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ABSTRACT 
Women’s enterprises are seen as a resource in the development of both regions and 
countries. Despite this, however, research has shown that women’s businesses do 
not grow at the same extent as men's businesses. It is therefore of interest to 
identify the problems and obstacles women entrepreneurs face that negatively 
affect their companies’ growth, and how supportive efforts should best be 
structured. Studies have shown that a lack of access to financial capital has been a 
major obstacle in the development of women's businesses and also that entre-
preneurship has been dominantly male-coded, where men as entrepreneurs are 
seen as the norm in society. In addition, studies have shown that women business 
owners have limited networks and do not use network contacts as efficiently as 
men, plus that they lack role models. Developing social capital, leading to in-
creased opportunities to gain access to resources, can lead to development in 
women's businesses. Previous studies on social capital as a contribution to enter-
prise development often focus either on relationships or trust and further studies 
on the development processes from which social capital evolves are therefore nee-
ded. The aim of this thesis is to increase the knowledge of how the development of 
social capital can be understood by illustrating and analyzing the characteristics of 
relationships and trust, and to give examples of how this can be stimulated in 
development programs for women entrepreneurs. 

This thesis consists of three studies – a case study was conducted over two 
years in a development program with women entrepreneurs from Norway and 
Sweden, a survey was conducted of women business owners in Norway and 
Sweden, and another survey was conducted of project managers of development 
projects aimed to stimulate women's entrepreneurship in Sweden.  

The results from the four papers of this thesis show that personal networks, 
family, relatives and friends are perceived as supportive relationships for women 
entrepreneurs. Those who have a heterogeneous network exhibit a greater willing-
ness to enter into new relationships than those who do not, and trust affects 
willingness to develop relationships in development programs. Homogeneity of 
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the group of participating women in programs proves to be important initially, 
while heterogeneity becomes more important over time. When business identity 
develops, an increased professionalization of the women´s network is shown. 
Social activity with time spent and engagement in a development program contri-
bute to the development of both relationships and trust, and the time aspect is 
important when it comes to trust in the program's organizers. 

Based on these results, several aspects of relationships and trust that can be sti-
mulated in development programs have been identified. A demonstrated willing-
ness to evolve can reflect how motivated and interested participants are in partici-
pating in a development program. When working with the composition of the 
group of participants, homogeneity and heterogeneity should be taken into 
account. Social activity by time spent and commitment shown, is something that 
strengthens the development of relationships and trust. A confidentiality agree-
ment, which was an important symbolic document, contributes to increased trust 
between all involved in the program. Program organizers´ social credentials, skills 
and organizational affiliation are aspects that can be recognized for institutional 
trust as well as their social activity in the program. Stimulating the development of 
both relationships and trust is an important reason for revising a program´s 
structure and content. 

The conclusions from this thesis are that women entrepreneurs with a 
heterogeneous network demonstrate willingness to enter into new relationships, 
that both relational and trust-building processes are important for the develop-
ment of social capital, and that context needs to be taken into account when 
designing development programs. 
 
Keywords: social capital, relationships, trust, women entrepreneurs, women 
business owners, development programs, development projects 
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SAMMANFATTNING 
Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare 
forskning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som 
mäns företag. Frågan är då vilka problem och hinder som företagande kvinnor 
stöter på och som påverkar att deras företag inte utvecklas, samt hur stödjande 
insatser på bästa sätt kan utformas? Tidigare studier har visat att bristande tillgång 
till finansiellt kapital varit ett betydande hinder för utveckling av kvinnors företag 
liksom att företagandet varit manligt kodat, med mannen som företagare som 
norm i samhället. Dessutom har tidigare studier visat att företagande kvinnor har 
begränsade nätverksrelationer och inte använder dem så effektivt samt att de 
saknar förebilder. Med ett utvecklat socialt kapital ges möjlighet att få tillgång till 
resurser som kan utveckla kvinnors företag. Tidigare studier om socialt kapital, 
som ett bidrag till företagsutveckling, fokuserar ofta antingen på relationer eller på 
tillit och det efterfrågas ytterligare studier om processer där socialt kapital utveck-
las. Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur utveckling av socialt 
kapital kan förstås genom att belysa och analysera vad som utmärker relationer 
och tillit samt att ge exempel på hur detta kan stimuleras i utvecklingsprogram för 
företagande kvinnor. 

Avhandlingen utgår ifrån tre genomförda studier. En fallstudie genomfördes 
under två års tid i ett utvecklingsprogram med företagande kvinnor från Norge 
och Sverige. En enkätstudie riktades till företagande kvinnor i Norge och Sverige 
och en annan till projektledare av utvecklingsprojekt för att stimulera kvinnors 
företagande i Sverige. 

Avhandlingens resultatet, som presenteras i fyra artiklar, visar att personliga 
nätverk, familj och släktingar samt vänner uppfattas som stödjande relationer för 
företagande kvinnor. De som har ett heterogent nätverk uppvisar en större villig-
het att ingå i nya relationer jämfört med dem som inte har det och graden av tillit 
påverkar villigheten att utveckla relationer i utvecklingsprogram. Homogenitet i 
deltagargruppen visar sig vara viktigt inledningsvis, medan heterogenitet blir 
betydelsefullare efter en tid. När företagaridentiteten utvecklas uppvisas en ökad 
professionalisering av företagarens nätverk. Social aktivitet, med nedlagd tid och 
engagemang i utvecklingsprogram, bidrar till utveckling av både relationer och 
tillit, och tidsaspekten är viktig när det gäller tillit till programorganisatörer.  

Utifrån avhandlingens resultat synliggörs flera aspekter av relationer och tillit 
som kan stimuleras i utvecklingsprogram. Uppvisad villighet hos kvinnorna för att 
utveckla sina företag kan avspegla hur motiverade och intresserade de är för att 
medverka i utvecklingsprogram. Vid sammansättning av deltagargrupper, i ut-
vecklingsprogram, bör homogenitet och heterogenitet beaktas. Social aktivitet, 
genom nedlagd tid och visat engagemang, är något som stärker utvecklingspro-
cessen av relationer och tillit. Ett symboliskt dokument, sekretessavtalet, bidrar till 
ökad tillit. Programorganisatörernas sociala meriter, kompetens och organisations-
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tillhörighet är sådant som kan uppmärksammas för institutionell tillit liksom även 
deras sociala aktivitet i programmet. För att stimulera utveckling av både relatio-
ner och tillit finns det anledning att se över programmets upplägg och innehåll. 

Slutsatserna från avhandlingen visar att företagande kvinnor med ett hetero-
gent nätverk är villiga att ingå i nya relationer, att både relationsbyggande och 
tillitsprocesser har betydelse för utvecklingen av socialt kapital samt att kontexten 
behöver beaktas vid utformandet av utvecklingsprogram. 

 
Sökord: socialt kapital, relationer, tillit, företagande kvinnor, utvecklingsprogram, 
utvecklingsprojekt 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel redogörs för avhandlingens forskningsområde om företa-
gande kvinnor och om socialt kapitals betydelse för företags och regioners utveck-
ling. I problemdiskussionen diskuteras problem och möjligheter för utveckling av 
kvinnors företag med hjälp av socialt kapital, i form av relationer och tillit. Därefter 
presenteras avhandlingens syfte och den fortsatta dispositionen.  

1.1 KVINNORS FÖRETAGANDE I FOKUS 
De europeiska länderna strävar efter välstånd och hållbar utveckling och regerin-
gar stödjer entreprenörskap och företagstillväxt med olika initiativ (Lundström & 
Stevenson, 2005; Tillväxtanalys, 2011). I fråga om regioners utveckling ses kvinnors 
företag som en resurs (OECD, 2004), men det är dock färre kvinnor än män som 
startar och driver företag och forskning har visat att kvinnors företag inte växer i 
lika stor utsträckning som mäns företag (DuRietz & Henrekson, 2000; Haynes & 
Haynes, 1999). Frågan är då vilka problem och hinder som företagande kvinnor 
stöter på och som påverkar att deras företag inte utvecklas, samt hur stödjande 
insatser på bästa sätt kan utformas? 

Flera forskare har uppmärksammat den bristande och ojämställda tillgången till 
finansiellt kapital som ett betydande hinder för tillväxt i kvinnors företag (Brush et 
al., 2006b; 2006c; Gatewood et al., 2009). Bland annat visar Malmström och 
Johansson (2015) att bidragsbedömningar rörande vad som är tillväxtbranscher 
eller ej bedöms utifrån förutfattade meningar hos beslutsfattare, där branscher som 
domineras av företagande män i högre grad ses som tillväxtbranscher och där före-
tagande män uppfattas ha en högre potential än företagande kvinnor, något som 
missgynnar företagande kvinnor trots att de uttrycker entreprenöriell potential i 
lika stor utsträckning som män. När det gäller tillväxtviljan visar tidigare studier 
att det inte är någon skillnad på viljan att växa mellan kvinnor och män som driver 
företag (Brush et al., 2001; Gatewood et al., 2009). Tvärtom visar studier att kvinnor 
i större utsträckning, än män, önskar att deras företag växer (Tillväxtverket, 2012). 
Brist på egen tid är dock den faktor som företagare, såväl kvinnor som män, upp-
ger som det största hindret för tillväxt och som är ett mycket större hinder för före-
tagande kvinnor än tillgång till lån och krediter (Tillväxtverket, 2012).  

Förutom bristen på finansiellt kapital har andra studier visat att företagande 
kvinnor även har begränsade nätverksrelationer och dessutom att de inte använder 
dem tillräckligt effektivt (Ehrich, 1994; Klyver & Grant, 2010; Sing, Kumra & 
Vinnicombe, 2002). Dessutom har bristen på förebilder (Klyver & Grant, 2010) och 
att företagaridentiteten uppfattas som manligt kodad där mannen som företagare 
ses som norm i samhället (Ahl, 2002, 2006; Berglund, 2007; Hamilton, 2013; Holm-
quist et al., 2011; Holmquist & Sundin, 2002; Ljunggren, 2002; Sundin, 2002; Sundin 
& Holmquist, 2015) visat sig utgöra hinder för utveckling av kvinnors företag. 
Tidigare studier har även lyft fram andra typer av kapital, förutom finansiellt kapi-
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tal, som betydelsefulla för företagsutveckling. Det gäller betydelsen av human-
kapital, med dimensioner som utbildning och arbetserfarenhet (Kim, Aldrich & 
Keister, 2006), och socialt kapital, som kan ge tillgång till resurser via en persons 
relationer (Renzulli, Aldrich & Moody, 2000). Ett utökat socialt kapital, med rela-
tioner som ger access till olika resurser, förefaller således kunna bidra till att företa-
gande kvinnor kan öka sina möjligheter till utveckling och tillväxt i sina företag. 

1.2 SOCIALT KAPITAL FÖR UTVECKLING 

Betydelsen av socialt kapital för både regioners och företags utveckling har upp-
märksammats av allt fler; såväl forskare som samhällsaktörer på olika nivåer. 
Fukuyama (1995) framhåller att socialt kapital skapar välstånd i samhället och 
Världsbanken (2014) lyfter fram socialt kapitals betydelse för regioners ekono-
miska och hållbara utveckling. Putnam (1993; 1995) argumenterar för att regioner 
med hög grad av socialt kapital stimulerar utvecklingen av entreprenörskap, vilket 
i sin tur bidrar till regional utveckling. För att öka andelen företag som drivs av 
kvinnor och för att stimulera utvecklingen av kvinnors företag kan därför socialt 
kapital vara ett betydelsefullt inslag. Detta eftersom socialt kapital betraktas som 
en viktig drivkraft för entreprenörskap (Aldrich & Martinez, 2010; Thornton & 
Flynn, 2003) och tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan socialt 
kapital och affärsresultat (Schutjens & Völker, 2010; Westlund & Adam, 2010).  

Hur socialt kapital studeras varierar beroende på vilket perspektiv som an-
vänds och även mellan olika ämnesdiscipliner. Adler och Kwon (2002) visar på 
skiljelinjer beroende på om det är innehållet, källorna eller effekterna av socialt 
kapital som studeras liksom även om det är relationer mellan aktörer eller struktu-
ren av relationerna som avses samt om det är fokus på interna (bonding) eller 
externa (bridging) relationer. I Adler och Kwons genomgång av olika skiljelinjer 
inom forskningsområdet finns forskare från flera ämnesdiscipliner inkluderade. 
Därutöver går det även att lyfta fram olika fokus som kännetecknar de skilda 
ämnesdisciplinerna. När det gäller statsvetare så uppmärksammar de demokrati-
frågor i samhället genom studier av invånarnas deltagande i olika ideella organisa-
tioner (Putnam, 1993; 1995; 2000) och invånarnas tillit till politiska institutioner 
(Rothstein, 2001). Nationalekonomiska studier fokuserar på länders ekonomiska 
utveckling, och visar bland annat att tillit kan kopplas till ekonomisk tillväxt 
(Knack & Keefer, 1997). Sociologer fokuserar på individer och grupper där exem-
pelvis Lin (1999) framhåller sociala nätverk när det gäller vad som kännetecknar 
socialt kapital. Inom företagsekonomi uppmärksammas också nätverksrelationer 
och då för deras betydelse för företagsutveckling (Johannisson, 1996a, 1996b; 2000; 
Hill et al., 1999; Greve & Salaff, 2003). 

Förekomsten av socialt kapital i regioner och länder studeras ofta i form av 
vilka relationer och nätverk människor har samt vilken tillit de visar till andra 
människor och till institutioner (Westlund & Adam, 2010; Schuller, Baron & Field, 
2000). Både relationer och tillit har behandlats i teoretiska modeller för utveckling 
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av socialt kapital hos företagare, dock inte specifikt med fokus på företagande 
kvinnor. Genom att studera faktorer och förutsättningar som påverkar utveckling 
av socialt kapital kan det ge kunskap om hur utvecklingsprocesser av socialt kapi-
tal kan stimuleras för att vara till nytta för företagande kvinnor. Aaltio (2008) lyfter 
fram att det framför allt saknas studier av processer där socialt kapital utvecklas, 
men betonar också att processerna där socialt kapital utvecklas inte är genus-
neutrala och därför kan leda till ojämlikhet mellan kvinnor och män. Gedajlovic et 
al. (2013) presenterar en modell där relationer mellan företagare leder till socialt 
kapital, vilket ger utveckling både för företagaren och företaget. Zhang och Hamil-
ton (2010) föreslår en modell gällande tillitsprocesser i utvecklingsprogram för 
företagare där tillit ses som en viktig förutsättning för utveckling av socialt kapital. 
Båda dessa modeller lyfter fram att socialt kapital leder till företagsutveckling, men 
de har fokus på aspekter av antingen relationsbegreppet eller tillitsbegreppet. Ett 
sådant förhållningssätt avspeglas även i övriga studier inom socialt kapital, där 
fokus antingen är på relationer eller på tillit (Lin & Erickson, 2008). Lin och 
Erickson efterfrågar därför studier där relationer och tillit uppmärksammas i rela-
tion till varandra, och inte separerade från varandra. Ett fåtal studier som behand-
lar företagande kvinnor har inkluderat aspekter av både relationer och tillit. 
Sappleton (2009) har i sina studier studerat företagsägare, både kvinnor och män, 
och funnit att kvinnor som driver företag i traditionellt kvinnliga sektorer har den 
högsta graden av socialt kapital. Kvinnor och män som arbetar i traditionellt man-
liga sektorer uppvisar däremot lägre nivåer av socialt kapital gällande tillit, sam-
hällsengagemang och sociala nätverk. För att belysa sammanhanget där kvinnorna 
verkar med sina företag visar Sappletons studier därmed att det kan vara värde-
fullt att studera både relationer och tillit. Det bör också uppmärksammas att vissa 
forskare ser tillit som en del i socialt kapital, medan andra ser det som en förut-
sättning för socialt kapital. Exempelvis Paldam (2000) menar att tillit är ett centralt 
område i socialt kapital och Coleman (1988) ser tillit som en form av socialt kapital. 
Fukuyama (1995, 1997) däremot jämställer tillit med socialt kapital medan Zhang 
och Hamilton (2010) i sin modell framhåller tillit som en förutsättning för att socialt 
kapital ska utvecklas. En utgångspunkt i denna avhandling är att relationer och 
tillit ses som betydelsefulla delar av socialt kapital och att de därmed kan belysa 
möjligheterna för utveckling av kvinnors företagande på ett mångfacetterat sätt. 

Forskningen om socialt kapital avseende relationer uppvisar motstridiga resul-
tat. En del studier visar att företagande kvinnor har begränsade nätverksrelationer 
och inte använder dem så effektivt (Klyver & Grant, 2010; Ehrich, 1994; Sing, 
Kumra & Vinnicombe, 2002), vilket indikerar att företagande kvinnor kan ha svå-
righeter med att utveckla socialt kapital. Andra studier visar att företagande 
kvinnor har fruktbara nätverksrelationer och att de använder både formella och 
informella nätverk i sitt sökande efter finansiellt kapital (Gatewood et al., 2009) 
samt att kvinnors nätverk inte alls skiljer sig från mäns nätverk (Cromie & Birley, 
1992; Foss, 2010). Det finns ytterligare forskningsresultat som pekar i olika 
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riktningar när det gäller nätverk. Greve och Salaff (2003) lyfter till exempel fram att 
företagsutveckling kan förklaras med nätverkets storlek medan tidigare studier av 
Lerner et al. (1997) visar att tillhörigheten till ett enda nätverk är starkt relaterad till 
lönsamhet för företagande kvinnor. McGregor och Tweed (2002) visar att kvinnor 
som nätverkar var mer expansiva än andra småföretagare, oavsett kön. Utifrån 
olikheterna i de tidigare forskningsresultaten finns det behov av studier som 
undersöker vilka nätverksrelationer som företagande kvinnor har, hur motiverade 
de är för att utveckla relationer och vilka resurser dessa kan ge tillgång till.  

Kopplat till möjligheterna att få access till resurser via sina relationer är frågan 
om graden av tillit i den kontext där de företagande kvinnorna är verksamma. 
Sverige kännetecknas till exempel av en hög grad av tillit mellan människor 
(Rothstein, 2001) medan tillit och socialt kapital minskar i USA (Putnam, 2000). I 
samband med att socialt kapital undersöks i regioner och länder fokuseras ofta den 
generella tilliten som människor har till andra personer men också den tillit som 
människor har till specifika individer och institutioner (Westlund & Adam, 2010). 
Kontexten uppmärksammas ofta i de regionala och nationella studierna men dessa 
har inte alltid fokus på företagare, vilket Gedajlovic et al. (2013) uppmärksammat 
genom att efterfråga ytterligare studier om hur olika kontextuella dimensioner kan 
belysas. Att beakta den kontextuella dimensionen för företagande kvinnor utifrån i 
vilken region, i vilket land och i vilken bransch de bedriver sitt företag bör kunna 
ge ytterligare kunskap om hur socialt kapital utvecklas och vad som kan påverka 
utvecklingen. Skillnader i regional tillväxt kan vara beroende av kontextuella fak-
torer (Sternberg, 2010), såsom exempelvis stödjande infrastruktur och institutioner 
som underlättar eller försvårar företagsverksamhet (von Friedrichs & Boter, 2009). 
Zhang och Hamilton (2010) utgår i sin tillitsmodell från en brittisk kontext, vilket 
innebär att rådande normer och tillitsgrad kan avspeglas i deras modell. För att se 
hur modellen fungerar utanför den brittiska kontexten efterfrågar de studier av ut-
vecklingsinsatser för företagare i andra länder.  

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Att diskutera bristande socialt kapital hos företagande kvinnor och utvecklingsbe-
hov för deras företag kan till en viss del vara problematiskt, då det implicit pekar 
på att kvinnor inte kan driva sina företag på ett bra sätt och riskerar att förminska 
uppfattningar om kvinnors förmåga att driva företag. Forskning som utgår ifrån 
att kvinnor behöver utvecklas riskerar därmed att förstärka tidigare föreställningar 
om kvinnors underordning i samhället (Ahl, 2002, 2004; Hirdman, 1990), och i och 
med det inte vara till gagn för de företagande kvinnorna. Utifrån ett samhällsper-
spektiv där kvinnors företagande ses som en resurs och där statliga medel avsätts 
för att stimulera utvecklingen av kvinnors företagande finns det emellertid anled-
ning att diskutera möjligheterna med socialt kapital för utveckling av detta.  

I fråga om socialt kapital på en regional nivå, kan tillgången till professionella 
nätverksrelationer exempelvis försvåras av att företagande kvinnor inte släpps in i 
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de manliga företagarnätverken på den plats som kvinnorna är verksamma. Kvin-
nor kan dessutom ha ett stort nätverk, men de kanske inte använder sina relationer 
fullt ut för att främja sitt eget företagande. Tidigare forskning gällande företagande 
kvinnors nätverksrelationer uppvisar en tvetydig bild, då forskningen visar att 
kvinnor har för få nätverksrelationer (Ehrich, 1994; Klyver & Grant, 2010; Sing et 
al., 2002) men även att de har värdefulla relationer (Gatewood et al., 2009; Cromie 
& Birley, 1992; Foss, 2010), liksom att nätverken utökas i takt med att företagen har 
funnits ett tag (Greve & Salaff, 2003; Hill et al., 1999; Larson & Starr, 1993). Det 
finns därför behov av utökad kunskap om hur processerna för utveckling av rela-
tioner tar sig uttryck, exempelvis vilka stödjande relationer som de företagande 
kvinnorna ser som betydelsefulla i sina nätverk, i vilken grad de använder sig av 
dessa relationer samt hur relationerna utvecklas. För att ytterligare fånga proces-
serna där relationer utvecklas är det värdefullt att studera vilka företagare som ut-
vecklar relationer med varandra och om vad, samt om det finns en villighet att in-
gå i nya relationer beroende på kvinnornas tidigare erfarenheter av nätverks-
relationer.  

Företagaridentitetens manliga kodning där mannen som företagare ses som 
norm i samhället (Ahl, 2002; Sundin, 2002) visar på ett behov av förebilder, i form 
av andra företagande kvinnor. Genom att utveckla nätverksrelationer med andra 
företagande kvinnor kan också detta bidra till att företagaridentiteten stärks. Så 
länge som mannen som företagare ses som norm finns det behov för kvinnor som 
driver företag att utveckla sin företagaridentitet utifrån sina förutsättningar. Bris-
ten på förebilder (Klyver & Grant, 2010) kan dock vara ett dilemma när det gäller 
möjligheterna att utveckla företagaridentiteten, men det är något som speciella 
utvecklingsinsatser riktade enbart till kvinnor skulle kunna råda bot på.  

Som nämnts ovan så fokuseras ofta studier antingen på relationer eller på tillit 
(Lin & Erickson, 2008). Inom entreprenörskapsforskningen har exempelvis Johan-
nisson (1996a, 1996b, 2000) uppmärksammat relationer i småföretagarnas entrepre-
nöriella nätverk medan Tillmar (2002) har fokuserat på tillit och samarbete mellan 
småföretagare. I Johannissons (2000) resonemang om nätverksrelationer finns tillit 
implicit med liksom relationer implicit finns med i Tillmars (2002) resonemang om 
tillit. Relationer och tillit ligger därmed nära varandra när det kommer till sam-
arbete och utbyte av olika typer av resurser för företagande kvinnor. Därav kan det 
vara angeläget att koppla ihop utveckling av relationer med utveckling av tillit, 
och studera dessa tillsammans för att se om det kan finnas en växelverkan mellan 
dem som skulle kunna påverka utvecklingen för företagande kvinnor. I det sam-
manhanget går det även att diskutera om det är tillit till specifika individer eller 
om det är generell tillit till andra människor och till institutioner som spelar in för 
utvecklingen av tillit hos företagande kvinnor.  

När det gäller olika typer av utvecklingsinsatser för företagande kvinnor är 
frågan om de innehåller sådant som utvecklar socialt kapital, eller om insatserna 
kanske är felriktade och har fokus på andra aspekter än de som skulle vara frukt-
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bara för utveckling av kvinnors företag. Utveckling av socialt kapital är troligen 
inte explicit uttalat men genom att se hur utvecklingsprogram utformas vad gäller 
relationsbyggande och tillitsskapande bör detta kunna belysas. Genom att synlig-
göra vad som utmärker utvecklingen av relationer och tillit i utvecklingsprogram 
bör detta sedan kunna användas för att stödja positiva utvecklingsprocesser i 
kvinnors företag genom att bättre förstå hur socialt kapital kan förbättra tillgången 
till olika resurser. Ytterligare aspekter är därför att undersöka hur programorga-
nisatörer kan skapa och stimulera förutsättningar i utvecklingsprogram så att rela-
tioner och tillit samt deltagarnas företagaridentitet kan utvecklas. Den tillit som 
deltagare har till programorganisatörerna kan hänga ihop med programmets upp-
lägg och innehåll, vilket hör ihop med hur utveckling av socialt kapital kan stimu-
leras. Paldam (2000) lyfter fram att det finns ett behov av att studera hur socialt 
kapital kan mätas på mikronivå för att sedan kunna relatera detta till makronivå. 
Han menar att det är för mycket av teori och spekulationer rörande socialt kapital, 
och för lite av aktuella mätningar. I den här avhandlingen studeras utvecklingen 
av socialt kapital i utvecklingsprogram, och ger därmed ett bidrag från det som 
händer på lokal nivå.  

I avhandlingen fördjupas resonemanget kring processerna där socialt kapital 
utvecklas, med ett fokus både på relationer och på tillit i utvecklingsprogram för 
företagande kvinnor. En utgångspunkt i avhandlingen är, som ovan diskuterats, 
att sådana processer kan leda till att utvecklingsprogram kan utformas så att de 
stödjer utvecklingen av socialt kapital till gagn för företagande kvinnor, deras 
företag och utveckling av regionerna där de är verksamma.  

1.4 SYFTE  

Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur utveckling av socialt kapital 
kan förstås genom att belysa och analysera vad som utmärker relationer och tillit 
samt att ge exempel på hur detta kan stimuleras i utvecklingsprogram1 för företa-
gande kvinnor. 

Den första delen av syftet avser att fånga hur socialt kapital utvecklas. Genom 
att utgå ifrån de två beståndsdelarna relationer och tillit belyses de förutsättningar 
och faktorer som kan påverka utvecklingsprocesserna av relationer och tillit. De 
frågor som ställs är vilka relationer som uppfattas som stödjande för företagande 
kvinnor, vad som påverkar villigheten att ingå i nya relationer samt hur relationer 
och tillit utvecklas över tid?  

Den andra delen av syftet tar sitt avstamp utifrån synliggörandet av hur rela-
tioner och tillit utvecklas. Den fråga som ställs är hur utveckling av socialt kapital 
kan stimuleras? De företagsfrämjande åtgärder för företagande kvinnor, som be-

1 De företagsutvecklande satsningar som destineras till företagande kvinnor kallas ibland för program 
och ibland för projekt. I avhandlingen kommer därför båda benämningarna att användas.  
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drivs i form av utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt, utgör empiriska stu-
dieobjekt och används för denna diskussion. 

1.5 DISPOSITION 

Den fortsatta texten behandlar först en teoretisk referensram om kvinnors före-
tagande samt socialt kapital med en fördjupning kring utveckling av relationer och 
tillit. Därefter beskrivs mitt vetenskapliga förhållningssätt, hur jag gått tillväga och 
vilka insamlingsmetoder jag använt för att genomföra studierna som ligger till 
grund för avhandlingens artiklar. Efter det beskrivs artiklarna. De empiriska resul-
taten från artiklarna analyseras och diskuteras sedan. I kappans avslutande del 
presenteras och diskuteras slutsatser, forskningsbidrag, idéer till fortsatta studier 
samt avslutningsvis praktiska implikationer. För den som vill få en överblick över 
avhandlingens studier rekommenderas läsning av avsnitt 3.2.2 Studiernas urval, 
design och metoder samt kapitel 4 där avhandlingens artiklar beskrivs. För den 
som framför allt är intresserad av avhandlingens resultat rekommenderas läsning 
av kapitel 5 där resultatet presenteras och diskuteras.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel inleds med forskning om kvinnors företagande. Därefter är fokus på 
socialt kapital och dess beståndsdelar relationer och tillit. Avslutningsvis samman-
fattas de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen.  

