetsdrivet entreprenörskap har på passion förmedlas 
via självtillit. 
 
En bakomliggande orsak till varför passion utvecklas kan antas vara att motivet till 
att vilja starta företag utgörs av olika möjligheter. Genom att ha en tillit till sin 
förmåga att starta företag utvecklas också en passion för att vilja starta företag. 
Denna tillit kan antas stärkas om det bakomliggande motivet till entreprenörskap 
drivs av attraktiviteten i själva idén, det vill säga så kallat möjlighetsdrivet 
entreprenörskap eftersom individen i sådana fall frigör sig från andra uppdrag för 
att kunna engagera sig i de förväntade roller som entreprenörskapet kan tänkas 
kräva. Självtillit antas därför ha en förmedlande roll mellan möjlighetsdrivet 
entreprenörskap och passion. 
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Figur 8. The role of self-efficacy in mediating the relationship between pull entrepreneurship 

and passion (Dalborg & Wincent, 2014, s. 3). 

 
Resultaten från de statistiska analyserna ger stöd för att självtillit förmedlar 
sambandet mellan möjlighetsdrivet entreprenörskap och passionen för att starta 
företag. Detta ser vi då vi genomfört de regressioner som förespråkas av Baron och 
Kenny (1986) för att kontrollera den förmedlande effekten hos variabeln självtillit. 
För det första visade sig den oberoende variabeln, möjlighetsmotiverat 
entreprenörskap, samt den förmedlande variabeln, självtillit, ha ett positivt och 
signifikant samband, vilket ger stöd för H1. Det vill säga när presumtiva 
entreprenörer ser olika möjligheter med att starta företag inverkar detta också 
positivt på entreprenörens uppfattade självtillit. För det andra så visade sig den 
oberoende variabeln också korrelera signifikant med den beroende variabeln, 
passion (H2). I en tredje analys som utfördes fick vi stöd för att självtillit 
korrelerade starkt och signifikant med passion. I denna regression visade resultatet 
vidare att det samband som tidigare fanns mellan den oberoende variabeln och 
den beroende variabeln blev icke signifikant då den förmedlande variabeln ingick i 
regressionen. Detta innebär att det inte direkt är attraktionen i företagsidén, det vill 
säga det bakomliggande motivet till att vilja starta, som leder till att passionen 
utvecklas. Istället verkar det vara så att det möjlighetsmotiverade 
entreprenörskapet leder till en ökad självtillit och därmed en utveckling av den 
kompetens som krävs för uppgiften och att det är denna ökade tro på sig själv som 
ligger till grund för att passionen för uppgiften ska utvecklas.  
 
Det visade sig att den förmedlande inverkan som självtilliten hade för passionen 
att starta företag var mycket starkare för männen som ingick i studien än för 
kvinnorna trots att det för övrigt inte gick att identifiera några skillnader mellan 
kvinnor och män vad gällde såväl tidigare erfarenheter, passion, självtillit som 
motivet till att vilja starta företag. Slutsatsen som dras från detta resultat är att det 
kan vara andra variabler än självtillit som förmedlar sambandet mellan 
möjlighetsdrivet entreprenörskap och kvinnors passion för att starta företag. Att 
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anse sig ha den entreprenöriella förmågan att starta ett företag, vilket både 
kvinnorna och männen i studien ansåg sig ha, är inte det samma som att faktiskt 
vilja starta ett företag, det måste också finnas ett incitament för att starta. 
Anledningen till det svagare sambandet mellan självtillit och kvinnors passion att 
vilja starta företag skulle kunna hänga ihop med att kvinnor inte kan identifiera sig 
med den framställda bilden av entreprenören och att de därför värdesätter och 
utvecklar passion för uppgifter som istället ligger i linje med eller kan stärka den 
egna självbilden (se Eccles, 1994).  
 
Studien bidrar till att lyfta fram vilken betydelse självtillit har för passionen att 
starta företag. Även om en entreprenör är motiverad att starta företag tack vare 
attraktionskraften i själva idén (möjlighetsdrivet entreprenörskap) kan självtilliten 
begränsa individen att utveckla passionen för själva uppgiften. Det kan därför vara 
av värde att arbeta med program som stärker individers entreprenöriella 
självförtroende (Chen et al., 1998; Wilson et al., 2007). Resultatet som visar att 
kvinnors självtillit har en mindre effekt för att utveckla passionen är intressant i sig 
och kan utgöra en förklaring till varför vidtagna åtgärder i att stärka kvinnors 
självtillit inte har resulterat i fler företag startade av kvinnor (Wilson et al, 2007). 
Framtida forskning bör därför undersöka om möjlighetsdrivet entreprenörskap är 
särskilt viktigt vad gäller att utveckla kvinnors passion för att starta företag. 
 
 
4.3 Risk perception matters: Why women’s passion may not 

lead to a business start-up 

I Artikel II, Risk perception matters: Why women’s passion may not lead to a business 
start-up, analyseras faktorer som anses påverka beslutet att starta eller inte starta 
företag. Fokus är på de perceptuella faktorerna passion, självtillit samt risk. 
Bakgrunden till detta är att tidigare forskning identifierat att individuella faktorer 
tenderar att ha det starkaste inflytandet i den komplexa beslutssituationen att 
starta eller inte starta företag. I studien ingick kvinnor och män som under 
perioden 2008 till 2011 hade haft för avsikt att starta företag eftersom de sökt sig till 
Almis projekt ’Arena för Entreprenörskap’ för att få hjälp med detta. Utifrån 
svaren visade det sig att 40 procent av respondenterna inte startade något företag 
trots intentionen att göra detta. Studiens övergripande syfte var att undersöka i 
vilken utsträckning riskuppfattning inverkade på kvinnors beslut att starta eller 
inte starta företag. För att uppfylla syftet formulerades och prövades följande 
hypoteser:  
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H1: Presumtiva företagande kvinnor uppfattar risk i högre grad än presumtiva 
företagande män.  
H2: Riskuppfattning har betydelse för beslutet att starta företag. 
H3ab: Riskuppfattning eliminerar effekten som (a) passion) och (b) självtillit har på 
beslutet att starta företag. 
 
Resultaten visade att kvinnorna i studien uppfattade risk i högre grad än männen, 
att riskuppfattningen påverkade beslutet att starta företag samt att 
riskuppfattningen också eliminerade den annars så viktiga effekt som passion har 
på beslutet att starta företag. Däremot kunde resultaten inte stödja hypotesen att 
riskuppfattning eliminerar effekten som självtillit har på beslutet att starta företag. 
Vad resultaten framför allt visar är att skillnader mellan kvinnor och mäns beslut 
att starta företag kan bero på vilken riskuppfattning individen har samt att denna 
uppfattning kan avskräcka kvinnor från att omsätta sin passion för 
entreprenörskap till ett faktiskt företag. Trots att resultatet inte gav stöd för 
hypotesen att riskuppfattning eliminerar effekten av självtillit så ser vi ändå att 
studiens resultat kan leda till ökad kunskap vad gäller självtillit och beslutet att 
starta företag.  
 
Tidigare studier har lyft fram att självtillit utgör en viktigt variabel i den 
entreprenöriella processen samt ansett att bristande självtillit kan utgöra en orsak 
till varför kvinnor startar färre företag än män. En uppmaning till 
företagsfrämjande stödprogram har därför varit att försöka stärka kvinnors 
självtillit. I den här studien utgick vi också ifrån antagandet att självtillit är viktigt 
för beslutet att starta eller inte starta företag, men det visade sig inte stämma. 
Medelvärdet på variabeln självtillit var hög oavsett om respondenterna hade 
startat ett företag eller inte och vi kunde inte uppmäta några skillnader i variabeln 
mellan kvinnor och män. Slutsatserna som vi föreslår utifrån detta resultat är att 
självtillit kan anses vara viktiga för intentionen att starta företag, det vill säga för 
att ta det första steget in i den entreprenöriella processen, men att självtillit sedan 
inte utgör en avgörande variabel för att individerna ska ta nästa steg, det vill säga 
att från intentionen faktiskt utveckla ett företag. I en stor andel av tidigare 
forskning är respondenterna ekonomistudenter och det är framför allt i dessa 
studier som ett starkt samband har identifierats mellan självtillit och intentionen 
att starta företag (se till exempel Barbosa, Gerhardt & Kickul, 2007; Dabic et al., 
2012; Karakowsky & Elangovan, 2001; Zinkhan & Karande, 1991). Intention att 
göra något är emellertid inte det samma som ett faktiskt beteende även om 
sambandet dem emellan är starkt (Ajzen, 1991; Zhao et al., 2005). 
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Studiens resultat ger också nya insikter till forskningen om passion. Det visade sig 
att variabeln passion var signifikant avgörande för om ett positivt företagsbeslut 
fattades eller inte, vilket är överensstämmande med tidigare forskning som visar 
att passion utgör en drivkraft för att skapa nya företag. I föreliggande studie visade 
sig dock individernas riskuppfattning få en avgörande betydelse för vilket 
startbeslut som fattades samt att kvinnor och män hade olika riskuppfattning. 
Slutsatsen som dras från studien är att såväl kvinnor som män känner en stor 
passion samt har en stark självtillit för att starta företag, men att kvinnors 
riskuppfattning eliminerar den annars så viktiga effekten som passion har för att 
starta företag.  
 
Studien tillhandhåller flera insikter till praktikern. Resultatet visar att 
riskuppfattning har betydelse för beslutet att starta företag. I enighet med Weber et 
al. (2002) så menar vi att det är förändringar i uppfattningen om det riskfyllda som 
måste äga rum och inte en uppmaning till kvinnor att ta mer risker. En viktig fråga 
är således varför kvinnor uppfattar risker med att starta företag på ett sätt som 
leder till att deras passion för att starta företag elimineras. Framför allt personer 
som arbetar inom företagsfrämjandesystem bör ha ovanstående frågeställning i 
åtanke eftersom tidigare studier har visat att kvinnor och män har behandlats olika 
i rådgivande situationer. Det är viktigt att de rådgivande personerna förstår vilken 
inverkan deras rådgivning får och vilka följder olika behandling kan leda till. Vi 
menar att det kan vara en god idé att föra in diskussioner kring kvinnor och mäns 
riskuppfattning i starta eget-utbildningar i syfte att öka nyföretagandet. Vidare kan 
uppfattningar om risk eventuellt reduceras genom att underlätta samt uppmuntra 
de blivande entreprenörerna till att bilda aktiebolag. Socialt stöd har tidigare visat 
sig ha en positiv inverkan på individers riskuppfattning och därmed på kvinnors 
beslut att starta företag. Därför skulle ökad information till kvinnor som befinner 
sig i företagsinkubatorer, med stödjande verksamhet och närhet till individer i 
samma situation, kunna vara en åtgärd som minskar den potentiella inverkan som 
risk får på företagsstartbeslutet. Med stöd från våra resultat som visar att 
riskuppfattning hindrar blivande entreprenörer att faktiskt starta företag trots att 
de har passionen och självtilliten som krävs för att starta företag så uppmuntrar vi 
främjandesystemet att experimentera med nya lösningar för att råda bot mot detta. 
 
 
4.4 Gender equal entrepreneurship - prerequisite for regional 

competitiveness and innovativeness? 

Artikel III, Gender equal entrepreneurship - prerequisite for regional competitiveness and 
innovativeness?, granskar huruvida politiska intentioner kring jämställt företagande 
avspeglas när statliga medel ska fördelas. Bakgrunden till detta är att det finns en 
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stor enighet och en politisk vilja att öka kvinnors andel av företagandet i Sverige, 
vilket också har resulterat i en rad olika företagsfrämjande åtgärder riktade till 
kvinnor. De olika insatserna har framför allt motiverats utifrån tillväxtpolitiska 
ambitioner men också varit ett sätt att arbeta för jämställdhet utifrån direktiv från 
regeringen (Regleringsbrev, 2012; Tillväxtanalys, 2014).  
 
I delstudien gjordes en genomgång av de projekt som beviljats stöd från den 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden under programperiod 2007-2013 i ett län 
i Sverige. Den Europeiska Unionen har höga ambitioner för att stärka en hållbar 
ekonomisk utveckling i sina medlemsländer. Dessa ambitioner inkluderar bland 
annat att tillhandahålla lika möjligheter för invånarna i unionen att starta och 
utveckla företag samt att stimulera till positiva attityder vad gäller 
entreprenörskap. Denna målsättning fanns också uttryckt som ett nödvändigt 
insatsbehov för regional utveckling i de styrdokument som upprättats av det län 
som granskades i studien (Regionalt Tillväxtprogram, 2008, s.12). ”Främja ett 
fortsatt gynnsamt och innovativt näringslivsklimat för företag och länsmedborgare med 
särskilt fokus på kvinnors nyföretagande”. Detta mål förväntades vara vägledande för 
genomförandet av strukturfondsprogrammen i regionen (Utvecklingskraft för ett 
hållbart Mittsverige, 2007). Den övergripande forskningsfrågan i delstudien är 
huruvida ovanstående ambition också har haft önskad effekt på de projekt som 
beviljats av strukturfondsprogrammen för perioden 2007-2013, det vill säga om de 
insatsbehov som hade pekats ut för en ökad jämställd näringslivsutveckling i länet 
också hade fått genomslag i de beslutade projekten inom 
strukturfondsprogrammet. Syftet med studien var att ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv göra en analys av utfallet i de projekt som hittills hade 
beviljats av EU:s strukturfondsprogram i Mellersta Norrland under perioden 2007-
2013. Följande forskningsfrågor var vägledande för arbetet:  
 

1) Vilka effekter har uppnåtts i de genomförda projekten inom EU:s 
strukturfondsprogram avseende företagande och entreprenörskap, 
betraktat ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv? 

