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Abstract 

The female labour is still a rather unexploited resource in many parts of the world. 

Unleashing women’s potential, giving them the possibility to start their own enterprises 

would increase the economic growth. Not only does women's entrepreneurship foster 

greater equality in the world but it also creates a more versatile economy. Sweden is 

considered to be one of the most equal countries in the world; still, entrepreneurship is an 

area with sharp gender differences, especially in some industries. The manufacturing 

industry is highly male-dominated in most parts of Sweden. Yet there is one municipality, 

the municipality of Åre, in which the female entrepreneurs comprise nearly 50 percent of 

the manufacturing industry entrepreneurs. The aim of this thesis is to analyze what drives 

women in the municipality of Åre to become entrepreneurs and to identify the underlying 

causes for why they choose the manufacturing industry. After having interviewed five 

women in Åre who owned manufacturing businesses and after collecting general data 

about Åre, our study indicated that the most important factors for their business start-ups 

were the entrepreneurial traditions, the social networks and the presence of role-models 

and mentors. The same factors are said to be the essence of the famous Spirit of Gnosjö, but 

the Spirit of Gnosjö has shown not to favour women entrepreneurs whilst women 

entrepreneurs in Åre has shown to benefit from these factors. Furthermore, in Åre the 

women were driven to become entrepreneurs mainly as a quest for self-realization and 

independency.  
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1. Inledning 

Jämställdhet leder till en högre konkurrenskraft och en ökad ekonomisk tillväxt (UN 

Women 2012).  Kvinnors företagande resulterar i ett mer varierat näringsliv i och med att 

kvinnors behov som konsumenter uppmärksammas och omsätts till nya företagsidéer. 

Variation i näringslivet ger ökad motståndskraft mot marknadsförändringar och påverkan 

av andra yttre faktorer (Holmquist 2009).  

 

I mars 2012 utgjorde andelen företagande kvinnor i Sverige 29.4 procent av det totala 

antalet företagare, en siffra som är betydligt lägre än i många andra länder i Europa, trots 

att Sverige rankas som ett av de främsta länderna när de kommer till jämställdhet enligt 

Gender Gap Index (Jämställt företagarindex 2012).  

 

Inom olika yrken och olika områden varierar andelen företagande kvinnor stort. I 

Skandinavien är tillverkningsindustrin en av de branscher där nyföretagandet till antalet 

domineras av män och antalet kvinnor är underrepresenterat (Ljunggren & Kolvereid 

1996).  Sveriges tillverkningsindustri har sitt centrum i Gnosjöområdet vilket var en starkt 

bidragande faktor till att området ledde nationens ekonomiska tillväxt under 1900-talet 

(Wigren 2003). Jämställt företagarindex (2012) uppger att riksgenomsnittet för 

företagande kvinnor inom mineral- och tillverkningsindustrin är 18,3 procent. En kommun 

i Sverige som utmärker sig genom att uppvisa hela 46,7 procent kvinnliga företagare inom 

mineral- och tillverkningsindustrin är Åre kommun (Jämställt företagarindex 2012).   

 

Åre kommuns utmärkande position gällande företagande kvinnor gör det intressant att 

undersöka vad som driver kvinnor i Åre kommun att ta steget att bli företagare. Det är i 

synnerhet intressant att studera vad som driver dem till att göra det inom 

mansdominerade industrier. Studiens frågeställningar blir därmed: Vad driver kvinnor i Åre 

kommun att ta steget att bli företagare? Vad driver dem till att göra det inom 

mansdominerande industrier? 
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1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera eventuella gemensamma faktorer 

som ligger till grund för kvinnors motiv till företagande inom mansdominerade industrier 

såsom tillverkningsindustrin. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Entreprenörer 1  har olika motiv till att starta företag som ofta är komplexa 

sammansättningar av olika drivkrafter (Dubini 1988). I detta avsnitt presenteras 

entreprenörers motiv till företagande i en teoretisk modell som baseras på tidigare 

forskning. Avsnittet kommer inledas med en övergripande presentation varefter modellens 

beståndsdelar kommer beskrivas mer ingående. 