2.1 KVINNOR OCH DERAS FÖRETAGANDE 

2.1.1 Kvinnors företagande och deras företagaridentitet 

Forskningen om kvinnors företagande, beträffande vad som uppmärksammats och 
hur studierna genomförts, har förändras över tid (Ahl, 2002; Brush, 2002; Jennings 
& Brush, 2013; Sundin & Holmquist, 2015). Under 1980-talet när kvinnors företa-
gande började studeras inom entreprenörskapsforskningen var det vanligt att 
kvinnors företagande framställdes i förhållande till mäns företagande (Brush & 
Hisrich, 1991; Brush, 1992; de Bruin, Brush & Welter, 2007; Goffee & Scase, 1985; 
Jennings & Brush, 2013; Sundin & Holmquist, 2015). För att forskningen om kvin-
nors företagande då skulle ses som trovärdig och få acceptans inkluderades både 
mäns och kvinnors företag i jämförande studier (Sundin & Holmquist, 2015).  

Sundin och Holmquist (1989) lyfte tidigt fram att kvinnor sedan länge varit 
företagsamma men inte alltid sett sig, och setts, som företagare. För Sundin och 
Holmquist handlade den tidiga forskningen mycket om att synliggöra att det fanns 
kvinnor som drev företag, då uppfattningar i samhället under 1980-talet gav 
uttryck för att det inte var några kvinnor som drev företag (Sundin & Holmquist, 
2015). Att kvinnor sedan långt tillbaka varit engagerade i företagande men inte 
alltid varit synliga som företagare har betydelse för hur deras företagaridentitet 
utvecklats (Nilsson, 2009). Enligt Johannisson och Lindmark (1996) är det dess-
utom svårt att analytiskt skilja på företaget och företagaren när det gäller små-
företag. Detta förhållande kan i högsta grad vara relevant att diskutera när det 
gäller kvinnors företag, eftersom många drivs som soloföretag. När benämningen 
soloföretagare anammades av organisationen Företagarna kunde småföretagen 
som drevs av kvinnor inkluderas utan att specifikt nämnas som kvinnors företag 
(Blomberg et al., 2011). På så sätt blev inte kvinnorna sedda som en särart, utan 
kunde inkluderas i diskussioner kring soloföretagarnas villkor och möjligheter 
oavsett kön. Att identifiera sig själv som företagare är ett första steg i att se sig själv 
som en professionell företagare (Sundin & Holmquist, 1989) och företagar-
identiteten är något som växer fram och som bland annat beror på kvinnornas 
sociala kontext (Hytti, 2003, 2005). 

Identiteten som företagare har genom åren formats utifrån mannen som norm; 
självständig och prestationsinriktad, samt även med ett värdesystem i samhället 
där individualister värdesätts (Ahl, 2002). Att identiteten som företagare och entre-
prenör uppfattas som en maskulin konstruktion och att kvinnors företagande setts 
som något avvikande (Ahl, 2002; Berglund, 2007; Holmquist & Sundin, 2002) utgör 
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hinder för företagande kvinnor. Aktuell forskning visar dessutom att entreprenör-
skap fortfarande ses utifrån den manliga normen (Ahl, 2004; Johansson & Malm-
ström, 2012; Malmström & Johansson, 2015; Marlow & McAdam, 2013). Köns-
stämpeln för företagande framstår fortfarande tydligt då det i texter poängteras att 
det handlar om kvinnors företagande, medan om det handlar om mäns före-
tagande så anges enbart företagande eller företagaren (Sundin & Holmquist, 2015).  

Företagande kvinnors bristande tillgång till finansiellt kapital, och därmed möj-
ligheter till företagsutveckling, har uppmärksammats under en längre tid i forsk-
ningen (Brush et al., 2006b, 2006c; Gatewood et al., 2009). Tidiga forskningsresultat 
från Dianagruppen2 visar att de tre viktigaste aspekterna som indikerar varför så få 
kvinnoägda företag finansieras av riskkapital är: strukturella hinder - vilket inne-
bär avsaknaden av sociala band, humankapital - kvinnor har färre professionella 
förebilder, och strategiskt val - kvinnor tenderar att vara mer försiktiga och kon-
servativa i sitt beslutsfattande (Greene et al., 1999). I aktuell forskning slår dock 
Malmström och Johansson (2015) hål på myten om de försiktiga företagskvin-
norna. De visar att kvinnor som söker stöd visst har entreprenöriell potential och 
är villiga att satsa, samt att det är bidragsfinansiärerna som tolkar att kvinnorna är 
försiktiga. Detta synliggör brister hos de företagsstödjande organisationerna. Dess-
utom visar Lindberg (2012) att satsningar på innovationer framförallt går till man-
ligt dominerade sektorer inom teknik och tillverkning medan branscher, såsom 
service och kreativa näringar, där kvinnor är överrepresenterade får mindre stöd.  

Tidigare studier har visat att företagande kvinnor har kämpat med att få sina 
företag framgångsrika och lönsamma (Carter et al., 1997; Du Rietz & Henrekson, 
2000), men hypotesen om att kvinnor underpresterar har sedan ifrågasatts av and-
ra forskare som visat att företag som ägs av kvinnor inte presterar sämre än företag 
ägda av män (Robb & Watson, 2012; Marlow & McAdam, 2013; Zolin et al., 2013). 
Dock visar studier av Orser och Hogarth-Scott (2002) att företagande kvinnor upp-
lever tillväxt som mindre troligt, viktigt och genomförbart jämfört med företagan-
de män. Dalborg (2014) visar att företagande kvinnor vågar satsa och även driver 
tillväxtföretag, men att kvinnor har en högre riskuppfattning än män och att daglig 
försörjning och trygghet ska vara tillgodosedd först innan företagande kvinnor är 
beredda att satsa på exempelvis att öka antalet anställda i företaget. Flera forskare 
lyfter även fram att kvinnor är verksamma inom branscher som inte alltid är så 
högpresterande och att företagandet kännetecknas av en branschsegregering 
(Ljunggren, 2008; Marlow & McAdam, 2013). Anledningen till att kvinnors företag 
inte växer kan därför höra ihop med vilken bransch kvinnorna är verksamma inom 
och behöver inte specifikt kopplas ihop med genus (Ljunggren, 2008). 

Forskningen om genus och debatten kring jämställdhet har också influerat 
entreprenörskapsforskningen. Hirdmans (1990) resonemang om genuskontrakt 

2 Dianagruppen består av Candida Brush, Patricia Greene, Nancy Carter, Elizabeth Gatewood och Myra 
Hart. Gruppen bildade Diana-projektet 1999 för att studera kvinnors entreprenörskap i USA.  
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och kvinnors underordning visar på strukturella problem i samhället. Vid gransk-
ning av entreprenörskapsforskningen visar Ahl (2002) att det konstruerande som 
pågår gällande kvinnors företagande befäster gamla myter. Senare forskning om 
kvinnors entreprenörskap och möjligheter till utveckling av deras företag tar sin 
utgångspunkt i kvinnors förhållanden och olikheter samt beaktar kontextens bety-
delse för deras möjligheter att vara företagare (Brush, de Bruin & Welter, 2009; 
Welter, 2011). Brush et al. (2009) fokuserar på processer som är knutna till företa-
gande kvinnor istället för på individerna. Forskarna betonar strukturer och institu-
tioner, inklusive yrkesrelaterade nätverk och branschorganisationer, på vad de 
kallar mesonivå. Sociala förväntningar och kulturella normer, såsom hur företa-
gande kvinnor framställs i media, betonas på makronivå. Ett bidrag till forsknin-
gen och dialogen om socialt kapital och kvinnors företagande utgör antologin om 
kvinnors entreprenörskap och socialt kapital (Aaltio, Kyrö & Sundin, 2008). Genom 
att betrakta kvinnors entreprenörskap och socialt kapital genom genuslinser är am-
bitionen att bidra till den globala debatten om jämställdhet. Ett ytterligare bidrag i 
samma anda är boken om feminint kapital av Orser och Elliott (2015), där företa-
gande kvinnor sätts i centrum och betydelsen av genus- och entreprenörskaps-
forskning för praktiker, utbildare och beslutsfattare lyfts fram. Feminint kapital ses 
som både personligt och kollektivt, och författarna menar att företagande kvinnor 
för in nya värderingar i företagandet. När det gäller utvecklingsresurser för företa-
gande kvinnor betonar Orser och Elliott både finansiellt och socialt kapital.  

2.1.2 Utveckling av kvinnors företagande 
Myten om att kvinnor inte vill expandera sina företag stämmer inte, varken år 1990 
eller 2015 (Sundin & Holmquist, 2015). Det finns en god tillväxtvilja hos både kvin-
nor och män. Studier från Tillväxtverket (2012) visar att det finns en stor vilja att 
växa bland småföretagare och att andelen tillväxtorienterade är högre bland kvin-
nor som driver småföretag än bland män. Nästan 80 procent av kvinnorna uttalade 
en tillväxtvilja medan det var lite över 70 procent för männen. Dalborg et al. (2012) 
poängterar att tillväxt inte enbart handlar om ökad numerär tillväxt såsom ökat an-
tal anställda, ökad vinst eller omsättning. Författarna betonar istället den kvalita-
tiva tillväxten i form av exempelvis ökad kompetens och individuell utveckling. 
Därför bör kanske hellre utveckling än tillväxt användas, med en bredare betydelse 
och som kan innefatta fler aspekter än de traditionella tillväxtmåtten.  

Argumenten för att främja kvinnors företagande har varierat genom åren. Det 
har varit regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska skäl, setts som jämställd-
hetsåtgärder eller för att bidra till ökad tillväxt (Ahl, 2011; Blomberg et al., 2011; 
Sundin & Holmquist, 2015). Jämställdheten var i fokus under 1960-70-talen, lagen 
om jämställdhet beslutades 1979 och en jämställdhetsombudsman inrättades 1980 
(Blomberg et al., 2011). Frågor om jämställdhet i företagandet drevs av ideella 
organisationer, som till exempel organisationen Kvinnor kan, som anordnade 
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mässor med fokus på kvinnors företagande mellan åren 1984 - 20023. Regionalpoli-
tiska skäl låg bakom satsningen, med start 1994, på särskild rådgivning till kvinnor 
som ville starta och driva företag, där NUTEK var samordnande myndighet 
(Sundin & Holmquist, 2015; Ahl, 2011). Glesbygden riskerade att avfolkas och det 
var därför viktigt att kvinnor stannade kvar och inte flyttade till storstäderna. En 
viktig grund vid inrättandet av rådgivarna var att det skulle vara kvinnor som 
arbetade som rådgivare, kvinnorna skulle då ge råd till intresserade kvinnor. 
Samma år, 1994, inrättades även statliga ALMI Företagspartner för att främja ut-
vecklingen av småföretag (Blomberg et al., 2011). De särskilda rådgivarna för kvin-
nors företagande placerades i vissa fall hos ALMI men också vid kommunernas 
näringslivskontor. Både svenska och amerikanska främjandeprogram för kvinnors 
företagande motiveras med tillväxtargument (Ahl, 2011). Kvinnor sågs som en 
outnyttjad resurs och fler företag behövdes för att få till stånd arbetstillfällen och 
tillväxt. Kvinnors företagande i Sverige har även setts som en del i omvandlingen 
av offentlig sektor, där vissa delar privatiseras och därmed möjliggör för kvinnor 
att driva företag inom till exempel vårdverksamheter (Sundin & Holmquist, 2015; 
Ahl, 2011). Både i USA och Sverige finns inslag av både rättviseargument, för eko-
nomisk jämställdhet mellan könen, och tillväxtargument med kvinnors företa-
gande som del i den ekonomiska tillväxten (Ahl, 2011). År 2015 är vi åter tillbaka 
till ett jämställdhetstänkande där satsningar på kvinnors företagande ska integre-
ras med övriga satsningar och därmed inte särskiljas (Sundin & Holmquist, 2015). 

En del forskare menar att utvecklingsinsatser för företagande kvinnor bör vara 
genusspecifika medan andra varnar för detta. Tillmar (2007) lyfter fram att det är 
viktigt med speciella program som stödjer utvecklingen av kvinnors företagande. 
Även Orser och Elliott (2015) betonar fördelarna med att kvinnor lär av varandra i 
könsuppdelade utvecklingsprogram, där det råder en vänlig, uppmuntrande och 
riskfri atmosfär. Kyrö och Hyrsky (2008) argumenterar för användning av genus-
specifika tillvägagångssätt, istället för genusneutrala tillvägagångssätt, när myn-
digheter ska utforma interventioner, stödsystem och utbildning. De fortsätter argu-
menterandet med hänvisning till Saari (2005) som menar att könsneutralitet ger 
könsblindhet, något som är typiskt i de nordiska länderna där genusneutralitet är 
starkt sammankopplat med illusionen om fullständig jämställdhet. Också Sundin 
och Holmquist (2015) lyfter fram det problematiska med att det finns en utbredd 
föreställning om att jämställdhet råder i Sverige. Ahl (2011) varnar dock för risker-
na med program som enbart vänder sig till kvinnor, då de riskerar att befästa den 
rådande genusordningen. Även Malmström och Johansson (2015) menar att rik-
tade insatser riskerar att befästa strukturer.  

Stödjande insatser för att främja kvinnors företagande genomförs inom Europa. 
I Danmark, Norge, Sverige och Tyskland genomförs nationella satsningar inriktade 
på att utveckla kvinnors företagande (Tillväxtanalys, 2014), och i de tre länderna 

3 Kvinnor kan-mässan anordnades i Östersund 1994. 
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förutom Danmark så finns det även en tydlig koppling till ökad jämställdhet. De 
insatser som genomförs i Norge och Sverige tar sin utgångpunkt i att det är färre 
kvinnor än män som driver företag. Omkring en fjärdedel av företagen i Norge och 
i Sverige drivs av kvinnor (SSB, 2012, Tillväxtverket, 2012). Cirka 25 procent kvin-
nor startar nya företag i Norge medan 32 procent av de nystartade företagen i Sve-
rige år 2010 startades av kvinnor (Tillväxtverket, 2012). Åtgärderna i Norge och 
Sverige syftar därför till att stimulera kvinnor till att driva företag och även öka an-
delen tillväxtföretag som drivs av kvinnor (Holmquist & Wennberg, 2010; Till-
växtverket, 2010; Tillväxtanalys, 2014; Pettersen et al., 1999; Spilling et al., 2011). 
Regeringens handlingsplan i Norge 2008 tar sin utgångspunkt i att kvinnor är 
underrepresenterade i näringslivet och planen har som huvudmål att främja 
entreprenörskap bland kvinnor (Spilling et al., 2011). Det ska stärka förutsättningar 
för att kvinnor ska etablera och utveckla företag samt skapa tillväxtföretag. Bland 
åtgärderna märks ökad tillgänglighet till kompetens, nätverk och kapital. Det ska 
också ges bättre möjligheter för att kombinera familjeliv och entreprenörskap. 
Speciella initiativ har även tagits i Sverige för att stödja kvinnors företagande 
(Nutek, 2005; Regeringen, 2011). Ett exempel på satsningar med inslag av nätverks-
byggande är de regionala och lokala Resurscentra för kvinnor, under perioden 
2002-2008, med mål att utveckla och tillvarata kvinnors kompetens (Tillväxtanalys, 
2009). Resurscentra fick dock ändrad målgrupp år 2009, från kvinnor till besluts-
fattare (Sundin & Holmquist, 2015). Ett annat exempel är programmet Främja 
kvinnors företagande som startades under programperioden 2007-2009, där det 
största delprogrammet varit affärs- och innovationsutvecklingsprogrammet med 
insatser i form av rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och utbildning till 
företagare i syfte att utveckla företag eller affärsidéer (Tillväxtverket, 2013). Enligt 
Tillväxtanalys (2014) beräkningar så har de offentliga insatserna för programmet 
Främja kvinnors företagande under perioden 2007-2014 varit totalt 599 Mkr och för 
Resurscentra satsades det under perioden 2010-2015 högst 36 Mkr per år vilket 
innebär maximalt 216 Mkr. Tillväxtanalys beräknar de norska satsningarna på 
handlingsplanen för perioden 2008-2013 till cirka 75 miljoner norska kronor, men 
då tillkommer satsningar inom socialförsäkringsområdet med omkring 122 miljo-
ner norska kronor årligen. I sammanhanget kan det dock vara av intresse att på-
peka att det endast är en liten del av det totala stödet som är speciellt avsatt för 
företagande kvinnor. I Sverige var det endast två procent av det totala stödet till 
entreprenörskap och småföretagande som gick till kvinnor under 2009 (Tillväxt-
analys, 2011) och det var ca 2,3 procent av företagsstödet som avsattes för riktade 
satsningar på kvinnors företagande år 2011 (Sundin & Holmquist, 2015).  

När det gäller innehållet i främjande insatser för företagande kvinnor poängte-
rar vissa forskare betydelsen av ledarskapsutveckling och mentorsinsatser. Utbild-
ningsprogram för entreprenörer bör innehålla utveckling av ledarskapsförmågor 
och beteenden som kan stödja utveckling och tillväxt (Carter & Allen, 1997; Dafna, 
2008). Deltagande i program för företagsägare/ledare har visat sig ha positiv effekt 
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på företagen, och resulterat i högre brutto-marginaler och tillväxttakt (Alarape, 
2007). Stödjandet av nätverkande mellan deltagare i utvecklingsprogram har också 
visat sig vara utvecklande för deltagarna (Tynan et al., 2009). Mentorskap är något 
som lyfts fram av flera forskare som betydelsefullt för framgång för företagande 
kvinnor. En av de åtgärder som föreslås av Carter (2000) för att övervinna even-
tuella utbildningsbrister hos kvinnliga entreprenörer var att främja mentorskap, så 
att kvinnor får personlig utbildning samtidigt som deras företag utvecklas. Studier 
av Lituchy et al. (2008) indikerar att framgångsrika småföretagande kvinnor till 
viss del använde både psykosocialt och karriärrelaterat mentorskap. Deras tidigare 
forskning visade också att framgångsrika kvinnor hade haft minst en mentor i sin 
professionella utveckling (Punnett et al., 2006).  

Efter genomgången av forskningen om företagande kvinnor och deras utveck-
ling är det nu dags att fördjupa resonemanget om socialt kapital.  

2.2 SOCIALT KAPITAL  

2.2.1 Socialt kapital som resurs 
Socialt kapital ger tillgång till resurser via personliga relationer och nätverk 
(Renzulli et al., 2000). Socialt kapital kan både ses som en resurs i sig för företa-
gande kvinnor och som något som ger tillgång till resurser. Bourdieu och Coleman 
behandlar båda socialt kapital som en resurs, om än med lite olika utgångspunkter. 
Bourdieu (1986) lyfter fram de faktiska och potentiella resurser som är kopplade 
till de relationer som en individ har. I hans resonemang, utifrån klasstillhörighet, 
handlar det om att resurserna är kopplade till att en person tillhör en viss grupp/ett 
nätverk med institutionaliserade och ömsesidiga relationer. Coleman (1990) poäng-
terar att socialt kapital definieras av dess funktion och att det består av flera enhe-
ter. Det finns någon form av social struktur och den strukturen underlättar hand-
lingar av individer som finns inom strukturen. På så sätt kommer alltså individer 
inom den sociala strukturen i åtnjutande av det sociala kapitalet. De blir därmed 
också en social resurs för varandra. Utifrån Bourdieus och Colemans resonemang 
skulle etablerade företagsnätverk, bestående av män, vara fruktbara för dem 
medan företagande kvinnor som inte tillhör dessa etablerade nätverkssamman-
hang får svårt att ta sig in. Även andra forskare definierar socialt kapital på lik-
nande sätt, exempelvis Gabbay och Leenders (1999) som lyfter fram den upp-
sättning av materiella eller virtuella resurser som tillkommer aktörerna genom den 
sociala strukturen. Något som de menar underlättar uppnåendet av aktörernas 
mål. I Adler och Kwons (2002:23) definition av socialt kapital inkluderas både 
interna och externa relationer samt både individuella och kollektiva aktörer: 
”Social capital is the goodwill available to individuals or groups. Its source lies in 
the structure and content of the actor’s social relations. Its effects flow from the 
information, influence, and solidarity it makes available to the actor.” Det goda 
anseendet som en person har hos andra blir en resurs för den personen, som då 
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kan få tillgång till resurser. För företagande kvinnor innebär det möjligheter att få 
tillgång till resurser för utveckling av sina företag. Både Bourdieus (1986) och 
Colemans (1990) definitioner av socialt kapital utgår ifrån ett individperspektiv, 
med fokus på individens sociala relationer och omgivning. Coleman (2000) poäng-
terar även att både personer och organisationer kan ses som aktörer och därmed 
ingå i nätverksrelationerna och Putnam (2000) å sin sida menar att socialt kapital 
kan innebära nytta både för individer och för kollektivet. I hans resonemang 
poängteras de sociala relationernas betydelse, som en resurs, för utveckling av 
både individ och samhälle. Sociala relationer kan, med det resonemanget, vara till 
gagn för företagande kvinnors utveckling likväl som för regional utveckling.  

När det gäller socialt kapital går det att se en skiljelinje mellan strukturella aspek-
ter såsom sociala nätverk och kopplingar mellan människor och nätverk, och kultu-
rella aspekter såsom förpliktelser, sociala normer och värderingar samt tillit (van 
Deth, 2003), vilket stämmer överens med indelningen av socialt kapital i relationer/ 
nätverk respektive tillit (Westlund & Adam, 2010). Bourdieu, Coleman och Putnam 
inkluderar både strukturella och kulturella aspekter i sina definitioner av socialt 
kapital. Både Bourdieu (1986) och Putnam (1995) lyfter fram nätverk explicit 
medan Coleman (1990) betonar social struktur. För kulturella aspekter lyfter Put-
nam (1995) fram normer och tillit explicit medan Bourdieu (1986) talar om sociala 
skyldigheter och Coleman (1990) framför att den sociala strukturen underlättar 
visst agerande av individerna inom strukturen. Utifrån deras definitioner och reso-
nemang kan det alltså vara värdefullt att beakta både strukturella och kulturella 
aspekter vid studier av socialt kapital. Det finns också andra sätt att uttrycka skilje-
linjer vid studier av socialt kapital. Adler och Kwon (2002) lyfter fram fokuse-
ringen på strukturen av relationerna mellan aktörerna inom en grupp respektive 
relationerna mellan aktörerna, vilka båda skulle höra till de strukturella aspekterna 
utifrån van Deths indelning. När det gäller den strukturella dimensionen så utgår 
viss forskning från Burts (2000, 2004) idéer om möjligheterna med strukturella hål. 
Efterföljare till Burt är exempelvis Ahuja (2000) som studerar samarbetsnätverk 
och strukturella håls betydelse för innovation samt Roxenhall (2011, 2013) som stu-
derar nätverksstruktur och innovationsnätverk. Moran (2005) däremot, diskuterar 
utifrån både en strukturell och relationell dimension när det gäller socialt kapitals 
betydelse för ledares prestationer. Bland nätverksforskare går det att se en skilje-
linje mellan ett relationellt och ett substantiellt sätt att förstå nätverk (Emirbayer, 
1997; Rennemo, 2002, 2011), med distinktioner mellan sociala (människor i singular 
eller plural, och deras kapacitet) och materiella (finansiella och fysiska resurser). 
Inom nätverksforskningen finns flera inriktningar, exempelvis Actor Network 
Theory (ANT) där forskarna uppmärksammar både mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer (Callon & Latour, 1981; Callon, 1991; Latour, 1987, 1991, 1999; Law, 1991, 
1994; Law & Hassard, 1999) och Uppsalaskolan där forskarna uppmärksammar 
fysiska tillgångar, resurser och aktiviteter i nätverken (Håkansson & Johanson, 
1993, 2001; Johanson & Mattsson, 1987; Forsgren & Johanson, 1992).  
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Avhandlingen tar sin utgångspunkt i att socialt kapital ger tillgång till resurser 
(Coleman, 1988, 1994; Renzulli et al., 2000) liksom att dessa resurser finns inbäd-
dade i företagarnas sociala relationer (Lin, 1999, 2001). Utvecklingen av relationer 
står mer i fokus jämfört med strukturen av relationerna mellan deltagarna i utveck-
lingsprogram för företagande kvinnor. I den relationella dimensionen av socialt 
kapital spelar både tillit och vänskap inom nätverk en avgörande betydelse 
(Nahapiet & Ghoshal, 1998), varför tillit också blir en viktig komponent. 

Lin (1999, 2001) fokuserar på resurserna som finns inbäddade i ett socialt nät-
verk och där resurserna är tillgängliga och mobiliseras med hjälp av både direkta 
och indirekta bindningar. Detta tydliggörs i Lins (1999:39) definition av socialt 
kapital: ”investeringar i sociala relationer med individer genom vilka de får till-
gång till inbäddade resurser för att öka den förväntade avkastningen av instru-
mentella eller expressiva åtgärder”. De instrumentella handlingarna handlar om 
att erhålla ytterligare eller nya resurser medan de expressiva handlar om att under-
hålla och bevara befintliga resurser (Lin, 1982, 2001). För deltagare i utvecklings-
program handlar det om att investera i sociala relationer inom programmet så att 
de kan få tillgång till resurser. I nära anslutning till detta resonemang finns upp-
delningen mellan interna (bonding) och externa (bridging) dimensioner. Putnam 
(2000) lyfter fram att bonding social capital möjliggör handlingar och skapar tillit 
inom en avgränsad grupp medan bridging social capital möjliggör handlingar och 
skapar tillit mellan personer från olika grupper. Bonding socialt kapital skapar 
starka ingruppslojaliteter, och bygger på solidaritet mellan aktörer i ett nätverk 
(Coleman, 1990), medan bridging socialt kapital möjliggör nätverksbyggande och 
kopplar ihop grupper till resurser som de annars inte skulle få access till. I det 
sammanhanget har anordnare av utvecklingsprogram en uppgift, genom att se till 
att gruppsammansättningen underlättar utveckling av tillit inom gruppen och stär-
ker utvecklingen av fruktbara relationer. När företagare tar sig utanför sina inner-
sta nätverkscirklar är chansen stor att de får tillgång till mer varierade resurser, 
tack vare att nya relationer leder till mer resurser (Granovetter, 1973; Lin, 1982, 
2001; Burt, 1982, 1992, 2000, 2007, Putnam, 2000). Granovetters (1973) starka och 
svaga band samt Burts (1992) resonemang om strategiska hål och fördelen av 
svaga band för att få nya relationer blir därmed tillämpbart i utvecklingsprogram. 
Genom deltagandet i ett sammanhang med andra företagare som inte har relatio-
ner med varandra sedan tidigare kan då deltagare få tillgång till nya relationer och 
resurser. Nahapiet och Ghoshal (1998) lyfter just fram att socialt kapital innefattar 
både nätverket och de tillgångar som kan mobiliseras genom nätverket.  

Både Lins (1999, 2001) och Nahapiet och Ghoshals (1998) sätt att se på de in-
bäddade resurserna, där sociala relationer kan ge ytterligare resurser, är i linje med 
vad Snijders (1999) och Paldam (2000) kallar för nätverks-payoff, då företagare får 
nytta tack vare sin egen goodwill och där företagarens nätverk ger fördelar. In-
vesteringar i sociala relationer mellan företagare möjliggör på så sätt tillgång till 
varierande kompetenser och resurser (Lin, 1999). Nätverk kan därmed ses som en 
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tydlig resurs, men relationer behöver underhållas och vårdas. Johannisson (1996a, 
1996b) lyfter fram betydelsen av ömsesidigt utbyte i personliga nätverk. Fukuyama 
(1995) betonar förmågan att arbeta tillsammans för gemensamma syften och 
Patulny och Svendsen (2007:32) menar att socialt kapital kännetecknas av ”normer 
och nätverk av socialt samarbete”. Det som är positivt med socialt kapital är att det 
ökar mer än minskar vid användning (Nahpiet & Ghoshal, 1998). Coleman (1990) 
poängterar aktivt handlande hos individerna inom strukturen. Individer måste 
alltså agera för att bygga upp och vårda sina relationer och därmed få tillgång till 
resurser via sitt nätverk. I nästa avsnitt behandlas företagarens egna sociala kapi-
tal, utifrån individen, som en viktig aspekt när det gäller att få tillgång till resurser. 