2)  I vilken utsträckning avspeglas en regions regionala strategidokument 
inriktningen i beviljade strukturfondsprojekt?  

3) Hur stor del av resurserna har riktats till projekt som hade explicit fokus 
på kvinnors entreprenörskap samt hur många nya företag i regionen har 
projekten resulterat i? 

 
Resultaten från studien visar att det utifrån ett genusperspektiv har skett en ojämn 
fördelning av statliga projektmedel samt att de jämställdhetsfrågor som skulle 
prioriteras hade fått väldigt lite uppmärksamhet i de genomförda projekten. 



59 

Studien visar vidare att få nya företag hade startats under perioden trots en hög 
ambition samt att resurser i en mycket lägre utsträckning hade fördelats till projekt 
som avsett att främja kvinnors nyföretagande. De fåtal projekt (6 %) som dock 
hade fokus på att främja kvinnors företagande visade sig ha påverkat 
nyföretagandet i regionen i en positiv riktning. Trots att regionerna kräver 
förnyelseprocesser verkar det som om finansieringsmönstret främst bidragit till att 
bevara befintliga strukturer. Kvinnors företagande dominerar branscher såsom 
tjänster, hälsa och turism. En fördelning av medel till dessa “otraditionella 
branscher” skulle kunna få en positiv inverkan på regional förnyelse, särskilt i 
regioner utanför tätorterna. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att 
det redan i utformningen av ett projekt är viktigt att uppmärksamma 
genusperspektiv och jämställdhetskriterier. Eftersom de regionala styrdokumenten 
ska vara vägledande för strukturfondsprogrammens genomförande skulle ett 
genus- och jämställdhetsperspektiv få ett betydligt större genomslag om det i 
styrdokumenten fanns en klarare uttryckt linje för en sådan strategi. 
 
 
4.5 Beyond the numbers: Qualitative growth in women’s 

businesses 

Artikel IV, Beyond the numbers: Qualitative growth in women’s businesses, utforskar 
begreppet tillväxt och dess innebörd. Bakgrunden till detta är att tidigare forskning 
identifierat en diskrepans mellan hur tillväxt beskrivs i praktiken och i forskningen 
samt hur entreprenörer själva definierar tillväxt (Achtenhagen et al., 2010). 
Traditionellt sett betraktas tillväxt utifrån ett kvantitativt förhållningssätt där 
tillväxt ofta ses synonymt med ökad omsättning eller ökat antal anställda. I 
delstudien prövas om tillväxt istället kan definieras utifrån ett kvalitativt 
perspektiv där entreprenörernas motivation för tillväxt kan utgöra en grund för 
hur tillväxt kan definieras. Studien fyller därmed ett forskningsgap vad gäller att 
studera tillväxt utifrån ett kvalitativt perspektiv, vilket också utgör studiens syfte. 
Respondenter i studien är företagande kvinnor i Jämtlands län. Data genererades 
med hjälp av en enkät som skickades ut under hösten 2010. 
 
Fyra forskningsfrågor styrde forskningsprocessen framåt: (1) Går det att särskilja 
mönster i tillväxtmotivationen som skulle kunna utgöra framträdande kvalitativa 
tillväxtplattformar i kvinnors företag? (2) Finns det motivationsmönster som 
stödjer att tillväxtambitionen är hög inom varje identifierad kvalitativ plattform? 
(3) Går det att urskilja motivationsmönster som gör det möjligt att bestämma de 
enskilda plattformarnas relation och eventuella hierarki till varandra samt därför 
identifiera en överordnad struktur för att förstå hur de olika kvalitativa 
plattformarna ska uppfattas i relation till varandra? och (4) Finns det variabler (till 
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exempel utbildning, antal ägare, ägarålder, företagsålder, och vinst) som stödjer en 
förflyttning från identifierade yttre (extrinsic) motiverade tillväxtplattformar till 
inre (intrinsic) motiverade tillväxtplattformar?  
 
I studien ställde vi bland annat den öppna frågan: ”Hur skulle du förklara 
begreppet tillväxt? Tolkningen av respondenternas svar resulterade, efter ett antal 
iterationer, i ett mönster där vi utifrån definieringarna av tillväxt kunde urskilja 
fem olika teman. Ett handlade om att kunna leva på företaget. I dessa fall 
betraktade företagarna tillväxt synonymt med ”vinst”, ”överlevnad”, ”att öka 
omsättningen” etc. Det andra temat bygger vidare på det första, men här uttryckte 
respondenterna ett tydligare fokus på ”stabilitet” samt att en önskan ”att kunna 
erbjuda fler produkter” eller ”att nå en större marknad”. Ett tredje tema handlade 
om ”att kunna anställa personal” eller ”att skapa arbete i regionen”. Några av 
företagarna uttryckte inte tillväxt i form av företagstillväxt, istället lyfte de fram att 
det för dem handlade om kompetens och utveckling av annat än bara företaget. 
”Tillväxt är att företaget utvecklas i en positiv riktning, inte nödvändigtvis blir 
större, vilket kommer både ägare, anställda och samhället till godo”. Slutligen så 
var det några av respondenterna som uttryckte tillväxt i relation till sig själv: ”Det 
handlar om personlig utveckling samt att ha kul”. På en övergripande nivå 
handlade den mest förekommande definitionen av tillväxt om att kunna försörja 
sig på företaget - att överleva (survive). Mer än hälften av företagarna definierade 
tillväxt inom detta område. Ungefär en femtedel av respondenterna betraktade 
tillväxt synonymt med stabilitet (stability). Lika många menade istället att tillväxt 
handlar om att skapa arbete (create work). Slutligen var det ett antal företagare som 
betraktade tillväxt som uppskattning (appreciation) eller personlig utveckling 
(personal development). Figur 9 visar resultatet för de olika kvalitativa 
tillväxtplattformarna. Mönstret stämmer överens för samtliga branscher med 
undantag för branschen Företagstjänster. Inom denna sektor var det bara en 
tredjedel av företagarna som tillhörde tillväxtplattformen att överleva. Istället hade 
de utvecklat sina företag och nått plattformarna att skapa arbete samt att få 
uppskattning.  
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Figur 9. Overarching growth platforms for women entrepreneurs by industry sector 
Källa: Dalborg, von Friedrichs & Wincent, (2012, s. 304). 

Resultaten från studien visar vidare att företagarnas ambition i fråga om tillväxt är 
hög oavsett vilken tillväxtplattform de tillhör samt att tillväxtmotivationen kan 
förändras i takt med att byggstenar i respektive plattformar etableras och säkras. 
Tillväxtplattformarnas relation till varandra kan betraktas utifrån en 
Maslowinspirerad hierarki, vilket innebär att mer grundläggande behov anses ska 
vara uppfyllda innan högre behov kan komma att efterfrågas (se Maslow, 1943). 
Detta innebär att det i ett första skede handlar om att skapa förutsättningar för att 
företaget ska kunna ge försörjning och stabilitet. Tillväxt inom denna plattform 
karaktäriseras av yttre (extrinsic) motivation eftersom det i den här plattformen 
handlar om att få företaget lönsamt och den primära motivationsfaktorn för tillväxt 
därför utgörs av pengar. Längre upp i tillväxthierarkin är motivationen för tillväxt 
istället driven av inre faktorer såsom att skapa sysselsättning samt att erhålla 
uppskattning och personlig utveckling (Figur 10).  

 
Figur 10. Growth platforms and motivation in a hierarchical model 
Källa: Dalborg et al., (2012, s. 306). 
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Tidigare forskning visar att det finns ett samspel mellan yttre och inre motivation 
och detta menar vi stämmer överens med vad som motiverar kvinnor att driva 
företag samt att motivationen för tillväxt domineras av antingen yttre eller inre 
motivation. Den inre motiverade tillväxten verkar efterfrågas när förutsättningar 
för den yttre motiverade tillväxten är uppnådda. Resultatet från studien visar att 
variabler såsom vinst och ägarandel i företaget kan förklara en förflyttning mellan 
yttre och inre motiverade tillväxtplattformar. 
 
Studien tillför viktiga bidrag till tidigare forskning. Samhället betraktar tillväxt 
främst som en ökning i företagets personalstyrka. Den här studien visar att tillväxt 
i form av ökat antal anställda kan komma ifråga först när förutsättningarna för 
detta har etablerats. I ett första steg måste företaget uppnå lönsamhet och ge en 
försörjningsmöjlighet för företagaren. Detta kräver att företagaren säkrar en 
grundläggande tillväxtplattform. Innan företagarna vågar sträva mot fler anställda 
i företaget måste de också uppnå en stabilitet i företaget som utgör en bas för 
anställningen. När de här två grundläggande tillväxtplattformarna är etablerade 
efterfrågar entreprenörerna en annan slags tillväxt. Det kan handla om att skapa 
arbete, men också om att erhålla ett gott rykte och uppskattning samt personlig 
utveckling. Tidigare forskning vill gärna framhäva att ambitionen att växa är 
begränsad i kvinnors företag samt att kvinnor inte vill växa genom att öka antalet 
anställda i företaget. Den här studien visar att tillväxtambitionen i kvinnors företag 
är hög oavsett vilken tillväxtplattform som eftersträvas och att den förändras över 
tid, men att det också finns en tillväxthierarki där yttre motiverade 
tillväxtplattformar först måste säkras och etableras för att de inre motiverade 
tillväxtplattformarna ska kunna komma ifråga. Entreprenörer som driver sina 
företag i de inre motiverade tillväxtplattformarna har uppnått lönsamhet i sina 
företag och drivs därför av andra motiv till att växa än de som efterfrågas för att 
uppnå överlevnad och stabilitet. Resultaten visar också att antalet ägare i företaget 
påverkar vilken tillväxtplattform som företaget strävar efter. Studiens slutsats 
kring detta är att när företag ägs av flera individer lyckas förutsättningar som 
efterfrågas i de yttre motiverade plattformarna säkerställas i en högre utsträckning 
jämfört med om företagaren är ensam ägare. Politiska beslutsfattare runt om i 
världen är intresserade av hur kvinnors företagande kan främjas och stödjas. 
Resultaten från den här studien visar att företagande kvinnor har olika motivation 
för att vilja växa och att de därför kan ha olika behov av stöd och rådgivning. 
Majoriteten av dagens företagsstöd går till företag som drivs av män. Då allt fler 
företag startas och drivs av kvinnor är en rättvis småföretagarpolitik av största vikt 
för ett jämställt företagande.  
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4.6 The lifecycle in women owned businesses – from a 
qualitative growth perspective 

Artikel V, The lifecycle in women owned businesses – from a qualitative growth 
perspective, bygger vidare på resultaten från Artikel IV samt prövar om den 
hierarkiska strukturen av kvalitativa tillväxtplattformar kan sättas in ett 
livscykelperspektiv och om det i så fall är möjligt att identifiera olika hinder och 
stödbehov beroende på var företagarna befinner sig i livscykeln. Bakgrunden till 
studien är att tidigare forskning visar att företag under sin livstid är beroende av 
olika resurser och stöd för att kunna växa samt det faktum att ”kvinnor är 
underrepresenterade bland mottagare av stöd jämfört med det totala antalet 
kvinnor som är företagsledare i det svenska företagsbeståndet” (Regeringskansliet, 
2012, s. 13). Tre forskningsfrågor styrde arbetet framåt: (1) Finns det 
motivationsmönster som gör det möjligt att bestämma tidigare identifierade 
kvalitativa tillväxtplattformars tidsmässiga relation till varandra och därmed också 
en horisontell och inkrementell struktur för att förstå hur de olika kvalitativa 
plattformarna ska uppfattas i relation till varandra? (2) Har företagande kvinnor 
inom de yttre motiverade tillväxtplattformarna (överleva och stabilitet) upplevt 
mer tillväxthinder jämfört med företagande kvinnor som tillhör de inre motiverade 
tillväxtplattformarna? samt slutligen (3) Har företagande kvinnor olika behov av 
stödjande åtgärder beroende på vilken kvalitativ tillväxtplattform de försöker att 
etablera och säkra? Empirin i studien genererades med hjälp av två enkäter. Den 
första ägde rum under hösten 2010 och besvarades av 191 företagande kvinnor i 
Jämtlands län. En andra, uppföljande enkät, genomfördes under våren 2013 och 
hade en svarsfrekvens på 53 procent, vilket innebär att 101 av de företagare som 
svarat på den första enkäten också svarade på enkät nummer två. Detta innebär att 
data sträcker sig över en treårsperiod och att det därför har varit möjligt att göra 
jämförelser mellan de två undersökningstillfällena. 
 
För att besvara den första frågeställningen, det vill säga om de kvalitativa 
tillväxtplattformarna också har en tidsmässig relation till varandra, undersöktes 
hur de olika tillväxtplattformarna korrelerade med företagets ålder. Ett signifikant 
samband identifierades mellan dessa variabler vilket innebär att de äldre företagen 
hade tillväxtambitioner som i en högre utsträckning korrelerade med de inre 
motiverade tillväxtplattformarna skapa arbete, uppskattning eller personlig utveckling, 
vilka är de som befinner sig högre upp i den hierarkiska strukturen av kvalitativa 
tillväxtplattformar. Emellertid var detta samband signifikant endast för företag 
som hade en ålder upp till 15 år. Äldre företag visade sig återigen ha en 
tillväxtambition som handlade om att överleva, det vill säga en yttre motiverad 
tillväxtambition. Figur 11 visar hur företagarnas tillväxtambition såg ut 2010.  
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Figur 11. Overarching growth platforms over time, 2010. 

Källa: Dalborg (2013, s. 9). 