2.1. Presentation av teoretisk modell 

I denna uppsats har en analytisk modell utvecklats som presenterar entreprenörers motiv 

till att starta företag. Den är baserad på tidigare forskning. Många studier förklarar 

entreprenörens personlighet och hur denna drivs av de egna målen och värderingarna. Det 

finns viss oenighet om huruvida mäns och kvinnors mål med det egna företagandet skiljer 

sig grupperna emellan. En del studier visar att kvinnor i högre grad drivs att starta företag 

av en önskan om självständighet (Ljunggren & Kolvereid 1996) än ekonomisk vinning som 

ofta driver män (Carter et al. 2003). Andra studier har inte kunnat påvisa några skillnader 

mellan mäns och kvinnors motiv till företagande och uppger att de till lika hög grad drivs 

av självständighet, önskan om arbetsglädje och andra icke-ekonomiska belöningar (Cromie 

1987). Goffee och Scase (1985) menar sig ha kunnat identifiera fyra olika 

personlighetstyper bland företagande kvinnor, där två av personlighetstyperna drivs av 

motiv, såsom ekonomisk vinning, som anses vara typiska för företagande män (Carter et al. 

2003).  Denna traditionella typ av entreprenörsforskning där företagarens inre drivkrafter, 

mål och värderingar sätts i fokus blir en utgångspunkt för denna studie och kommer gå 

under benämningen inre motiv. 

 

Det är även viktigt att ta i beaktan det som i den här studien kommer att kallas yttre motiv 

som handlar om omgivningens påverkan, det vill säga huruvida den verkar stimulerande 

eller hämmande. Uppstartningshjälp och god företagsmiljö i den närmsta omgivningen kan 

verka som stimulerande faktorer för nyföretagande (Ribeiro-Sorianoa & Galindo-Martin 

2012) samtidigt som fallstudier visar på att skatter och regleringar har mycket liten 

                                                
1
 Enligt nationalencyklopedin är en entreprenör en person eller ett företag som “startar nya företag eller utvecklar nya 

produkter” (NE 2013) medan en företagare definieras som ägaren av en ekonomisk förening (Svenska akademins 
ordlista 2011). Enligt det resonemang som Holmquist och Sundin (2002) för där de menar att orden ofta likställs inom 
forskning avser vi använda entreprenörsteorier för studier av företagare. 
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påverkan på småföretagskluster som orten Gnosjö i södra Sverige och regionen Emilia-

Romagna i norra Italien (Nutek 2006). Kvinnor visar på mer flexibilitet och anpassning i 

sitt företagande än vad män gör (Holmquist & Sundin 2002) men avsaknaden av socialt 

stöd förmodas kunna få kvinnor att avstå från att starta företag (Ljunggren & Kolvereid 

1996)  

 

Ett sätt att kategorisera motiven är att dela in dem i positiva drivkrafter, vilka även 

benämns som pullfaktorer, samt negativa drivkrafter vilka benämns pushfaktorer (Burnes 

2001). Det finns studier som visar på att entreprenörer som drivs av pullfaktorer är mer 

troliga att etablera sina företag långsiktigt på marknaden (Hechavarria & Reynolds 2009). 

 

Studiens modell utgår från att både yttre och inre motiv påverkar entreprenören i sitt val 

att starta eget och att både de yttre och de inre motiven kan vara av push- respektive 

pullkaraktär. Det vill säga att yttre motiv kan kategoriseras som push eller pull och 

detsamma gäller för de inre motiven. Detta visualiseras genom modellen i figur 1. 

 

De yttre motiven består av: 

- Institutionella förutsättningar såsom skatter, bidrag 

och regleringar. 

- Sociala förutsättningar såsom nätverk, 

 entreprenörskapliga traditioner och mentorer. 

 

De inre motiven består av 

- Mjuka värden såsom självständighet och 

 självförverkligande. 

- Hårda värden såsom ekonomisk framgång och prestation. 