2.2.2 Företagarens egna sociala kapital 
De företagande kvinnornas egna sociala kapital går att diskutera i anslutning till 
utveckling av både relationer och tillit. Lin (1999) kallar individers egna sociala 
kapital för deras sociala meriter, vilket även blir viktigt när det gäller företagarnas 
tillgång till resurser via deras relationer. I linje med Lin poängterar Baron och 
Markan (2000:106) att sociala färdigheter spelar en viktig roll och slår fast: ”En hög 
nivå av socialt kapital, byggt på ett gott rykte, relevant tidigare erfarenhet, och 
direkta personliga kontakter, hjälper ofta entreprenörer att få tillgång till riskkapi-
talister, potentiella kunder och andra”. Det handlar om att företagarens trovärdig-
het som person spelar in när det gäller relationsbyggande. Om de inte ses som tro-
värdiga av omgivningen får de svårare att utveckla relationer och därmed också 
mindre tillgång till resurser. Att ha goda sociala meriter med ett gott rykte kan 
underlätta när det gäller att skapa relationer med andra, men företagarnas egen 
villighet att ge sig in i nya relationer spelar även in. Om det inte finns en vilja att 
etablera relationer så skapas knappast några relationer som leder till resurser. Ett 
sådant resonemang går att koppla till de relationella sätten att se på nätverk där 
människorna och deras kapacitet är i fokus (Emirbayer, 1997; Rennemo, 2002, 2011) 
samt att företagarna visar en villighet att ingå i nya relationer (Bogren et al., 2013). 

Renzulli et al. (2000:524) slår fast att begreppet socialt kapital kan användas: 
"för att ange karaktärsegenskaperna hos en persons band till andra vilket kan ge 
tillgång till viktiga resurser". Karaktärsegenskaperna hos relationerna till andra 
likväl som karaktärsegenskaperna hos individerna bör alltså tas i beaktande. Detta 
kan jämföras med varumärkestänkande, där det handlar om att skapa ett hållbart 
och trovärdigt varumärke som kunderna vill ha en relation med (Aaker, 2010). När 
det gäller företagande kvinnor så handlar det om varumärket både för företaget 
och för personen i fråga, det vill säga företagaridentitet. I identiteten som före-
tagare ingår att utveckla en formell auktoritet och vara nätverksbyggare, i det fallet 
handlar det många gånger om att få saker gjorda genom andra (Hill, 2003). Det 
gäller att få respekt som företagare och dessutom vara socialt kompetent och sam-
arbeta med andra. Även de mellanmänskliga färdigheterna, som att förstå andras 
behov och vad som händer bland anställda och andra involverade personer (Yukl, 
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2005) kan komma till pass för att utveckla relationer på bästa sätt. De sociala meri-
ter som företagande kvinnor har kan därmed underlätta relationsskapandet, både 
internt inom företaget och externt med kunder och affärspartners.  

En utgångspunkt för tillit är den bakgrund som en person har, vilket exempel-
vis kan vara nationalitet och familjebakgrund men även utbildningsbakgrund 
(Zucker, 1986). På så vis finns det ett kulturellt sammanhang som personer kan för-
hålla sig till. För att underlätta för tillit att utvecklas mellan deltagare i utvecklings-
program kan det röra sig om att deltagarna kommer från icke-konkurrerande bran-
scher samt att de har gemensamma lärbehov (Zhang & Hamilton, 2010). Grupper 
bör vara homogena när det gäller mål, värderingar och ambitioner, men tillräckligt 
heterogena så att det blir utveckling (Jonsson Ahl & Florin Samuelsson, 2000). Det 
bör alltså finnas viss likhet hos deltagarna men ändå olikhet för att inte konkurrens 
mellan deltagarna ska uppstå.  

Även en företagares rykte kan ha betydelse för vilken tillit som andra männis-
kor får till dem. Tidigare handlingar samt hur aktiviteter utförts och vilka resultat 
de fått kan ha betydelse för en persons rykte (Sztompka, 1999). Även yrkeskom-
petens och stereotyper för vissa yrkesgrupper, såsom exempelvis försäljare av be-
gagnade bilar, kan spela in när det gäller trovärdighet (McKnight et al., 1998). För-
utom rykte och utförande av aktiviteter lyfter även Sztompka (1999) fram att till 
exempel klädsel, kroppsspråk och smycken indikerar en persons identitet, status 
och personlighet. En persons rykte förmedlas ofta via andra personer som dels kan 
sprida information om en persons trovärdighet men också vara en symbol för and-
ra personers trovärdighet (Sanner, 1997). Om en person har ett gott rykte kan tillit 
även utvecklas till den personen utan förstahandskunskap (McKnight et al., 1998). 

När samarbete inleds med andra företagare bygger det på en uppskattning av 
deras trovärdighet (Sztompka, 1998) och en rationell kalkyl om förväntat beteende 
hos den andra aktören (Coleman, 1990). Sztompka och Coleman diskuterar på lik-
nande sätt gällande detta, då Sztompka (1998, 1999) menar att tillit är en satsning 
på framtida villkorade handlingar av andra och Coleman (2000) uttrycker att det 
finns en ömsesidighet i sociala strukturer där människor gör saker för varandra. 
Det innebär att en företagare kan förvänta sig att få hjälp av en annan person inom 
strukturen, liksom den personen i sin tur har en naturlig skyldighet att hjälpa till. 
Genom den tilliten inom gruppen får företagarna tillgång till mer socialt kapital än 
de egentligen efterfrågar. På det här sättet blir det både skyldigheter och förvänt-
ningar som personerna inom en struktur har på varandra. Också Zucker (1986) 
poängterar de gemensamma förväntningarna som delas av dem som är involve-
rade och Fukuyama (1995) betonar den ömsesidiga förutsägbarheten där det är 
viktigt med tidigare positiva erfarenheter av utbytet för båda parter. 

Det finns trots allt ett visst mått av risktagande när samarbeten inleds. Det 
gäller att vara villig att ta en risk och på så sätt vara sårbar till hur någon annan 
agerar (Mayer et al., 1995, Coleman, 1999). Dessutom finns det en osäkerhet om 
framtiden och företagaren som aktivt deltar i ett samarbete med andra företagare 
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har inte heller full kontroll (Sztompka, 1999). Det här gäller även i högsta grad för 
deltagande i utvecklingsprogram där osäkerheten kan vara stor inledningsvis, men 
där villigheten att ta en risk genom att lita på andra människor kan leda till utveck-
ling på flera områden. Gambetta (1988) menar att förtroende för andra kan beteck-
nas som en intuitiv tro, vilket kvarstår tills motsatsen har bevisats. Ytterligare en 
aspekt när samarbeten inleds mellan företagare och i utvecklingsprogram är bety-
delsen av generell och specifik tillit. Om deltagare har en hög grad av generell tillit 
till människor är de troligen mer öppna med att dela med sig av erfarenheter redan 
tidigt. Om deltagare däremot kännetecknas av att inte ha så hög grad av generell 
tillit så kanske specifik tillit behöver utvecklas först för att de ska få förtroende för 
varandra. (Patulny, 2004; Putnam, 1995; Uslaner, 2002)  

2.2.3 Är socialt kapital alltid positivt? 
Många forskare ser socialt kapital som något positivt, explicit eller implicit, men 
socialt kapital kanske inte i alla lägen är positivt. Det finns även negativa sidor 
med socialt kapital. Hög grad av socialt kapital tack vare starka delade normer i till 
exempel Ku Klux Klan eller maffian är inte så positivt för resten av samhället där 
de finns (Fukuyama, 2001; Portes, 1998). Fukuyama (ibid.) lyfter också fram att 
starka moraliska bindningar inom en grupp även kan leda till att deras med-
lemmar inte litar på eller vill samarbeta med människor utanför den egna gruppen. 
Ett sådant fall kan vara etablerade företagarnätverk på små orter där maktposi-
tioner över generationer spelar in och där nyetablerade företagare därmed inte 
släpps in i gemenskapen (von Friedrichs Grängsjö, 2001). Warren (2008:126) har 
tydliggjort både de positiva och negativa sidorna av socialt kapital genom att defi-
niera socialt kapital som något som producerar positiv avkastning till individer 
inom sociala nätverk, även om de som befinner sig utanför dessa nätverk kan vara 
föremål för negativ påverkan. På så sätt framhåller han de positiva konsekven-
serna för dem som investerar i grupptillhörigheten och samtidigt de negativa 
konsekvenserna för dem som inte är gruppmedlemmar.  

De starka normer och regler, som skapar social kontroll i grupper (Portes, 1998), 
kan ha både positiv och negativ påverkan på samarbetet mellan människor. Ge-
nom att vara medlem i en väl respekterad grupp (till exempel en religiös grupp) 
kan en person ses som pålitlig (Fukuyama, 2001). Det resonemanget går också att 
hänföra till medlemskap i respekterade företagarnätverk och sammanslutningar, 
där medlemmarna respekteras tack vare sitt medlemskap i något som uppfattas 
som seriöst. De negativa konsekvenserna kan dock vara att outsiders exkluderas 
och att det kan bli för stora krav på gruppmedlemmar att dela med sig av resurser 
(Portes, 1998). Den individuella friheten inskränks därmed också, då medlemskap i 
en grupp kräver en viss anpassning till gruppens normer. I regioner är interak-
tionen mellan människor avgörande för att bygga socialt kapital (Putnam, 1993) 
och i Putnams (1995) definition av socialt kapital lyfts nätverk, normer och social 
tillit fram som sådant som underlättar samarbete för ömsesidig nytta. För kvinnors 
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företagande och regional utveckling kan Putnams tolkning av normer ses som mer 
positiv än den sociala kontroll och de starka normer som Portes betonar. Starka 
normer i samhället som motverkar brott kan dock ses som positivt för samhällsin-
vånarna och normer som sätter självintresset åt sidan och lyfter fram kollektivet 
kan hjälpa nationer att utvecklas (Coleman, 2000).  

I avhandlingen ses socialt kapital som övervägande positivt och som en resurs 
för företagarna och deras företags utveckling, och där relationer och tillit spelar en 
central roll. I de två kommande avsnitten fördjupas därför resonemanget om rela-
tionsbyggande och tillitsprocesser. 

2.3 RELATIONER OCH RELATIONSBYGGANDE 
Vikten av goda nätverksrelationer och dess betydelse för företagsutveckling har 
genom åren uppmärksammats av många forskare (Wasserman & Faust, 1994; Zhao 
& Aram, 1995; Johannisson, 1996a, 1996b, 2000; Hill et al., 1999; Greve & Salaff, 
2003) och flera forskare har redogjort för entreprenörers nätverksutveckling över 
tid (Lin, 1986; Greve & Salaff, 2003; Klyver & Terjesen, 2007; Hill et al., 1999; Larson 
& Starr, 1993). Lin (1986) visar på att det finns tre lager av sociala relationer. I det 
innersta lagret finns intima och förtroendefulla relationer med släktingar och sär-
skilt förtrogna. I nästa lager finns relationer för utbyte av information och resurser. 
Här finns en blandning av starka och svaga länkar såväl som direkta och indirekta 
band. I det yttersta lagret finns relationer med dem som delar medlemskap och 
identitet. Här kan det till exempel vara tillhörigheten till en församling eller klubb. 
Greve och Salaff (2003) använder sig av Wilkens (1979) tre faser för att starta och 
utveckla företag (motivationsfas, planeringsfas och etableringsfas) när de identi-
fierar kritiska sociala nätverksaktiviteter. De finner att företagarna i motivations-
fasen har ett litet nätverk av nära kontakter för att testa sin affärsidé, vanligtvis 
familj och vänner. Detta stämmer överens med Bates (1990) resultat som visar att 
FFFs (family, friends och founder) är viktiga i tidiga faser av företagandet. När 
sedan företagarna börjar planera för nya satsningar och behöver skaffa informa-
tion, nya färdigheter och andra resurser, utökar de sitt nätverk. En av de största 
utmaningarna är att de inte vet vilka resurser som behövs, och därför inte vet vem 
som kan hjälpa dem. När verksamheten däremot är etablerad, fokuserar företa-
garna på ett mer koncentrerat nätverk. En anledning till detta är att de då vet vad 
de inte vet och därför väljer lämpliga personer för sitt nätverk. Greve och Salaff 
(2003) har funnit att familjemedlemmar är närvarande i alla av entreprenörens fa-
ser och att kvinnor använder sina släktingar i högre utsträckning än vad män gör.  

Både Hill et al. (1999) och Larson och Starr (1993) har i sina modeller, gällande 
nätverksutveckling över tid för entreprenörer, fört ett likartat resonemang som Lin 
och Greve och Salaff. I modellen av Hill et al. (1999) finns företagaren i centrum 
och i cirkeln närmast finns familj, kollegor, vänner och grannar. Det illustrerar 
företagarens sociala nätverk under de inledande stadierna av företagets utveckling, 
då just familj och vänner har stor betydelse för att stödja utvecklingen av den 
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entreprenöriella karriären. Dessa nätverkskontakter har dock inte alltid det kun-
nande som företagaren behöver för att utveckla sitt företag. Den yttre cirkeln i 
modellen för nätverksutvecklingen inkluderar därför banktjänstemän, revisorer, 
leverantörer, näringslivskontor och anställda. Det är alltså sådana professionella 
kontakter som företagaren behöver för att driva sitt företag. I modellen benämner 
författarna den inre cirkeln för social och den yttre cirkeln för företagsfokuserad. 
Den sociala inre cirkeln består av starka relationer (strong ties) medan den före-
tagsfokuserade yttre cirkeln kännetecknas av svaga relationer (weak ties) (Grano-
vetter, 1973, 1985). När företaget utvecklas och växer så finns de sociala kontak-
terna kvar i oförminskad styrka och vissa av de professionella kontakterna får ut-
ökad betydelse, exempelvis bankmän, revisorer och leverantörer. Däremot får var-
ken kunder eller anställda någon betydelsefull roll i nätverket.  

Larson och Starr (1993) har i sin nätverksmodell fokuserat på tre stadier av nät-
verksaktivitet vid uppbyggnad av företag. I det första stadiet fokuseras de essen-
tiella dyaderna där bindningarna antingen kan börja med en social/emotionell 
orientering eller en ekonomisk/instrumentell orientering. Företagaren vänder sig 
till tidigare affärskontakter, familj och vänner för att realisera sin företagsidé. I det 
andra stadiet konverteras dyadiska band till socioekonomiskt utbyte och relatio-
nerna kännetecknas av ömsesidigt utbyte där sociala och affärsmässiga relationer 
blandas. Exempelvis kan det finnas en vän från skoltiden som visar sig kunna 
bidra med riskkapital. I det tredje stadiet utökas utbytet med flera multipla ut-
bytesprocesser. Relationerna övergår från personliga till mer av organisationers 
utbyte. Genomgången här ovan visar att familj och vänner spelar en stor roll inled-
ningsvis i företagarnas nätverksbyggande.  

När det gäller skillnader mellan kvinnors och mäns nätverk visar äldre studier 
att både kvinnors och mäns nätverk innehöll mest män (Aldrich et al., 1989) samt 
att kvinnors nätverk var mer homogena än mäns, och att kvinnor hade mer familj 
och vänner i sina nätverk (Renzulli et al., 2000). Klyver och Terjesen (2007) har 
studerat genusskillnader i företagares nätverk under olika stadier av affärsverk-
samheten. Resultatet visar att kvinnor nätverkar mest med kvinnor inledningsvis 
men allt eftersom deras företag utvecklas utökas nätverket med fler män. När före-
taget nått det etablerade stadiet så har företagande kvinnor och män ungefär sam-
ma andel män i sina nätverk. Detta stöds av studier av Cromie och Birley (1992) 
som visar att företagande kvinnors personliga nätverk är liknande som mäns, 
vilket också studier av Foss (2010) visar. Hon slår fast att det inte är några stora 
skillnader i mäns och kvinnors nätverk. Ahl (2008) kritiserar dock att mäns nät-
verkande kan ses som en implicit norm och om kvinnor avviker från den så in-
kluderas de inte. Andra studier lyfter fram tidsbristen som problematisk även för 
nätverkandet och visar att kvinnor underutnyttjar sina nätverk på grund av tids-
brist och ointresse (St-Cyr, 2001; Cornet, Constandinis & Asendei, 2003). Julien 
(2005) ser nätverk som en nyckelfaktor för att stödja entreprenörskap och Hall 
(2000) ser nätverkskvalitet som ett nyckelelement i företagets framgång, både för 

 20 



män och kvinnor. Tidigare studier visar dessutom att tillhörighet till ett nätverk är 
starkt relaterat till lönsamhet för företagande kvinnor (Lerner et al., 1997). Gate-
wood et al. (2009) visar att företagande kvinnor använder både sina formella och 
informella nätverk i sökandet efter finansiellt kapital. Ibarra (1992, 1997), som stu-
derat utvecklingen av nätverksrelationer i organisationer, visar att kvinnor utveck-
lar två varianter av relationer. De använder expressiva nätverksrelationer för att 
möta behovet av vänskap och support, medan de använder instrumentella nät-
verksrelationer för att möta behovet av råd och insyn i organisationer. Detta kan 
jämföras med nätverksutvecklingen över tid, som beskrevs ovan, där nätverket in-
ledningsvis till stor del består av familj och vänner för att sedan utökas med mer 
professionella nätverksrelationer. Exempelvis relationerna med bankrådgivare kan 
ses som instrumentella nätverksrelationer för de företagande kvinnorna.  

Martinez och Aldrich (2011) argumenterar för att ju mer diversifierat nätverk 
med kontakter som en företagare har tillgång till, desto större är chansen att hon 
hittar de resurser som hon behöver. De argumenterar även för att företagare bör 
balansera sammanhållning och mångfald i sina nätverksstrategier, men påpekar att 
mångfalden är viktigare senare i företagets liv. Här kan jämföras med Hill et al. 
(1999) och Greve och Salaff (2003) resonemang om att företagare utvecklar sitt 
nätverk med mer professionella relationer allt eftersom deras företag utvecklas och 
växer. Det har också visat sig att framgångsrika ledare lägger ner mer tid och 
energi på att utveckla och stödja sin personal och utöka sitt nätverk jämfört med 
mindre framgångsrika ledare (Dubini & Aldrich, 1991). Studier av Renzulli et al. 
(2000) visar att aktörer inom nätverk som kännetecknas av heterogen karaktär 
tenderar att starta nya företag i större utsträckning än de med homogena nätverk. 
McGregor och Tweed (2002) visar dessutom att kvinnor som nätverkar, expan-
derar sina företag mer än andra småföretagare, både män och kvinnor. 

Förutom att se hur nätverksrelationer utvecklas över tid kan också social aktivi-
tet vara ett sätt att fånga utvecklingen av relationer. En av Sappletons (2009) mät-
variabler för socialt kapital är social aktivitet, vilket handlar om till vilken grad 
individer socialiserar med medlemmar av sina nätverk. Andra delar är sociala 
nätverk (vänner, familj och nära bekanta) och socialt deltagande (individers inte-
gration i samhället). Nahapiet och Ghoshal (1998) anser att utvecklingen av socialt 
kapital påverkas av faktorer som är viktiga för utvecklingen av sociala relationer, 
såsom tid, interaktion, ömsesidigt beroende och slutenhet. Interaktionen kan jäm-
föras med det som Sappleton (2009) kallar social aktivitet. Zhang och Hamilton 
(2010) lyfter också fram vikten av tid när det gäller för deltagare att lära känna 
varandra liksom Lin (1999) som poängterar sociala relationer och aktiva handlin-
gar av individerna själva för att få tillgång till resurser. Lin (1999:30) uttrycker det 
som ”investeringar i sociala relationer med förväntad avkastning”. I anslutning till 
detta kommer nätverkens payoff, som handlar om att få nytta av sina nätverk och 
därmed någon form av avkastning (Lin, 1999; Snijders, 1999; Paldam, 2000). 
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2.4 TILLIT OCH TILLITSSKAPANDE PROCESSER 
Tillit är, liksom relationer, en viktig del i socialt kapital. Luhmann (1979) menar att 
tillit fyller en nödvändig funktion i alla system av interaktion, genom att vara en 
mekanism genom vilken individer minskar komplexiteten och risken i systemet. 
Med fokus på kvinnors företagande framhåller Orser och Elliott (2015) att tillit är 
klistret som binder ihop relationer. De ser tillit som ett kritiskt element för att 
bygga sociala tillgångar. Tillit kan därmed ha betydelse både ifråga om samarbete 
mellan företagare och i utvecklingsprogram där relationer skapas. 

Utvecklingsprogram påverkas av i vilken kontext, exempelvis land eller region 
som de bedrivs inom, då tillit är kontextberoende (Westlund & Adam, 2010). Insti-
tutionell tillit är kopplad till formella samhällsstrukturer (Zucker, 1986). De for-
mella samhällsstrukturerna, där Sverige och andra skandinaviska länder tillhör 
regioner där invånarna har hög tillit till andra människor och till institutioner 
(Rothstein & Stolle, 2002, 2003), har betydelse för rådande tillitsgrad bland männi-
skor. Om människor har en generell tillit till andra människor (Patulny, 2004; 
Putnam, 1995), så kan det även kopplas till tilliten till samhälleliga funktioner som 
till exempel polisen (Rothstein, 2003). Generell tillit på nationell nivå kan också ut-
tryckas i form av tillitskultur (Sztompka, 1998), vilken uppmuntrar tolerans i sam-
hället och där människor erkänner och ser politiska skillnader som legitima. 
Fukuyama (1996) menar att tillit är en social resurs, eftersom hög tillit i samhället 
bidrar till nationers välfärd. Sztompka (1999) ser tillit både som en förutsättning 
för samarbete och som en produkt av framgångsrikt samarbete, vilket kan kopplas 
till samarbete mellan företagare och gemensamt deltagande i utvecklingsprogram.  

För att bidra till att institutionell tillit uppstår i utvecklingsprogram poängterar 
Zhang och Hamilton (2010) vikten av avtal och överenskommelser samt aktivt del-
tagande av projektorganisatörer. Detta kan då kopplas till förtroendet för dem som 
arrangerar utvecklingsprogram. Ytterligare sådant som kan stärka den institutio-
nella tilliten är exempelvis certifieringar och medlemskap i professionella samman-
slutningar samt tillitsmekanismer som formalisering och standardisering (Zucker, 
1986). Utvecklingsprogram och programorganisatörer som i deltagarnas ögon 
framstår som seriösa, kan därmed stärka tilliten till program och organisatörer.  

Vad som händer över tid påverkar också utvecklingen av tillit. Processbaserad 
tillit skapas genom människors interaktion över tid, samt är kopplat till tidigare 
och förväntat utbyte av exempelvis gåvor (Zucker, 1986). Enligt Zucker så handlar 
det om att investera för att få tillit, med exempelvis nedlagd tid och kunskap/infor-
mation till övriga deltagare i ett utvecklingsprogram (Zhang & Hamilton, 2010). 
Zucker menar också att processbaserad tillit kan skapas genom rykte och mark-
nadsföring. I Zhang och Hamiltons tillitsmodell påtalas även möjligheterna för del-
tagarna att kommentera upplägg och genomförande av program som något som 
bidrar till att processbaserad tillit utvecklas. Om deltagarna i ett utvecklingspro-
gram utvecklar tillit för både de andra deltagarna (interpersonell tillit) och för 
organisatörerna (institutionell tillit) så stärker det också den processbaserade tilli-
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ten. Den interpersonella tilliten handlar om att ha tillit till dem du arbetar med 
(Fukuyama, 1995), i det här fallet de andra deltagarna, och den institutionella tilli-
ten om att ha tillit till institutioner (Paxton, 1999), i det här fallet programorganisa-
törerna. I det här sammanhanget går det även att diskutera om deltagarna har 
generell tillit, till alla de andra företagarna i programmet, eller om de endast har 
specifik tillit till vissa av dem (Patulny, 2004; Putnam, 1995).  

Tillit utvecklas alltså över tid och på grund av vad som händer i tillitsskapande 
processer. Patulny och Svendsen (2007) föreslår att tillit handlar om att ha tillit i 
och en villighet att samarbeta med andra. I fråga om heterogenitet och homogeni-
tet, menar Zucker (1986) att kulturell heterogenitet kan var problematisk men med 
social likhet ökar möjligheterna för processbaserad tillit. Det sociala deltagandet 
och den sociala aktiviteten mellan deltagarna i ett utvecklingsprogram är sådant 
som kan fångas upp och mätas (Sappleton, 2009). Detta är också något som Zhang 
och Hamilton (2010) förordar. Zucker (1986) anser att tillit bör mätas med indika-
torer. Delade mål och förväntan om att den andra parten levererar (ömsesidig tillit) 
som behandlades här ovan är också sådant som kan studeras.  

2.5 SAMMANFATTNING 
Den teoretiska referensramen har tagit upp tidigare forskning och teoretiska reso-
nemang om kvinnors företagande, socialt kapital, relationsbyggande och tillitsska-
pande processer. Här nedan sammanfattas några utgångspunkter från denna.  

Även om det finns problem när det gäller utveckling av kvinnors företag så vill 
företagande kvinnor utveckla sina företag (Tillväxtverket, 2012; Dalborg, 2014). 
Dock så försvårar strukturer i samhället (Hirdman, 1990), som till exempel att före-
tagaren och företagandet ofta betraktas utifrån manliga normer (Ahl, 2002, 2004; 
Berglund, 2007; Holmquist & Sundin, 2002; Johansson & Malmström, 2012; Malm-
ström & Johansson, 2015; Marlow & McAdam, 2013; Sundin & Holmquist, 2015). 
Dessutom kan frågan ställas om de främjande insatser för kvinnors företagande 
som erbjuds har lämpligt innehåll. Tidigare studier har uppmärksammat tillgån-
gen till finansiellt kapital för företagsutveckling (Brush et al., 2006b, 2006c; Gate-
wood et al., 2009), medan den här avhandlingen lyfter fram möjligheterna med 
socialt kapital för att utveckla kvinnors företagande och ser det som ett viktigt in-
slag i utvecklingsinsatser för företagande kvinnor.  

I avhandlingen ses socialt kapital som en resurs då relationer ger möjlighet till 
resurser (Coleman, 1988, 1994, 2000; Lin, 1999, 2001, 2008; Nahapiet & Ghoshal, 
1998; Putnam, 1993, 1995, 2000), vilket kan vara betydelsefullt för utveckling av 
kvinnors företag. Indelningen av socialt kapital i relationer/nätverk och tillit 
(Westlund & Adam, 2010) är en utgångspunkt i avhandlingen och både relationer 
och tillit ses som betydelsefulla delar av socialt kapital. Dessa delar har inlednings-
vis diskuterats utifrån ett individperspektiv i samband med företagarens sociala 
meriter (Lin, 1999), då aspekter av både relationer och tillit har betydelse för hur 
förtroende för företagaren utvecklas. Socialt kapital med tillit mellan människor är 
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positivt i utveckling av regioner (Putnam, 1993), medan för starka normer och 
social kontroll kan vara hämmande för utveckling (Portes, 1998). Socialt kapital 
betraktas i avhandlingen till övervägande del som något positivt.  