 
Vid en jämförelse med tillväxtambitionen för 2013 visade det sig att de företag som 
var nystartade 2010 och som då framför allt betraktade tillväxt synonymt med att 
överleva nu istället efterfrågade och etablerade tillväxtplattformen stabilitet. 
Resultatet visade vidare att de företag som var 6 år eller äldre (2013) tillhörde de 
inre motiverade tillväxtplattformarna i en högre utsträckning jämfört med vilken 
plattform dessa företag efterfrågade tre år tidigare. Även om vissa förändringar 
hade ägt rum så visade resultatet också att majoriteten av företagarna, efter tre år, 
fortfarande tillhörde de yttre motiverade tillväxtplattformarna att överleva eller 
stabilitet (70 procent 2010 jämfört med 61 procent 2013). Detta resultat för oss 
vidare till den andra forskningsfrågan som avsåg att undersöka om företagare 
inom de yttre motiverade plattformarna upplevde fler tillväxthinder jämfört med 
de företagare som hade lyckats bygga de inre motiverade plattformarna. Det 
visade sig att företagare som inte hade förändrat sin tillväxtambition mellan 2010 
och 2013 hade upplevt signifikant fler tillväxthinder jämfört med de företagare 
som hade en förändrad tillväxtambition. Beroende på vilken tillväxtplattform 
företagarna tillhörde gick det att urskilja skillnader i vilken typ av hinder som 
företagarna beskrev. Till exempel handlade upplevda hinder för företagare i de 
yttre motiverade plattformarna framför allt om regler och attityder medan 
företagare som efterfrågade de inre motiverade tillväxtplattformarna beskrev 
hinder som istället var kopplade till dem själva såsom tidsbrist eller svårigheter att 
hitta rätt kompetens. Resultatet föranleder antagandet att företagare som befinner 
sig i olika stadier i livscykeln också har olika slags behov av stödjande åtgärder, 
vilket är studiens tredje forskningsfråga. För att pröva om det är på detta sätt 
ställdes i enkäten frågan: I vilken utsträckning behöver du följande för att företaget ska 
kunna växa? Frågan följdes av alternativen samarbete, bättre infrastruktur, 
marknadsföring, produktutveckling, finansiellt kapital, ny kompetens, 
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organiserade nätverksträffar, en jämnare fördelning av hushållsarbetet, samt fler 
anställda. Frågan analyserades med hjälp av logistisk regression och det visade sig 
att olika tillväxtplattformar efterfrågade olika slags åtgärder (se Figur 12). Till 
exempel så var marknadsföring och en jämnare fördelning av hushållsarbetet 
viktigast för företagare som tillhörde tillväxtplattformen att överleva. Däremot 
efterfrågade dessa företagare inte samarbete mm, då denna variabel var negativt 
signifikant för denna tillväxtplattform och det visade sig istället att det var 
företagare som tillhörde uppskattning och personlig utveckling som i en högre grad 
efterfrågade detta för att kunna etablera tillväxt i företaget. De företagare som 
tillhörde tillväxtplattformen stabilitet menade att finansiellt kapital var den 
viktigaste förutsättningen för att deras företag skulle kunna växa medan företagare 
som strävade efter att skapa arbete framförde behovet av fler anställda samt 
produktutveckling som nödvändiga åtgärder för tillväxt.  
 
Genom att vidga synen på tillväxt och låta begreppet inkludera såväl en 
kvantitativ som en kvalitativ ansats, så är det både möjligt att identifiera en 
omfattande tillväxtambition hos de företagande kvinnorna och att påvisa att dessa 
företagare upplever olika hinder och har olika behov av stöd beroende på var i 
livscykeln deras företag befinner sig. Det är därför viktigt att de som arbetar med 
företagsfrämjande handlingar förstår att en och samma åtgärd inte passar i alla 
företag utan att stödåtgärder måste anpassas till företagarens behov och upplevda 
hinder. Figur 12 visar ett första utkast på en livscykelmodell ur ett kvalitativt 
perspektiv där det framgår vad företagarna i huvudsak efterfrågar för att kunna 
etablera den kvalitativa tillväxtplattform de strävar efter.  
 

 
Figur 12. The life cycle in women-owned businesses 

Källa: Dalborg (2013, s. 14). 



66 

4.7 Summering av kapitlet 

De fyra delstudierna i avhandlingen, som resulterat i fem artiklar, undersöker 
olika faktorer i den entreprenöriella processen som anses inverka på kvinnor och 
mäns beslut att starta och driva företag. Tillsammans utgör delstudierna en grund 
för att försöka besvara avhandlingens fyra forskningsfrågor som lyder: 

1. Hur påverkar perceptuella variabler såsom risk, passion samt självtillit 
kvinnor och mäns beslut att starta företag?  

2. Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor och män som startar och driver 
företag? 

3. Hur ser företagande kvinnor på tillväxt? 
4. Hur skulle tillväxt i kvinnors företag kunna stimuleras genom företagets 

livscykel? 

Delstudien som resulterade i Artikel I, The role of self-efficacy in mediating the 
relationship between pull entrepreneurship and founder passion samt Artikel II, Risk 
perception matters: Why women’s passion may not lead to a business start-up, har 
genererat insikt i forskningsfråga nummer 1. I delstudien var respondenterna 
kvinnor och män som hade för avsikt att starta företag. Eftersom drygt hälften av 
de som ingick i studien också översatte denna intention till en faktisk företagsstart 
kunde vi urskilja faktorer som hade varit avgörande för såväl den bakomliggande 
passionen att starta som faktorer som kom att påverka det faktiska beslutet. 
Resultatet från delstudien visar bland annat att kvinnor och mäns riskuppfattning 
skiljer sig åt samt att detta får påverkar beslutet att starta företag. Den andra 
forskningsfrågan aktualiseras i såväl Artikel III, Gender equal entrepreneurship - 
prerequisite for regional competitiveness and innovativeness, som i Artikel V, The 
lifecycle in women owned businesses – from a qualitative growth perspective. Resultaten 
från de båda delstudierna visar att villkoren för att anskaffa finansiella medel ser 
olika ut beroende på om företaget drivs av en kvinna eller man detta trots att det 
finns en styrande politisk vilja som strävar efter jämställdhet i näringslivet. Artikel 
IV, Beyond the numbers: qualitative growth in women's businesses, utforskar hur 
företagande kvinnor betraktar tillväxt och resultaten från denna studie ligger 
därmed till grund för att besvara avhandlingens tredje forskningsfråga. Ett 
huvudsakligt resultat från denna studie är att tillväxt kan betraktas kvalitativt 
utifrån den bakomliggande motivationen för tillväxt samt att tillväxtmotivationen 
förändras när förutsättningar för tidigare tillväxtambition har uppnåtts. Slutligen, i 
Artikel V, The lifecycle in women owned businesses – from a qualitative growth 
perspective, analyseras kvinnors företag ur ett livscykelperspektiv utifrån den 
kvalitativa tillväxtansatsen som identifierades i Artikel IV. Syftet med studien var 
att identifiera om företagande kvinnor efterfrågar olika resurser i olika faser i 
livscykeln. Studien ligger därmed till grund för att försöka besvara den fjärde och 
sista forskningsfrågan.  
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION  

I detta kapitel kopplas resultaten från de fyra forskningsfrågorna samman genom 
en övergripande analys och diskussion. Samtliga artiklar ligger till grund för att 
uppfylla avhandlingens syfte som är att 1) identifiera och analysera faktorer som 
anses påverka att kvinnor och män startar och utvecklar företag samt 2) utveckla 
en förklaringsmodell som visar hur genusbundna föreställningar kring 
entreprenörskap, tillväxt och stödsystem kan utgöra hinder för ett jämställt 
företagande. Inledningsvis presenteras de huvudsakliga resultaten för 
forskningsfrågorna som presenterades i kapitel 1. Därefter syntetiseras resultaten i 
en övergripande analys där också genusbundna föreställningar kring 
entreprenörskap lyfts in i en modell lånad av Hedberg och Jönsson (1977) i syfte att 
visa hur dessa föreställningar kan utgöra hinder för ett jämställt företagande. 
 
5.1 Huvudsakliga resultat 

1. Hur påverkar perceptuella variabler såsom risk, passion samt självtillit kvinnor och 
mäns intention samt beslut att starta företag? 

Trots att tidigare forskning visar att perceptuella variabler har en viktig och 
avgörande inverkan när det gäller entreprenöriellt beteende samt att det också kan 
utgöra en viktig förklaring till varför kvinnor och män startar företag i olika 
utsträckning (Langowitz & Minniti, 2007), saknas det fortfarande forskning som 
visar de olika variablernas faktiska betydelse (Zhao et al., 2005). Till exempel anses 
passion kunna förklara såväl uthållighet som kreativitet och effektivitet i 
entreprenörskapet (Baum & Locke, 2004) men kunskapen om vad som ligger 
bakom en stark passion är däremot begränsad (Cardon et al., 2009). Självtillit och 
riskbeteende är två andra välbeforskade variabler inom entreprenörskaps-
forskningen som också anses ha ett starkt samband med viljan att skapa nya 
företag (Arenius & Minniti, 2005; Boyd & Vozikis, 1994; Zhao et al., 2005). 
Kunskapen om hur dessa variabler samverkar och påverkar det faktiska beslutet 
att starta företag behöver dock breddas (Barbosa et al., 2007; Krueger & Dickson, 
1994; Zhao et al., 2005). Ovanstående identifierade forskningsgap har utgjort 
bakgrunden till avhandlingens första forskningsfråga.  
 
Resultatet från delstudie 2 visade för det första att individernas passion för att 
starta företag hade en signifikant betydelse för huruvida ett företag faktiskt 
startade eller inte. Däremot kunde inga skillnader identifieras mellan de kvinnor 
och män som deltog i studien. För det andra visade resultaten att både kvinnorna 
och männen som ingick i studien ansåg sig ha en stor förmåga att driva företag, det 
vill säga de hade en hög entreprenöriell självtillit. Det gick inte att urskilja några 
könsskillnader i denna variabel, och inte heller visade sig variabeln ha någon 
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inverkan på huruvida respondenterna faktiskt startade ett företag eller inte. Detta 
forskningsresultat var förvånande eftersom tidigare forskning anser att en hög 
självtillit är en avgörande variabel för startbeslutet, och då i synnerhet i fråga om 
kvinnor (Fielden et al, 2003; Kirkwood, 2009; Langowitz & Minniti 2007; Wilson et 
al, 2007). Slutsatsen från detta forskningsresultat är att självtillit kan anses vara 
viktig för intentionen att starta företag, men kanske inte nödvändigtvis för själva 
startbeslutet. Den variabel som visade sig ha störst betydelse för startbeslutet var 
variabeln riskuppfattning. Då denna variabel ingick i de regressioner som utfördes 
visade det sig att det signifikanta sambandet som fanns mellan passion och 
beslutet att starta företag eliminerades. Vidare identifierades signifikanta 
skillnader i studien mellan kvinnorna och männens riskuppfattning och det visade 
sig att kvinnornas högre riskuppfattning eliminerade den annars så viktiga 
inverkan som passionen visade sig ha för beslutet att starta företag.  
 
Resultatet från delstudie 2 visade vidare att självtillit hade en förmedlande effekt 
för sambandet mellan möjlighetsmotiverat entreprenörskap och passionen att 
starta företag. Det vill säga sambandet mellan dessa två variabler blev starkare när 
variabeln självtillit ingick i analysen. Detta innebär att det inte direkt är själva 
möjligheterna i entreprenörskapet som leder till att utveckla passionen för att 
starta företag, istället verkar det vara så att det möjlighetsmotiverade 
entreprenörskapet leder till en ökad självtillit och att den blivande entreprenören 
utvecklar de kompetenser som krävs för uppgiften. Den ökade tron på sig själv är i 
sin tur en förutsättning för att passionen för uppgiften ska utvecklas. Den 
förmedlande inverkan som självtillit hade för passionen att starta företag var dock 
mycket starkare för männen som ingick i studien än för kvinnorna, vilket antyder 
att det är andra variabler än självtillit som ligger till grund för att stärka kvinnors 
passion att starta företag.  
 
2. Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor och män som startar och driver företag? 
Ett övergripande mål inom svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I detta mål inkluderas 
ekonomisk jämställdhet samt en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 
(Regeringskansliet, 2012). Tidigare studier visar att kvinnor tar ett större ansvar för 
det obetalda arbetet i hemmet, vilket begränsar den tid som de kan lägga ner i ett 
eventuellt företag (Jennings & McDougald, 2007; Robb & Watson, 2012). Liknande 
resultat erhölls från delstudie 4 som visade att företagande kvinnor som var i de 
tidigare faserna i livscykeln efterfrågade en jämnare fördelning av hemarbetet om 
företaget skulle kunna uppnå tillväxt. Trots att Sverige uppfattas som ett jämställt 
land påverkar alltså fortfarande en ojämn fördelning av hemarbete kvinnors 
möjlighet att driva företag.  
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Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för att starta och driva företag är det 
konstaterat i tidigare forskning att kvinnor har betydligt svårare att finansiera sina 
verksamheter än företagande män (Brush et al., 2006; Carter et al., 2007; Johansson 
& Malmström, 2012; Marlow & Patton, 2005; Tillväxtverket 2012; Verheul & 
Thurik, 2001). Vidare visar det sig att medel från stödsystemet snedfördelas ur ett 
könsperspektiv eftersom endast en bråkdel av dessa statliga pengar tillfaller 
företagande kvinnor (Nutek, 2007). Förklaringen som ges till detta är att samhällets 
intresse för företagande bottnar i ett sysselsättningsperspektiv och att detta 
påverkar stödsystemens utformning: “Vid prövning av ärenden om regionalt 
investeringsstöd ska det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks 
kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män” (Tillväxtverket, 2014). 
Samtidigt finns det en uttalad attityd hos de statliga myndigheterna att 
företagande kvinnor inte vill växa genom att anställa (Tillväxtverket, 2012).  
 