2.2. Pull- & pushfaktorer  

Ett sätt att kategorisera motiven är att dela in dem i positiva drivkrafter, vilka även 

benämns som pullfaktorer, samt negativa drivkrafter vilka benämns pushfaktorer. De 

senare handlar om faktorer såsom arbetslöshet, missnöje på den aktuella arbetsplatsen, 

Figur 1.  Egenutvecklad modell över hur 
inre och yttre motiv kan vara av push- 
eller pullkaraktär. 
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funktionsnedsättning som inte går att kombinera med annan anställning eller konflikter 

med arbetsgivare alternativt kollegor. Drivkrafter såsom självförverkligande, prestation 

och erkännande är exempel på pullfaktorer, dessa uttrycker situationer i vilka 

entreprenörerna känner sig tillfredställda med och uppmuntrade i beslutet att starta 

företag (Burnes 2001).  

 

I världen finns fler män än kvinnor som är företagare (Global Entrepreneurship Monitor 

2012) och en av anledningarna till detta kan vara att män i större utsträckning än kvinnor 

drivs av pullfaktorer än pushfaktorer (Kariv 2011, Minniti & Naudé 2010). Dock kan 

kvinnor och mäns drivkrafter variera mellan länder (Kariv 2011). I höginkomstländer är 

det mer förekommande att företagare drivs av pullfaktorer i jämförelse med 

låginkomstländer där pushfaktorerna är mer förekommande. De företagare som drivs av 

pushfaktorer är ofta mindre framgångsrika än de som drivs av pullfaktorer och de tidigare 

löper större risk att avvecklas (Hechavarria & Reynolds 2009).  

2.3. Inre motiv 

De inre motiven kategoriseras i hårda och mjuka värden. Tidigare forskning kring hur 

dessa förhåller sig till varandra samt till entreprenörskap kommer beskrivas under 

följande rubrik. De hårda värdena utgörs utav mätbara värden såsom ekonomisk framgång 

och prestation 2  medan de mjuka värdena utgörs av icke-mätbara värden såsom 

självförverkligande och självständighet.  

 

Den första kartläggningen av företagarande kvinnor i Sverige dateras till slutet av 1800-

talet (Holmquist & Sundin 2002). Forskning har visat att kvinnor är mindre benägna än 

män att starta företag (Holmquist 2009) och att de drivs till att starta företag av en önskan 

om självständighet (Ljunggren & Kolvereid 1996). I en studie som gjordes av Carter et al. 

(2003) undersöktes vilka drivkrafter som påverkade karriärvalet hos en grupp 

entreprenörer samt en grupp icke-entreprenörer.  Enligt studien uppgav män oberoende 

av vilken av de två grupperna de tillhörde, i högre grad än kvinnor från respektive grupp, 

att ekonomisk framgång och innovation var faktorer som styrde deras karriärval. Goffee 

                                                
2
 Med prestation avses resultat som är märkbara även för andra människor än entreprenören själv, såsom 

utmärkelser och expansion av verksamheten.  
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och Scase (1985) har kunnat identifiera fyra personlighetstyper bland företagande kvinnor, 

och i motsatts till Carter et al. (2003) fann de att en av dessa personlighetstyper drevs av 

att uppnå ekonomisk- och personlig framgång. Dessa kvinnor gav företagandet hög 

prioritet på bekostnad av privatliv och privata relationer. Idéen om företagande kom sig 

ofta av att de upplevde sina karriärsmöjligheter begränsade och ville ge sig själva en chans 

att förverkliga sina ambitioner. Andra studier har inte kunnat påvisa några direkta 

skillnader i drivkrafter till företagande, män och kvinnor emellan. Cromie (1987) menar att 

företagare generellt tycks drivas av icke-ekonomiska belöningar såsom självständighet, 

prestation och en önskan om arbetsglädje. I de fall då önskan om självständighet är 

drivkraften till företagande finns sällan några tankar om expansion eller någon vilja att 

utöka verksamheten (Ljunggren & Kolvereid 1996). 

 

Kvinnor upplever ofta företagandet som en livsstil, snarare än enbart som en yrkesroll och 

de ser sitt företagande mer som ett medel än ett mål (Holmquist & Sundin 2002). 