I den teoretiska genomgången har relationer och tillit diskuterats utifrån möj-
ligheter med att utveckla ytterligare socialt kapital för företagande kvinnor. Rela-
tioner utvecklas över tid och allt fler professionella nätverksrelationer inkluderas i 
företagarnas nätverk när de drivit sina företag en tid (Lin, 1986; Greve & Salaff, 
2003; Klyver & Terjesen, 2007; Hill et al., 1999; Larson & Starr, 1993). Relationer har 
betydelse för att företagarna ska få tillgång till resurser och därmed möjlighet till 
företagsutveckling. Tillit utvecklas också över tid, något som Zucker (1986) lyfter 
fram som processbaserad tillit. Individens karaktäristiska, såsom bakgrund hos 
deltagare i utvecklingsprogram, och graden av institutionell tillit till programorga-
nisatörer påverkar hur tilliten utvecklas i utvecklingsprogram (Zucker, 1986; 
Zhang & Hamilton, 2010). Dessutom finns det en kontextuell dimension på sam-
hällsnivå, där regioner och länder har betydelse för den nivå av tillit som finns 
(Rotstein & Stolle, 2002, 2003; Westlund & Adam, 2010). De forskare som behand-
lar relationer och tillit tillsammans när det gäller socialt kapital utgör inspiration 
för avhandlingen. Patulny och Svendsen (2007) lyfter fram normer och nätverk av 
socialt samarbete, Putnam (1995) betonar vikten av nätverk, normer och social tillit 
medan Nahpiet och Ghoshal (1998) poängterar vikten av tillit och vänskap inom 
nätverk. I kommande kapitel beskrivs hur avhandlingens studier har genomförts 
och när avhandlingens resultat presenteras visas betydelsen av både relationer och 
tillit när det gäller utveckling av socialt kapital.  
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3 FORSKNINGSDESIGN OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Inledningsvis i det här kapitlet beskrivs det sammanhang som avhandlingsarbetet 
har bedrivits inom. Därefter behandlas studiernas genomförande avseende forsk-
ningsstrategi, urval, design och metoder samt forsknings- och analysprocess. 
Sedan genomförs en kritisk värdering av det genomförda avhandlingsarbetet. 
Kapitlet avslutas med en översikt över avhandlingens delstudier och artiklar.  

3.1 SAMMANHANG 

Den här avhandlingen har genomförts i de nordiska länderna Norge och Sverige, 
de tredje respektive fjärde mest jämställda länderna i världen (World Economic 
Forum, 2014). När jag har presenterat mina studier i samband med internationella 
forskningskonferenser har jag vid flera tillfällen fått frågan varför det behövs sats-
ningar på företagande kvinnor i länder som redan är jämställda. Mitt svar har då 
varit att det trots allt är färre kvinnor som driver företag och att det därför finns 
behov för utvecklingsinsatser även i dessa länder. Som jag visat ovan så satsar 
också staten i båda länderna på utveckling av kvinnors företag.  

Merparten av studierna i avhandlingsarbetet har genomförts inom ramen för 
forsknings- och utvecklingsprojektet Kvinnelige Vekstentreprenører/Kvinnliga till-
växtentreprenörer, som bland annat finansierades av EU inom INTERREG Sverige-
Norge programmet, där tiotalet forskare från Norge och Sverige samarbetade. 
Forskarna hade sin hemvist vid Mittuniversitetet i Östersund, Høgskolen i Nord-
Trøndelag i Steinkjer och Levanger, Trøndelag Forskning og Utvikling i Steinkjer 
samt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Inom ramen för 
projektet bedrevs utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt, riktat till kvinnor i 
Jämtland och Trøndelag som drev företag och som önskade att deras företag skulle 
växa. Projektet pågick under perioden 15 april 2010 – 15 april 2013 och pro-
grammet pågick under två års tid, januari 2011 – januari 2013. Jag var finansierad 
av projektmedel under tre års tid och arbetade aktivt i projektet och med utveck-
lingsprogrammet. Inom projektet utvecklade vi forskare tillsammans enkäter, 
reflektionsscheman och utvärderingar. Respektive forskare bidrog då med de frå-
gor som var av intresse för den personens syften och forskningsfrågor i aktuella 
artiklar och avhandlingar. För min avhandling stod frågor som rörde socialt kapi-
tal i form av nätverksrelationer och tillit samt utvecklingen som företagare i fokus.  

Utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt kännetecknades av gemensamt 
lärande och kunskapsutveckling rörande kvinnors företagande, tillväxt och entre-
prenörskap. I det här fallet sågs alla involverade, entreprenörer och forskare, som 
viktiga parter i en gemensam kunskaps- och lärprocess i ett praksisfellesskap4 

4 Praksisfellesskap är ett lärande sammanhang där medlemmarna har ett gemensamt intresse samt 
deltar i gemensamma aktiviteter och diskussioner där de hjälper varandra och utbyter erfarenheter 
(Wenger, 1998; wenger-trayner.com).  
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(Wenger, 1998; Wenger, 2004; wenger-trayner.com), och den forskning som be-
drevs var interaktiv (Svensson, Brulin, Ellström & Widegren, 2002; Aagaard 
Nilsson & Svensson, 2006). De företagande kvinnorna och forskarna var bland 
annat aktiva tillsammans när det gällde att bestämma innehållet i programmets 
träffar och att kontinuerligt dokumentera utvecklingen för kvinnorna och deras 
företag, något som resulterade i en antologi i slutet av projekttiden (von Friedrichs 
& Rennemo, 2013). De deltagande kvinnorna visste hela tiden att utvecklingspro-
grammet ingick i ett forsknings- och utvecklingsprojekt, och att forskningsresultat 
därmed skulle publiceras i olika sammanhang. De etiska frågeställningarna 
rörande konfidentialitet och samtycke (Bryman & Bell, 2013) löstes genom att ett 
avtal upprättades för att inte affärshemligheter skulle avslöjas utanför programmet 
men deltagarna lämnade även, genom undertecknande av avtalet, sitt skriftliga 
samtyckte till offentliggörande av uppgifter i forskningspublikationer. Deltagarna 
kunde när som helst avbryta sitt deltagande i programmet och forskningssam-
arbetet, vilket fyra personer gjorde under programtiden. Två deltagare slutade på 
grund av hälso- och tidsskäl, en flyttade till ett annat land och en tog ett heltids-
arbete som anställd och var därmed inte längre företagare.  

En del av studierna i avhandlingsarbetet har genomförts med empiri hämtad 
från Främja kvinnors företagande, en statlig satsning i Sverige för att utveckla 
kvinnors företagande (se avsnitt 2.1.2). Jag har dock inte varit anställd eller kopp-
lad till något av projekten inom den satsningen.  

3.2 STUDIERNAS GENOMFÖRANDE 

3.2.1 Flermetodsforskningens fördelar och dilemman 

I avhandlingen används både kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier. Att 
använda sig av flermetodsforskning, där kvalitativ och kvantitativ forskning kom-
bineras, blir allt vanligare (Bryman & Bell, 2013). En anledning till detta, enligt 
Bryman och Bell, är att fler forskare ser forskningsmetoderna som tekniker för 
datainsamling och dataanalys och inte lägger för stor vikt vid deras epistemolo-
giska och ontologiska skillnader. Min forskningsprocess ställer sig närmare de kva-
litativa forskningstraditionerna med ett tolkningsinriktat kunskapsteoretiskt och 
socialkonstruktionistiskt sätt att se på verkligheten jämfört med de kvantitativa 
forskningstraditionerna som bygger på ett positivistiskt naturvetenskapligt synsätt 
och en objektivistisk syn på verkligheten (Bryman & Bell, 2013; Merriam, 1994). 
Merriam (ibid.) beskriver den kvalitativt inriktade forskaren som någon som 
intresserar sig mer för process än resultat, och för hur människor skapar mening i 
sina liv samt kring vad de upplever och hur de tolkar sina upplevelser. Denna 
beskrivning stämmer väl in på mig och det som driver min forskningsprocess 
framåt. De kvalitativt genomförda delarna i denna avhandling kännetecknas av att 
ordet och berättelserna får stort utrymme, liksom att de har ett mer induktivt 
angreppssätt. De kvantitativt genomförda delarna presenteras i form av siffror och 
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samband samt kännetecknas av ett något mer deduktivt angreppssätt. De olika 
delarna i avhandlingen berikar varandra, då de olika kvalitativa och kvantitativa 
dataseten kompletterar och stödjer varandra (Cresswell & Plano Clark, 2007) samt 
upplyser varandra (Bryman, 2006a, 2006b). 

Den triangulering som genomförts i avhandlingsarbetet har skett genom att 
flera forskningsmetoder och olika informationskällor använts (Denzin, 1970; Webb 
et al., 1966). Olika metoder har använts för att belysa utvecklingen av socialt kapi-
tal, det vill säga metodologisk triangulering (Patton, 1987; Denzin, 1978), och infor-
mation från olika informationskällor, så kallad datatriangulering (Denzin, 1978), 
stärker synen på det som studeras (Patton, 1987; Yin, 2006). I de studier som 
genomförts har både kvalitativa och kvantitativa metoder liksom olika informa-
tionskällor använts. Yin (2006) poängterar att data från fallstudier och enkätunder-
sökningar mycket väl kan integreras och ge resultat som kompletterar varandra. 
Insamlad kvalitativ och kvantitativ data kan också användas för att kontrollera 
resultaten (Deacon et al., 1998; Kanter, 1977), och kvantitativa data kan användas 
för att styrka kvalitativa beskrivningar (Guba & Lincoln, 1994). Brister med en me-
tod kan dessutom uppvägas genom användning av en annan metod för att kon-
trollera resultaten (Bryman & Bell, 2013). Vid inkonsekventa resultat i samband 
med triangulering rekommenderar Bryman och Bell att behandla något av resul-
taten som viktigast, vilket jag har gjort när det gäller tidsaspekten för utveckling av 
socialt kapital. I det fallet har resultatet från den genomförda fallstudien betraktats 
som viktigast. I avhandlingsarbetet har jag tagit fasta på de möjligheter som an-
vändningen av kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder och olika källor ger, 
där insamlad empiri kompletterar och berikar varandra samt stärker resultatet.  

Även om jag i avhandlingsarbetet valt att inte lägga allt för stor vikt vid de 
epistemologiska och ontologiska skillnader som finns mellan kvalitativ och kvanti-
tativ forskning behöver det ändå uppmärksammas utifrån vad som behandlas i 
avhandlingen, nämligen företagande kvinnor. Kvinnors entreprenörskap ställs ofta 
i förhållande till hur män driver företag och där mäns företagande framstår som 
norm för entreprenörskapet (Ahl, 2002). Identiteten som företagare blir då viktig 
att uppmärksamma, eftersom identitet är något som produceras och reproduceras 
hela tiden (Giddens, 1991). En konstruerad kategori, såsom företagaridentitet, kan 
ses som en interaktiv kategori, där det sker en växelverkan mellan idén om en viss 
kategori och de människor som kategoriserats (Hacking, 1999). På så sätt spelar 
den egna uppfattningen som en företagande kvinna kan ha om sin identitet som 
företagare in. Även vad som händer i ett utvecklingsprogram, med berättelser från 
andra företagare och reflektioner kring identitet och företagande, kan bidra till att 
identiteten som företagare utvecklas hos deltagarna. Identiteten skapas genom 
språk, berättelser och reflektioner (Giddens, 1991, 2007) och företagaridentiteten 
kan då tolkas, utvecklas och omtolkas under en sådan process som deltagandet i 
ett utvecklingsprogram innebär. Ökad kunskap om en kategori kan dessutom 
innebära att beteendet hos dem som kategoriseras förändras, så kallad återkopp-
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lingseffekt (Hacking, 1999). Ett ständigt konstruerande gällande kategorin företa-
gande kvinnor gör att det blir svårt att helt bortse från de ontologiska skillnaderna.  

Hur kvinnor som driver företag ska benämnas är ett dilemma vid skrivandet av 
akademiska texter, för beroende på hur detta uttrycks så är vi som forskare med 
och konstruerar den kategorin. Det sker ett ständigt konstruerande där begrepp 
kan tydas på olika sätt och hela tiden omtolkas (Arbnor & Bjerke, 1994). Språket 
kan dessutom ses som en form av handling som konstruerar vår verklighet 
(Kristensson Uggla, 2002) och språket lyfter också fram rådande normer och bidrar 
till människors socialisering (Berger & Luckmann, 1966). Att säga kvinnliga 
företagare på svenska kan associeras till egenskapen av att vara kvinnlig, medan 
kvinnelige på norska inte alls verkar ha samma betydelse. I Norge är det mer en 
etikett av att det är en kvinna. Det här blev uppenbart när det gällde projekt-
namnet Kvinnelige vekstentreprenører respektive Kvinnliga tillväxtentreprenörer, 
då kvinnelige i Norge inte sågs som särskilt kontroversiellt medan det i Sverige är 
starkare laddat att säga kvinnliga. I avhandlingstexten har jag vid direktöver-
sättning av kvinnelige använt kvinnliga, men för det mesta har jag valt att uttrycka 
kvinnor som driver företag som ”företagande kvinnor”, vilket just lyfter fram att 
det är kvinnor som driver företag.  

I avhandlingen väljer jag att se fördelarna med att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa metoder, och tona ner de epistemologiska och ontologiska skillna-
derna utan att för den skull vara omedveten om att de finns.  

3.2.2 Studiernas urval, design och metoder 

Tre delstudier har genomförts i avhandlingsarbetet. Delstudie ett och två har 
genomförts inom ramen för projektet Kvinnliga tillväxtentreprenörer, medan del-
studie tre genomfördes efter att projektet var avslutat. Respektive delstudie utgår 
ifrån var sin empiriska bas. De tre delstudierna bygger vidare på varandra men 
drevs också till viss del parallellt.  

I den första delstudien var avsikten att ta reda på vilka nätverksrelationer som 
uppfattades som stödjande för företagande kvinnor. Vi ville också se om befintliga 
nätverksrelationer hade någon betydelse för företagande kvinnors villighet att ingå 
i nya nätverksrelationer. Denna första studie får ses som en startpunkt för avhand-
lingens studier.  

För att försöka nå så många kvinnor som möjligt sändes en webbaserad enkät 
ut till 5 769 företagande kvinnor i regionerna Jämtland och Trøndelag. Denna stu-
die användes även som ett urvalsinstrument för deltagande i utvecklingsprogram-
met Kvinnor & Tillväxt, varför de valda regionerna i Sverige och Norge var givna.  

Den design som valdes för den här studien var en enkätstudie, då vi ville nå så 
många företagande kvinnor som möjligt. Med anledning av att studien användes 
för att välja ut deltagare till utvecklingsprogrammet, utformades två enkäter – en 
första enkät med en mängd olika frågor om kvinnors företagande och en andra 
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enkät, med mer specificerade frågor, riktad till de kvinnor som uttryckt intresse för 
att delta i utvecklingsprogrammet.  

De elektroniska enkäterna sändes ut via mail under sommaren 2010. Enkäterna 
innehöll frågor med öppna svarsalternativ samt frågor med givna svarsalternativ, 
varav en del på en femgradig skala. De två enkäterna utformades både på svenska 
och norska, en variant per land. Här ställdes vi inför oförutsedda problem, då vissa 
ord var svåra att hitta exakta översättningar till för att inte förlora nyanserna i 
ordens betydelse. Enkäterna diskuterades vid ett flertal tillfällen i forskargruppen 
och testades på några entreprenörer innan de fick sin slutliga form.  

Enkätfrågorna kring nätverksrelationer och visad villighet att ingå i nya nät-
verksrelationer var det som var intressant för denna avhandling och dess första 
artikel. På så sätt visas hur företagande kvinnors nätverksrelationer ser ut och om 
de har någon betydelse för viljan att utveckla fler relationer. Detta blev därmed en 
bra startpunkt för avhandlingen och en utgångspunkt för de övriga delstudierna.  

I samband med skrivandet av den första artikeln, som är samförfattad med tre 
kollegor från projektet, har jag genomfört datakörningarna i SPSS, huvudsakligen 
skrivit metod- och resultatavsnitten samt även skrivit vissa delar i inledning, teori, 
diskussion och slutsatser. Dessutom har jag varit den som hållit ihop vårt artikel-
manus från början till slut. 

I den andra delstudien följs utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt med 24 
deltagare under två års tid med fokus på att undersöka hur relationer och tillit 
samt företagaridentitet utvecklas. Denna studie bygger därmed vidare på den 
första studien om relationer men utökar innehållet till att även omfatta tillit. Här 
påbörjas också diskussionen om hur olika element och dimensioner av relationer 
och tillit kan uppmärksammas och stimuleras. Därutöver gör denna studie en för-
djupning när det gäller relationer, och då rörande utvecklingen av den egna före-
tagaridentiteten vilket kan ses som utveckling av entreprenörernas egna sociala 
kapital. I den andra delstudien studeras alltså hur relationerna mellan de invol-
verade deltagarna utvecklas, hur deras egen företagaridentitet utvecklas och vad 
som är betydelsefullt för tillit i ett sådant utvecklingsprogram samt vad som 
kännetecknar utvecklingen av relationer och tillit, och hur detta kan stimuleras. I 
den här studien finns inslag av beskrivande, fördjupande och explorativa delar.  

Valet av utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt för denna studie beror på 
accessmöjligheten som jag hade i och med mitt engagemang i projektet Kvinnliga 
tillväxtentreprenörer, där utvecklingsprogrammet bedrevs. På det här sättet har jag 
fått en unik access till företagande kvinnor och deras utveckling under två års tid i 
ett utvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt kan ses som 
ett typiskt fall (Patton, 1980; Goetz & LeCompte, 1984; Yin, 2006), när det gäller 
program som erhållit medel för att stimulera företagande kvinnors utveckling. 
Deltagarna i programmet var kvinnor som var motiverade för tillväxt i sina företag 
och programinnehållet syftade till att utveckla kvinnorna i deras företagande.  
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Den design som valdes för den andra delstudien var fallstudie, vilket är något 
som passar bra för forskningsfrågor och processer som rör ”hur” och ”varför” (Yin, 
2006; Merriam, 1994). Utvecklingen av socialt kapital har varit den specifika 
företeelse (Merriam, 1994) som studerats och fallstudien har varit en enfallsdesign 
med flera analysenheter (Yin, 2006). Kvinnor & Tillväxt har utgjort fallet bland ut-
vecklingsprogram för företagande kvinnor i Norge och Sverige. När det gäller ana-
lysenheterna så är det främst utvecklingen av relationer och tillit som varit cen-
trala, men också utvecklingen av företagaridentitet. Då programmet studerats över 
tid så kunde jag följa processerna för utvecklingen av socialt kapital i realtid. 

Vid genomförandet av fallstudier är det en fördel att använda olika metoder 
och informationskällor (Yin, 2006; Knights & McCabe, 1997; Merriam, 1994), och 
användningen av dokument kan vara värdefullt för att förstå och förklara sociala 
relationer (May, 2001). Flera olika metoder har använts vid denna fallstudie, såsom 
kortare enkäter, deltagarnas skriftliga reflektioner, utvärderingar, observationer, 
fältanteckningar, videoinspelningar och skriftliga deltagarinlägg på en gemensam 
elektronisk plattform. Både tillgängliga och för ändamålet skapade dokument 
(Merriam, 1994) kan användas vid fallstudier. I samband med denna studie har det 
varit en kombination, då dokument som varit till för att följa upp deltagarnas ut-
veckling även har varit möjliga att använda i forskningssyfte. Exempelvis så utfor-
mades reflektionsscheman och utvärderingar med båda motiven i åtanke.  

Huvudfokus i delstudie två var utvecklingen av socialt kapital i det kon-
textuella sammanhang som utvecklingsprogrammet har utgjort. Förutsättningarna 
för och stimulerandet av inslag som kan bidra till ökat socialt kapital har följts i 
denna process. Delstudien avrapporterades i två artiklar. Den första handlar om 
utvecklingen av relationer och tillit samt hur detta kan identifieras och stimuleras i 
utvecklingsprogram (artikel 2) och den andra om utveckling av entreprenörens 
egna sociala kapital i form av utveckling av sin företagaridentitet (artikel 3).  

Artikel två är egenförfattad medan artikel tre är samförfattad med en norsk 
kollega där vi två författare bidragit i samma utsträckning när det gäller teoretiskt 
och empiriskt innehåll, analys och skrivande. Vi har haft en fortlöpande dialog 
kring struktur och framställning av innehållet samt bearbetat texten i en ständigt 
pågående process. Min kollega har dock varit huvudansvarig för det språkliga, då 
artikel tre är skriven på norska.  

I den sista delstudien, delstudie tre om tillitsskapande processer, samlades erfa-
renheter in från projektledare i utvecklingsprojekt rörande tillitsprocesser, tillitsele-
ment och dess olika dimensioner. Denna studie fördjupar därmed resonemanget 
och kunskapen om tillit samt fortsätter diskussionen, som påbörjades i artikel två, 
kring vad som utmärker tillitselement och dess dimensioner. Det som fångades 
upp i utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt kan nu även studeras djupare 
inom ramen för den empiriska basen för studie tre. På detta sätt drevs delstudierna 
två och tre till vissa delar parallellt och kompletterar varandra. Denna studie och 
den fjärde artikeln kännetecknades framför allt av att vara explorativ.  
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I den här studien ville vi nå så många utvecklingsprojekt som möjligt, sådana 
projekt och program som innehöll riktade insatser för att utveckla kvinnors före-
tagande. Vi använde oss därmed av ett kriterierelaterat urval (Goetz & LeCompte, 
1984), genom att först beskriva kriterierna och sedan söka reda på ett sådant urval 
(Merriam, 1994). En önskan vid genomförandet av studien var att nå projektledare 
i både Norge och Sverige. Dessvärre hade vi accessproblem på den norska sidan då 
vi inte fick tillgång till norska projekt och deras projektledare. Vi valde då att en-
bart vända oss till svenska projektledare för 165 utvecklingsprojekt inom utveck-
lingsprogrammet Främja kvinnors företagande, ett statligt initiativ som finansierar 
en mängd olika projekt i hela Sverige. Detta innebar en totalundersökning, då 
samtliga projekt inom Främja kvinnors företagande inkluderades. Eftersom denna 
satsning innehöll projekt med varierande utvecklingsinslag, bedömde vi ändå att 
vi nått en relevant respondentgrupp för denna studie.  

För att nå så många projektledare som möjligt på ett smidigt sätt bedömde vi att 
valet av enkätstudie som design var passande för delstudie tre. En elektronisk en-
kät utformades med inspiration från Zhang och Hamiltons (2010) modell om tillits-
skapande. Vi använde oss även av våra erfarenheter av att driva utvecklings-
programmet Kvinnor & Tillväxt och kunskapen från den empiri som samlades in 
under delstudie två. Enkäten innehöll framför allt frågor med förutbestämda alter-
nativ och graderade svarsalternativ, men några frågor fanns även med öppna 
svarsalternativ. Fördelen med öppna svarsalternativ är att det finns möjlighet till 
svar som vi som forskare inte tänkt på, men nackdelen är att kodningen sedan kan 
vara tidsödande (Bryman & Bell, 2013). Den enkät som utformades testades innan 
av en företagande kvinna med projekterfarenhet. Därefter justerades vissa frågor 
innan enkäten sändes ut i juni 2013. Enkäten var relativt omfattande med 33 frågor 
och vi fick en svarsfrekvens på 73 procent.  

Den sista delstudien presenteras i artikel fyra om tillitsskapande processer, där 
det även ingår hur projekten hanterat de olika tillitselementen. Hur tillitselementen 
och dess olika dimensioner kan synliggöras diskuteras i artikeln.  

Vid skrivandet av den fjärde artikeln, som är samförfattad med huvudhand-
ledaren, har jag genomfört dataanalyserna i SPSS, bestående av korrelationer 
mellan de olika tillitselementen i modellen, och skrivit merparten av texten.  

Hur de tre delstudierna och dess artiklar hänger ihop visualiseras i nedan-
stående figur.  
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Figur 1. Översikt över fokus i avhandlingens studier och artiklar samt hur de är 
kopplade till varandra  

 
I den första studien låg fokus på nätverksrelationer. Den andra studien gick vidare 
från den första med ett fortsatt fokus på relationer, när det gällde relationer för 
dem som är involverade i utvecklingsprogram men även kopplat till företagar-
identitet och eget socialt kapital. I den andra studien lades också tillitsdimensionen 
av socialt kapital till. I den tredje studien fördjupades tillit ännu mer, när tillits-
processer studerades. Studie två och tre drevs till vissa delar parallellt då det i 
dessa diskuterades hur tillit kan synliggöras och stimuleras.  

I samband med den andra och tredje delstudien har jag inspirerats av Leonard-
Barton (1990) som kombinerade en longitudinell fallstudie med flera retro-
perspektiva studier av flera fall. På så sätt kunde hon fånga processer i den på-
gående fallstudien som hon hade nytta av när hon formulerade frågor till de fall 
som var avslutade. I mina studier har jag haft möjlighet att studera tillitsskapande 
processer både i det fall som jag studerat över tid (delstudie 2, artikel 2) och i flera 
utvecklingsprojekt med hjälp av svaren från projektledarna i projekten (delstudie 
3, artikel 4). Mina erfarenheter från fallstudien har varit berikande vid utform-
ningen av enkäten som skickades till projektledarna i utvecklingsprojekten, men 
delstudie tre har också berikat mitt skrivande av artikel två.  

När avhandlingsarbetet startade så var fokus huvudsakligen på relationer, men 
under forskningsprocessens gång så upptäcktes även betydelsen av tillit. Detta fick 
till följd att relationer och tillit i stor utsträckning studerats var för sig, trots att jag i 
avhandlingen argumenterar för vikten av att uppmärksamma dessa tillsammans.  
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3.2.3 Närhet och distans i forskningsprocessen 
Avhandlingsarbetet har präglats av både närhet och distans då både kvalitativa 
och kvantitativa forskningsstrategier har använts. I delstudie två har jag under 
lång tid varit nära de företagande kvinnorna i Kvinnor & Tillväxt, då jag lärt känna 
dem och följt deras utvecklingsprocesser, och framförallt använt kvalitativa meto-
der och en tolkande ansats. I delstudie ett och tre har jag däremot haft ett distan-
serat förhållningssätt till respondenterna (företagande kvinnor respektive projekt-
ledare) och använt kvantitativa metoder, men till viss del även här använt en tol-
kande ansats. I de kvalitativa artiklarna har möjligheten funnits till fylliga beskriv-
ningar (Geertz, 1973; Guba & Lincoln, 1994) rörande utvecklingen av socialt kapital 
medan de kvantitativa artiklarna hållits kortare med hänsyn till tidskrifternas for-
mat och vedertagna sätt att avrapportera kvantitativa data. De kvalitativa artik-
larna är därmed av mer berättande och detaljerad karaktär jämfört med de två 
kvantitativa artiklarna. Pendlandet mellan närhet och distans har berikat avhand-
lingsarbetet såtillvida att jag fått en ökad förståelse för företagande kvinnor och 
deras företagande genom den närhet som jag har haft till deltagarna i utvecklings-
programmet. Men, distansen till respondenterna i de kvantitativa enkäterna har 
också bidragit till att jag lyft blicken och sett socialt kapital, såsom relationer och 
tillit, i ett större perspektiv. Dessutom kan berikandet och utvecklingen av socialt 
kapital för företagande kvinnor i utvecklingsprogram sättas i relation till socialt 
kapitals betydelse i regional utveckling, och mitt avhandlingsarbete kan därmed 
sättas in i ett sammanhang. 