Bristande jämställdhet inom näringslivet är ett problem som återfinns i många 
svenska län och regioner. Detta har visat sig ha en stor påverkan på regionens 
attraktivitet, utveckling och innovationsförmåga (Danilda, 2012, von Friedrichs, 
2013, Regeringskansliet, 2012). För att kunna komma till rätta med denna 
problematik har regioner, regionförbund och länsstyrelser fått regeringens 
uppdrag att inkomma med en handlingsplan för “en ökad strategisk och långsiktig 
förståelse av hur ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen och 
genomförandet av det regionala tillväxtarbetet” (Regleringsbrev, 2012). I delstudie 
3 görs en genomgång av de projekt som har beviljats stöd inom den Europeiska 
Regionala Utvecklingsfondens programperiod 2007-2013 i ett län i Sverige. Det 
som var centralt i studien var att undersöka om de insatsbehov som pekats ut för 
en ökad jämställd näringslivsutveckling i länet hade fått genomslag i de beslutade 
projekten inom strukturfondsprogrammet. Studien visar att det utifrån ett 
könsperspektiv har skett en ojämn fördelning av de statliga projektmedlen samt att 
jämställdhetsfrågorna som skulle prioriteras hade fått väldigt lite uppmärksamhet 
i de genomförda projekten. Studien visar vidare att få nya företag hade startats 
under perioden trots en hög ambition samt att resurser i mycket lägre utsträckning 
hade fördelats till projekt som avsett att främja kvinnors nyföretagande. De fåtal 
projekt som faktiskt hade fokus på att främja kvinnors företagande visade sig ha 
påverkat nyföretagandet i en positiv riktning. Trots att regionerna kräver 
förnyelseprocesser verkar det som om finansieringsmönstret främst bidragit till att 
bevara befintliga strukturer. Kvinnors företagande dominerar branscher såsom 
tjänster, hälsa och turism. En riktad fördelning av medel till dessa “otraditionella 
branscher” skulle kunna få en positiv inverkan på regional förnyelse, särskilt i 
regioner utanför tätorterna. En slutsats som kan dras från studiens resultat är att 
uppmärksamma vikten av att ett genusperspektiv och att jämställdhetskriterier 
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arbetas in redan i utformningen av ett projekt för att få genomslagskraft. 
Slutsatserna från delstudie 3 visar att intentionerna i jämställdhetspolitiken är 
goda, men att de inte har resulterat i ett förändrat förhållningssätt. Vidare verkar 
det finnas en tendens i samhället att lyfta fram kvinnors företagande som särskilt 
prioriterat. Till exempel har programmet Främja kvinnors företagande fått stor 
uppmärksamhet. Utan adekvat faktaunderlag kan detta leda till uppfattningen att 
kvinnors företagande är särskilt gynnat trots att endast en bråkdel av befintliga 
resurser går specifikt till kvinnors företagande.  
 
3. Hur ser företagande kvinnor på tillväxt? 
Den traditionella synen på tillväxt och utveckling i företag grundar sig i ett 
kvantitativt perspektiv där uppmärksamheten framför allt har riktats mot att 
studera hur företagets storlek har förändrats från en tidpunkt till en annan 
(Davidsson, et al., 2006). Trots att det kvantitativa förhållningssättet till tillväxt har 
fått betydande kritik fortsätter detta synsätt att dominera i tillväxtlitteraturen, 
vilket också resulterar i att samhällets åtgärder för att skapa mer tillväxt utgår ifrån 
felaktiga antaganden (Achtenhagen et al., 2010). Ett tydligt exempel på detta är hur 
samhället utformar sina stödsystem för tillväxt där sysselsättningsperspektivet är 
centralt samtidigt som det finns en uttalad uppfattning om att kvinnor inte vill se 
ökad tillväxt i sina företag genom fler anställda (Tillväxtverket, 2012).  
 
Den övergripande forskningsfrågan i delstudie 1 var att studera hur kvinnor 
betraktar företagstillväxt. Resultaten från studien visar att tillväxt kan betraktas 
kvalitativt utifrån entreprenörernas motivation till att vilja se tillväxt i företaget. 
Fem olika kvalitativa tillväxtplattformar identifierades där tillväxt handlade om att 
överleva, få stabilitet, skapa arbete, få uppskattning samt personlig utveckling. 
Studien visade att företagarnas ambition i fråga om tillväxt var hög oavsett vilken 
tillväxtplattform som de tillhörde, att tillväxtmotivationen kan förändras och att en 
naturlig förändring var att byta från yttre motiverade till inre motiverade 
plattformar när byggstenarna i tidigare plattformar var etablerade och säkrade, 
samt att variabler såsom vinst och ägarandel i företaget kunde förklara en sådan 
förflyttning. Det studien framför allt visar är hierarkin mellan de olika 
tillväxtplattformarna. Tillväxt i form av ökat antal anställda kan komma ifråga 
först när förutsättningarna för detta har etablerats. I ett första steg måste företaget 
uppnå lönsamhet och ge en försörjningsmöjlighet för företagaren. Detta kräver att 
företagaren säkrar de grundläggande tillväxtplattformarna. Innan företagarna 
vågar sträva mot fler anställda i företaget måste de uppnå egen försörjning samt 
stabilitet i företaget som utgör en bas för att kunna anställa. När de här två 
grundläggande tillväxtplattformarna är etablerade efterfrågar entreprenörerna en 
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annan slags tillväxt. Det kan handla om att skapa arbete, men också om att erhålla 
ett gott rykte och uppskattning samt personlig utveckling. 
 
4. Hur kan tillväxt i kvinnors företag stimuleras genom företagets livscykel?  
Tidigare forskning visar att företag under sin livstid är i behov av olika resurser för 
att de ska kunna växa (Flamholtz, 1995; Greiner, 1972; Keller, 2011; McKelvie & 
Wiklund, 2010). För att ta tillvara på företagens utvecklingspotential satsas årligen 
miljardbelopp på företagande (Lundström & Stevenson, 2005; Tillväxtanalys, 
2011). Det har visat sig att kvinnors företag endast erhåller en bråkdel av dessa 
statliga finansiella medel som syftar till att utveckla befintliga företag (Nutek, 
2007). En förklaring till detta är att kvinnors företag inte betraktas som 
tillväxtföretag (Tillväxtanalys, 2010). Vidare förutsätter dagens företagsstöd att en 
sysselsättningsökning ska kunna påvisas för att stödet ska beviljas.  
 
Resultaten från Artikel IV, Beyond the numbers: Qualitative growth in women’s 
businesses, utmanar tidigare forskningsresultat som menar att kvinnor inte vill se 
anställningstillväxt i sina företag. Studien visar att kvinnor visst vill växa genom 
ökad sysselsättning men att detta kräver att byggstenar i tillväxtplattformarna 
överlevnad samt stabilitet är etablerade och säkrade. Eftersom kvinnors företag 
endast erhåller en marginell andel av dagens företagsstöd lyckas de inte säkra de 
förutsättningar som krävs i de första tillväxtplattformarna och därmed kvalificerar 
de sig inte heller i någon större utsträckning för dagens stödsystem. Delstudie 4 tar 
avstamp i ovanstående problematik. Resultatet från studien visar att det 
kvalitativa tillväxtperspektivet kan betraktas ur ett livscykelperspektiv där tid, 
förutom tidigare identifierade variabler, förklarar vilken tillväxtplattform 
företagarna efterfrågar. Resultaten visar vidare att det framför allt är i de 
grundläggande plattformarna, överlevnad och stabilitet, som olika hinder för 
tillväxt lyfts fram och att det förefaller svårt och tar tid att säkerställa de 
byggstenar som dessa tillväxtplattformar kräver. Vidare visar resultaten från 
studien på signifikanta skillnader vad gäller vilka stödbehov som företagarna 
efterfrågar beroende på vilken tillväxtplattform de försöker säkerställa. I den första 
plattformen överlevnad framhåller företagarna att de för att kunna se tillväxt i sina 
företag är beroende av att kunna lägga ner mer tid på sitt företag samt att det 
förutsätter en mer jämställd fördelning av arbetet i hemmet. Marknadsföring lyfts 
också fram som viktig för att bygga denna tillväxtplattform. I nästa plattform, 
stabilitet, efterfrågar företagarna kapital för att kunna fortsätta växa. När det gäller 
tillväxtplattformen att skapa arbete är det en ökning i antalet anställda som 
eftersträvas. Slutligen, för tillväxtplattformarna uppskattning och personlig 
utveckling gick det inte att urskilja stödbehov som signifikant skiljde sig från 
övriga plattformars behov, men det förefaller som om hjälp med nätverkande, 
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samarbete samt att bilda allianser utgjorde ett gemensamt behov för dessa 
företagare. Slutsatserna i studien är att det är viktigt att stödja företagande i olika 
skeden i livscykeln samt att olika stadier kräver olika typer av stöd, vilket är 
förenligt med tidigare forskning.  
 
 
5.2 Konsekvenser av entreprenörskapets manliga prägel 

Det sätt som vi talar, som vi beskriver, som vi avbildar ett fenomen ligger till 
grund för hur vi sedan tolkar verkligheten, det vill säga vilka myter som existerar 
eller hur metasystemet ser ut (Hedberg & Jönsson, 1977). Kvinnor är och har alltid 
varit företagsamma (Nilsson, 2009, s. 10), men eftersom kvinnor historiskt sett inte 
själva tilläts driva företag så blev det underförstått en självklarhet att 
entreprenören och företagaren var en man. I kapitel 2 ges en översiktlig 
beskrivning av hur detta har resulterat i entreprenörskapets manliga prägling 
vilket i sin tur leder till att företag som inte startas och drivs av män måste 
tydliggöras som kvinnors företag. Detta eftersom entreprenörskap och företagande 
med automatik för tankarna till något som först och främst tillhör männens värld 
(Sundin, 2009). En allmän fråga kan vara om detta utgör ett problem och om det 
egentligen spelar någon roll att entreprenörskapet präglas av en manlig norm då ju 
majoriteten av dagens företagare faktiskt är män. Genom att analysera resultatet 
från de fyra delstudierna och pröva dem mot de föreställningar kring 
entreprenörskap och företagande som redogjordes för i kapitel 1 och 2 är avsikten 
att visa hur genusbundna myter kan utgöra hinder för ett jämställt företagande, 
vilket är avhandlingens andra delsyfte. Hedberg och Jönssons (1977) modell, The 
interplay among realities, strategies, and myths, (Figur 5) används som analysverktyg 
för att illustrera hur detta sker. Modellen delas upp i tre steg: (i) Först visas vilka 
tolkningar av verkligheten, det vill säga myter, som för närvarande råder i 
företagsvärlden, (ii) sedan avslöjas att några av dessa myter inte längre utgör 
relevanta tolkningsbilder av verkligheten utan att de istället kan uppfattas som 
villfarelser, (iii) och slutligen framförs behovet av nya tolkningar av verkligheten 
och därtill hörande strategier som kan leda till ett mer jämställt företagande.  
 
I avsnitt 2.1.2, presenterades tre exempel på hur entreprenören/ företagaren 
beskrivs och återges i nutida forskning. Det första exemplet var lånat från 
Braunerhjelm et al. (2012) som valt att paketera sin produkt: Entreprenörskap i 
Sverige, 2012 med bilden av en ung surfande man i kostym. Det andra exemplet var 
hämtat från Landström (2005) som liknar entreprenören vid ett enormt och 
svårfångat djur, av hankön. Det tredje exemplet illustrerade rådande attityder 
kring kvinnors företag där det lyfts fram att ”kvinnor är i fel branscher” samt att 
kvinnor som ger sig in i männens domäner är mer ”driftiga och nytänkande”. En 
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tolkning av detta kan vara att entreprenören fortfarande först och främst ses som 
en man vilket kräver att kvinnors företagande könsmärks samt beskrivs som något 
annat (se Ahl, 2002). I avhandlingen visas att nutida teorier vidare lyfter fram att 
kvinnor måste gå igenom en förändringsprocess för att bli jämställda med männen 
i företagsvärlden. För det första måste de själva tro på sin förmåga att driva 
företag, det vill säga öka sin entreprenöriella självtillit (se till exempel Dickerson & 
Taylor, 2000; Fielden et al., 2003; Kirkwood, 2009). För det andra uppmanas 
kvinnor att våga mer, eftersom det i teorin lyfts fram att riskfaktorer inverkar 
negativt på kvinnors beslut att starta företag (Karakowsky & Elangovan, 2001;. 
Kelley et al., 2011; Sexton & Bowman-Upton, 1990; Weber et al., 2002; Zinkhan & 
Karande, 1991). Ronsten (2013, s. 15) menar till exempel: ”Att man vill och vågar, 
det är det viktigaste. DU själv måste ha den drivkraften och viljan att våga, även 
om andra människor i din omgivning avråder eller inte stöttar dig. Den som vågar, 
vinner!”  
 