Livsstilsentreprenörskap drivs av icke-ekonomiska belöningar och det har visat sig att 

dessa entreprenörer ofta är avgörande för skapandet och införandet av innovativa 

produkter (Ateljevic & Doorne 2010). Många kvinnor ser inte sig själva primärt som 

företagare och de har ofta makar som sällan eller inte alls engagerar sig i deras 

företagande. Dessa kvinnor startar företag av rent ekonomiska skäl, med avsikt att 

förbättra familjeekonomin (Goffee &  Scase 1985). Beskrivningen av denna grupp kvinnor 

stämmer väl överens med den bild Holmquist och Sundin (2011) ger när de menar att 

osynlighet är ett av de mest utmärkande dragen hos kvinnors företagande. De menar även 

att kvinnors företagande präglas av anpassning, något som tycks stämma överrens med 

den grupp företagande kvinnor Goffee och Scase (1985) beskriver som plikttrogen. Denna 

grupp känner ofta att åtaganden i hemmet inte går att kombinera med de karriärmål som 

önskas uppnås men att företagandet är en lösning på detta som ger en möjlighet till 

självförverkligande. De drivs inte alls av ekonomisk vinning utan startar företag för att 

uppnå personliga mål som av någon anledning inte kan uppnås som anställd. Deras 

företagande, som ofta möjliggörs av familjens fördelaktiga ekonomiska situation, handlar 

om att utöva sin kreativitet och den får ge plats åt och anpassa sig efter privatlivet. 
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2.4. Yttre motiv 

Omgivningen kan ha en stimulerande eller en hämmande inverkan på nyföretagande, detta 

beroende på hur företagande upplevs i kontrast till att ha en anställning samt vilka hinder 

som möter den nya företagaren (Dubini 1988). Bloodgood et al. (2005) menar att de 

faktorer som påverkar företagaren och dess beteende beror på det sociala sammanhanget. 

Detta innebär att entreprenörskap som fenomen inte kan beskrivas skilt från det sociala 

och ekonomiska sammanhanget, vilket bekräftas av Hechavarria & Reynolds (2009)  då de 

funnit att omgivningen har en stor påverkan på människors handlande.    

2.4.1. Institutionella förutsättningar 

Studier visar att den rådande kulturen och statens inställning gentemot företagande har en 

indirekt inverkan på hur företag uppkommer ur ett pull respektive push perspektiv 

(Ribeiro-Sorianoa & Galindo-Martin 2012, Kariv 2011). Ett land kan vara antingen push- 

eller pullorienterat beroende på olika faktorer, exempelvis hur aktivt staten arbetar med 

program och politik, vad det finns för utbildningsmöjligheter, offentliga finansiella stöd, 

samordning och nätverksbyggande för företagande. Staten måste aktivt arbeta för att skapa 

en gynnsam företagsmiljö. Forskning visar på att entreprenörskap leder till ökad 

ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och färre arbetslösa. En gynnsam företagsmiljö 

präglas av ökad kunskap och minskad reglering för att stimulera och underlätta för 

företagarna (Ribeiro-Sorianoa & Galindo-Martin 2012, Deakins et al. 2000).    

 

Företagsinkubatorer3 är ett verktyg som används för att skapa en gynnsam företagsmiljö 

(Al Mubaraki et al. 2013) genom att erbjuda ett ekonomiskt och socialt stöd. Forskning 

kring företagsinkubatorers effektivitet är tvetydig och det råder oenighet gällande 

företagsinkubatorers betydelse, det vill säga huruvida företag är beroende av 

företagsinkubatorer eller inte (Al Mubaraki & Schörl 2011).   