Under hela avhandlingsarbetet har tolkning och förståelse varit centralt. Mitt 
arbetssätt kan kännetecknas av abduktion där jag pendlat mellan teori och empiri 
(Alvesson & Sköldberg, 1994), och på så sätt fått ökad förståelse ju längre tiden 
gått. Utökad förståelse har lett till behov av mer teoretisk läsning men även till 
ytterligare empirisk datainsamling. Bryman och Bell (2013) lyfter fram flexibiliteten 
med en kvalitativ forskningsstrategi, där generella frågeställningar inledningsvis 
gör det möjligt att senare formulera mer specifika frågeställningar. Detta har också 
präglat min forskningsprocess och på så sätt har mitt arbetssätt följt den herme-
neutiska spiralen eller den hermeneutiska cirkeln (Helenius, 1990), där utökad för-
ståelse lett till mer kunskap men också till behov av att lära mer. Jag har tolkat och 
försökt förstå det som både teorierna och empirin uttryckt. I det här sammanhan-
get finns också ett samspel gällande den empiriska datainsamlingen och analysen 
av data, då detta skett i växelverkan med varandra på ett iterativt sätt (Bryman & 
Bell, 2013) främst synligt vad gäller artikel två och fyra.  

Den forskarroll som jag haft under delstudie två kan ses som medaktör, då jag 
varit nära det som studerats och även varit involverad i det som studerats genom 
engagemanget i Kvinnor & Tillväxt. Med detta finns både fördelar och nackdelar. 
Gummesson (2000) betonar exempelvis att det är viktigt att forskare inom företags-
ekonomi engagerar sig i praktiken medan Bryman och Bell (2013) lyfter fram att 
det kan vara problematiskt när forskaren blir en del av studieområdet, vilket är 
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vanligt vid aktionsforskning. Gans (1982) nämner att det är ett dilemma för fall-
studieforskare, i deras roll som forskande deltagare, att veta hur mycket de kan 
engagera sig utan att missa något som forskare. Mir och Watson (2000) poängterar 
dessutom att konstruktivister inte kan separera forskaren från det som studeras, 
och forskaren kan därmed inte bli objektiv eller värderingsfri. Jag är medveten om 
att mina värderingar och den förförståelse som jag hade inledningsvis kring 
företagande och kring interaktiv forskning från en tidigare studie av målgruppens 
medverkan i utvecklingspartnerskap (Bogren, 2010) avspeglar sig i mitt sätt att 
närma mig det som jag studerat inom ramen för avhandlingsarbetet. Min tidigare 
begränsade erfarenhet av företagande har utökats med större förståelse under pro-
jektets och programmets genomförande, vilket också har påverkat min forsknings-
process då jag fått ytterligare kunskap om villkoren för att driva och utveckla före-
tag. I samband med mina avhandlingsstudier har jag dessutom ingått i ett sam-
manhang med andra forskare som varit involverade i projektet, där våra diskus-
sioner också har påverkat min process. 

I delstudie ett och tre har däremot min forskarroll varit mer i form av en obe-
roende observatör av enkätsvaren och på så sätt en något distanserad forskare. Jag 
har haft en avsevärd distans till de projekt som studerats i delstudie tre, då projek-
ten och dess projektledare i de flesta fall varit helt okända för mig. Inför det slut-
liga analysarbetet av samtliga delstudier som genomförts inom avhandlingsarbetet 
har detta varit en fördel, då möjligheten att se till helhet har underlättats. Efter 
genomförandet av samtliga delstudier har jag fått mer förståelse gällande förutsätt-
ningarna för, och utvecklingen, av socialt kapital.  

3.2.4 Analysprocess och teoriutveckling 

Den analysprocess som genomförts har skett i två steg. Först genomfördes en ana-
lysprocess i respektive artikel i samband med att artiklarna färdigställdes, därefter 
genomfördes en övergripande analysprocess för avhandlingen i samband med att 
kappan färdigställdes. Den övergripande teoretiska referensramen utgår ifrån 
socialt kapital som gemensam nämnare, men i respektive artikel är fokus på lite 
olika delar (vilket beskrivs i kapitel fyra).  

I samband med den kvalitativt genomförda fallstudien (delstudie två) så var 
det ett pågående samspel mellan frågor som ställdes, empiri som samlades in och 
analys av insamlad information (Yin, 2006; Merriam, 1994). Nya insikter gav upp-
hov till nya frågor och analysprocessen påbörjades därför tidigt, men intensifie-
rades och fördjupades i samband med att de två artiklarna färdigställdes. När det 
gäller använda dokument så lyfter Scott (1990) bland annat fram bedömnings-
kriterierna autenticitet och trovärdighet. I fråga om äkthet så är det deltagarna i 
Kvinnor & Tillväxt som har fyllt i dokumenten och jag bedömer också att de ärligt 
och uppriktigt har svarat på frågorna i till exempel reflektionsschemana vid pro-
gramträffarna och utvärderingarna efter träffarna. Vid analysen av den insamlade 
empirin har jag läst igenom aktuella dokument flera gånger, markerat med över-
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strykningspenna sådant som hört ihop med utveckling av relationer, tillit och 
företagaridentitet samt använt post-it lappar och blädderblock för att synliggöra 
innehållet. En tematisk analys (Bryman & Bell, 2013) har på så sätt genomförts där 
olika teman och mönster framträtt och det har också gått att följa utvecklingspro-
cessen över tid. När det gäller utvecklingen av företagaridentitet så har empirin 
och teorin växelvis, i processliknande form, hjälpt till att synliggöra den trans-
formation som företagarna uppvisade i sitt identitetsskapande. I båda artikel-
texterna har jag varit mån om att tydligt visa belägg (Kvale, 1989), i form av bland 
annat citat, för resultaten och tolkningarna. I vissa beskrivningar har jag också 
kvantifierat hur vanligt förekommande något är, vilket rekommenderas av bland 
andra Silverman (1984, 1985, 2001). Delar av resultaten har till viss del presenterats 
för deltagarna vid sammankomster och jag har därför fått deras reaktioner på om 
mina tolkningar varit rimliga, på så sätt har det skett en respondentvalidering 
(Guba & Lincoln, 1994). 

I samband med de kvantitativt genomförda enkätstudierna (delstudie ett och 
tre) så skedde datainsamlingen på ett mer deduktivt sätt, där kategorier för nät-
verksrelationer undersöktes och olika indikatorer för tillitselement utformades till 
frågor som projektledare sedan fick besvara. Insamlad data analyserades med hjälp 
av SPSS, i form av framför allt frekvenser och korrelationer mellan tillitselement. 
Vid den första delstudien genomfördes dessutom en stegvis analys med hjälp av 
ett indirekt mått (Bryman & Bell, 2013), i det här fallet användes en önskan om att 
delta i utvecklingsprogrammet som en indikator på tillväxtvilja (se avsnitt 4.4 där 
detta beskrivs utförligare).  

När det gäller avhandlingens övergripande analysprocess så handlar den 
främst om att analysera hur socialt kapital utvecklas och synliggöra det som är 
utmärkande för relationer och tillit. Från den kvalitativa fallstudien från Kvinnor & 
Tillväxt sågs mönster och vad som var betydelsefullt för utvecklingen av relationer 
och tillit. Genom att jämföra vad som hände i utvecklingsprocesserna i Kvinnor & 
Tillväxt med det som synliggjordes genom svaren i enkätstudierna kring relationer 
och tillit bidrar avhandlingen till att utveckla det teoretiska resonemanget kring 
socialt kapital och delarna relationer och tillit. I den övergripande analysprocessen 
har Zuckers (1986) idéer kring tillitsproduktion använts. 

3.3 KRITISK VÄRDERING  

Då avhandlingens studier genomförts med en blandning av kvalitativa och kvanti-
tativa metoder, och genomgående kännetecknats av en tolkande ansats, får det 
vissa konsekvenser för hur reliabilitet och validitet kan och bör diskuteras. Utifrån 
de ontologiska skillnaderna mellan kvantitativ forsknings strävan efter att visa en 
enda bild av verkligheten och kvalitativ forsknings mångfacetterade bild av verk-
ligheten (Guba & Lincoln, 1994) introduceras alternativa kriterier såsom trovärdig-
het och äkthet för att bedöma kvalitativa studier (ibid.; Lincoln & Guba, 1985). Här 
nedan lyfts därför aspekter och reflektioner kring reliabilitet och validitet fram 
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med detta som bakgrund. Avslutningsvis behandlas också etiska överväganden 
rörande anonymitet och konfidentialitet. 

Utifrån ett kvantitativt sätt att se på reliabilitet så handlar det om tillförlitlighet 
och frånvaron av slumpmässiga mätfel samt grad av överensstämmelse då en 
undersökning genomförs på nytt (Rosengren & Arvidsson, 1983; Bryman & Bell, 
2013). När det gäller överensstämmelse mellan undersökningar, så är det med den 
ontologiska utgångspunkten att verkligheten går att tolka på många olika sätt svårt 
att sträva efter att en ny undersökning ska ge likartat resultat som en redan genom-
förd undersökning. Detta eftersom den sociala miljön är i ständig förändring 
(Bryman & Bell, 2013) och människors beteende hela tiden förändras (Merriam, 
1994). Inte ens för den enkätstudie som genomfördes i delstudie tre går det att säga 
att en upprepad enkät till samma respondenter skulle få samma resultat. I det fallet 
har projekten pågått längre tid och projektledarna kan ha fått nya insikter vilket 
gör att svaren kan bli annorlunda. Yins (2006) resonemang om analytisk generali-
sering kan dock vara av intresse för avhandlingen då empiriska resultat som stöd-
jer samma teori ses som en styrka. Yin lyfter visserligen fram detta i fråga om två 
eller flera fall. I den här avhandlingen går det att tillämpa mellan de olika delstu-
dierna, framför allt gällande fallstudien av Kvinnor & Tillväxt och den sista stu-
dien av projekt inom Främja kvinnors företagande.  

När det gäller tillförlitligheten i genomförda studier så har kvalitativt inriktade 
forskare fört fram alternativa termer för reliabilitet såsom konsistens eller överens-
stämmelse (Lincoln & Guba, 1985) eller trovärdighet (Patel & Tebelius, 1987). Det 
gäller att visa att studierna är konsekvent genomförda (Miles & Huberman, 1984) 
och tydligt visa alla steg i forskningsprocessen så att andra forskare kan granska 
och bedöma genomförd forskning (Goetz & LeCompte, 1984; Guba & Lincoln, 
1994). De genomförda delstudierna i den här avhandlingen har beskrivits så utför-
ligt som möjligt här ovan i metoddelen, liksom i varje artikelmanus samt i nästa 
kapitel där respektive artikel behandlas. När det gäller artikel tre, om utveckling 
av företagaridentitet, så har den diskuterats i forskargruppen inom Kvinnliga till-
växtentreprenörer i samband med att samtliga antologibidrag till vår gemensam-
ma bok diskuterades. På så sätt fick vi alla inom forskargruppen en avstämning 
gällande våra tolkningar av respektive bokkapitel från våra forskarkollegor, vilket 
påminner om hur intern reliabilitet beskrivs av LeCompte och Goetz (1982) där 
medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska göra sina tolknin-
gar. Goetz och LeCompte (1984) lyfter också fram att reliabiliteten kan stärkas ge-
nom metodtriangulering och att forskaren tydligt visar sin position, i fråga om an-
taganden och teorier, ställning i förhållande till det som studeras, hur urvalet gått 
till och vilket socialt sammanhang som studien genomförts inom. Detta har beskri-
vits i texten, då jag har varit tydlig med min roll i projektet, visat teoretiska ut-
gångspunkter samt redogjort för var och hur studierna har genomförts.  

Validitet handlar i kvantitativa termer om att forskaren mäter det som avses att 
mätas och att det inte finns några systematiska mätfel (Rosengren & Arvidsson, 
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1983) samt hur väl slutsatserna hänger ihop (Bryman & Bell, 2013). Ett systematiskt 
mätfel kan dock vara att kvinnorna som besvarade de två enkäterna i avhand-
lingens första studie svarade taktiskt för att komma med i utvecklingsprogrammet 
Kvinnor & Tillväxt, då enkäterna också användes som urvalsinstrument till pro-
grammet. Det utvecklings- och tillväxtfokus som betonades (och efterfrågades) kan 
ha medfört att kvinnorna ville visa att de hade utvecklingsambitioner för sig själva 
och sina företag, för att därmed komma med i programmet. Validitet delas dess-
utom ofta upp i intern validitet, som handlar om kausala förhållanden mellan va-
riabler, och i extern validitet, som handlar om generaliseringsmöjligheter (Bryman 
& Bell, 2013). I avhandlingens enkätstudier har samband studerats, dock inte 
utifrån orsak-verkans samband, och de urval som gjorts i samband med enkät-
studierna har inte varit slumpmässiga. Detta innebär att validitet utifrån ett kvan-
titativt perspektiv inte blir möjligt att diskutera. Kvale (1989) menar dock att vali-
ditet kan användas för resonemang rörande kvalitativa studier gällande kontroll 
av trovärdigheten, visade empiriska belägg och rimliga tolkningar. Andra forskare 
är inne på liknande resonemang och föreslår alternativa kriterier för intern och 
extern validitet vid kvalitativa studier. När det gäller intern validitet så kan tillför-
litlighet och sanningsvärde användas för hur troliga eller sannolika resultaten är 
(Lincoln & Guba, 1985), att det finns en överensstämmelse mellan forskarens obser-
vationer och utvecklade teoretiska idéer (LeCompte & Goetz, 1982) samt resul-
tatens rimlighet (Miles & Huberman, 1984). För att stärka den interna validiteten 
rörande resultatens trovärdighet lyfter flera forskare fram betydelsen av triangu-
lering med flera informationskällor och metoder (Goetz & LeCompte, 1984; 
Fielding & Fielding, 1986; Denzin, 1989). I avhandlingen har triangulering använts 
liksom en nära dialog med deltagarna för validering av resultatet, vilket Guba och 
Lincoln (1981) kallar deltagarkontroll. Vid fallstudien av Kvinnor & Tillväxt har jag 
varit nära deltagarna en längre tid, vilket är något som LeCompte och Goetz (1982) 
ser som en styrka i kvalitativa studier. När det gäller extern validitet så handlar det 
främst om ifall resultaten är överförbara till andra kontexter (Bryman & Bell, 2013; 
Lincoln & Guba, 1985; Miles & Huberman, 1984). Utifrån den här avhandlingens 
empiriinsamling som till stora delar skett i utvecklingsprogrammet Kvinnor & Till-
växt samt från projekten inom programsatsningen Främja kvinnors företagande ser 
jag dessa som typiska fall (Patton, 1980; Goetz & LeCompte, 1984, Yin, 2006) för 
satsningar på företagande kvinnors utveckling. Detta innebär att resonemanget 
utifrån resultaten från avhandlingens studier bör ha viss grad av överförbarhet till 
andra utvecklingsprogram i Skandinaviska länder, kanske till och med Europeiska 
länder. Förutom att visa hur typiskt fallet är ger också täta beskrivningar av resul-
taten en möjlighet för läsaren att bedöma överförbarheten (Lincoln & Guba, 1985, 
Guba & Lincoln, 1994), vilket förhoppningsvis artiklarnas innehåll svarar upp mot. 

Kriterier som autenticitet och nytta kan också vara relevanta att diskutera i sam-
band med interaktiva studier. Ontologisk autenticitet handlar om ifall personer 
som medverkat i en studie har fått en bättre förståelse för sin situation och kataly-
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tisk autenticitet handlar om ifall medverkande personer har fått nya insikter så att 
de kan förändra sin situation (Guba & Lincoln, 1994). För de företagande kvin-
norna som deltog i Kvinnor & Tillväxt är min bedömning att de har fått utökad 
förståelse kring att vara företagare och driva företag. Till viss del har de också för-
ändrat sin situation, exempelvis genom att ta hjälp av inhyrd kompetens och utöva 
ledarskap även i små företag. På så sätt går det att diskutera en nyttoaspekt med 
interaktiv forskning, i det här fallet kopplat till utvecklingsprogram. Miles och 
Huberman (1984) lyfter fram hur resultat kan komma till nytta i situationer som 
studeras och betonar på så sätt resultatens tillämpningsmöjlighet som en del i vali-
diteten för kvalitativa studier. Det här ser jag som kriterier som gärna kan 
diskuteras mer när det gäller kvalitativa studier och framför allt i fråga om inter-
aktivt genomförda studier.  

I fråga om etiska överväganden kring hantering av anonymitet och konfiden-
tialitet (Yin, 2006) så har fallet Kvinnor & Tillväxt (delstudie två) namngivits lik-
som den nationella satsningen Främja kvinnors företagande (delstudie tre). Där-
emot har inte projekten som ingick i Främja kvinnors företagande redovisats med 
namn. Att namnge Kvinnor & Tillväxt respektive Främja kvinnors företagande be-
dömer jag som oproblematiskt. Det är inget känsligt innehåll kopplat till dessa ut-
vecklingssatsningar. Tvärt om kan det öka trovärdigheten för avhandlingens inne-
håll, för genom att redovisa dem på ett öppet sätt så kan läsaren söka ytterligare 
information om dessa satsningar. När det däremot gäller namngivandet av med-
verkande individer så har jag varit restriktiv. I fallstudien av Kvinnor & Tillväxt 
har kvinnorna behandlats konfidentiellt och de har benämnts som en norsk eller en 
svensk entreprenör i texten. I några fall har personer synliggjorts med namn, men 
de har då tillfrågats och gett sitt medgivande. Vid redovisningen av resultaten för 
enkätstudierna (delstudie ett och tre) har entreprenörerna respektive projektle-
darna som svarat inte synliggjorts med namn överhuvudtaget, vilket var i enlighet 
med den information som lämnades i samband med att enkäterna sändes ut.  

3.4 ÖVERSIKT ÖVER DELSTUDIER OCH ARTIKLAR 
Här nedan ges en översikt över avhandlingens tre delstudier och innehållet i de 
fyra artiklarna som ingår. Den första artikeln behandlar befintliga relationer för 
företagande kvinnor samt villigheten att ingå i nya nätverksrelationer. Den andra 
artikeln behandlar utvecklingen av relationer och tillit i ett utvecklingsprogram 
samt diskuterar hur detta kan identifieras och stimuleras. Den tredje artikeln 
fokuserar deltagarnas utveckling av företagaridentitet i samband med deltagandet 
i ett utvecklingsprogram. Den fjärde artikeln studerar tillitsskapande processer i 
165 utvecklingsprojekt i Sverige. I tabell 1 på nästa sida synliggörs syfte, urval, 
metod, teori och resultat i korthet för respektive artikel.  
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Tabell 1. Översikt över avhandlingens delstudier och artiklar 
 

Studie Delstudie 1 Delstudie 2  Delstudie 3 
Artikel Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 
Syfte 
 

Att undersöka vilken typ 
av kontakter och nätverk 
som kvinnor finner stöd-
jande i sin roll som före-
tagsledare, och som 
också stödjer deras vilja 
att utöka sin verksamhet. 

Att undersöka 1) hur 
relationer och tillit ut-
vecklas mellan program-
deltagare, 2) hur delta-
garnas förtroende för 
programorganisatörer 
utvecklas, och 3) hur 
olika aspekter av rela-
tioner och tillit kan mätas 
i utvecklingsprogram.  

Att studera hur 
företagaridentitet kan 
utvecklas hos kvinnliga 
tillväxtentreprenörer 
i ett utvecklingsprogram. 

Att vidareutveckla Zhang 
och Hamiltons teoretiska 
modell för tillitsskapande 
processer genom att ut-
veckla och pröva frågor 
för tillitselementen samt 
att studera hur projekt 
har behandlat de olika 
tillitsbyggande 
elementen.  
 

Urval 5 769 företagande 
kvinnor i Norge och 
Sverige 

12 norska och 12 svenska 
entreprenörer  

12 norska och  
12 svenska entreprenörer  

Projektledare i 165 
utvecklingsprojekt 
i Sverige 

Metod Två enkäter Enkäter 
Reflektioner 
Utvärderingar 
 

Reflektioner 
Observationer 
Fältanteckningar 
Filminspelningar 
Deltagarberättelser 

En enkät 

Teori Nätverksrelationer 
Socialt kapital 

Relationer 
Tillit 
Socialt kapital 

Företagaridentitet 
Relationer  
Eget socialt kapital 

Tillit 
Socialt kapital 

Resultat a) personliga nätverk ses 
som en mer stödjande 
tillgång än företags-
nätverk, b) personliga 
kontakter med andra 
företagare betraktas som 
värdefulla och c) företa-
gande kvinnor som är 
positiva till nya nätverk 
ingår redan i ett mer 
heterogent nätverk än 
dem som inte uttrycker 
denna vilja. 
 
 
 
 
 

a) relationer utvecklades 
först med deltagare från 
samma bransch, oavsett 
landstillhörighet och 
deltagare som var verk-
samma inom branscher 
som kännetecknas av 
mycket sociala relationer 
tenderade att utveckla 
fler relationer till andra 
deltagare, b) tillit till 
andra deltagare under-
lättades av en balans 
mellan homogenitet och 
heterogenitet, nedlagd tid 
i programmet och under-
tecknande av sekretess-
avtal, c) tidsaspekten var 
avgörande för tillit till 
programorganisatörer 
och d) det finns flera 
möjliga sätt att skatta 
utvecklingen av 
relationer och tillit.  

Entreprenörerna har 
utvecklats från att inled-
ningsvis se sig själva 
främst som professionella 
yrkespersoner till att 
även vara medvetna om 
sina identiteter som före-
tagare och som ledare. 
Deras företagaridentitet 
har utvecklats till att 
innehålla tre samman-
länkade identiteter: 
yrkespersonen, före-
tagaren och ledaren. 

Resultaten visar att kon-
textuella och relationella 
aspekter bör beaktas i 
tillitsmodellen, och att en 
del av frågorna om tillits-
elementen behöver 
utvecklas mer. 

  

De fyra artiklarna beskrivs utförligare i nästa kapitel.  
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4 AVHANDLINGENS ARTIKLAR 
I det här kapitlet beskrivs de fyra artiklarna som ingår i avhandlingen. Här ges en 
beskrivning av syfte/forskningsfrågor, använda teoretiska perspektiv, empiriin-
samling, analys och resultat för respektive artikel.  

4.1 ARTIKEL 1 – OM NÄTVERKSRELATIONER  

Den första artikeln ingår i delstudie ett. Datainsamlingen genomfördes under 2010. 
Artikelskrivandet påbörjades under 2011 och slutfördes hösten 2012. Artikeln är 
publicerad i International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2013.  

Företagande kvinnor ses om en resurs i samhället, men de kan ha en del pro-
blem med att få sina företag att växa beroende på till exempel bristande tillgång 
och användning av sina nätverk. Vi identifierade därför ett behov av mer förståelse 
kring hur företagande kvinnor, med eller utan tillväxtambitioner, konstruerar och 
deltar i nätverk. Artikel ett, ”Networking women entrepreneurs: fruitful for busi-
ness growth?”, är explorativ till sin karaktär och syftet var att undersöka vilka ty-
per av kontakter och nätverk som företagande kvinnor ser som stödjande i sin roll 
som företagsledare, och sådana som stödjer deras vilja för företagstillväxt. Förutom 
värdefulla nätverksrelationer studerades alltså de företagande kvinnornas villighet 
att ingå i nya relationer, i det här fallet avseende visat intresse för att medverka i 
ett utvecklingsprogram för företagande kvinnor. De forskningsfrågor som ställdes 
var: 1) Hur skiljer sig företagande kvinnor åt när de bygger sina nätverk? 2) Är 
kvinnor som deltar i olika typer av nätverk mer villiga att sträva efter tillväxt 
jämfört med dem som inte gör det? Den här artikeln utgår framför allt från nät-
verksteorier, där nätverk ses som potentiella tillgångar vilka kan ge access till olika 
resurser som är viktiga för tillväxt i kvinnornas företag. I artikeln diskuteras också 
nätverk utifrån ett relationellt respektive substantiellt sätt att se på nätverk.  

Den genomförda studien baseras på två enkäter, som utformades av forskarna i 
projektet, och som sedan skickades ut till företagande kvinnor i Trøndelag i Norge 
och i Jämtland i Sverige. Studien hade dubbla avsikter: att öka kunskapen om 
kvinnors företagande och att rekrytera företagande kvinnor med tillväxtambitioner 
till ett utvecklingsprogram. Den första enkäten sändes ut elektroniskt i augusti 
2010 (Norge) och i september 2010 (Sverige). Totalt skickades 5 769 enkäter ut och 
vi mottog 913 svar. Efter att 14 män tagits bort hade vi totalt 899 svar. För 
avhandlingen och denna artikel formulerades följande enkätfråga ”I vilken ut-
sträckning har du haft stöd från följande i din roll som företagare?” med svars-
alternativen: familj och släkt, vänner, personliga nätverk, andra företagare, egen 
mentor, coach/er, företagarnätverk, mentorprogram, samhället samt digitala nät-
verk/sociala medier. Dessutom fanns frågor om tillväxt rörande omsättning, resul-
tat och antal anställda. I slutet av enkäten fanns två frågor om framtida ambitioner. 
Den första frågan rörde kvinnornas ambitioner för företaget fram till 2015 och den 
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andra handlade om intresset av att delta i ett utvecklings- och nätverksprogram för 
företagande kvinnor. Totalt visade sig 629 kvinnor vara intresserade av att få mer 
information om programmet.  

Den andra enkäten sändes ut elektroniskt senare under hösten 2010 till ett urval 
av de 629 som visat intresse för mer information. Vi tog bort nystartade företag 
(som varit verksamma mindre än tre år), kvinnor som ägde mindre än 50 procent 
av företaget, de som inte hade företaget som huvudsaklig inkomstkälla samt före-
tag som var i nedläggningsfas. Då återstod 206 företagande kvinnor som fick den 
andra enkäten med mer specificerade frågor kring ambitioner, motivation, förvänt-
ningar och erfarenhet av tillväxt samt om deras vilja att delta i utvecklingspro-
grammet. Slutligen var det 59 kvinnor som uttryckligen ville delta i programmet 
och från dem valdes 24 deltagare.  

Vid analysen av enkätsvaren användes SPSS. En jämförande analys, mellan 
enkät ett och två, genomfördes utifrån företagarnas villighet att delta i utvecklings-
programmet. Företagarnas svar delades in i tre kategorier där de som var intresse-
rade av att få mer information om programmet benämndes för ”de villiga” (629 
entreprenörer) och de som inte ville få mer information för ”de ovilliga” (270 entre-
prenörer). De som i den andra enkäten uttryckligen sade sig vilja delta i program-
met benämndes ”de extra villiga” (59 entreprenörer). Dessa ingick dock även i 
gruppen de villiga.  

Svaren på forskningsfråga ett, om hur de företagande kvinnornas nätverk ser 
ut, visar att personliga nätverk ses som en mer stödjande tillgång än företagsnät-
verk och att personliga kontakter med andra företagare betraktas som värdefulla. 
Dessutom uppvisar svaren tydligt att kontakter med vänner, familj och släktingar 
uppfattas som stödjande. Däremot visade det sig att ha en coach, en egen mentor 
eller att delta i mentorsprogram fick få svar. När det gällde svaren på forsknings-
fråga två, om villighet att delta i nya nätverkskonstellationer, visade svaren att 
företagande kvinnor som är positiva till nya nätverk redan har ett mer heterogent 
nätverk än de som inte uttrycker denna vilja. Genom kategoriseringen utifrån 
villighet att delta i nya nätverkskonstellationer kunde vi jämföra de tre grupperna 
och fann några intressanta mönster. Det som tydligt framträdde var att ju mer 
villiga entreprenörerna var desto högre rankade de relationernas betydelse som 
stödjande tillgång för dem som företagare. Detta gällde för personliga nätverk, 
kontakt med andra entreprenörer och deltagande i företagarnätverk. I alla tre 
grupperna är personliga nätverk mer viktiga än företagarnätverk, men nyttan av 
företagarnätverk visar en tydlig ökning från de ovilliga (15,9 %), till de villiga 
(19,9 %) och till de extra villiga (35,6 %). Stöd från familj och släkt samt från vänner 
rankades högt i alla tre grupperna, men de villiga och extra villiga uppgav högre 
grad av stöd jämfört med den ovilliga gruppen. Mentorskap och coaching har låga 
svarsfrekvenser i alla tre grupperna, men att ha en coach eller egen mentor upp-
visar högre svarsfrekvens för de villiga och extra villiga. Ett avvikande resultat 
från mönstret var dock när det gällde mentorprogram, då de ovilliga hade en 
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högre siffra jämfört med de villiga grupperna. Resultatet visar på att de villiga och 
extra villiga entreprenörerna har ett mer diversifierat och heterogent nätverk 
jämfört med de ovilliga. De extra villiga visar dessutom att de har stort stöd från 
både deras personliga nätverk och företagsnätverk.  