Eftersom entreprenörskap och företagande anses som viktigt för ett lands 
utveckling och välstånd pågår kontinuerligt åtgärder för att främja det samma. Ett 
kriterium för att få ta del av dagens stödsystem är att företagandet ska leda till 
ökad sysselsättning i regionen (Tillväxtverket, 2014) och som tidigare visats anses 
kvinnor vara mindre benägna att vilja se sysselsättningstillväxt i sina företag 
(Tillväxtverket, 2012). För att bryta den könssegregeringen som föreligger i 
företagsvärlden pågår sedan en lång tid tillbaka ett jämställdhetsarbete som syftar 
till att uppnå en jämn representation av kvinnor och män som startar och driver 
företag (Blomberg, et al., 2011). Trots att arbetet fortgått sedan länge så verkar det 
vara svårt att få till en förändring i samhället och en vanligt förekommande 
föreställning kring detta är att Sverige redan är jämställt (Furst-Hörte & Isaksson, 
2007) samt att de främjande åtgärder som framtagits för att öka kvinnors 
företagande ger resultat eftersom kvinnors företagande ansetts ha ökat i snabb takt 
sedan 1990-talet (se avsnitt 2.2.5).  
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Med utgångspunkt i de teorier som redovisades i kapitel 1 och 2 illustreras i Figur 
13 en sammanfattande bild av de rådande myter i företagsvärlden som 
identifierats i avhandlingen. Som tidigare nämnts i kapitel 3.6 använder Hedberg 
och Jönsson (1977) mytbegreppet för att beskriva hur verkligheten tolkas. Det 
innebär att mytbilden kan vara såväl falsk som sann. En del myter går det att slå 
hål på, andra ej. ”[…] so long as ruling myths remain unchallenged, they provide 
the interpretations of reality” (Hedberg & Jönsson, 1977, s. 91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Rådande myter kring entreprenörskap och företagande (bearbetning av Hedberg 
& Jönsson, 1977). 

Myterna, det vill säga tolkningen av verkligheten, ligger till grund när samhället 
ska formulera sina strategier för framtiden (Hedberg & Jönsson, 1977). Det är 
därför viktigt att slå hål på de myter som inte längre kan anses utgöra relevant 
tolkning av verkligheten, det vill säga att avslöja de myter som kan betraktas som 
villfarelser samt lyfta fram behovet av nya tolkningar av verkligheten. I 
avhandlingen visas varför några av ovanstående myter kan förkastas som 
villfarelser. Framför allt är det genussystemets två grundläggande logiker, 
isärhållandet av könen samt föreställningen av det manliga som norm som leder 
till dessa villfarelser (se Hirdman, 1988). Eftersom kvinnors entreprenörskap 
könsmärks leder detta till att det betraktas som något annat än mäns 
entreprenörskap (vilket förövrigt aldrig behöver könsmärkas) och en dikotomi 
mellan dessa två ”entreprenörskap” uppstår (ibid.). I nedanstående avsnitt visar 
jag hur resultaten från de olika delstudierna hjälper till att underminera rådande 
metasystem, det vill säga att jag visar varför befintliga myter kan anses ha 
svagheter och istället betraktas som villfarelser, vilket i sin tur frammanar behovet 
av nya tolkningar (Hedberg & Jönsson, 1977).  

MYTER 
          Företagsvärlden består av 
entreprenörer, företagare och 
kvinnor som driver företag. 

         Entreprenören (mannen) har självtillit 
och vågar samt 

driver tillväxtföretag 
som är stödberättigat. 

Genom att specifikt främja kvinnors företagande 
utjämnar jämställdhetspolitiken skillnader 

Förd politik skapar sysselsättning och ger välfärd! 



75 

5.3 Okunskap, myter och avslöjandet av gamla villfarelser 

Forskningen om kvinnors företagande utgör ett relativt ungt forskningsområde 
och det är först i början av 1990-talet som forskningen kom igång på allvar (Brush, 
1992; Sundin & Holmquist, 1989). Detta faktum innebär att ren okunnighet kan 
antas vara förklaringen till acceptansen av tidigare rådande myter och den obalans 
mellan kvinnor och mäns företagande som detta har resulterat i. Dessvärre har 25-
års forskning endast marginellt lyckats bryta denna obalans trots att kunskapen 
om hur entreprenörskapets manliga prägel lägger hinder för ett jämställt 
företagande sedan länge är känd (Sundin, 2002; Ahl, 2002/2004). Hedberg och 
Jönsson (1977) menar att strategiförändringar kan äga rum först när verkligheten 
anses förändrad eller då rådande myter inte längre anses ge en avbild av 
verkligheten. Resultaten från avhandlingens delstudier beskriver en delvis annan 
”verklighet” än den som det går att läsa om i teorin. Nedan avslöjas, med stöd av 
resultaten från delstudierna, några av de myter som inte längre utgör 
tolkningsbilder av verkligheten utan som istället kan uppfattas som rena 
villfarelser (ii), se Figur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Villfarelser. 

 
Villfarelse 1: Kvinnor måste få bättre självtillit! 
Tidigare forskning visar att självtillit har ett starkt samband med entreprenörskap 
samt att bristen på självtillit kan vara en orsak till varför kvinnor inte startar 
företag i samma utsträckning som män (Dickerson & Taylor, 2000; Fielden et al., 
2003; Kirkwood, 2009). Resultaten från delstudie 2 visar dock att både kvinnor och 
män som har en passion att starta företag också besitter en stark tro på sig själva att 
klara av denna roll, det vill säga att de har en hög entreprenöriell självtillit. Denna 
självtillit verkar dock ha ett starkare samband med intentionen att vilja starta ett 
företag än att faktiskt starta ett företag. Resultatet från studien visar vidare att 
självtillit kan anses förmedla sambandet mellan möjlighetsmotiverat 

1. Kvinnor måste få bättre självtillit. 

2. Kvinnor måste våga. 

3. Kvinnor driver inte tillväxtföretag. 

4. Kvinnors företag är särskilt prioriterade. 

5. Jämställdhetspolitiken ger avtryck. 

6. Förd strategi har varit framgångsrik! 

VILLFARELSER 
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entreprenörskap och passionen för att starta företag, men att detta samband är 
starkare för de blivande företagande männen. Det vill säga, kvinnors passion för 
att driva företag verkar stärkas av andra faktorer än självtillit. En förklaring till 
detta kan ha att göra med att kvinnor har svårigheter att förlika sig med rådande 
entreprenörskapskaraktär och att de därför 
använder sin förmåga till aktiviteter som bättre 
överensstämmer med den egna självbilden. (Eccles, 
1994). Resultaten från delstudie 2 förkastar myten 
om att kvinnor behöver bättre självtillit för att starta 
företag i en högre utsträckning, däremot indikerar 
resultatet att bilden av entreprenören kan behöva 
förändras så att fler kan känna igen sig i denna 
karaktär (Figur 15).  
 Figur 15. Att känna sig som… 

 Källa: B.F.R. (2014). 

Villfarelse 2: Kvinnor måste våga!  

Risktagande har sedan länge betraktats som en kritisk variabel för att förstå 
entreprenörskap (Mills & Pawson, 2012) och entreprenören beskrivs ofta som 
modig, riskvillig, självsäker, vågad och viljestark (Ahl, 2006). Vidare anses 
kvinnors lägre riskbenägenhet utgöra en förklaring till varför de startar företag i en 
lägre utsträckning än män, vilket resulterar i uppmaningar till kvinnor att våga 
mer (Ronsten, 2013). Figur 16 är hämtad från Veckans affärer (Fjällborg, 2011) och 
föranleder att tro att företagaren på bilden vågar ta risker. Artikeln handlar dock 
inte om detta utan beskriver istället hur en affärsidé växte fram ur ett konkret 
marknadsbehov. Bjerke (1989, s. 537) menar att det är befängt att lyfta fram 
entreprenören som en som tycker om att ta risker. “De entreprenörer jag känner 
skulle beskriva sådana personer som idioter”. Resultatet från delstudie 2 visar att 

riskuppfattning påverkar beslutet att starta 
företag, men att det inte handlar om att ta mer risk 
(Busenitz, 1999) eller att män kan anses vara mer 
riskvilliga än kvinnor (Karakowsky & Elangovan, 
2001). Istället handlar det om att kvinnors högre 
riskuppfattning eliminerar den annars så starka 
effekten som passionen har på beslutet att starta 
företag. Att kvinnor måste våga mer är således en 
myt som kan förkastas. En viktigare fråga att söka 
svar på är därför: Varför har kvinnor och män olika 
riskuppfattning vad gäller beslutet att starta företag? 
 

Figur 16. Vi som vågar 

Källa: Fjällborg (2011).  
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Villfarelse 3: Kvinnor driver inte tillväxtföretag!  
Den traditionella synen på tillväxt och utveckling i företag grundar sig i ett 
kvantitativt perspektiv där framför allt en ökning i antalet anställda premieras. 
Flertalet forskningsstudier påvisar att kvinnor inte driver ett tillväxtföretag i 
samma utsträckning som män (Cliff, 1998; Davidsson, 1989; Tillväxtanalys, 2010; 
Fleck et al., 2011; Morris et al., 2006; Orser & Hogarth-Scott, 2002; Shaw et al., 2009; 
Still & Timms, 2000). Förklaringen till detta anses vara att kvinnor driver företag i 
branscher med låg tillväxt (Brindley, 2005), att de inte har samma ambition (Fisher, 
2006) eller att de faktiskt inte har samma villkor som männen har (Verheul & 
Thurik, 2001). Resultatet från delstudie 1 visar att kvinnor visst driver 
tillväxtföretag, men att det finns en hierarki i den tillväxtmotivation som uttrycks 
och att en viss form av tillväxt (den som efterfrågas av samhället) först kan komma 
ifråga när förutsättningar i tidigare tillväxtplattformar är säkrade och etablerade. 
Därmed kan myten att kvinnor inte driver tillväxtföretag förkastas. 
 
Villfarelse 4: Kvinnors företag är särskilt prioriterade!  
“Sverige behöver fler och växande företag. Jag är övertygad om att kvinnor har 
lika många goda företagsidéer som män, och Sverige behöver tillvarata kapaciteten 
i hela befolkningen” (Olofsson, 2011). Av denna anledning har regeringen de 
senaste åren satsat öronmärkta pengar på just åtgärder som ska främja kvinnors 
företagande (Tillväxtanalys, 2014). Det sammanlagda stödet som går till kvinnors 
företagande är dock blygsamt och utgör endast en bråkdel av det totala stödmedel 
som avser att främja entreprenörskap och småföretagande (Tillväxtanalys, 2011). 
Trots detta väcker de särskilda stödåtgärder som framtagits för att främja kvinnors 
företagande kritik (SvD, 2012), vilket kan ha att göra med att stöd till mäns företag 
hålls dolt medan “ […] stöd till kvinnors företagande görs “översynligt” och 
ifrågasätts” (Johansson, 2007, s. 132). En frågeställning att ta med sig i framtida 
forskning är huruvida riktade företagsinsatser är rätt väg att gå eller inte för att få 
till stånd ett jämställt företagande. Att kvinnors företagande är särskilt prioriterat 
är dock en myt som med hjälp av avhandlingens resultat kan förkastas. 
 
Villfarelse 5: Jämställdhetspolitiken ger avtryck i samhället! 
För att kunna komma till rätta med problematiken kring bristande jämställdhet har 
regioner, regionförbund och länsstyrelser fått regeringens uppdrag att inkomma 
med en handlingsplan för “en ökad strategisk och långsiktig förståelse av hur ett 
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen och genomförandet av det 
regionala tillväxtarbetet” (Regleringsbrev, 2012). En förhoppning är att förd politik 
ska resultera i en mer rättvis fördelning av till exempel strukturfondsmedel. 
Resultaten från Artikel III, Gender equal entrepreneurship - prerequisite for regional 
competitiveness and innovativeness?, visar dock att det utifrån ett genusperspektiv 
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har skett en ojämn fördelning av statliga projektmedel samt att de 
jämställdhetsfrågor som skulle prioriteras hade fått väldigt lite uppmärksamhet i 
de genomförda projekten. Intentionerna i jämställdhetspolitiken är goda, men 
föreställningar kring att de också ger avtryck i samhället har genom delstudie tre 
visat sig vara en myt som kan förkastas. 
 
Villfarelse 6: Förd strategi har varit framgångsrik, det vill säga kvinnors 

nyföretagande ökar i snabb takt! 
Kvinnors andel av nyföretagandet har ökat. I början av 90-talet uppgick kvinnors 
andel av det totala företagandet till ca 20 procent, motsvarande andel 2012 är 31 
procent, vilket kan indikera att skillnaden mellan andelen företag som startas av 
män och kvinnor stadigt minskar och att kvinnors företagande är ett snabbväxande 
fenomen. Detta är dock inte riktigt sant, för alltsedan slutet av förra seklet har 
kvinnors andel av nyföretagandet legat kring 30 procent av det totala 
nyföretagandet (Holmquist & Sundin, 2002). I Tillväxtverkets (2012, s. 11) senaste 
rapport om kvinnor och mäns företagande lyfts dock ökningen av kvinnors 
nyföretagande fram explicit: “Figuren visar att antalet nystartade företag har haft 
en positiv utveckling i alla de jämförda grupperna sedan år 1994. Utvecklingen 
följer samma mönster i stort, däremot är ökningen (procentuellt sett) högre för de 
företag som startades av kvinnor”. Genom att studera den procentuella 
förändringen från år till år i Figur 3 kan ovanstående myt förkastas.  
 