  

                                                
3
 En företagsinkubator erbjuder ett ekonomiskt och socialt “starta upp”-program för att utveckla och accelerera 

utvecklingen för ett nystartat företag. Företagsinkubators huvudsakliga mål är att de nystartade företagen efter 

deltagande i starta-upp programmet har blivit etablerade, framgångsrika, ekonomiskt livskraftiga och fristående.  
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2.4.2. Sociala förutsättningar 

Forskning visar på att nyblivna företagare inte alltid besitter den kunskap och erfarenhet 

som krävs för att bedriva ett företag. För att lyckas med detta väljer allt fler företagare att 

använda sig av en eller flera mentorer för att erhålla den kunskap som krävs i 

företagsvärlden (St-Jean Etienne & Audet Josée 2011). Allt fler studier visar på att 

mentorskap har en positiv effekt (Barrett 2006, Deakins et al. 2000, St -Jean Etienne & 

Audet Josée 2010) och leder till ökad kunskap, ökade färdigheter, kompentens, 

självförtroende och ett större nätverk (St-Jean Etienne & Audet Josée 2011, Barrett 2006). 

Mentorskap leder sällan till direkta resultat som ökad försäljning och expansion av 

verksamheten (Barrett 2006). Etienne och Joseé (2011) menar att mentorskap utgör ett 

flexibelt och mångfaldigt stöd som kan bidra till att nyföretagare möter färre svårigheter 

och problem.   

 

Rapporter visar att det inte alltid finns ett samband mellan högt företagande och goda 

institutionella förutsättningar såsom skatter, bidrag och regleringar (Dubini 1988, Nutek 

2006, Wigren 2003). Orten Gnosjö i Jönköpings län brukar förknippas med ett speciellt 

framgångsrikt företagande trots att de institutionella förutsättningarna är desamma som 

för andra orter i landet. Gnosjös framgångar beror alltså på andra faktorer såsom 

interaktioner och nätverk (Wigren 2003).  På samma sätt visar den italienska regionen 

Emilia-Romagna sig vara en av Europas mest framgångsrika småföretagsregioner samtidigt 

som de institutionella förutsättningarna i Italien inte kan anses vara de mest gynnsamma 

på grund av höga avgifter i form av skatter, löner och elpriser (Nutek 2006). Dubini (1988) 

fann med sin studie en region med sämre institutionella förutsättningar där företagarna till 

högre grad drevs av pullfaktorer än de gjorde i en region med bättre institutionella 

förutsättningar, vilket tyder på att det finns andra förutsättningar som också är av 

betydelse för entreprenörers motivation till företagande. Dubini (1988) konstaterade att 

entreprenörer som kommer från familjer med entreprenöriella traditioner eller på annat 

sätt har starka förebilder i sin omgivning är mer troliga att själva bli entreprenörer än de 

som inte har det.  
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För företagare har det blivit allt viktigare att nätverka och bygga upp ett socialt kapital 

(Sirmon & Hitt 2003) eftersom nätverk är en viktig faktor om man som företagare vill bli 

framgångsrik (Friar & Eddleston 2007). De relationer företagaren har i ett nätverk där 

kommunikationen sker frekvent har större påverkan på företagets tillväxt jämfört med de 

relationer där kommunikationen inte är frekvent (Ostgaard & Birley 1996).  

 

Kvinnor lägger mer tid på att samla information och bygga upp ett socialt stöd innan de 

startar företag, och de kvinnor som har startat företag upplever ett starkare socialt stöd än 

män i motsvarande situation. Kvinnor som beslutat sig för att starta företag men ännu inte 

gjort det upplever sig själva i högre grad som lämpliga för företagandet, och säkrare i 

företagarrollen, än vad män i samma situation gör. Av detta kan antas att de kvinnor som 

inte lyckas bygga upp ett socialt stöd troligtvis avstår från företagandet (Ljunggren & 

Kolvereid 1996).  

 

Det har visat sig att många kvinnor i uppstartningsfasen av sitt företagande har haft en 

manlig mentor som givit legitimitet åt företagandet (Holmquist & Sundin 2002). För 

kvinnor innebär steget att bli företagare ett inträde i en manlig zon där de möts av 

motsättningar vilket gör att det för många faller sig naturligt att välja en annan väg. Det 

upplevda motståndet i uppstarten av företagandet förändras dock med tiden då de kvinnor 

som är etablerade företagare inte alls upplever några motsättningar (Holmquist 2011).  