Viljan för att ge sig in i nya nätverksrelationer, som att anmäla sig till ett ut-
vecklingsprogram, är alltså högre för dem som redan har ett brett nätverk och där-
med troligen sett nyttan med detta. I artikeln argumenterar vi för att det är viktigt 
med en relationell attityd och att våga ge sig in i nya relationer för att utveckla sitt 
företag, detta även fast utfallet är oklart. En tolkning är att de som visar en vilja för 
att skapa nya relationer därmed också utvecklar sitt sociala kapital ännu mer. I de 
fortsatta artiklarna fördjupas resonemanget kring socialt kapital och hur detta kan 
utvecklas och stödjas i utvecklingsprogram för företagande kvinnor.  

4.2 ARTIKEL 2 – OM UTVECKLING AV RELATIONER OCH TILLIT  

Den andra artikeln ingår i delstudie två. Empiriinsamlingen pågick under perioden 
januari 2011 – januari 2013. Den slutliga versionen av texten färdigställdes under 
hösten 2014, efter deltagandet i en workshop om socialt kapital i augusti 2014. 
Artikeln är publicerad i en antologi från workshopen, 2015.  

Regeringarna i Norge och Sverige stödjer utvecklingen av kvinnors företag 
genom olika initiativ, såsom utvecklingsprogram och projekt. Bland entrepre-
nörskapsforskare finns en förståelse för nätverksrelationers betydelse för företags-
utveckling och behovet av tillit i utvecklingsprogram. Däremot finns det ett 
forskningsgap när det gäller att studera processerna där socialt kapital, i form av 
relationer och tillit, utvecklas. Avhandlingens artikel nummer två, ”Social capital 
for business development – developing relationships and trust in development 
programs for women entrepreneurs”, utgår ifrån utvecklingsprogrammet Kvinnor 
& Tillväxt med 24 företagande kvinnor som alla hade en uttalad vilja om före-
tagsutveckling. Syftet med artikeln är att undersöka 1) hur relationer och tillit ut-
vecklas mellan programdeltagare, 2) hur deltagarnas tillit till programorganisa-
törer utvecklas, och 3) hur olika aspekter av relationer och tillit kan mätas i utveck-
lingsprogram. Övergripande teoretiskt fält för denna studie är socialt kapital med 
delarna relationer och tillit.  

I utvecklingsprogrammet deltog 12 norska och 12 svenska företagande kvinnor, 
som alla drivit företag mer än tre år, ägde minst 50 procent av företaget och fick sin 
huvudsakliga inkomst därifrån samt ville utöka sin verksamhet. Dessutom ingick 
en man från respektive land som valts ut av programorganisatörerna utifrån 
männens entreprenörskapserfarenhet. Kvinnorna kom från olika branscher: tio 
från hälsobranschen, tre från upplevelseindustrin, tio var verksamma inom service 
och tre inom tillverkning. Den minst erfarna entreprenören hade varit verksam 
tre år medan de mest erfarna hade varit verksamma mer än 20 år. Medelåldern var 
39 år för norskorna och 46 år för svenskorna. Sju av de norska entreprenörerna och 
åtta av de svenska ägde sina företag helt och hållet. De var alla välutbildade: alla 
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tolv i Norge och sex i Sverige hade universitetsutbildning på mellan tre-fem år. 
Utvecklingsprogrammet hade fem träffar, med övernattning, lokaliserade till grän-
sen mellan Norge och Sverige. Programmet kombinerade teoretiskt innehåll med 
praktiska övningar och tid för reflektion, diskussioner och erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna. Deltagarna delades också in i fyra mindre grupper, med del-
tagare från båda länderna och från olika branscher. Grupperna fungerade som ett 
forum för erfarenhetsutbyte och som en form av gruppmentorskap.  

Empirin om utvecklingen av relationer och tillit har samlats in på tre sätt: 
genom egenutformade korta enkäter för att kartlägga nätverkskontakter mellan 
entreprenörerna i Kvinnor & Tillväxt, genom de inom projektet gemensamt ut-
formade reflektionsschemana (där deltagarna skriftligt reflekterade i slutet av varje 
samling i programmet) och skriftliga utvärderingarna (som deltagarna fyllde i 
hemma efter samlingarna).  

Vid analysen fokuserades relationers utveckling och tillitsskapande genom 
individens relationsutveckling och tillit till övriga deltagare samt individens tillit 
till programmets organisatörer. Innehållet från reflektionsschemana och utvärde-
ringarna, som rörde utvecklingen av relationer och tillit, analyserades med hjälp av 
aktuella teorier på området. De teman som var synliga i det empiriska materialet 
kategoriserades, och därmed kunde mönster och förändringar, gällande utveck-
lingen av relationer och tillit, följas över tid. De korta enkäterna som rörde nät-
verksrelationerna mellan entreprenörerna analyserades utifrån vem de hade kon-
takt med och om vad. Presentationen av empirin har till viss del inspirerats av 
Zhang och Hamiltons (2010) modell, men utvecklingen i Kvinnor & Tillväxt har 
också bidragit till hur empirin redovisas i artikeln. Vad som utmärker relationer 
och tillit, till övriga programdeltagare respektive gällande tillit till program- orga-
nisatörer i kontexten utvecklingsprogram, diskuteras i relation till tänkbara sätt att 
identifiera och studera detta utifrån bakgrund, process eller utfall.  

Resultaten som besvarar artikelns första syfte visar att relationer utvecklades 
först med deltagare från samma bransch, oavsett landstillhörighet, och deltagare 
som var verksamma inom branscher som kännetecknades av mycket sociala rela-
tioner tenderade att utveckla fler relationer till andra deltagare, samt att tillit till 
andra deltagare underlättades av en balans mellan homogenitet och heterogenitet, 
nedlagd tid i programmet och undertecknande av sekretessavtal. När det gäller 
utvecklingen av relationer mellan deltagarna visade det sig att erfarenhetsutbytet 
inledningsvis var av generell karaktär men senare utgjordes av specifika företags-
råd. Speciell tillit till andra företagare, inom samma bransch, verkade vara bety-
delsefullt inledningsvis medan nätverkets payoff fick större betydelse i ett senare 
skede. Det var också intressant att se att de som hade en relationell inställning 
(jämför resonemanget i artikel 1), i det här fallet tydligast för dem som var verk-
samma inom yrken med många sociala kontakter, också snabbare utvecklade rela-
tioner med de andra deltagarna i utvecklingsprogrammet. När det gäller utveck-
lingen av tillit mellan deltagarna så underlättades det av att de hade likartade före-
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tagsproblem och var i fas med att utveckla sina företag, men de var ändå till-
räckligt olika för att inte konkurrera med varandra tack vare att de var verksamma 
i olika branscher och i olika länder. De var alltså tillräckligt homogena för att 
känna trygghet i gruppen men tillräckligt heterogena för att ha ett värdefullt erfa-
renhetsutbyte med varandra. Entreprenörer som avsatte tid till programmet och på 
så sätt visade en seriositet, sågs som trovärdiga av de andra deltagarna. De som 
däremot inte medverkade tillräckligt aktivt, genom bland annat nedlagd tid i 
programmet, uppfattades som icke pålitliga. Ett viktigt symboliskt dokument, som 
underlättade tilliten mellan alla involverade i programmet, var undertecknandet 
av ett sekretessavtal. Efter att detta var undertecknat vågade flera av deltagarna 
vara mer öppna med att dela med sig av både med- och motgångar.  

Resultaten som besvarar artikelns andra syfte visar att tidsaspekten var av-
görande för tillit till programmets organisatörer. Deltagarna förväntade sig inled-
ningsvis ett strukturerat program med tydligt innehåll och klara roller gällande 
organisatörerna. Deltagarna var inte beredda på att själva aktivt delta i utforman-
det av programmet tillsammans med organisatörerna. Deras förtroende både till 
programmets upplägg och till programorganisatörerna var i början avvaktande, 
men ökade allteftersom tiden gick.  

Resultaten som besvarar artikelns tredje syfte visar att det finns flera möjliga 
sätt att se vad som utmärker utveckling av relationer och tillit. När det gäller rela-
tioner och tillit mellan deltagarna kan bakgrundskriterier vara motivation, lär-
behov, generell tillit samt homogena och heterogena grupper. För att fånga sådant 
som rör utvecklingsprocessen av relationer och tillit kan det vara tänkbart att upp-
märksamma specifik och generell tillit, individens egna sociala kapital (sociala 
meriter), social aktivitet i form av nedlagd tid, sekretessavtal och erfarenhets-
utbyte. De resurser som deltagarna fått tillgång till samt nätverkets payoff kan vara 
sådant som kan fånga utfallet baserat utifrån hur relationer och tillit har utvecklats 
i ett utvecklingsprogram. När det gäller deltagarnas tillit till programorganisatö-
rerna, så kallad institutionell tillit, kan bakgrundskriterier vara vilken organisation 
organisatörerna tillhör och vilken utbildning de har. För processen kan sådant 
fångas upp som organisatörernas roll, social aktivitet i form av tid som avsätts, 
programmets struktur, innehåll och aktiviteter. Även här kan nätverkets payoff 
vara användbarbart för att identifiera och studera utfallet från deltagandet.  

En central implikation från denna studie är att tidsaspekten bör uppmärk-
sammas när det gäller utvecklingen av både relationer och tillit i utvecklingspro-
gram. Genom att både deltagare och programorganisatörer investerar tid i pro-
grammet bör tilliten öka mellan alla involverade. Detta innebär att både relations-
byggandet, genom deltagande i olika aktiviteter, liksom olika sätt att underlätta för 
tillitsutvecklingen mellan alla involverade är avhängigt av att tid avsätts.  
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4.3 ARTIKEL 3 – OM UTVECKLING AV FÖRETAGARIDENTITET 

Den tredje artikeln ingår i delstudie två. Empiriinsamlingen pågick under perioden 
januari 2011 – januari 2013. Texten skrevs under hösten 2012 och vårvintern 2013. 
Artikeln är publicerad i antologin Kvinnors företag och företagande kvinnor: 
Tillväxtentreprenörer i Skandinavien, 2013.  

Tidigare forskning har visat att kvinnor inte alltid ser sig själva som företagare, 
då mannen som företagare fortfarande till viss del utgör en etablerad norm i 
samhället. Det kan därför finnas ett behov för företagande kvinnor att utveckla sin 
företagaridentitet. Artikel tre, ”Den kvinnelige entreprenøren – utvikling av 
foretakeridentitet”, visar hur en sådan utvecklingsprocess kan ta sig uttryck. Syftet 
med artikeln är att studera hur företagaridentitet kan utvecklas hos kvinnliga 
tillväxtentreprenörer i ett utvecklingsprogram. Denna artikel utgår, liksom artikel 
två, från utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt där vi följt 12 norska och 12 
svenska entreprenörer under två års tid. En utförligare beskrivning av entrepre-
nörerna och programmet finns i samband med att artikel två beskrivs här ovan.  

Empirin har samlats in på flera sätt: genom skriftliga reflektioner nedtecknade 
av deltagarna (reflektionsscheman efter varje samling i programmet), deltagande 
observationer, fältanteckningar och videoinspelningar. Dessutom har entrepren-
örerna lämnat skriftliga bidrag till en antologi där den här artikeln utgör ett av 
kapitlen. Eftersom vi två författare har följt entreprenörerna under två års tid har 
vi även kunnat se deras utveckling på nära håll över tid, något som också bidragit 
till vår förståelse av den utveckling som skett hos de enskilda individerna.  

Till det teoretiska resonemanget kring identitetsutveckling har vi hämtat inspi-
ration från studier om identitetsutveckling hos ledare (Hill, 2003; Yukl 2005) samt 
identitetsutveckling utifrån process och kontext (Giddens, 1991, 2007) och arbets-
tagares identitetsskapande (Wenger, 1998, 2004). Detta har använts vid analysen av 
kvinnornas identitetsutveckling som företagare. Analysen har skett i process-
liknande form, där empirin och teorin växelvis hjälpte till att synliggöra den 
transformation som entreprenörerna uppvisade i sitt identitetsskapande. 

Resultaten visar att entreprenörerna har utvecklats från att inledningsvis se sig 
själva främst som professionella yrkespersoner till att även vara medvetna om sina 
identiteter som företagare och som ledare. Identiteten som yrkesperson, med starkt 
fokus på kompetens inom yrkesområdet och företagets kärnverksamhet, är fortsatt 
betydelsefull men de andra identiteterna har fått ökad betydelse. När det gäller 
identiteten som företagare visar entreprenörerna en ökad medvetenhet om vikten 
av att driva sitt företag och inta rollen som generalist. De behöver inte kunna allt, 
utan kan hämta in kompetens utifrån. På så vis blir de också nätverksbyggare och 
nyttjar sitt nätverk för att få efterfrågad kompetens. När det gäller ledaridentiteten 
så har entreprenörerna blivit medvetna om vikten av att leda andra, och i viss mån 
sig själva. Som ledare behöver de få saker gjorda via andra, så även i denna iden-
titet blir de nätverksbyggare. En annan aspekt av att vara ledare är den formella 
auktoritet som medföljer ledaridentiteten, och som de inte kan bortse ifrån. 
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Ledaren har en symbolisk position i företaget och identiteten som ledare handlar 
om trovärdighet för företaget (Hill, 2003; Yukl, 2005). I den här artikeln synliggör 
vi entreprenörsidentiteten som en kombination av de tre identiteterna: yrkesper-
sonen, företagaren och ledaren. Därmed uppstår en multiidentitet. Vi ser dessa tre 
identiteter som viktiga komponenter för att entreprenörerna ska kunna utveckla 
sina företag.  

De företagande kvinnorna har utvecklat sin identitet tillsammans med de andra 
deltagarna i utvecklingsprogrammet och blivit medvetna om relationernas bety-
delse. Exempelvis finns nätverksbyggandet med i både identiteten som företagare 
och ledare. Dessutom tar flera av entreprenörerna upp att de alltid ses som företa-
gare av omgivningen och att de därför måste tänka sig för hur de framstår i andras 
ögon. I det här fallet handlar det om trovärdighet för dem som företagare, alltså 
blir det viktigt att stärka det egna sociala kapitalet, det vill säga deras egna sociala 
meriter (Lin, 1999). Företagaridentiteten är därmed en del i att stärka det egna 
sociala kapitalet och kan utvecklas i interaktion med andra företagare i ett utveck-
lingsprogram. Ett sådant utvecklingsprogram kan på så sätt utgöra ett medel för 
utveckling av företagaridentitet.  

4.4 ARTIKEL 4 – OM TILLITSSKAPANDE PROCESSER  

Den fjärde artikeln ingår i delstudie tre. Datainsamlingen genomfördes under 2013 
och texten fick sin slutliga form i början av 2015. Artikeln är accepterad för 
publicering i Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global 
Economy. 

För att stödja kvinnors företagande och stimulera tillväxt i kvinnors företag av-
sätter den svenska regeringen medel till olika projekt. Artikel fyra, ”Trust building 
processes in women´s entrepreneurship”, har fokus på tillitsprocesser i sådana 
projekt. Syftet med denna studie är att vidareutveckla Zhang och Hamiltons (2010) 
teoretiska modell för tillitsskapande processer genom att utveckla och pröva frågor 
för tillitselementen samt att studera hur projekt har behandlat de olika tillits-
byggande elementen. I Zhang och Hamiltons modell behandlas olika tillitselement 
och idén är att tillitsskapande processer, i en lärande miljö motsvarande utveck-
lingsprojekt för entreprenörer, leder fram till både personlig utveckling för delta-
gande företagsledare och utveckling i deras företag. Artikeln har därmed ett starkt 
fokus på tillit, men även relationer diskuteras.  

Datainsamlingen pågick under perioden juni till september, 2013. En enkät 
(med tre påminnelser) skickades ut via mail till samtliga projektledare inom pro-
grammet ”Främja kvinnors företagande” i Sverige inom programperioden 2011-
2014. Totalt deltog 165 utvecklingsprojekt i programmet men 21 projektledare var 
ansvariga för flera projekt. Det innebar att totalt 142 projektledare mottog enkäten 
och vi fick 73 procents svarsfrekvens. Den utformade enkäten innehöll 33 frågor 
om tillitsskapande processer med utgångspunkt från modellen av Zhang och 
Hamilton (2010). Frågorna utformades till varje tillitselement i modellen och dess-
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utom försökte vi fånga olika dimensioner av elementen, vissa med många variabler 
och andra med färre.  

Vid analysen av enkätsvaren användes SPSS för frekvenstabeller och korrela-
tioner. Frekvenstabellerna visar hur de olika projekten har hanterat tillitselementen 
men ger också en indikation om hur enkätfrågorna fungerade. Korrelationerna 
mellan tillitselementen och dimensionerna i Zhang och Hamiltons modell visar hur 
våra resultat stämmer överens med idéerna i deras föreslagna modell. När resul-
taten från korrelationerna presenteras följer vi för stringensens skull deras modell, 
där tillit leder till socialt kapital och till personlig såväl som företagsutveckling, 
trots att jag i den här avhandlingen ser tillit mer som en del i socialt kapital. En 
annan viktig distinktion att klargöra är att med de korrelationsanalyser som 
genomförts kan vi endast säga något om sambanden och inte om riktningen på 
sambanden. I Zhang och Hamiltons modell visar pilar att utvecklingen av tillits-
processerna hela tiden leder framåt. Pilarna är dock ersatta med linjer i vår presen-
tation av resultaten från korrelationsanalyserna, eftersom vi inte kan säga något 
om riktningen.  

De studerade utvecklingsprojekten hade både deltagare i startfas och med 
etablerade företag. I 85 procent av projekten var det endast kvinnor som deltog och 
en majoritet av kvinnorna hade drivit sitt företag mer än 18 månader. En stor del 
av projektledarna var egenföretagare (48 %) och hade tidigare erfarenhet som pro-
jektledare (86 %). Det var en mängd olika aktiviteter i projekten, såsom till exempel 
coachning, seminarier, deltagarmöten, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Mentor-
skap och kommunikationsövningar förekom däremot i mindre utsträckning.  

När det gäller hur projekten hanterat de olika tillitselementen visar svaren från 
enkäterna att de flesta elementen beaktats i projekten. För att nämna några svar så 
hade flera projekt som urvalskriterium att deltagarna måste ha utvecklingsambi-
tioner samt att deltagaravgifter och sekretessavtal var vanligt förekommande i pro-
jekten. Däremot var det bara fyra projektledare som svarade att de hade en finan-
siell bot ifall deltagare hoppade av. Deltagarna hade också stora möjligheter att 
föreslå innehåll och förändringar i projekten. Det var även vanligt förekommande 
med utvärderingar under och efter mötena i projekten. Projektledarna bedömde att 
deltagarna hade utvecklats mest som entreprenörer och individer och mindre i 
deras profession och som ledare.  

När det gäller utvecklingen av Zhang och Hamiltons modell så visade sig de 
korrelationer som genomfördes i stor utsträckning stödja sambanden i modellen, 
men vi kunde också visa några samband som inte fanns i modellen. Exempelvis så 
hittade vi inget samband mellan överenskommelser (till exempel sekretessavtal) 
och tilliten till projektorganisatörerna, men vi fann ett samband mellan överens-
kommelser och tilliten till andra projektdeltagare. I några fall hittade vi inte 
samband mellan tillitselementen i modellen, exempelvis när det gällde nedlagd tid 
i projektet och tilliten till andra projektdeltagare. När det däremot gällde att vara 
engagerad och dela med sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra, fann vi 

 47 



korrelationer. I det här fallet verkade alltså erfarenhetsutbyte och relationsbyggan-
det vara viktigare än tiden. I artikel två visade sig däremot tidsaspekten vara 
väldigt viktig för att skapa tillit mellan alla involverade.  

Resultaten visar i korthet att kontextuella och relationella aspekter bör beaktas i 
tillitsmodellen, och att en del av frågorna om tillitselementen behöver utvecklas 
mer. I den svenska kontexten verkar det inte behövas någon finansiell bot, vilket 
kan hänga ihop med att det råder en hög grad av tillit i samhället. Då relationer 
verkar vara viktigare än nedlagd tid argumenterar vi för att relationsaspekten bör 
beaktas tidigare i modellen än vad den gör nu. När det gäller frågekonstruktionen 
visade det sig att vissa frågor behöver färre svarsalternativ och andra fler alter-
nativ. Eftersom en hel del av svaren hamnade under ”annat” så tyder det på att 
ytterligare svarsalternativ behövs för vissa frågor.  

I den här artikeln var fokus tillitsskapande processer och de olika tillitselemen-
ten som utvecklar socialt kapital. Denna avhandlingens sista artikel hänger ihop 
med artikel två som även den diskuterar vad som utmärker tillitselement i utveck-
lingsprogram/projekt för företagande kvinnor. I kommande kapitel diskuteras 
resultaten från avhandlingens fyra artiklar med socialt kapital som övergripande 
perspektiv, med ett särskilt fokus på relationsbyggande och tillitsskapande.  
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Här nedan diskuteras resultaten från avhandlingens studier av de företagande 
kvinnorna i Jämtland och Trøndelag, utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt 
samt projekten inom Främja kvinnors företagande. Diskussionen förs utifrån av-
handlingens syfte. Inledningsvis diskuteras hur socialt kapital utvecklas. Först be-
handlas vilka stödjande relationer som de företagande kvinnorna har och hur vil-
liga de är att ingå i nya relationer. Därefter fokuseras utvecklingen av relationer 
och tillit över tid. Slutligen är fokus på tillitsprocesser och omgivningens betydelse. 
I nästa del av resultatdiskussionen behandlas hur utveckling av socialt kapital kan sti-
muleras. I kapitlets avslutande del sammanfattas resultatet i en översiktlig modell.  

5.1 UTVECKLING AV SOCIALT KAPITAL  

5.1.1 Stödjande relationer och villighet att ingå i nya 
De stödjande relationer som företagande kvinnor i Jämtland och Trøndelag fram-
för allt värdesatte var personliga nätverk, familj och släktingar samt vänner. Dessa 
resultat ligger i linje med tidigare forskning som visar att företagande kvinnor har 
en hög grad av familj och vänner i sina nätverk (Renzulli et al., 2000). Familj och 
vänner är viktiga i början av företagets livscykel, och dessa finns kvar och värderas 
högt även efter att företaget funnits ett tag (Greve & Salaff, 2003). Personliga nät-
verk samt familj och släktingar var viktiga både för de kvinnor som ville respektive 
inte ville ingå i nya nätverksrelationer.  

De företagande kvinnor som visade en större vilja att etablera nya relationer 
uppvisade ett mer diversifierat nätverk, med fler svar gällande såväl personliga 
nätverk, som relationer till andra entreprenörer och företagarnätverk. Diversifie-
rade nätverk är något som ses som betydelsefullt för företagsutveckling (Martinez 
& Aldrich, 2011). En heterogenitet avseende nätverkens sammansättning, som en 
företagare har tillgång till, inbjuder även till nya relationer. Den som redan nät-
verkar är öppen för nya nätverksrelationer. Ett intressant resultat var också att de 
som var extra villiga att ingå i nya nätverksrelationer såg företagsnätverk som en 
mycket viktigare tillgång än de som inte var så intresserade av att ingå i nya nät-
verk. En försiktig tolkning av detta kan vara att de som har varit med ett tag som 
företagare ser nyttan med relationer i företagsnätverk och därmed möjligheten till 
kontakter med andra företagare, då relationer ger access till resurser (Nahapiet & 
Ghoshal, 1998). I det finns en nyttoaspekt, i form av network-payoff, som kan ge 
tillgång till resurser (Snijders, 1999; Paldam, 2000). Kontakter med andra företagare 
sågs också som viktigt för de företagande kvinnorna, däremot sågs inte mentor-
program och coacher som stödjande tillgångar. Detta gällde med ett undantag; fler 
av dem som var ovilliga till att ingå i nya nätverksrelationer svarade att mentor-
program var viktiga. De som är ”nya” som företagare ser nyttan med mentorpro-
gram (alternativt, de var de som deltagit i sådana). Utifrån avhandlingens resultat 
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blir betydelsen av mentorer i utvecklingsprogram svårtolkat, då resultaten från 
den första enkäten visade att mentorskap inte ansågs betydelsefullt medan de före-
tagande kvinnorna i Kvinnor & Tillväxt uppskattade de inslag av gruppmentor-
skap som användes i programmet. Mentorskap är annars något som tidigare forsk-
ning visat vara framgångsrikt för utveckling av kvinnors företag (Carter, 2000; 
Lituchy et al., 2008).  

Villigheten att ingå i nya nätverk kan kopplas till en vilja för att bygga fler rela-
tioner. De villiga företagarna uppvisar ett relationellt förhållningssätt (Rennemo, 
2002, 2011), då de är beredda att ge sig in i relationer där utfallet är okänt. Resulta-
tet visar dessutom att ju heterogenare nätverk företagarna visar upp, desto mer 
villighet finns för att ingå i nya relationer. Viljan att delta i nya nätverksrelationer 
är även möjligt att belysa utifrån ett tillitsperspektiv, då företagarna är villiga att ta 
en risk även fast de inte har kontroll över vad som kommer att hända (Mayer et al., 
1995; Coleman, 1999; Sztompka, 1999). Både aspekter av villighet och risktagande 
speglar de företagande kvinnornas ingående i nya relationer (se figur 2).  

 
 

 

 
 
 
Figur 2. Villighet och risktagande för att ingå i nya relationer  
 
Figuren visar att företagarna uppvisade en villighet för att ge sig in i nya relationer 
samtidigt som de visade ett visst mått av risktagande då de valde att lita på för 
dem okända personer. Att ge sig in i nya nätverksrelationer, i det här fallet i ett ut-
vecklingsprogram, bygger därmed på en uppskattad bedömning av trovärdighe-
ten hos andra deltagare och en förväntan på hur de ska agera (Sztompka, 1998, 
1999) eftersom deltagarna inledningsvis inte känner varandra. Både aspekter av 
relationer och tillit kan därför spela in när företagare väljer att ingå i nya samman-
hang. Socialt kapital utvecklas därför genom både relationer och tillit.  
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5.1.2 Utveckling av relationer och tillit över tid 

Utveckling av relationer, hos deltagarna i Kvinnor & Tillväxt, visade inledningsvis 
att tillhörighet till samma bransch gick före landstillhörighet. De företagande kvin-
norna utvecklade relationer med andra deltagare från samma bransch, detta oav-
sett om de kom från Norge eller Sverige. På så sätt var homogeniteten, genom till-
hörighet till samma bransch, viktigare i början än landstillhörigheten. Villigheten 
att ge sig in i nya relationer påverkades därmed av homogenitet. I det här fallet vi-
sade det sig att homogenitet stärkte relationsbyggandet i utvecklingsprogrammet, 
genom att tilliten inledningsvis var högre till dem inom samma bransch. Vikten av 
homogenitet har också betonats utifrån tidigare forskningsresultat (Jonsson Ahl & 
Florin Samuelsson, 2000; Zhang & Hamilton, 2010; Zucker, 1986). 

De företagande kvinnor som hade yrken med mycket sociala kontakter verkade 
dessutom vara mer sociala, då de nätverkade i högre utsträckning. De utvecklade 
redan i ett tidigt skede relationer med många andra deltagare inom programmet, 
oavsett bransch- eller landstillhörighet. Dessa deltagare var öppna med att dela 
med sig av kontakter och råd, och uppvisade därmed redan inledningsvis ett rela-
tionellt förhållningssätt (Rennemo, 2002, 2011). Genom ett diversifierat nätverk får 
företagaren tillgång till olika slags resurser (Martinez & Aldrich, 2011), varför nät-
verkande inom utvecklingsprogram bör stimuleras om målsättningen är att ut-
veckla företagandet.  