 
5.4 Behovet av nya tolkningar av företagsvärlden 

Avsikten med föregående kapitel har varit att åskådliggöra en del av de 
föreställningar, eller myter, som råder i företagsvärlden. Med stöd av 
avhandlingens fyra delstudier har jag visat varför vissa av dagens myter kring 
entreprenörskap och företagande kan förkastas och därmed betraktas som 
villfarelser. Genom att avslöja missanpassningen mellan rådande myter och 
verkligheten är avsikten att frammana behovet av strategiförändringar som ett led 
för att uppnå samhällets mål om ett jämställt företagande, för så länge som 
rådande myter får existera överbryggar befintliga strategier gapet som finns 
mellan myter och verklighet, dels genom att inhämta information ifrån myterna 
samt att filtrera bort signaler från verkligheten som misstämmer med det som 
myterna representerar. På detta sätt reduceras osäkerhet och genom den 
filtrerande funktionen förhindras de förändringar som annars skulle kommit till 
stånd, myterna tillåts med andra ord ”skapa” den verklighet som de beskriver 
(Hedberg & Jönsson, 1977).  
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I Figur 17 presenteras ett förslag på hur identifierade villfarelser, det vill säga 
avslöjade svagheter i rådande metasystem, kan ligga till grund för nya tolkningar 
av verkligheten samt att dessa nya tolkningar skapar ett behov av nya strategier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Samspelet mellan verklighet, strategier, myter och villfarelser (bearbetning av 
Hedberg & Jönsson, 1977). 

Med stöd av avhandlingens resultat menar jag att det framför allt handlar om att 
försöka undvika isärhållningen av könen där könsmaktssystemet håller mannen 
som norm, vilket leder till att kvinnor anses ha ett avvikande agerande. Detta 
innefattar även att tolkningen av entreprenörskapet som en dikotomi (Kvinnors 

MYTER 
               Entreprenören/företagaren är en man 

är en individ 
som har självtillit och vågar 

som kan och vill  
som driver tillväxtföretag 

som är stödberättigat  
Jämställdhetspolitiken utjämnar skillnader            
som skapar sysselsättning och ger välfärd!     

 

1. Kvinnor måste få bättre självtillit. 

2. Kvinnor måste våga. 

3. Kvinnor driver inte tillväxtföretag. 

4. Kvinnors företag är särskilt prioriterat. 

5. Jämställdhetspolitiken ger avtryck.  

6. Förd strategi har varit framgångsrik! 

  VILLFARELSER 

1  

STRATEGIER 

Ett stödsystem som ska stötta alla tillväxtföretag 

Öronmärkta pengar till kvinnors företag (2 %) genom 

rättvis fördelning 

 2 

VERKLIGHET 
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företagande versus Entreprenörskap och Företagande) måste utmanas eftersom 
resultaten från avhandlingen visar hur denna myt skapar strukturer och 
stödsystem som främjar entreprenörskap ur ett icke jämställt perspektiv. I 
modellen ger jag förslag på tolkningar av verkligheten som för det första undviker 
att könsmärka entreprenörskapet samt för det andra utgår ifrån att alla företag kan 
vara potentiella tillväxtföretag som skapar sysselsättning och ger välfärd. 
 
Sammanfattningsvis illustrerar Figur 17 samspelet över hur rådande myter (i) kan 
avslöjas som felaktiga tolkningar av verkligheten, det vill säga att de är villfarelser 
(ii) och hur denna identifierade missanpassning mellan myter och verklighet 
triggar igång ett behov av nya myter och strategier (iii). Detta ska enligt  
Hedberg och Jönsson (1977) betraktas som en gradvis förändringsprocess där det 
gamla systemet undermineras på grund av att dess svagheter identifieras.  
 
 
  



81 

6. SLUTSATSER OCH BIDRAG 

I detta kapitel presenteras avhandlingens slutsatser samt ges förslag på framtida 
forskningsinriktningar vilka har baserats på resultaten från de fem individuella 
artiklarna som innefattats av detta forskningsprojekt. 
 
6.1 Översikt av generella slutsatser 

Avhandlingen har syftat till att identifiera och analysera faktorer som anses 
påverka att kvinnor och män startar och utvecklar företag i olika utsträckning, det 
vill säga att kvinnor startar färre och mindre företag än männen. Det visade sig 
finnas olika föreställningar kring detta. En vanligt förekommande förklaring är att 
kvinnor på ett eller annat sätt avviker från männens företagarbeteende och att det 
därför krävs en förändring hos kvinnorna för att företagandet ska kunna bli 
könsneutralt. Jag har i avhandlingen försökt att lyfta fram några av dessa 
tolkningar, eller myter, av företagsvärlden. Jag vill också belysa att vissa av dessa 
myter är osanna. Vetskapen om att företagsvärlden är uppbyggd kring ett antal 
förlegade myter är ingen ny kunskap. Detta och dess negativa konsekvenser har 
lyfts fram i tidigare forskningsrapporter (se till exempel Brush et al., 2002, Nilsson, 
2002). Trots detta har myterna en förmåga att hänga sig kvar, vilket kan ha sin 
förklaring i att myterna inte bara är att betrakta som passiva avbilder av 
verkligheten utan istället också aktivt hjälper till att befästa denna verklighet. 
(Hedberg & Jönsson, 1977). Holmquist och Sundin (2002, s. 191) uttrycker det på 
följande sätt: ”myter tycks lika svåra att ändra som ekonomiska och sociala 
strukturer”. Ändå är det genom att ihärdigt påvisa svagheterna i det befintliga 
systemet som förändringar till slut kan äga rum och leda till nya tolkningar av 
verkligheten och därmed behovet av nya strategier (Hedberg & Jönsson, 1977). 
Nedan redovisas hur dessa villfarelser påverkar såväl teori som praxis. 
 
Den första villfarelsen kring entreprenörskap handlar om självtillit. Tidigare 
forskning har visat på betydelsen av självtillit för att starta företag och kvinnors 
bristande självtillit anses utgöra en orsak till varför kvinnor startar företag i lägre 
utsträckning. Resultatet från avhandlingen visar att det inte är brister i självtillit 
som leder till att kvinnor startar företag i lägre utsträckning. De blivande 
företagarna som utgör respondenter i delstudie 2 ansåg sig alla ha mer än 
tillräckligt med entreprenöriell förmåga för att starta och driva företag och det var 
inte denna variabel som visade sig avgörande för huruvida ett företag startade 
eller inte. Detta innebär att främjande åtgärder som syftar till att öka kvinnors 
självtillit inte med automatik kommer att leda till fler företag startade av kvinnor 
eftersom kvinnor som ser företagandet som en potential redan anser sig ha den 
entreprenöriella förmåga som krävs. Däremot visade resultaten från Artikel II att 
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självtillit var viktigt för att utveckla en passion för entreprenörskap. Tidigare 
forskning har sedan länge identifierat att passionen är viktigt för entreprenörskap 
men kunskap kring vad som understödjer passion har varit begränsad och ett 
intuitivt antagande är att det räcker med att se möjligheter i entreprenörskapet för 
att också utveckla en passion för det. Resultatet från Artikel I visar istället att det är 
individens självtillit som är betydelsefull för att utveckla passionen. Genom att se 
möjligheter med entreprenörskapet utvecklar individer sin förmåga att hantera de 
uppgifter som företagandet kräver och på detta sätt utvecklas också en passion för 
att starta företag, det vill säga att självtillit förmedlar sambandet mellan 
möjlighetsbaserat entreprenörskap och passion. Detta samband visade sig dock 
vara svagare för kvinnorna som ingick i studien än för männen, vilket indikerar att 
andra faktorer än självtillit stärker kvinnors passion för entreprenörskap. 
Entreprenörskapets manliga prägling skulle kunna utgöra en förklaring till detta 
resultat. Tidigare forskning visar att individer lägger ner mer energi på uppgifter 
som antingen är förenliga med den egna självbilden eller leder till att denna 
självbild stärks; det vill säga att det finns ett incitament för att engagera sig. Om 
kvinnor inte kan identifiera sig med den givna bilden av entreprenören är det 
troligt att de gör andra karriärval. Det verkar med andra ord vara viktigare att få 
till stånd en förändrad bild av entreprenören, som fler kan identifiera sig med, än 
att försöka stärka självtilliten för uppgiften. Insikten om detta är väsentligt för 
stödsystemet. 
 
Den andra villfarelsen handlar om risk och att våga. Resultaten från Artikel II visar 
att den riskpreferens som blivande företagare har också påverkar det faktiska 
beslutet att starta företag samt att kvinnors riskuppfattning skiljer sig från mäns. 
Att kvinnor måste våga mer är en villfarelse. Det främjande systemet bör istället 
identifiera faktorer som orsakar att kvinnor och män har olika riskuppfattning och 
istället sträva efter att män och kvinnors riskuppfattning blir lika. Det har visat sig 
att stödsystemet har en avgörande roll i det slutliga beslut som fattas av de 
potentiella entreprenörerna. Det är därför viktigt att stödsystemets rådgivande 
personer inser vilken påverkan som deras konsulterande faktiskt har samt vikten 
av att kvinnor och män behandlas lika. Eftersom riskfaktorer har visat sig ha en 
stark inverkan på vilket startbeslut som fattas bör främjande program lämna 
utrymme för sådana frågor. 
 
Den tredje villfarelsen är att kvinnor inte driver tillväxtföretag. Denna villfarelse 
leder bland annat till att kvinnor inte kvalificerar sig till de stödsystem som finns 
tillgängliga eftersom deras företagande inte anses leda till regional utveckling och 
ökad sysselsättning. I Artikel IV visas varför detta är en villfarelse och att kvinnor 
visst driver tillväxtföretag samt att det handlar om att bygga förutsättningar för 
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tillväxt genom olika övergripande tillväxtplattformar. Den tillväxtdefinition som 
samhället uttrycker som den ”rätta” och som bottnar i ett kvantitativt perspektiv, 
det vill säga ökad sysselsättning, kan dock komma ifråga först då förutsättningar 
för detta är etablerade. I ett kvalitativt tillväxtperspektiv handlar det först om att 
skapa försörjning för överlevnad i företaget. Sedan är tillväxtambitionen att uppnå 
stabilitet. När dessa två grundförutsättningar är säkrade efterfrågas en 
sysselsättningstillväxt. För att kunna etablera de olika tillväxtplattformarna har 
företagarna olika behov av resurser och kompetens. Det finns ett stort intresse runt 
om i världen för hur kvinnors företagande ska kunna stödjas och främjas (Greene, 
Brush & Gatewood, 2006). Resultaten från Artikel IV visar att företagare som 
befinner sig på olika tillväxtnivåer också har olika behov av resurser och 
kompetens och att politiska åtgärder som bygger på en bred och enhällig taktik 
därför blir problematisk.  
 
Föreställningen om att kvinnors företagande är prioriterat utgör avhandlingens 
fjärde villfarelse. De senaste åren har programmet främja kvinnors företagande 
beviljats mellan 50 -100 miljoner kronor per år med bakgrunden att ”för få kvinnor 
startar företag och driver växande företag” (Tillväxtanalys, 2014). Dessa stöd har 
ifrågasatts och kritiserats trots att de endast utgör en bråkdel av det totala 
företagsstöd som årligen fördelas ut i Sverige. Kvinnors andel av de totala 
företagsstöden står vidare inte i proportion till den andel företag som de faktiskt 
bedriver. Detta faktum slår dock stödsystemet ifrån sig och menar istället att 
kvinnor bedriver verksamheter som inte är stödberättigande. Kanske skulle 
jämställdhetspolitiken få större genomslag om befintliga stödsystem fördelades 
mer rättvist och utifrån kriterier där alla branscher som kan påvisa långsiktig och 
stegvis tillväxt var stödberättigade.  
 
Den femte villfarelsen som lyfts fram i avhandlingen handlar om föreställningen 
om att jämställdhetspolitiken ger avtryck i samhället. Artikel III visar på vikten av 
en hög medvetenhet om genus och dess effekter för att kunna påverka etablerade 
normer och attityder som reglerar förutsättningarna för ett jämställt företagande. 
Ett av de viktigaste målen med EU:s strukturfonder i det studerade området var att 
uppmuntra nyföretagande samt få till stånd en attitydförändring till företagande 
för att på så sätt få till stånd en regional förnyelseprocess. För att förverkliga detta 
hade ett nytänkande behövts där olika idéer och okonventionella branscher hade 
kunnat ges stöttning, framför allt för att införliva företagande kvinnor i systemet, 
även om sådana insatser hade varit utmanande mot etablerade normer och 
attityder i regionen. Istället visade det sig att finansieringsmönstret främst bidragit 
till att bevara befintliga strukturer trots att regionen krävde förnyelseprocesser. 
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Intentionerna i olika jämställdhetspolitiska åtgärder är ofta ambitiösa men de 
resulterar inte alltid i ett förändrat förhållningssätt.  
 
Den sjätte och sista villfarelsen som avhandlingen vill belysa är föreställningen om 
att befintlig strategi är framgångsrik. Det är framför allt denna myt som hindrar 
nya strategier att ta plats trots att den har fått regera allt för lång tid. Redan i början 
av 2000-talet skrev Holmquist och Sundin (2002, s. 193) ”Vi har med viss förvåning 
följt den bild som målas upp av kvinnors företagande som ett just nu 
snabbväxande fenomen”. Kvinnors nyföretagande ökade snabbt i början av 1990-
talet, från att ha uppgått till ungefär en femtedel av det totala företagandet till att 
utgöra var tredje företagsstart i slutet av 1990-talet. Denna nivå har sedan 
bibehållits och att anse att kvinnors företagande ökar i en snabb takt är därför att ta 
i eftersom den procentuella andelen har varit i stort sett konstant åtminstone de 
senaste 15 åren. En felaktig beräkning gör också Fölster och Wikner (2007, s. 3) då 
de skriver att ”om 80 år är lika många kvinnor som män företagare!”. Kvinnors 
företagande ökar, men det gör männens företagande också och så länge som 
kvinnor startar en tredjedel av alla företag kommer kvinnors andel av det totala 
företagandet inte kunna öka till en högre andel än kring just 30 procent om det inte 
är på det sättet att mäns företag är mer kortlivade jämfört med kvinnors 
företagande, men det framgår inte av Fölster och Wikners (2007) rapport. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att svaret på frågeställningen: Vem är 
egentligen företagare? (Sundin, 2010, s. 31) utgör en kärnpunkt i kampen för ett 
jämställt företagande. I avhandlingen visar resultaten från de olika delstudierna 
att: Kvinnor (1) klassificeras inte som (tillväxt)företagare (2) får inte del av statliga 
stöd (3) uppfattar högre risker med att starta företag (4a) känner sig inte som 
företagare (4b) betraktas inte som företagare (5) har inte möjlighet att starta och 
driva företag på samma villkor. Män däremot (1) klassificeras som 
(tillväxt)företagare (2) får ta del av statliga stöd (3) utvecklar en självtillit som i sin 
tur stärker passionen för att starta företag (4a) känner sig som företagare och (4b) 
betraktas som företagare (5) vilket också leder till andra förutsättningar att starta 
och driva företag. Ovanstående resonemang har resulterat i Figur 18.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 18. Vem är egentligen entreprenör/företagare8? (bearbetning av Sundin, 2010). 