2.5. Sammanfattning av teori 

Bakomliggande motiv till att starta företag kan kategoriseras som inre respektive yttre 

motiv där drivkrafterna kan vara pull- eller pushfaktorer. De yttre motiven består av 

drivkrafter som beror på omgivningen. Omgivningen kan ha en stimulerande eller en 

hämmande inverkan. När omgivningen har en stimulerande inverkan betyder det att 

drivkrafterna är av pullkaraktär, medan en hämmande inverkan ger drivkrafter av 

pushkaraktär. 
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De yttre motiven består av: 

- Institutionella förutsättningar såsom skatter, bidrag och regleringar. 

- Sociala förutsättningar såsom nätverk, entreprenörskapliga traditioner och mentorer. 

 

De inre motiven beskrivs av hårda samt mjuka värden, där de mjuka värdena oftast är av 

pullkaraktär medan de hårda värdena oftast är av pushkaraktär. Det finns dock exempel på 

mjuka värden av pushkaraktär och hårda värden av pullkaraktär såsom ekonomisk 

vinning, det vill säga ett hårt värde av pullkaraktär, och ekonomiskt tvång, med andra ord 

ett hårt värde av pushkaraktär. 

  

De inre motiven består av: 

- Mjuka värden såsom självständighet och självförverkligande. 

- Hårda värden såsom ekonomisk framgång och prestation. 

 

Pullfaktorerna utgörs av positiva drivkrafter såsom önskan om ekonomisk framgång eller 

viljan att följa familjetraditioner genom att bli företagare. Pushfaktorerna består på samma 

sätt av negativa drivkrafter såsom arbetslöshet eller familjens förväntningar på att 

familjeföretaget skall fortsätta gå i arv. Tabell 1 illustrerar hur motiven kan vara av 

antingen pull- eller pushkaraktär. 

 

Tabell 1. Fyrfältsmodell som ger exempel på motiv till företagande. 

 Pushfaktorer Pullfaktorer 

Hårda värden 
(Inre motiv) 

Upplevt tvång från omgivning att 
prestera och ekonomiskt tvång 
på grund av avsaknaden av 
annan inkomst 

Chans till ekonomisk vinning och 
önskan om att prestera 

Mjuka värden  
(Inre motiv) 

Önskan om självförverkligande i 
privatlivet eller yrkesmässigt 
som inte går att kombinera med 
tillgängliga anställningar 

Önskan om självförverkligande och 
om självständighet 

Institutionella förutsättningar 
(Yttre motiv) 

Arbetslöshet Uppstartningsbidrag och 
skattelättnader 

Sociala förutsättningar 
(Yttre motiv) 

Upplevd förväntan från 
omgivning att bli entreprenör 
exempelvis arv av familjeföretag. 

Entreprenöriella traditioner och 
mentorer i omgivningen 
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3. Metod 

För att förstå de känslor och tankar som legat till grund för respondenternas val att bli 

företagare krävdes en metod som kunde ge oss djupgående fakta och detaljerade 

beskrivningar av studieobjekten (Jha 2008, Glenn 2010). Vårt val av en sådan kvalitativ 

metod blev intervjuer. I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas. 

 

3.1. Avgränsning och datainsamling 

Studien har avgränsats till tillverkningsindustrin som är en av Skandinaviens mest 

mansdominerade branscher.  Åre kommun valdes då den de senaste åren hade vunnit en 

rad utmärkelser förknippade med det växande företagandet generellt, men också med 

kvinnors företagande specifikt. Kommunen utmärkte sig även genom att andelen 

företagerskor4 inom den mansdominerade mineral- och tillverkningsindustrin uppgick till 

46,7 procent vilket är högt över riksgenomsnittet på 18,3 procent.  

 

Datainsamlingen var selektiv och respondenterna som valdes ut var företagerskor i Åre 

kommun som ägde företag inom tillverkningsindustrin. Ägarna till femton olika företag 

kontaktades för intervju, varav ägare och delägare till fyra av företagen tackade ja. 