Inledningsvis kännetecknades därmed nätverkandet inom Kvinnor & Tillväxt 
av bonding socialt kapital, där relationsbyggandet skedde inom en avgränsad 
grupp (Coleman, 1990; Putnam, 2000), i det här fallet baserad på branschtillhörig-
het. Efter ett tag kännetecknades erfarenhetsutbytet mer av bridging socialt kapital 
(Putnam, 2000), då utbytet mellan deltagare med olika bakgrund utvecklades. Tilli-
ten inom gruppen stärktes därmed av att deltagarna kännetecknades av homo-
genitet i form av gemensamt lärbehov för företagsutveckling (Zhang & Hamilton, 
2010), medan det relationella utbytet stärktes av heterogenitet genom att delta-
garna fick ta del av andras erfarenheter från helt andra branscher. Detta ledde där-
med till nya insikter och perspektiv för deltagarna, vilket Jonsson Ahl & Florin 
Samuelsson (2000) betonar är viktigt i den här typen av utvecklingssammanhang. I 
Kvinnor & Tillväxt visade sig heterogeniteten i deltagargruppen stärka relatio-
nernas utveckling och homogeniteten stärkte tilliten mellan deltagarna (se figur 3).  
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Figur 3. Heterogenitet och homogenitet skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte 
och trygghet  
 
Figuren åskådliggör att utvecklingen av relationer i utvecklingsprogrammet 
underlättades både av att deltagarna var tillräckligt lika, i det här fallet företagande 
kvinnor som ville att deras företag skulle utvecklas och växa, men ändå tillräckligt 
olika för att inte konkurrera på samma arenor. För att främja relationsutvecklingen 
behövde både homogenitet och heterogenitet tillgodoses. Deltagarna var tillräck-
ligt lika för att kunna känna trygghet, men tillräckligt olika för att kunna ha utbyte 
av varandra. Detta är möjligt att referera till den karakteristiska tilliten (Zucker, 
1986), som är knuten till individen och dess bakgrund, men också till den insti-
tutionella tilliten då det gäller för programorganisatörer att skapa möjligheter för 
både ett fruktbart erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och trygghet i gruppen. 
Pilarna för heterogenitet och homogenitet i figur 3 visar den karaktäristiska tilliten, 
som i det här sammanhanget handlar om deltagarnas bakgrund i fråga om exem-
pelvis branschtillhörighet. Pilarna för utbyte och trygghet, visar den institutionella 
tilliten där programorganisatörer kan underlätta genom att sätta samman deltagar-
grupper så att de är tillräckligt heterogena för att få utbyte av varandra men till-
räckligt homogena så att det skapas trygghet. Zucker (1986) lyfter fram den karak-
teristiska och institutionella tilliten för tillitsbyggandet men det är även applicer-
bart för relationsutveckling. Att relationerna utvecklades och tilliten stärktes av 
både likhet och olikhet visade sig tydligt från resultaten hämtade från Kvinnor & 
Tillväxt medan det visade sig finnas vissa svårigheter med att undersöka detta i 
Främja kvinnors företagande, främst då kopplat till frågekonstruktionen. 
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Innehållet i erfarenhetsutbytet mellan deltagarna i Kvinnor & Tillväxt var från 
början av generell karaktär, för att sedan övergå till att kännetecknas av mer speci-
fika frågor. I det fallet fanns det en tillitsdimension, kring vem som var pålitlig och 
därmed hur mycket som kunde avslöjas. Här spelar sådant in som uppskattning av 
andras trovärdighet och förväntat beteende hos dem (Sztompka, 1998; Coleman, 
1990). Allt eftersom deltagarna lärde känna varandra så utvecklades relationerna 
och tilliten dem emellan. Det utvecklades därmed en ömsesidig tillit mellan de 
involverade deltagarna, där de kunde förvänta sig att få hjälp samtidigt som de 
själva förväntades hjälpa till vid behov (Coleman, 2000; Fukuyama, 1995).  

I samband med utvecklingen av kvinnornas företagaridentitet insåg kvinnorna 
betydelsen av att ha fler professionella nätverksrelationer i sina nätverk, exempel-
vis visar resultatet att styrelseledamöter rekryterades med kompetens som komp-
letterade företagarens. Också som ledare insåg kvinnorna att det behövde vara nät-
verksbyggare, för att få saker gjorda genom andra. Utvecklingen av relationer blir 
därmed viktigt när företagande kvinnor utvecklar sin företagaridentitet. En ytter-
ligare aspekt i utvecklingen som företagare är företagarens sociala meriter (Lin, 
1999) för att visa att de är trovärdiga som företagare. Vad de säger, var de syns och 
hur de uppträder bidrar till hur de uppfattas. Vilken tillit företagarna får från sina 
kunder handlar om hur de sköter sina åtaganden gentemot kunder och andra sam-
arbetspartners, vilket får betydelse för deras rykte (Sztompa, 1999). Därmed be-
höver både relationer och tillit beaktas i samband med utveckling av företagarnas 
egna sociala kapital (se figur 4).  
 
 

 
 
 
Figur 4. Utveckling av företagaridentitet och dess påverkan av relations- och tillits-
aspekter  
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Figur 4 visar att utvecklingen av företagaridentitet, och i förlängningen utveckling 
av företagandet och företaget, hänger ihop med hur företagaren lyckas i sitt rela-
tionsbyggande och tillitsskapande. De företagande kvinnorna i Kvinnor & Tillväxt 
utvecklade fler professionella nätverksrelationer (Hill et al., 1999; Greve & Salaff, 
2003; Larson & Starr, 1993), i takt med att de själva utvecklades som företagare 
under utvecklingsprogrammets gång. De utvecklade också en insikt om betydelsen 
av relationer till anställda, kunder och samarbetspartners liksom även vikten av 
tillit i dessa relationer, såsom Patulny och Svendsen (2007) menar handlar om 
visad tillit och villighet till att samarbeta med andra. Företagarnas goda rykte och 
sociala meriter blir därmed av vikt för att skapa goda relationer och få tillit (Baron 
& Markan, 2000; Lin, 1999). Både ett gott och ett dåligt rykte kan snabbt spridas av 
människor på orten och i regionen där företagaren är verksam (Sztompka, 1999; 
Sanner, 1997). Resultatet visar på att både relationer och tillit bör beaktas när det 
gäller företagares identitetsutveckling, där relationsbyggandet liksom utvecklingen 
av tillit visas som viktiga delar i utvecklingen av företagaridentitet. 

När det gäller tillit mellan deltagarna i utvecklingsprogrammet Kvinnor & Till-
växt så byggde det till stor del på en ömsesidig förväntan om att deltagarna skulle 
hjälpa varandra (Coleman, 1990; Sztompka, 1998). Denna förväntan blev tydlig i 
utvecklingsprogrammet då det krävdes att deltagarna visade att de lade ner tid 
och engagemang i utvecklingsprogrammet, för att i sin tur få tillit av de andra del-
tagarna. De som inte engagerade sig i tillräckligt stor omfattning bemöttes med 
bristande tillit från övriga. Utvecklingen av socialt kapital stöds härmed av ökad 
interaktion i gruppen (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Sappleton, 2009). Pilarna i figur 5 
(se nedan) visar betydelsen av social aktivitet; att relationer behöver utvecklas för 
att tillit ska skapas, men också att tillit behöver finnas för att relationer ska utveck-
las. Även från studien av projekten inom Främja kvinnors företagande visade det 
sig att det fanns ett samband mellan social aktivitet och tillit, medan däremot tids-
aspekten inte uppvisade några samband. För de företagande kvinnorna i utveck-
lingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt handlar det även om en kombination av 
bonding och bridging (Putnam, 2000). Det gäller att skapa tillit inom ett utveck-
lingsprogram för att kvinnorna ska få tillgång till nya resurser via relationer inom 
och utom programmet. Den sociala aktiviteten visade sig ha betydelse för ut-
vecklingen av både relationer och tillit i Kvinnor & Tillväxt (figur 5).  
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Figur 5. Betydelse av social aktivitet, genom nedlagd tid och erfarenhetsutbyte, för 
utveckling av relationer och tillit 
 
Figuren synliggör att det bland deltagarna i Kvinnor & Tillväxt fanns en ömsesidig 
förväntad på social aktivitet, det vill säga ett aktivt handlade genom investeringar i 
sociala relationer som förväntas ge avkastning (Lin, 1999; Snijders, 1999; Paldam, 
2000). Den sociala aktiviteten i det här fallet handlar om i vilken grad deltagarna 
socialiserar med varandra inom utvecklingsprogrammet (Sappleton, 2009). Det tog 
sig uttryck genom att de företagande kvinnorna deltog i träffar med de andra del-
tagarna samt visade ett aktivt engagemang vid träffarna där de delade med sig av 
erfarenheter och bidrog med råd och stöd till övriga. Nedlagd tid och engagemang 
stärkte därmed tilliten bland deltagarna. När de dessutom delade med sig av sina 
egna svårigheter stärkte det tilliten ytterligare. Stärkt tillit gav fördjupade relatio-
ner medan bristande tillit uppvisade mindre villighet hos deltagarna att ingå i rela-
tioner. I sammanhanget uppvisades det en växelverkan mellan relationer och tillit.  

Tidsaspekten visade dock sig vara avgörande för deltagarna i Kvinnor & Till-
växt, när det gällde tillit till både andra deltagare och programorganisatörer. Som 
nämnts ovan så utvecklades relationerna mellan deltagarna över tid och fördjupa-
des allt eftersom tilliten stärktes. Deltagarna var inledningsvis skeptiska till orga-
nisatörernas upplägg. Den institutionella tilliten (Zucker, 1986; Zhang & Hamilton, 
2010) var därmed inte så hög. Aktivt deltagande av programorganisatörer och 
avtal mellan involverade personer i utvecklingsprogram kan enligt Zhang och 
Hamilton (2010) stärka den institutionella tilliten. Tilliten till organisatörerna i 
Kvinnor & Tillväxt stärktes efter hand och en symbolisk viktig handling för tilliten 
mellan samtliga involverade i utvecklingsprogrammet var undertecknandet av ett 
sekretessavtal. I och med detta visade deltagarna en ökad öppenhet att dela med 
sig av både framgångar och motgångar i sitt företagande. Studien av Främja kvin-
nors företagande visade däremot inga samband mellan sekretessavtal och pro-
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gramorganisatörer, men resultatet visade på ett samband mellan avtal och andra 
deltagare. Från erfarenheterna av Kvinnor & Tillväxt poängteras i artikel 4 
(rörande Främja kvinnors företagande) att avtal bör beaktas både mellan deltagare 
och mellan deltagare och programorganisatörer, för att därmed stärka tilliten 
mellan samtliga involverade i ett utvecklingsprogram. Eftersom avhandlingens 
resultatet inte stämmer överens med modellen av Zhang och Hamilton (då de 
endast kopplar betydelsen av avtal till institutionell tillit; programorganisatörer), 
kan detta resultat ses som en vidareutveckling av modellen. En annan viktig 
aspekt när det gäller att utveckla modellen vidare är att inkludera relationer 
tidigare i modellen, exempelvis redan när modellen tar upp att deltagarna ska 
lägga ner tid och engagemang i programmet (vilket diskuterades här ovan). 

5.1.3 Omgivningens betydelse 

Omgivningens betydelse handlar i det här resonemanget både om det utvecklings-
program eller utvecklingsprojekt som företagande kvinnor deltar inom samt om 
den kontext där de är verksamma med sitt företag; ort, region och land.  

I ett utvecklingsprogram spelar relationer och tillit mellan deltagarna in (vilket 
behandlats här ovan), men också den institutionella tilliten (Zucker, 1986; Zhang & 
Hamilton, 2010) som rör organisatörernas trovärdighet. Utifrån en kvalitetsaspekt 
kan sådant som organisationstillhörighet och kompetens samt även rykte beaktas 
(McKnight et al., 1998; Sztompka, 1999). I Kvinnor & Tillväxt kom projektorganisa-
törerna från universitet och högskolor medan det var vanligt med privata anord-
nare inom Främja kvinnors företagande. Sådant som kan stärka den institutionella 
tilliten är exempelvis certifieringar och medlemskap i professionella sammanslut-
ningar (Zucker, 1986). Avhandlingens resultat tyder på att deltagarnas tillit till 
program- och projektorganisatörer var god oavsett organisationstillhörighet. Ett 
utvecklingsprograms upplägg, innehåll och genomförande kan också spela in för 
att tillit ska utvecklas. Zhang och Hamilton (2010) betonar sådant som möjlighe-
terna för deltagarna att kunna kommentera och lämna synpunkter på program-
mets upplägg och genomförande. I Kvinnor & Tillväxt liksom inom Främja kvin-
nors företagande hade deltagarna möjlighet att kommentera detta. Möjligheterna 
till att kunna påverka programmet och därmed se genomförda förändringar upp-
skattades av deltagarna i Kvinnor & Tillväxt, som därmed fick ett förbättrat för-
troende för organisatörerna. Denna möjlighet visade även på samband för delta-
garna inom Främja kvinnors företagande, då samband uppvisades till både insti-
tutionell tillit och processbaserad tillit. Ytterligare en aspekt som kan påverka ut-
vecklingen av tillit är tidsaspekten. Projekten inom Främja kvinnors företagande 
pågick under olika lång tid, medan Kvinnor & Tillväxt pågick under två års tid. 
För korta projekt kan det vara svårt att se utveckling av tillit, medan det i längre 
projekt och program kan vara möjligt att se utvecklingen. Ett konkret exempel från 
Kvinnor & Tillväxt var deltagarnas tveksamhet till teoretiskt innehåll i början av 
programtiden, medan de tog till sig innehållet och såg möjligheterna med teore-
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tiska resonemang efter ett tag. På så sätt fick de också ett ökat förtroende för orga-
nisatörerna och deras kompetens, samt vad teorier kunde bidra med till kvinnor-
nas företagsutveckling. En annan intressant aspekt rörande upplägget av utveck-
lingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt var betydelsen av pauser. För korta pauser 
var ett irritationsmoment i upplägget, men klagomålen från deltagarna visade 
också på en insikt om att relationer utvecklas i samband med paustillfällen. Alltså, 
uppvisade deltagarna ett relationellt förhållningssätt och villighet att bygga 
relationer (Rennemo, 2002, 2011; Bogren et al., 2013).  

Det sammanhang som ett utvecklingsprogram bedrivs inom kan även spela in 
för deltagarnas tillitsgrad. I länder där tilliten är låg till institutioner (Rothstein, 
2001) kan det redan inledningsvis råda en skepsis till programorganisatörer. Den 
generella tillitsgraden i samhället kan även ha en viss påverkan på om deltagarna 
känner tillit för de andra som är involverade i ett utvecklingsprogram. Dessutom 
finns den negativa delen av socialt kapital med rådande starka normer (Fukuyama, 
2001; Portes, 1998), som kan vara hämmande för utveckling. I ett samhälle med 
generellt hög grad av tillit och tillåtande normer bör erfarenhetsutbytet mellan del-
tagarna i ett utvecklingsprogram underlättas, vilket avhandlingens resultat tyder 
på även om sådant som nedlagd tid och engagemang påverkar tillitsutvecklingen. 
Diskussionen om utvecklingsprogram ska utformas speciellt för kvinnor eller om 
de ska ha både kvinnor och män bland deltagarna är också intressant att lyfta i 
anslutning till kontextens betydelse. I Kvinnor & Tillväxt var två av deltagarna 
män, medan en majoritet av projekten i Främja kvinnors företagande hade endast 
kvinnor bland deltagarna. Båda dessa insatser syftade i första hand till att stödja 
kvinnors företagande, varför det överensstämde med intentionerna att majoriteten 
av deltagarna var kvinnor. Inom Kvinnor & Tillväxt medförde dock det manliga 
begränsade inslaget att männen inte verkade känna sig helt bekväma i gruppen. 
Om det råder starka normer, baserat på mäns företagande, i samhället där utveck-
lingsprogrammet bedrivs så är det kanske inte så lätt att ha både kvinnor och män 
med som deltagare. Risken kan då vara ett fortsatt konstruerande av mannen som 
norm för företagandet (Ahl, 2002; Berglund, 2007; Holmquist & Sundin, 2002), 
vilket inte gynnar utvecklingen av företagande kvinnors företagaridentitet.  

När Zhang och Hamiltons (2010) modell, som utvecklats i en brittisk kontext, 
prövades i en svensk kontext blev de kontextuella skillnaderna uppenbara (Bogren 
& von Friedrichs, in press). Zhang och Hamilton (2010) hade med en finansiell bot 
(om deltagare inte fullföljde ett utvecklingsprogram), som variabel för att under-
söka betydelsen av avtal och överenskommelser. Det var dock endast fyra av 98 
projektledare i Sverige som svarade att de hade en finansiell bot, vilket innebär att 
kontexten behöver beaktas vid utformningen av frågor och svarsalternativ till en-
käter om tillit. Resultatet från avhandlingens genomförda studier i Norge och 
Sverige visade att sekretessavtal var betydelsefullt, liksom i England. Sekretess-
avtalet visade sig vara ett symboliskt dokument som skapade trygghet och därmed 
förutsättningar för tillit att utvecklas mellan involverade deltagare.  
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5.2 STIMULERING AV SOCIALT KAPITAL 

Utifrån ovanstående diskussion av resultaten gällande utveckling av socialt kapital 
är nästa steg att diskutera vad som utmärker relationer och tillit, med koppling till 
hur detta kan stödjas och stimuleras i utvecklingsprogram för företagande kvinnor.  

Karaktäristiskt baserad tillit (Zucker, 1986) som utgår ifrån individen, i det här 
fallet företagande kvinnor, kan i sammanhanget utvecklingsprogram diskuteras 
både utifrån enskilda företagare och deltagargrupper. För att överhuvudtaget vilja 
delta i ett utvecklingsprogram krävs motivation, och därmed uppvisad villighet att 
ingå i ett nytt sammanhang och ett visst mått av risktagande från deltagarna 
(Bogren et al., 2013; Mayer et al., 1995; Coleman, 1999; Sztompka, 1999). De ger sig 
in i något nytt, med nya relationer och en viss osäkerhetsfaktor om vad deltagan-
det kan ge. Här kan den generella tilliten i landet och även i den region där före-
tagarna är verksamma spela in (Rotstein & Stolle, 2002, 2003). Med en vana att 
kunna lita på andra människor och institutioner i sitt land, kan det finnas en högre 
grad av tillit redan från början jämfört med hos företagare som är verksamma i län-
der med låg generell tillit. Villighet att delta, risktagande vid nya relationer och 
generell tillit i landet kan därmed vara några aspekter av socialt kapital att ha i 
åtanke när grupper ska sättas samman.  

Företagarens egna sociala kapital i form av sociala meriter (Lin, 1999) och 
sociala förmågor (Baron & Markman, 2000) bör beaktas i inledningen av ett utveck-
lingsprogram. Även om detta kan vara svårt att bedöma vid rekrytering till ett ut-
vecklingsprogram, bör det kunna ha betydelse för hur relationer och tillit utvecklas 
i programmet. Deltagare med ett gott rykte kan troligen lättare skapa relationer 
med andra i programmet.  

Utifrån avhandlingens resultat visade det sig att gemensamt lärbehov, genom 
att vara i utvecklingsfas med sitt företag, skapade trygghet i deltagargruppen i 
Kvinnor & Tillväxt. Ett visst mått av homogenitet, med gemensamma lärbehov och 
referensramar från samma branscher, kan därför vara bra (Zhang & Hamilton, 
2010). Dock behövs en viss heterogenitet i gruppen för att bidra till utveckling 
(Jonsson Ahl & Florin Samuelsson, 2000). Att ha deltagare från icke konkurrerande 
branscher är ett sätt att skapa tillit men också en möjlighet till att få inspiration från 
andra deltagare än dem som företagarna möter i sin vardag. Resultaten indikerar 
att det kan vara bra med en blandning av homogenitet och heterogenitet när det 
gäller deltagarnas sammansättning i utvecklingsprogram. Den heterogenitet som 
rådde i Kvinnor & Tillväxt, med deltagare från två länder och olika branscher, var 
dock inte så stor att att det blev problematiskt. Utvecklingsprogram med deltagare 
från exempelvis olika världsdelar kan dock innebära större kontextuella skillnader 
att ta hänsyn till. 

Relaterat till den processbaserade tilliten (Zucker, 1986) finns det flera aspekter att 
diskutera i processen där relationer och tillit utvecklas. Även här spelar individens 
sociala meriter in, för att bygga tillitsfulla relationer mellan företagarna i ett ut-
vecklingsprogram (Lin, 1999). På det sätt som företagaren uppträder i samspelet 
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med de andra deltagarna, via handlingar och aktiviteter, påverkar det hennes rykte 
(Sztompka, 1999). Resultatet från Kvinnor & Tillväxt visade att deltagare som inte 
var tillräckligt engagerade bemöttes med bristande tillit från övriga i utvecklings-
programmet. Benämningarna för socialt kapital som skildrar samspelet mellan 
företagarna varierar, men är av likartad karaktär. Sappleton (2009) betonar social 
aktivitet, Nahapiet och Ghoshal (1998) betonar interaktion och Lin (1999) poäng-
terar aktivt agerande. Nedlagd tid och visat engagemang i Kvinnor & Tillväxt 
visade sig vara avgörande för att relationer och tillit skulle utvecklas mellan del-
tagarna. Även i samband med processen går det att diskutera den betydelse som 
generell tillit kan ha. Deltagare som är präglade av att ha en generell tillit till andra 
människor är förmodligen mer öppna för att lita på andra i ett tidigt skede. Resul-
tatet visar att deltagare från branscher som kännetecknas av mycket sociala kon-
takter uppvisade en större villighet att inleda relationer tidigt. I fråga om vad som 
händer över tid i ett utvecklingsprogram finns det möjlighet att se om specifik tillit 
utvecklas till andra deltagare samt även om institutionell tillit kan ha betydelse för 
hur mycket deltagarna litar på programorganisatörerna. Tidsaspekten hade bety-
delse i Kvinnor & Tillväxt, varför längden på utvecklingsinsatserna är något att 
väga in vid studier av processer där relationer och tillit utvecklas. För att skapa 
tillit till både andra deltagare och programorganisatörer visade sig sekretessavtal 
fylla en viktig funktion. Blandningen av homogenitet och heterogenitet spelar 
också in för processen. Deltagarna bör vara tillräckligt lika för att känna trygghet 
men tillräckligt olika för att kunna ha ett fruktbart erfarenhetsutbyte.  

Den institutionella tilliten (Zucker, 1986), som i avhandlingen också diskuteras 
utifrån omgivningen, kan därför diskuteras både gällande de institutioner som 
driver utvecklingsprogram och stödjande strukturer i omgivningen. För program-
organisatörer kan även de aktuella aktörernas sociala meriter spela in liksom deras 
kompetens (Lin, 1999; Zucker, 1986). Deras organisationstillhörighet, det vill säga 
om programorganisatören kommer från en trovärdig organisation exempelvis ett 
universitet eller ett välrenommerat företag, och deras sociala aktivitet i utveck-
lingsprogrammet kan användas för att uppskatta socialt kapital. Jämför även här 
resonemanget om deltagarnas sociala aktivitet (Sappleton, 1999), som bidrar till ut-
veckling av tillit, vilket även kan vara tillämpligt för organisatörer. Ifråga om tillit, 
så kan både programorganisatörerna och programmets upplägg och innehåll an-
vändas för att se vad som utmärker graden av tillit. Utvecklingen av socialt kapital 
kan stödjas genom utvecklingsprogrammets struktur, exempelvis genom pauser 
där deltagarna får möjlighet att nätverka. Detta beaktades inte i tillräckligt hög 
grad inledningsvis i Kvinnor & Tillväxt. Utifrån tidigare studier av nätverksrela-
tioners betydelse för företagsutveckling bör stimulering av utveckling av nätverks-
relationer vara givet i utvecklingsprogram för företagande kvinnor. Däremot så 
visade avhandlingen att mentorprogram och coachning inte sågs som stödjande för 
kvinnorna i studien, medan den form av gruppmentorskap som användes i 
Kvinnor & Tillväxt uppskattades av deltagarna och visade sig bidra till ökad social 
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aktivitet bland dem. Genom att inkludera omgivningen så kan även sådant som 
stödjande näringslivsorganisationer, specifika åtgärder för att främja kvinnors 
företagande och näringslivsklimatet i regionen tas med i resonemanget.  

För de stödjande organisationer som anordnar utvecklingsprogram för före-
tagande kvinnor visar nedanstående sammanställning (tabell 2), utifrån ovan-
stående resonemang, på vad som kan beaktas när det gäller att stimulera utveck-
ling av socialt kapital i utvecklingsprogram.  
 
Tabell 2. Stimulering av socialt kapital (egen bearbetning utifrån Zucker, 1986) 
 

INDIVID Deltagarnas egen motivation och villighet 
Gruppens homogenitet och heterogenitet 

PROCESS 

Social aktivitet – nedlagd tid och engagemang 
Generell och specifik tillit 
Homogenitet och heterogenitet 
Symboliska dokument, t ex sekretessavtal 

INSTITUTIONELL 
Programanordnares sociala meriter 
Programorganisatörers sociala aktivitet 
Utvecklingsprogrammets struktur 

 
Tabellen är utformad utifrån Zuckers (1986) indelning av karaktäristisk, process-
baserad och institutionell tillit, och ger exempel utifrån avhandlingens resultat på 
hur socialt kapital kan stimuleras i utvecklingsprogram. När det gäller individen, 
så kallad karaktäristisk tillit, så handlar det om deltagarnas egen motivation och 
villighet att ingå i ett utvecklingsprogram, men också om gruppens sammansätt-
ning där både homogenitet och heterogenitet bör beaktas. För den processbaserade 
tilliten (utifrån avhandlingens resultat; processen för utveckling av både relationer 
och tillit) så spelar social aktivitet in, i form av nedlagd tid och engagemang både 
från deltagare och programorganisatörer. Generell och specifik tillit liksom homo-
genitet och heterogenitet är också sådant som kan påverka den processbaserade 
tilliten, och symboliska dokument är konkreta medel att använda. För den 
institutionella tilliten kan programanordnares sociala meriter och programorgani-
satörernas sociala aktivitet liksom utvecklingsprogrammet struktur ha betydelse. 

Utifrån de genomförda studiernas resultat så anser jag att socialt kapital kan 
stimuleras i utvecklingsprogram. Det kan dock behöva skapas förutsättningar för 
att socialt kapital ska kunna utvecklas på bästa sätt. Förutsättningar för detta har 
diskuterats här ovan och summerats i ovanstående tabell. Fördelarna med socialt 
kapital är att det ger tillgång till resurser och att ett ökat socialt kapital leder till 
ännu mer socialt kapital (Coleman, 1988, 1994; Nahpiet & Ghoshal, 1998). Dess-
utom har tidigare studier visat att en hög grad av socialt kapital i regioner upp-
visar positiva samband med företagsutveckling (Schutjens & Völker, 2010; 
Westlund & Adam, 2010).  
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5.3 RELATIONER OCH TILLIT I SOCIALT KAPITAL 

Resultatet från studierna om hur socialt kapital utvecklas visar att personliga nät-
verk, familj och släktningar samt vänner uppfattades som stödjande relationer för 
de företagande kvinnorna. De som uppvisar ett mer heterogent nätverk uppskattar 
också företagsnätverk mer samt uppvisade en större villighet att ingå i nya relatio-
ner jämfört med dem som inte hade ett heterogent nätverk. Graden av tillit på-
verkar villigheten att utveckla relationer i ett utvecklingsprogram. När det gäller 
att utveckla relationer och tillit över tid i ett utvecklingsprogram så var homoge-
nitet och bonding socialt kapital viktigt inledningsvis, medan heterogenitet och 
bridging socialt kapital blev betydelsefullare efter ett tag. En blandning av homo-
genitet och heterogenitet i sammansättningen av deltagare behövs därför. Utveck-
ling av företagaridentitet påverkas av företagarens egna sociala meriter och tilliten 
till företagaren. En ökad professionalisering av företagarens nätverk uppvisades 
över tid. Social aktivitet med nedlagd tid och engagemang i utvecklingspro-
grammet bidrar till utvecklingen av både relationer och tillit. Tidsaspekten är 
viktig när det gäller tillit till programorganisatörer.  