Som tidigare nämnts ligger det sätt som vi talar, som vi beskriver samt hur vi 
avbildar ett fenomen till grund för hur verkligheten tolkas (Hedberg & Jönsson, 
1977). Är det ovanstående bilder av entreprenören (se Figur 18), en sökande kvinna 
och en surfande man, båda för sitt kön korrekt kostymklädda, som ska ligga till 
grund även för framtida tolkningar av entreprenören/företagaren? 

                                                           
8 Bilderna i Figur 18 är framsidor från rapporter av Tillväxtanalys (2014) samt 
Braunerhjelm et al., 2012).  

Förutsättningar för entreprenörskap 

Att känna sig som 
entreprenör/företagare 

Riskuppfattning 
och 

självbild 

Att betraktas som 
entreprenör/ företagare 

Attityder  
och bemötande 

 

Att klassificeras som 
entreprenör/företagare 

Tillgången till resurser och 
stödsystem 
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6.2 Framtida forskning  

Den övergripande problematiken i den här avhandlingen har varit att identifiera 
föreställningar om kvinnor och mäns entreprenörskap som kan anses bygga på 
missuppfattningar av den empiriska verkligheten. Tolkningar av företagsvärlden 
som inte längre är relevanta kan leda till att verkningslösa jämställdhetsstrategier 
bibehålls. Det är därför viktigt att kontinuerligt utmana rådande myter i syfte att 
avslöja vilka som kan anses som förlegade. Jag är medveten om att avhandlingen 
inte täcker in alla rådande föreställningar eller myter kring företagsvärlden som 
kan utgöra hinder för ett jämställt företagande. Genom att medvetandegöra detta 
är förhoppningen att dessa föreställningar istället kan identifieras i framtida 
forskning. Till exempel studerar avhandlingen inte myter om kvinnor och mäns 
nätverk, något det finns många föreställningar kring. Myter som råder kring 
företagsklimat och kultur utgör ytterligare områden som skulle vara intressanta att 
utforska bland många andra. 
 
Enligt Hedberg och Jönsson (1977) kan nya myter också ta sig in i metasystemet 
genom så kallad erövring. Detta innebär att nya tolkningar av verkligheten 
utvecklas oberoende av de gamla som råder och att det på detta sätt skapas nya 
spelregler som konkurrerar ut de gamla. Det skulle vara spännande att studera 
entreprenörskap och företagande utifrån denna mer induktiva forskningsansats.  
 
En viktig fråga för framtida forskning att lösa är hur kvinnor och mäns 
entreprenörskap och företagande ska studeras utan att vidmakthålla den 
isärhållande logiken. I avhandlingen lyfter jag fram problemet med att behöva 
könsmärka kvinnors företag, vilket inte är nödvändigt när det gäller mäns företag. 
Naturligtvis måste även framtida forskning kunna studera företagande kvinnor 
och män utan att könsmaktssystemet för den skull anses förstärkas. Statistik över 
kvinnor och mäns företag kommer att behövas så länge som det råder en 
könssegregering kring detta. Till exempel skulle företagens överlevnad och 
livslängd vara intressanta att studera ur ett könsperspektiv eftersom det har visat 
sig att mäns företag oftare går i konkurs jämfört med kvinnors företag 
(Sydsvenskan 2012). Vilka effekter det generella stödsystemet har genererat skulle 
också vara intressant att studera utifrån variabeln kön.  
 
Avhandlingsprojektet har haft för avsikt att besvara ett antal frågor. I slutändan 
har svaren på dessa frågor också gett upphov till nya frågeställningar och en av 
dessa som jag specifikt vill lyfta är frågan vem som egentligen är 
entreprenör/företagare? Frågan har tidigare ställts av Sundin (2010) och utgör 
enligt resultaten från den här avhandlingen en kärnpunkt för om ett jämställt 
företagande alls kan äga rum. Om kvinnor och mäns företagande uppfattas som 
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två skilda ting så förefaller det svårt att förena dessa två i något som kan kallas för 
jämställt företagande (se Figur 18). 
 
 
6.3 Att sätta punkt 

Jag har i avhandlingen ställt ett antal frågor, frågor som har generat olika svar som 
i sin tur har legat till grund för att öka förståelsen kring varför kvinnor och män 
startar företag i olika utsträckning trots att kunskapen kring entreprenörskap och 
företagande kontinuerligt ökar. Tidigare forskning som fokuserat på kön och 
genus har delvis kritiserats för att den förstärker bilden av kvinnors företagande 
som något skiljt från männens företagande. I viss mån kan jag också själv ha 
ansetts gå i redan upptrampade stigar som kan innebära att detta synsätt bevaras 
eller i värsta fall förstärks. Detta har inte varit avsikten, istället är förhoppningen 
att kunskapen och förståelsen kring entreprenörskap och företagande har ökat och 
att detta i sin tur kan leda till ett mer jämställt företagande. Jag vill avslutningsvis 
lyfta frågan: Varför ska kvinnor driva företag i lika hög utsträckning som män? 
Naturligtvis för att de själva vill det! Här instämmer jag med Sangregorio (2011) 
som menar att skälet till att kvinnor ska driva företag måste grunda sig i kvinnors 
egen vilja och motivation att göra detta. Att det ur företagande utgjuter något bra 
som först och främst kommer kvinnorna själva till godo, samt att villkoren för att 
driva företag är lika för kvinnor och män. 
 

För inte är det de här vi vill se även i framtiden? 

 
Figur 19. Framtidsscenario? Exportrådets samtliga exportchefer att hyra 1988 (och 2018?) 
Källa: Exportrådet (2014).  
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 

This thesis involves entrepreneurs and business owners. It is about perceptions 
about starting and running a business, and about the passion, risks and the 
attitudes needed to be able to master this role. It involves support systems and 
measures to promote entrepreneurship. The thesis also covers the fact that 
definitions of concepts, such as growth and success, may be prepared differently, 
depending on whom you ask, and the fact that what are realities and truths for 
someone can be regarded as myths or fallacies for someone else. In this thesis, it is 
mainly the entrepreneurs that provide the answers. Women entrepreneurs are the 
ones in focus, but business men are also making their voices heard. The overall 
problem in the thesis revolves around the question of how various factors, 
prerequisites and perceptions interact in the entrepreneurial process and results in 
that fact that women and men start and develop businesses to a varying degree. 
The purpose of the present study is (1) to identify and analyze factors that are 
considered to affect start-up and growth decisions of women and men, and, (2) to 
propose a conceptual model that shows how gender-linked beliefs (i.e. fallacies) 
about entrepreneurship growth and support systems can be obstacles for gender 
equality in entrepreneurship. Previous research shows how entrepreneurship is 
male gendered and this fact is the starting point for the thesis. A male gender mark 
means that the way the concept is described brings a man to mind (Sundin, 2009), 
which also results in the fact that when women's entrepreneurship should be 
described, it must be gender marked and highlighted as something else than what 
is traditionally described (Ahl, 2002). The present thesis shows how this approach 
creates fallacies when entrepreneurship should be understood from a holistic 
perspective. 
 
Women entrepreneurship – a complex phenomenon to study 

All over the world, women and men start and drive businesses. Various factors, 
such as economics, politics, culture, natural resources, and technological conditions 
lead to differences between countries in terms of the creation and development of 
businesses (Acs, Arenius, Hay & Minniti, 2005). Entrepreneurs and their businesses 
are considered to have a major role in economic development and the research 
interest in entrepreneurship is therefore widespread (i.e. Xavier, Kelley, 
Herrington & Vorderwülbecke, 2013). A substantial number of studies confirm that 
fewer women than men run companies (Marlow, Henry & Carter, 2009). This is 
true around the world, and only in a few countries there is a gender balance in 
terms of entrepreneurship (Kelley, Brush, Greene & Litovsky, 2011). This finding 
has resulted in efforts to increase women's share of entrepreneurship (Brush, de 
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Bruin, Gatewood & Henry, 2010) and the reasons for this include striving for 
economic growth, resource utilization and fairness and equality (Ahl, 2011). 
 
A comprehensive explanation of why entrepreneurship has a gender imbalance is 
considered to be related to the traditional male norm that still reigns in 
entrepreneurship research (Ahl, 2006; Berglund, 2008; Hamilton, 2013; Holmquist 
et al., 2011; Sundin, 2002). This results in the fact that women's entrepreneurship is 
regarded as something different, often subordinate to men's entrepreneurship. This 
image of women's entrepreneurship continues to be reproduced and this is 
problematic since it does not advance the science of women entrepreneurship (Ahl, 
2002; 2006; Bruni, Gherardi & Poggio, 2004). The unstated norm of 
entrepreneurship is rather consolidated than challenged and ultimately this results 
in a policy where "it is women who appear to be inadequate and the ones who 
should change, while men are not concerned" (Ahl, 2011, p. 319). This is a 
dilemma. The knowledge of women's entrepreneurship needs to increase and 
become integrated in the entrepreneurship theory, but instead, the image of 
women's businesses as something else has been strengthened whenever gender has 
been used as a research variable (ibid.). For example, previous research has 
suggested that the reason why women start fewer businesses than men is related to 
the idea that women lack the appropriate prerequisites (Bates, 1985), that women 
lack financial capital (Cromie & Birley, 1992) and that women have other intentions 
with their entrepreneurship (Brush, 1992). However, recent research by Brush, 
Carter, Gatewood, Greene & Hart (2002) shows that these explanations, among 
others, are false ideas about reality and that they therefore should be rejected and 
instead be regarded as myths. Women do not have the wrong prerequisites for 
starting a business, women can very well manage to finance their businesses and 
women entrepreneurs do want growth in their businesses (ibid.). Is it possible that 
there are more perceptions about women and men's entrepreneurship that are 
based on misconceptions of reality and thus may lead to the development of 
wrong strategies in order to overcome the unequal entrepreneurship of today? This 
issue forms the overall problem in the thesis.  
 
Theoretical framework 

The theoretical framework in the thesis begins with a section about the concept 
"Entrepreneurship", from a historical perspective, in order to highlight how the 
entrepreneur has been regarded traditionally. Subsequently, an outline of theories 
that are drawn from the gender field is presented. These theories form the basis for 
understanding which conditions and perceptions surround the phenomenon of 
entrepreneurship from a gender perspective. Finally, theories that formed the basis 
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to specifically answer the research questions of the thesis are presented and these 
are briefly summarized below. 
 
Previous research shows that passion and self-efficacy are important prerequisites 
if entrepreneurial actions are going to take place (Baum & Locke, 2004; Boyd & 
Vozikis, 1994; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000) and that the lack of self-efficacy can 
be a significant reason for why women do not start businesses to the same extent as 
men. That is to say, women's self-efficacy needs to be strengthened in order to 
achieve a more equal entrepreneurship (Dickerson & Taylor, 2000; Fielden, 
Davidsson, Dawe & Makin, 2003; Kirkwood, 2009). Risk taking and the perception 
of risk have traditionally been regarded as critical variables for understanding 
entrepreneurship and according to Mills and Pawson (2012), these are some of the 
most important background variables in terms of the decision to start or not to 
start a business. A commonly used theory about women entrepreneurs and risk is 
that risk has a negative impact on women's decision to start a business compared 
to men (Karakowsky & Elangovan, 2001; Kelley et al, 2011; Sexton & Bowman-
Upton, 1990; Weber, Blais & Betz, 2002; Zinkhan & Karande, 1991). That is to say, 
women have to dare more in order to achieve a more equal entrepreneurship 
(Ronsten, 2013). 
 
Since entrepreneurship is considered to be important for a country's prosperity, 
there are constant efforts to create conditions for a favourable and equal business 
environment. Each year billions are invested in business development activities 
(Lundström & Stevenson, 2005; Tillväxtanalys, 2011). However, various studies 
indicate that female entrepreneurs around the world are underrepresented in 
comparison with male entrepreneurs when it comes to creating growth in existing 
businesses (Cliff, 1998, Davidsson, 1989; Tillväxtanalys, 2010; Fleck, Hegarty & 
Neergaard, 2011; Kelley, Brush, Greene & Litovsky, 2011; Morris et al, 2006; Orser 
& Hogarth-Scott, 2002, Shaw, Marlow, Lam & Carter, 2009; Still & Timms, 2000). A 
general conclusion around this is that women entrepreneurs do not want to grow 
their businesses, but instead voluntarily keep their businesses small (Fisher, 2006). 
”Growth is a deliberate choice” […] and ”women have a clear sense of the cost and 
benefits of growth and make careful trade-off decisions”(Morris et al., 2006, s. 221). 
Is this true? The research question of the whole research project is (1) What impact 
do perceptual variables such as risk, passion and self-efficacy have on women and 
men's intention and decision to start a business? (2) What are the conditions for 
women and men who start and run businesses? (3) What view of growth have 
women entrepreneurs? and finally, (4) In what ways can growth in women's 
companies be stimulated throughout the businesses’ life cycle? 
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Research method 

The thesis is based on a collection of five papers. The foregoing questions guide the 
whole project and additional research questions are reported in the individual 
papers that deal with more specific problems. The empirical data in the thesis has 
been generated from three surveys and through reviewing secondary data in the 
form of public documents. In each paper, a more detailed description of how the 
data was analyzed and interpreted is presented. Even though the data was 
collected primarily by means of surveys, the knowledge approach is to explain as 
well as to describe and understand the generated empirical data. This is possible 
since the questions of the questionnaires were both open-ended and closed, which 
means that data is not only meant to quantify (Åsberg, 2001). Since the data was 
generated through questionnaires I had access to broad and descriptive statistics 
where the intention was to identify measurable characteristics, and where the open 
questions provided a platform for interpretation.  
 