 

Som ett komplement till intervjuerna deltog respondenterna i en enkät för att undersöka 

respondenternas mänskliga värderingar5 samt deras riskbenägenhet.  Sammanställningen 

av respondenternas svar skulle sedan ha utvärderats som grupp och jämförts med övriga 

kvinnor och män i Sverige. Efter sammanställning av enkäterna kunde dock inget mönster 

identifieras i insamlad data och detta medförde att ingen jämförelse kunde utföras. Enkäten 

förkastades som kompletterande metod för inhämtande av empiri. 

  

                                                
4
 I studien kommer såväl ordet företagare som ordet entreprenör anses vara könsneutrala och kommer så också att 

användas. Begreppet företagerska kommer att införas för att uppmärksamma när företagaren är en kvinna. 
Begreppet kvinnlig företagare kommer inte att användas då ordet kvinnlig syftar till att beskriva hur företagaren är och 
inte av vilket kön företagaren är.  
5
 Dessa värderingar benämns av Shalom Schwartz: prestation, makt, trygghet, anpassning, tradition, välvilja, 

universalism, självständighet, aktivering och njutningslystnad 
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3.2. Utvalda respondenter 

De utvalda respondenterna var som tidigare nämnt selektivt utvalda utifrån ort och 

bransch. Ägare från fyra olika företag6 har intervjuats, sammanlagt fem personer, exklusive 

de två kvinnor vilka agerade testrespondenter. Nedan presenteras fyra tabeller: tabell 2.1. 

visar information om respondenternas företag, tabell 2.2. visar fakta om företagerskorna 

och tabell 3.1. respektive 3.2 visar motsvarande information om testrespondenterna.  

 

Tabell 2.1. Fakta om respondenternas företag. 

Företagsnamn Produkt Bolagsform  Grundades Antal 

anställda  

Made in Åre Keramik Aktiebolag 2008 0 

Tumi Alkohol Aktiebolag 2007 1 

Stitch N Stones Accessoarer 2x Enskild 

firma 

2011 0 

Åre 

Chokladfabrik 

Chokladpraliner Aktiebolag 1991 25 

 

Tabell 2.2. Fakta om företagerskan. 

Företagerska  Företag Barn 

Edholm Made in Åre 2 

Florin Tumi 1 

Nilsson Stitch N Stones  0 

Ruzicka Stitch N Stones 0 

Söderhielm Åre 

Chokladfabrik 

2 

 

Tabell 3.1. Fakta om testrespondenternas företag. 

Företagsnamn Affärsområde Bolagsform  Grundades Antal 

anställda  

Svensson 

Saxvallen 

Transport Aktiebolag 1921 10 

Åreporten  Restaurang Aktiebolag 1988 4 
 

Tabell 3.2.  Fakta om testintervju företagerskorna. 

Företagerska  Företag Barn 

Svensson Svensson 

Saxvallen 

2 

Edfelt Åreporten 2 

                                                
6
 Stitch N Stones består av två enskilda firmor men betraktas i uppsatsen som ett företag då dessa är juridiskt 

bundna till varandra genom ett kompanjonavtal.  
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De utvalda respondenterna befann sig i åldersspannet 24-51 år och hade alla vid tidigare 

tillfälle studerat på högskola eller universitet, dock inte nödvändigtvis en utbildning med 

en direkt koppling till den bransch de senare valt att starta företag inom. Samtliga 

intervjuade hade arbetat sedan 18-års ålder med uppehåll för studier.  

 

De intervjuade hade tidigare varit verksamma inom skola, omsorg, hotell, restaurang och 

butik, majoriteten av dessa hade varit verksamma inom flera olika yrkesområden. Ingen av 

de intervjuade var uppvuxen i kommunen, men alla utom en var vid tidpunkten för 

intervjuerna helårsbosatta där. 