Utifrån resultatet synliggörs flera aspekter av relationer och tillit som kan sti-
mulera utvecklingen av socialt kapital i utvecklingsprogram. Hur motiverade och 
intresserade deltagarna är för att medverka i ett utvecklingsprogram kan fångas 
upp genom deras uppvisade villighet för att utvecklas. När det gäller sammansätt-
ning av grupper bör homogenitet och heterogenitet beaktas. Deltagarnas sociala 
meriter, både utifrån tidigare rykte och hur de agerar i utvecklingsprogrammet, 
liksom social aktivitet, genom nedlagd tid och visat engagemang, stärker utveck-
lingsprocessen av relationer och tillit. Dessutom kan generell och specifik tillit lik-
som institutionell tillit ha betydelse för hur processen utvecklas. Även i samband 
med processen kan sådant som homogenitet och heterogenitet vara av vikt. Ett 
symboliskt dokument, sekretessavtalet, bidrar till ökad tillit. När det gäller institu-
tionell tillit i fråga om utvecklingsprogram blir programorganisatörernas sociala 
meriter, kompetens och organisationstillhörighet sådant som kan studeras liksom 
deras sociala aktivitet i programmet. För att stimulera utveckling av både rela-
tioner och tillit finns det anledning att se över programmets upplägg och innehåll. 

Resultaten visar att både relationer och tillit bör beaktas när det gäller ut-
veckling av socialt kapital, vilket åskådliggörs i nedanstående figur 6. I denna figur 
förs vågskålarna, som illustrerat betydelsen och utvecklingen av relationer och tillit 
i utvecklingsprogram, ihop med Zuckers (1986) indelning av karaktäristisk, pro-
cessbaserad och institutionell tillit.  

 61 



 
 
 
Figur 6. Relationer och tillit i socialt kapital 
 
Inom den karaktäristiska delen av socialt kapital står individen i fokus, vilket 
illustreras i den övre delen av vågskålarna. Företagaridentiteten inkluderar det 
egna sociala kapitalet, företagarens sociala meriter, men utvecklingen av företagar-
identiteten kopplas även till aspekter av både relationer och tillit. De sociala meri-
terna och de pålitliga individerna med ett gott rykte kännetecknar relationsaspek-
ten respektive tillitsaspekten för individer. Trovärdigheten mellan företagare i ett 
utvecklingsprogram handlar om att de litar på och hjälper varandra. Att visa villig-
het för att ge sig in i nya relationer och därmed ta ett visst mått av risktagande hör 
ihop, och visar att även relationsaspekten liksom tillitsaspekten bör beaktas redan i 
inledningen av relationsbyggandet. Genom att komponera deltagargrupper utifrån 
både homogenitet och heterogenitet skapas trygghet men även möjligheter för 
fruktbart erfarenhetsutbyte.  

När det gäller processen så visar resultatet att utvecklingen av relationer och tillit 
påverkar varandra, vilket illustreras i mitten av vågskålarna. Uppvisad social akti-
vitet, genom att lägga ner tid och engagemang i ett utvecklingsprogram, leder till 
att relationer utvecklas och tillit skapas. Ju mer tillit desto fruktbarare relationer. Ju 
mer engagemang och uppvisad generositet att dela med sig av råd, desto mer tillit 
till varandra. Detta tack vare att deltagarna då även ser nytta med erfarenhets-
utbytet, i form av nätverks-payoff. Det är därmed inte endast relationer som ger 
tillgång till resurser. Även tillit kan anses ge tillgång till resurser.  

Den institutionella delen av socialt kapital hör ihop med omgivningen och hur 
stödjande organisationer kan främja utvecklingen av socialt kapital, genom både 
relationer och tillit, för företagande kvinnor. I figuren illustreras den institutionella 
tilliten i den nedre delen av vågskålarna. Den trovärdighet som programorganisa-
törer uppvisar i form av sociala meriter och kompetens liksom utvecklingspro-
grammets upplägg kan utmärka socialt kapital på institutionell nivå, när det gäller 
utvecklingsprogram. Här spelar även den kontextuella dimensionen in, beroende 
på var de företagande kvinnorna är verksamma kan normer och tillitsgrad i sam-
hället påverka deras utveckling och möjligheter för att utveckla sina företag.  
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6 SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 
I detta avslutande kapitel lyfts först slutsatser från de genomförda studierna fram. 
Därefter behandlas forskningsbidrag samt idéer till fortsatt forskning. Avslutnings-
vis diskuteras implikationer utifrån avhandlingens innehåll.  

6.1 SLUTSATSER 

Övergripande slutsatser från studierna utifrån avhandlingens frågor om hur socialt 
kapital utvecklas och hur det kan stimuleras visar att företagande kvinnor med ett hete-
rogent nätverk visar sig villiga att ingå i nya relationer, att både relationsbyggande 
och tillitsprocesser har betydelse för utvecklingen av socialt kapital samt att kon-
texten behöver beaktas vid utformandet av utvecklingsprogram. 

Resultatet visar att de företagande kvinnor som ser frukterna av stödjande rela-
tioner och redan har ett heterogent nätverk visar en ökad villighet att ingå i nya 
relationer jämfört med dem som inte har det. Det finns en villighet att ingå i nya 
relationer och därmed visar kvinnorna en vilja att deras företag ska utvecklas och 
växa, vilket stämmer överens med tidigare studier (Tillväxtverket, 2012; Dalborg, 
2014). Inom ramen för utvecklingsprogram spelar tillit i gruppen stor roll för 
villigheten att ingå i nya relationer. 

I processer där socialt kapital utvecklas visar sig både relations- och tillits-
dimensioner vara av vikt. Detta leder till slutsatsen att relationer och tillit både kan 
och bör studeras tillsammans när det gäller utveckling av socialt kapital för företa-
gande kvinnor. Eftersom både relationsbyggande och tillitsprocesser har betydelse 
för utveckling av socialt kapital behöver både relationer och tillit stimuleras i ut-
vecklingsprogram. Social aktivitet och tid, både visad nedlagd tid och tid utifrån 
att programmet pågår över längre tid, visar sig ha betydelse för utvecklingen av 
socialt kapital. Tidsaspekten är av vikt både för att bygga relationer och skapa tillit. 
Ju mer social aktivitet desto mer byggs tilliten upp och ju mer tillit desto mer 
beredda är de företagande kvinnorna att dela med sig av sina erfarenheter. Mer 
socialt kapital ger därmed ytterligare socialt kapital.  

Kontexten har betydelse för hur utvecklingsprogram kan utformas och därmed 
hur utvecklingen av socialt kapital kan stimuleras. Skillnader i länders generella 
tillitsgrad samt kulturella och regionala skillnader bör tas i beaktande vid utform-
ning av utvecklingsprogram men även vid enkätutformning för sådana studier.  

6.2 FORSKNINGSBIDRAG  

Avhandlingen bidrar till att ett annat slags kapital, än det finansiella, diskuteras 
när det gäller utveckling och tillväxt i kvinnors företag. Avhandlingens resultat 
visar att socialt kapital bör beaktas ännu mer när det gäller utvecklingssatsningar 
riktade till företagande kvinnor och att socialt kapital, i form av relationer och tillit, 
kan utvecklas men även stimuleras i utvecklingsprogram för att leda till utveckling 
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av kvinnors företag. Avhandlingen bidrar därmed till den påbörjade dialogen om 
möjligheterna med att förena forskning om kvinnors företagande och socialt kapi-
tal (Aaltio, Kyrö & Sundin, 2008), i det här fallet främst i fråga om möjligheterna 
med socialt kapital för utveckling av kvinnors företag. 

Ett tydligt bidrag med denna studie är att tillit och relationer behandlas till-
sammans när det gäller socialt kapital. På så sätt bidrar avhandlingen till teoretisk 
utveckling av socialt kapital. Den utveckling av Zhang och Hamiltons (2010) tillits-
modell som genomförts innebär att de olika tillitselementen och dess dimensioner i 
modellen synliggjorts samt att frågor utformats för att kunna studera hur dessa 
tillitselement behandlas i utvecklingsprojekt för företagande kvinnor. I samband 
med detta ger avhandlingen både ett metodmässigt och ett teoretiskt bidrag. Dess-
utom kan diskussionen kring hur socialt kapital – i form av både relationer och 
tillit - kan stimuleras, utvecklas över tid och studeras i utvecklingsprogram utgöra 
underlag för fortsatta studier och diskussioner. Då Zhang och Hamiltons (2010) 
modell utgår ifrån Zuckers (1986) idéer om karaktäristisk, institutionell och 
processbaserad tillit, och även Luhmanns (1988) synpunkter på att dessa tre tillits-
element hänger ihop, lämnar den här avhandlingen även ett teoretiskt bidrag till 
deras idéer och en utvecklad insikt om att relationsaspekten bör inkluderas. Av-
handlingens resultat visar att aspekter av både relationer och tillit bör inkluderas i 
studier som handlar om utvecklingsprocesser av socialt kapital. 

Metodmässigt ger avhandlingen dessutom ett bidrag när det gäller att kombi-
nera kvalitativ och kvantitativ forskning för att undersöka socialt kapital. Den 
rikliga empirin som möjliggjordes genom att följa utvecklingsprocesserna i 
Kvinnor & Tillväxt berikade utvecklingen av frågor till projektledarna i Främja 
kvinnors företagande. Att följa deltagargruppen i Kvinnor & Tillväxt under två års 
tid, med närheten till deltagarna, möjliggjorde även insikter i deltagarnas utveck-
lingsprocesser på nära håll.  

Betydelsen av utvecklingsinsatser för företagande kvinnor – i projekt eller 
program – har också satts upp på diskussionsagendan i den här avhandlingen. 
Möjligheten att bidra till utveckling av kvinnornas företagaridentitet visade sig 
kunna stimuleras i utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt, där deltagarna 
exempelvis utvecklade sina nätverk med mer professionella relationer. Olika 
varianter av utvecklingsprogram kan ses som kontexter där socialt kapital kan ut-
vecklas och stimuleras. På så sätt blir det som sker i utvecklingsprogrammen ett 
medel i regional utveckling, där graden av socialt kapital sägs spela en avgörande 
roll både för företags och regioners utveckling.  

6.3 FORTSATT FORSKNING 
Inom ramen för avhandlingsarbetet dyker det upp frågor som inte ryms att be-
handla under den tiden. Dessutom väcker resultaten från de genomförda studierna 
en nyfikenhet att ta reda på ännu mer. Fortsatta studier kan därför fokusera på 
uppföljning efter deltagande i utvecklingsprogram, innehållet i utvecklingspro-
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gram, tilliten till programorganisatörer och deras organisationer, genombrott när 
det gäller utveckling och tillväxt samt kontextuella skillnader.  

När det gäller uppföljande studier så kan det vara intressant att se om det 
sociala kapitalet har ökat hos entreprenörer som deltagit i utvecklingsprogram. 
Använder de sig till exempel av mer professionella nätverkskontakter och önskar 
de utveckla fler relationer? Finns det en ökad öppenhet för detta efter att de har 
deltagit i ett utvecklingsprogram? Det vore också intressant att speciellt följa upp 
deltagarna från Kvinnor & tillväxt för att se vad som hänt med dem när det har 
gått några år. Hur ser det ut gällande företagarnas personliga utveckling och ut-
vecklingen av deras företagaridentitet, men också för utvecklingen av deras före-
tag? I det sammanhanget vore det även angeläget att göra uppföljande studier av 
deltagarna från projekten inom Främja kvinnors företagande. Men, det vore också 
intressant att studera företagande kvinnor som inte har deltagit i någon utveck-
lingsinsats och jämföra dem med kvinnor som deltagit i utvecklingsprogram för att 
se om utvecklingen av socialt kapital skiljer sig mellan dem.  

Kopplat till vad som hänt efter deltagandet i ett utvecklingsprogram eller pro-
jekt är även hur exempelvis innehåll och aktiviteter kan bidra till att stimulera ut-
vecklingen av socialt kapital. Är det något särskilt innehåll eller speciella aktivi-
teter som speciellt bör finnas med? Eller, handlar det om formatet, såsom struktur 
och upplägg, för utvecklingsinsatserna? Att identifiera vilka inslag av stimulering 
som stödjer utvecklingen av socialt kapital, och därmed även kan bidra till tillväxt i 
företagen, vore aktuellt att följa upp.  

Förutom innehållet i utvecklingsprogram är en annan fråga om det spelar 
någon roll vilken organisation som genomför en sådan insats. Hur stor roll spelar 
programorganisatörerna och deras organisationer för tilliten bland deltagarna och 
för tilliten till dem som organisatörer? När det gäller institutionell tillit vore det av 
vikt att studera tillitselement och tillitsprocesser både från deltagare och organisa-
törers perspektiv, något som inte fullt ut var möjligt i den här avhandlingen. Att 
studera utvecklingen av både relationer och tillit från både deltagares och organi-
satörers perspektiv vore intressant att göra på djupet i några projekt. I ett sådant 
sammanhang kan eventuellt deltagare och organisatörer ha olika syn på vad som 
krävs för att tillit ska utvecklas.  

När det gäller att se utifrån olika perspektiv finns mer att fördjupa. Exempelvis 
bör företagaridentitetens utveckling fångas både från anställdas och kunders 
perspektiv. Genom att se detta från flera perspektiv, än enbart företagarens, bör en 
fylligare bild av företagaridentiteten kunna tydliggöras. En annan närliggande 
fråga är om utvecklingsinsatser för företagare ska separeras, det vill säga enbart 
rikta sig till kvinnor eller män, eller om de ska råda en integreringsansats där jäm-
ställdhetsintegrering står i fokus. I den här avhandlingen har empirin huvud-
sakligen hämtats från projekt med företagande kvinnor som deltagare, medan det 
ser ut som om de nya nationella satsningarna inriktas på integrerade insatser i 

 65 



första hand. I samband med detta kan det vara intressant att följa både separerade 
och integrerade insatser, för att se hur de bidrar till företagsutveckling. 

Om och hur socialt kapital har betydelse för utveckling av kvinnors företag är 
absolut intressant att fördjupa vidare. På så sätt lyfts diskussionen till att inte 
längre enbart handla om tillgången till finansiellt kapital. Finns det till exempel 
särskilda genombrott som bidrar till utvecklingen av företaget, det vill säga någon 
särskild händelse, insikt eller relation som kan kopplas till detta? Dessutom, hur 
kan det hänga ihop med mognaden som företagsledare? Kopplat till utvecklings-
program finns också frågan om företagsutveckling kan hänga ihop med ökad 
kompetens efter deltagandet i ett sådant program.  

Ytterligare ett område att fördjupa är att studera om det finns skillnader mellan 
olika länder. I studierna som genomfördes inom ramen för avhandlingen upptäck-
tes inga nämnvärda skillnader mellan Norge och Sverige. Beroende på var företa-
gande kvinnor lever och verkar kan det förmodligen finnas skillnader i deras nät-
verk, sociala stödstruktur och därmed grad av socialt kapital. Kontextens betydelse 
finns det därför anledning att fördjupa sig vidare kring, vilket också en del av 
resultaten i avhandlingen pekar på.  

Avhandlingens resultat visar på betydelsen av att beakta både relationer och 
tillit när socialt kapital studeras och i diskussionerna kring hur utvecklingen av 
socialt kapital kan stimuleras. Det som dock inte diskuteras i den här avhandlingen 
är vad som händer om det blir för stort fokus på antingen relationer eller tillit. Vad 
händer exempelvis om vågskålen med relationer väger tyngre än tillitsskålen. En 
hög grad av social aktivitet, med många träffar i ett utvecklingsprogram, behöver 
inte innebära att det blir hög tillit bland deltagarna. Här finns det därför mer att 
utforska, både teoretiskt och empiriskt. 

6.4 PRAKTISKA IMPLIKATIONER  

En praktisk implikation från de genomförda studierna är att hänsyn bör tas till 
kontextuella faktorer vid genomförandet av utvecklingsprogram. Något som 
fungerar i en region eller i ett land kanske inte alls fungerar i ett annat. Ett konkret 
exempel på det var den finansiella bot som Zhang och Hamilton (2010) hade med i 
sin tillitsmodell, vilket endast fyra av projekten i den svenska studien angav att de 
hade. I samband med att den kontextuella betydelsen diskuteras bör också frågan 
om socialt kapital alltid är bra lyftas. Även om trygghet i en grupp underlättas av 
homogenitet i gruppen så kan det innebära inlåsningseffekter i exempelvis lokala 
företagarnätverk. Därav kan det finnas anledning till att stimulera en utökning av 
nätverken med relationer utanför den lokala kontexten och även se till att det råder 
en viss grad av heterogenitet i utvecklingsprogram.  

En relevant fråga efter genomförda studier är om det finns någon nytta med att 
utforma och genomföra utvecklingsinsatser för att stimulera kvinnors företagande. 
I avhandlingen har inga uppföljande resultatstudier genomförts genom att fråga 
deltagare i utvecklingsprogram direkt, men däremot har projektledarna i Främja 
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kvinnors företagande uttalat sig positivt om deltagarnas utveckling och utveck-
lingen av företagaridentiteten hos deltagarna i Kvinnor & Tillväxt tyder även på 
detta. Med det sagt, så indikerar resultaten att det finns fördelar med att satsa på 
utvecklingsprogram riktade till företagande kvinnor. En fråga i det sammanhanget 
är dock om fortsatta satsningar ska vara separerande, det vill säga enbart riktade 
till kvinnor, eller integrerande, med satsningar på både kvinnor och män i samma 
utvecklingsprogram? Så länge det råder en underordning av kvinnor i samhället, i 
förhållande till företagandet och med företagaren som manligt kodad norm, så 
finns det starka argument för att utvecklingsinsatser till enbart företagande kvin-
nor kan vara betydelsefulla. Däremot bör det kanske inte vara enbart sådana, utan 
snarare i kombination med andra satsningar som är könsneutrala.  

Till anordnare och finansiärer av utvecklingsprogram hoppas jag nu att den här 
avhandlingen har gett ett bidrag när det gäller att tydliggöra betydelsefulla aspek-
ter i processerna där socialt kapital skapas. Resonemanget utifrån resultatet i 
kapitel fem ger mängder av uppslag för den som anordnar utvecklingsprogram i 
fråga om hur utvecklingen av socialt kapital kan stödjas och stimuleras. En av-
görande aspekt är till exempel vikten av att tidigt skapa tillit i deltagargruppen. 
Detta kan ske genom att gruppen är tillräckligt homogen men även med hjälp av 
symboliska dokument såsom sekretessavtal. Dessutom utvecklas både relationer 
och tillit genom social aktivitet i form av nedlagd tid och engagemang, både från 
deltagarnas och organisatörernas sida. Det finns också anledning att betona att del-
tagargrupper bör vara tillräckligt heterogena så att det blir ett fruktbart erfaren-
hetsutbyte mellan deltagarna.  
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ENGLISH SUMMARY  
 
Introduction  
Women´s enterprises are seen as a resource in the development of both regions 
and countries (OECD, 2004). However, previous research has shown that women's 
businesses do not grow at the same extent as men's businesses (DuRietz & 
Henrekson, 2000; Haynes & Haynes, 1999). It is therefore of interest to identify the 
problems and obstacles women entrepreneurs face that negatively affect their 
companies’ growth, and how supportive efforts should best be structured. Studies 
have shown that a lack of access to financial capital has been a major obstacle in the 
development of women's enterprises (Brush et al., 2006b, 2006c; Gatewood et al., 
2009) and also that entrepreneurship has been dominantly male-coded where men 
as entrepreneurs are seen as the norm in society (Ahl, 2002, 2006; Berglund, 2007; 
Hamilton, 2013; Holmquist et al., 2011; Holmquist & Sundin, 2002; Ljunggren, 
2002; Sundin, 2002; Sundin & Holmquist, 2015). In addition, studies have shown 
that women business owners have limited networks and do not use network 
contacts as efficiently as men (Ehrich, 1994; Klyver & Grant, 2010; Sing, Kumra & 
Vinnicombe, 2002), plus that they lack role models (Klyver & Grant, 2010). The 
importance of financial capital for growth of enterprises has been discussed over 
the years, but the importance of social capital has not received as much interest. 
Social capital, however, is regarded as an important driver of entrepreneurship 
(Aldrich & Martinez, 2010; Thornton & Flynn, 2003), high trust in society contri-
butes to the welfare of nations (Fukuyama, 1996) and previous studies have shown 
a positive correlation between social capital and business performance (Schutjens 
& Völker, 2010; Westlund & Adam, 2010). Developing social capital, leading to 
increased opportunities to gain access to resources (Renzulli et al., 2000), can lead 
to development in women's businesses. Previous studies on social capital as a 
contribution to enterprise development often focus either on relationships (eg 
Johannisson, 2000) or trust (eg Tillmar, 2002) and further studies on the develop-
ment processes from which social capital evolves (Aaltio, 2008) are needed. The 
aim of this thesis is to increase the knowledge of how the development of social 
capital can be understood by illustrating and analyzing the characteristics of rela-
tionships and trust, and to give examples of how this can be stimulated in develop-
ment programs for women entrepreneurs. 
 
Theoretical framework 
The theoretical framework includes previous research and theoretical reasoning on 
women's entrepreneurship, social capital, relationship building and trust-building 
processes. The following text summarizes the key content in this thesis. 

Even if enterprises owned by women do not grow to the same extent as men’s 
enterprises, business women want to develop their businesses (Tillväxtverket, 
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2012; Dalborg, 2014). It is societal structures that hamper growth (Hirdman, 1990), 
for example, that the entrepreneur and entrepreneurship often are based on male 
norms (Ahl, 2002, 2004; Berglund, 2007; Holmquist & Sundin, 2002; Johansson & 
Malmström 2012; Malmström & Johansson, 2015; Marlow & McAdam, 2013; 
Sundin & Holmquist, 2015), which means that women entrepreneurs have to 
struggle against these norms and expectations about how business owners are 
perceived to be. Previous studies have highlighted a lack of access to financial capi-
tal as an obstacle to business development (Brush et al., 2006b, 2006c; Gatewood et 
al., 2009), while this thesis highlights the potential of social capital for the develop-
ment of women's enterprises. 

Social capital is seen as a resource where relationships enable access to different 
resources (Coleman, 1988, 1994, 2000; Lin, 1999, 2001, 2008; Nahapiet & Ghoshal, 
1998; Putnam, 1993, 1995, 2000) that can be beneficial in the development of 
women’s enterprises. Trust between people is positive for regional development 
(Putnam, 1993), while too strong norms and social control may hinder develop-
ment (Portes, 1998). Thereby, social capital can be both positive and negative. In 
this thesis, social capital is considered primarily as something positive with both 
relationships and trust seen as important elements of social capital, and are consi-
dered together when discussing the development of women’s enterprises.  

Relationships and trust are discussed based on opportunities to develop more 
social capital for women entrepreneurs. Relationships evolve over time, and more 
and more professional networking relationships are included in the entrepreneurs' 
networks when they have run their companies for some time (Lin, 1986; Greve & 
Salaff, 2003; Klyver & Terjesen, 2007; Hill et al., 1999; Larson & Starr, 1993). Trust 
also develops over time, something that Zucker (1986) highlights as process-based 
trust. Individual characteristics, such as the background of the participants in a 
development program and the degree of institutional trust for the programs’ 
organizers, affect how trust develops in a development program (Zucker, 1986; 
Zhang & Hamilton, 2010). Moreover, there is a contextual dimension to consider, 
where the existing level of trust in regions and countries is important (Rotstein & 
Stolle, 2002, 2003; Westlund & Adam, 2010).  

Researchers who have combined relationships and trust with regard to social 
capital have been an inspiration for this thesis, in order to capture the development 
processes of social capital. Patulny and Svendsen (2007) highlight the norms and 
networks of social cooperation, Putnam (1995) emphasizes the importance of 
networks, norms and social trust while Nahpiet and Ghoshal (1998) emphasize the 
importance of trust and friendship within networks. 
 
Research method 
Three studies have been carried out in this thesis, using both qualitative and 
quantitative methods. A case study was conducted over a period of two years, 
using different methods, of a development program with women entrepreneurs 
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from Norway and Sweden. One survey was directed at women business owners in 
Norway and in Sweden, and another survey was of project managers responsible 
for development projects with the aim of stimulating women's entrepreneurship in 
Sweden.  

The aim of the first study was to find out what kind of network relationships 
were perceived as supportive for women entrepreneurs. Another objective was to 
see if existing network relationships had an impact on the willingness of women 
entrepreneurs to be included in new relationships. An online survey was distri-
buted to 5,769 women entrepreneurs in the regions of Jämtland and Trøndelag. 
This study resulted in Article I, Networking women entrepreneurs: fruitful for business 
growth?  

The second study, which was a case study, focused on investigating how rela-
tionships and trust develop over time and how business identity develops for wo-
men entrepreneurs. The development program Women & Growth with 24 partici-
pants was studied for a period of two years. This study examined how the rela-
tionships between participants developed, how their own business identities evol-
ved and the importance of trust in this kind of development program as well as 
what characterizes the development of relationships and trust, and how this can be 
stimulated. This study resulted in Article II, Social capital for business development – 
developing relationships and trust in development programs for women entrepreneurs, and 
Article III, The female entrepreneur - developing business identity.  

In the third study the aim was to further develop Zhang and Hamilton's (2010) 
theoretical model for trust-building processes by developing and examining ques-
tions of different trust elements and to study how projects have dealt with various 
trust-building elements. An online survey was distributed to project leaders in 165 
development projects in Sweden. This study resulted in Article IV, Trust building 
processes in women´s entrepreneurship. 
 
Findings 
The results of this thesis on social capital development show that personal net-
working, family, relatives and friends are perceived as supportive relationships for 
the women entrepreneurs. Those who exhibit a more heterogeneous network 
showed a greater willingness to enter into new relationships than those who did 
not. The degree of trust affects willingness to develop relationships in develop-
ment programs. When it comes to developing relationships and trust over time in a 
development program, homogeneity and bonding social capital are important 
initially, while the heterogeneity and bridging social capital become more impor-
tant over time. Regarding the development of business identity, increased pro-
fessionalization of the entrepreneur's network was demonstrated over time. Social 
activity with time spent and engagement in a development program contribute to 
the development of both relationships and trust. The time aspect is important 
when it comes to trust in the program's organizers. 
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Based on these results, several aspects of relationships and trust that can be 
stimulated for the development of social capital in development programs have 
been identified. How motivated and interested participants are to participate in a 
development program can be captured by their demonstrated willingness to deve-
lop. When working with the composition of groups, homogeneity and hetero-
geneity should be taken into account. Social activity, the time participants spend 
and the commitment they show, strengthen the development of relationships and 
trust. A confidentiality agreement, which was an important symbolic document, 
contributes to increased trust between all involved in the program. The program 
organizers' social credentials, skills and organizational affiliation are aspects that 
can be studied for institutional trust as well as their social activity in the program. 
Stimulating the development of both relationships and trust is an important reason 
for revising a program´s structure and content.  
 
Conclusions  
The conclusions from this thesis are that women entrepreneurs with a hetero-
geneous network demonstrate willingness to enter into new relationships, that 
both relational and trust-building processes are important for the development of 
social capital, and that the context needs to be taken into account when designing 
development programs. 
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