The first study of the thesis, "Female growth entrepreneurs", was conducted in 
autumn 2010. In order to increase knowledge about entrepreneurship, a 
questionnaire was sent out electronically to women entrepreneurs in the county of 
Jämtland (see Appendix 1). This study resulted in Article IV, Beyond the numbers: 
qualitative growth in women's businesses, and it is based on the responses of 191 
women entrepreneurs. The research question What view of growth have women 
entrepreneurs? is answered using the results from Article IV. In this study, both 
open-ended and closed questions were raised which means that the analysis of the 
data was done with both statistical analysis and interpretation and reflection of the 
open-ended questions. 
 
Study 2, "To start or not to start a business, that is the question!" was conducted in 
spring 2012, and has resulted in Article I, The role of self-efficacy in mediating the 
relationship between pull entrepreneurship and founder passion, and Article II, Risk 
perception matters: Why women’s passion may not lead to a business start-up. 
Participants in this study were women and men who in the period covering 2008 
through 2011 intended to start their own businesses. We identified these 
participants based on their contacts with the organization ALMI which during the 
period 2008 through 2011 ran a project named ‘Arena för Entreprenörskap’ (Arena 
for Entrepreneurship). With ALMI’s help, we were given permission to execute a 
quantitative research design and subsequently e-mailed a questionnaire to 233 
randomly selected project participants (see Appendix 2). Article I and Article II are 
based on the responses of 101 respondents, and the results of these articles also 
form the basis for answering the following research question: What impact has 
perceptual variables such as risk, passion and self-efficacy on women and men's intention 
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and decision to start a business? Inter alia, ANOVA tests, regression analysis, and 
logistic regression analysis were performed in this study. 
 
Study 3, “Prerequisite for regional competitiveness”, was carried out in autumn 
2012 and in spring 2013. This study has resulted in Article III, Gender equal 
entrepreneurship - prerequisite for regional competitiveness and innovativeness. The 
purpose of the paper was to present an analysis of projects, which has been 
granted by the EU Structural Funds during the period 2007-2013 from a gender 
equality perspective, and to explore how this had an impact on the 
entrepreneurship of the region. Public reports formed the basis for the review. 
Primarily, it was the database "Projektbanken", provided by Tillväxtverket, which 
underlay the descriptive statistics presented in the article. The results from this 
article, as well as results from Article V, have been the basis for answering the 
research question: What are the conditions for women and men who start and run 
businesses?  
 
Study 4, “Women and Growth”, was conducted in spring 2013 and it is a follow-up 
study of Study 1, Female growth entrepreneurs. The 191 respondents of the first 
questionnaire received a second questionnaire in April 2013 (see Appendix 3). The 
purpose of this study was to investigate entrepreneurship from a lifecycle 
perspective, and to identify if there were different needs for support depending on 
where the entrepreneurs placed themselves in the lifecycle. In this study, the 
questions were open-ended and closed, which means that the analysis of the data 
was done by means of statistical analysis as well as by interpretation of the open-
ended questions. Study 4 resulted in Article V, The lifecycle in women owned 
businesses – from a qualitative growth perspective, and it is the result from this article 
that forms the basis for answering the research question: In what ways can growth in 
women's companies be stimulated through the businesses’ life cycle? 
 
The results from the four sub-studies formed the basis when I interpreted how 
everything is connected in the thesis. In this process, the model of Hedberg and 
Jönsson (1977), The interplay among realities, strategies, and myths was used with the 
aim to analyze and discuss the results from a holistic approach. The model 
illustrates how 'reality' is interpreted and where myths can be considered as "a 
theory of the world”. These myths then form the basis for various strategies. 
Conversely, "myths can also actively be imprinted upon ‘the reality’ and create the 
environments they describe” (ibid, p. 91). In the thesis it is all about the 
interpretation of who is an entrepreneur and its implications: to be classified as an 
entrepreneur by the authorities; to feel like an entrepreneur and finally; to be 
regarded as an entrepreneur by the surrounding world (see Sundin, 2010). In an 
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explanatory model I show how gender-linked beliefs about entrepreneurship can 
be obstacles to a gender equal entrepreneurship.  
 
Empirical findings and conclusions 

The way we talk, describe and depict a phenomenon forms the basis of how we 
interpret the reality, i.e. which myths exist or what the meta-system looks like 
(Hedberg and Jönsson, 1977). Women are and have always been entrepreneurial 
(Nilsson, 2009), but since women historically were not allowed to run a business it 
was implicitly obvious that the entrepreneur was a man. Chapter 2 provides an 
overview of how this has resulted in the male imprinting of entrepreneurship 
which in turn leads to the fact that businesses not started and run by a man must 
be clarified as women's businesses. This is due to the fact that entrepreneurship 
automatically brings to mind something that primarily belongs to a man's world 
(Sundin, 2009). Figure 20 illustrates a summary view of prevailing myths in the 
business world which have been identified in the thesis. As previously mentioned, 
the term myth is used to describe how the reality is interpreted. This means that 
myths can be both false and true. Some myths may be refuted and others not. ”[…] 
as long as ruling myths remain unchallenged, they provide the interpretations of 
reality” (Hedberg & Jönsson, 1977, s. 91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 20. Prevailing myths about entrepreneurship (processing of Hedberg & Jönsson, 
1977). 

As the myths underpin the society's strategies it is important to try to refute the 
myths that no longer can be regarded as relevant interpretations of reality, that is 
to say, uncover the myths that may be regarded as fallacies and thus highlight the 

MYTHS 
        The business world is made up of 
  entrepreneurs, business owners and 

 women who run businesses. 
   The entrepreneur (the man) has self-efficacy, 

 and dares to create new businesses, 
 runs growth companies 

 which qualifies for financial support. 
 By specifically promoting women's entrepreneurship, 

 the gender policy equalizes gender differences 
 Performed policies create jobs and provide welfare! 
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need of new interpretations. In particular, it is the gender system's two basic logics, 
where the genders are held apart and the notion of the male as the norm, that leads 
to these fallacies (see Hirdman, 1988). In the following section I show why some of 
these myths can be considered as fallacies (Figure 21).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21. Fallacies 

 

Fallacy 1: Women's self-efficacy must be increased! 
Previous research indicates that self-efficacy is closely linked with 
entrepreneurship, and that the lack of self-efficacy may be one reason why women 
do not start companies to the same extent as men (Dickerson & Taylor, 2000; 
Fielden et al., 2003; Kirkwood, 2009). However, the results of Study 2 show that 
both women and men, who have a passion to start a business, also possess a strong 
belief in themselves to deal with that role, i.e. they have a high entrepreneurial self-
efficacy. This self-efficacy seems, however, to have a stronger correlation with the 
intention to start a business compared to the actual start-up decision. The results 
from Article I also show that self-efficacy mediate the relationship between pull 
entrepreneurship and founder passion but that this relationship was stronger in 
the case of the male respondents. That is, women's passion for being a founder 
seems to be strengthened by other factors than self-efficacy. One explanation for 
this may have to do with the fact that women have difficulties to compare 
themselves with the prevailing entrepreneurial character and therefore they choose 
to make use of their abilities in activities more in line with their own self-image 
(Eccles, 1994). The results from Study 2 rejects the myth that women's self-efficacy 
must be increased in order to create more businesses; however, the results indicate 
that the image of the entrepreneur may need to change if more people should be 
able to identify themselves with this character. 
 
 

1. Women's self-efficacy must be increased. 

2. Women have to dare more. 

3. Women do not run growth companies. 

4. Women's companies are given special priority. 

5. Gender policies leave an impression. 

6. The applied strategy has been successful! 

FALLACIES 
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Fallacy 2: Women have to dare more! 
Risk taking has traditionally been regarded as a critical variable for understanding 
entrepreneurship (Mills & Pawson, 2012) and the entrepreneur is often described 
as a brave, risk tolerant, self-confident, daring and strong-willed individual (Ahl, 
2006). Furthermore, women are considered to have a lower risk propensity and 
this may represent an explanation to why they start businesses to a lower extent 
than men (Karakowsky & Elangovan, 2001), resulting in exhortations to women to 
dare more (Ronsten, 2013). The results from Study 2 shows that risk perception 
affects the decision to start a business, but this is not about to taking more risks 
(Busenitz, 1999) or that men can be considered to be more willing to take risks than 
women (Karakowsky & Elangovan, 2001). Instead, it is about women's higher risk 
perceptions; a fact that eliminates the otherwise so strong effect that passion has on 
the decision to start a business. “Women have to dare more” is thus a myth which 
can be rejected. A more important question to answer is: Why do women and men 
have different risk perceptions regarding the decision to start a business? 
 

Fallacy 3: Women do not run growth companies! 
The traditional view of growth and development in businesses is based on a 
quantitative point of view, where an increase in number of employees is what 
primarily matters. Several research studies indicate that women do not operate 
growth companies to the same extent as men (Cliff, 1998; Davidsson, 1989; 
Tillväxtanalys, 2010; Fleck et al., 2011; Morris et al., 2006; Orser & Hogarth-Scott, 
2002; Shaw et al., 2009; Still & Timms, 2000). The explanation for this is considered 
to be that women run businesses in industries with low growth (Brindley, 2005), 
that they do not have the same aspiration (Fisher, 2006) or that they actually do not 
have the same conditions as men (Verheul & Thurik, 2001). The results from study 
1 show that women certainly run growth companies, but that there is a hierarchy 
in the expressed growth motivation and that a certain form of growth (the one 
requested by the society, i.e. increased employment) may only be considered when 
the conditions of the previous growth platforms are secured and established (see 
Article IV). Thus, the myth that women do not run growth companies is rejected. 
 
Fallacy 4: Women's companies are given special priority!  
“Sweden needs more and growing companies. I am convinced that women have 
just as many good business ideas as men, and Sweden has to utilize the capacity of 
the entire population” (Olofsson, 2011). For this reason, in recent years, the 
Swedish government has invested earmarked money in actions to promote 
women's entrepreneurship (Tillväxtanalys, 2014). The total support that is 
allocated to women's business is however modest and only represents a fraction of 
the total funds designed to promote entrepreneurship and small business 
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(Tillväxtanalys, 2011). Despite this fact, the specific support measures, which have 
been taken to promote women's entrepreneurship, raise criticism (SvD, 2012) 
which may have to do with the reason; that support to men's businesses is kept 
hidden while support to women's businesses is "overexposed" and “questioned” 
(Johansson, 2007, p. 132). A question for future research to raise is whether or not 
targeted business support is the right way to go in order to achieve a gender equal 
entrepreneurship. The claim that women's companies are given special priority is 
however a myth that can be rejected based on the results of the thesis. 
 
Fallacy 5: Gender policies leave an impression! 
In order to overcome the problem of inequality, regions, regional federation and 
provincial governments have received a government mandate to submit an action 
plan for an increased strategic and long-term understanding of how a gender 
perspective should permeate the planning and implementation of regional 
development work (Regleringsbrev, 2012). One hope is that the political ambitions 
will result in a more equitable distribution of for example structural funds. 
However, the results from study 3 show that from a gender perspective it has been 
an unequal distribution of government project funds and that gender issues that 
should be a priority have been given only little attention in the implementation of 
the projects. The intention of the gender policy is good, but the belief that it also 
leaves an impression in the community was proved, by the findings from study 3, 
to be a myth that can be rejected. 
 
Fallacy 6: The applied strategy has been successful!  

(I.e. Women's entrepreneurship is growing rapidly.) 

Women's share of new businesses has increased. In the early 90s, women's share of 
the total businesses in Sweden was about 20 per cent; a corresponding number for 
2012 is 31 per cent. This may indicate that the difference between the proportion of 
businesses started by men and women is steadily decreasing and that women 
entrepreneurship is a rapidly growing phenomenon, as Tillväxtverket (2012) 
indicates. However, this is not really true. Since the end of the last century, 
women's share of start-ups has been around 30 per cent of the total number of new 
businesses (Holmquist & Sundin, 2002). By studying the percentage change from 
year to year in Figure 3, the above myth can be rejected. It is primarily this kind of 
myths that prevents new strategies from being developed, even though it has 
prevailed too long. 
 
The dissertation project has had the intention to answer some questions. In the 
end, the answers to these questions also raised new topics and one of those, that I 
specifically want to highlight, is the question: Who is actually an entrepreneur? 
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The question has previously been asked by Sundin (2010) and represents, 
according to the findings of this thesis, a focal point for whether or not a gender 
equal entrepreneurship can take place at all. If the entrepreneurship of women and 
men is perceived to be two separate things, it seems difficult to unify these two to 
something that can be called gender equal entrepreneurship. 
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