3.3. Intervjuer 

Det finns olika typer av upplägg för intervjuer och de typerna som ger kvalitativa data 

brukar kallas för ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad 

intervju har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor samt att be om ytterligare 

förklaringar av resonemang som uppkommer (Gillham 2005). Vi ansåg den 

semistrukturerade intervjun bättre lämpad än den ostrukturerade då den tidigare innebär 

lägre risk för att intervjuarens personliga inställning och uppfattning om situationen skulle 

komma att påverka respondenternas svar. Uppsatsens intervjuare var inte erfarna och 

risken att påverka respondenterna ansågs högre än den är för en erfaren intervjuare och 

därför valdes den semistrukturerade intervjuen framför den ostrukturerade. Intervjuer ger 

i regel mycket rådata och för att inte ödsla tid var det viktigt att hålla mängden nere, detta 

uppnåddes genom att genomföra semistrukturerade intervjuer där rätt sorts frågor kunde 

förberedas i förväg för att slippa överflödig information (Gillham 2005). 

3.3.1. Operationalisering  

Operationaliseringen i denna studie bestod av en intervjuguide med tillhörande 

intervjufrågor som baserades på teorin. Dessa intervjufrågor delades in i tre olika 

kategorier, respondentens demografi, vägen till företagandet och fakta om företaget. 

Frågorna kring: respondentens demografi behandlade personens bakgrund, ålder, familj, 

tidigare arbeten och synen på att vara företagare i förhållande till att ha en anställning. 

Dessa frågor ställdes för att ge en bild av respondenternas personligheter och deras val av 
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bransch.   De frågor som behandlade vägen till företagande ställdes för att få svar på hur 

respondenten resonerade kring sitt beslut att bli företagerska. Slutligen behandlades 

kategorin fakta om företaget för att få en uppfattning om verksamhetens omfattning, i 

vilken fas respondenten var i sitt företagande om hon var i uppstarten eller drev ett moget 

företag samt för att få en ökad kännedom om respondenterna. Det empiriska materialet 

från intervjuerna kom sedan att anlyseras utifrån teorin i studiens analys varefter det 

sammanfattades för att belysa studiens främsta resultat i studiens slutsats.  

3.3.2. Testintervjuer och omarbetning av intervjufrågor 

När intervjufrågorna var utformade och genomarbetade genomfördes testintervjuer med 

två respondenter som inte tillhörde studiens urvalsgrupp, även dessa var företagerskor i 

Åre kommun, men skiljde sig från urvalsgruppen genom att inte verka inom 

tillverkningsindustrin. Vi kom att hålla båda testintervjuerna på plats i Åre, i 

intervjupersonernas hem. Testintervjuerna ledde till att vissa frågor omformulerades och 

andra uteslöts helt från intervjuerna samt att frågornas förutbestämda ordningsföljd 

ändrades. 

3.3.3. Utförande av intervjuer 

Det finns olika åsikter om huruvida intervjuer bör hållas i en neutral miljö eller en miljö 

som är bekant för de intervjuade och där de känner sig hemma. Kontakten med 

intervjupersonerna togs via e-post eller över telefon där vi presenterade oss och förklarade 

syftet med undersökningen. Vi kom att hålla tre av de fyra intervjuerna på plats i Åre, på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Detta för att de intervjuade skulle känna sig bekväma 

och självsäkra, men även för att vi ansåg att det skulle vara relevant för studien att se 

intervjupersonerna i deras arbetsmiljöer. Valet av miljö berodde även på att i små orter, 

som Åre, skulle det kunna ha varit svårt för de intervjuade att tala fritt och avslappnat i en 

så kallad neutral miljö såsom på ett bibliotek eller café på grund av att intervjupersonerna 

saknar möjlighet att vara anonyma, till skillnad från på större orter. Den sista intervjun 

utfördes över telefon på grund av att det inte fanns någon möjlighet att utföra en intervju 

på plats. Intervjuerna pågick i ca 50-70 minuter, där en av intervjuarna ställde frågorna 

medan den andra ställde följdfrågor.  Alla intervjuer spelades in.   
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3.4. Analys av data 

Enligt Patel & Davidson (2003), finns ingen bestämd metod för hur kvalitativa studier ska 

bearbetas. Varje kvalitativ studie kräver sin unika analysmetod av det empiriska 

materialet.   

 

Efter varje utförd intervju bearbetades det insamlade empiriska materialet, 

ljudinspelningarna transkriberades och analyserades löpande. Detta gjordes i närtid efter 

att intervjuerna hade utförts för att kunna återge intervjuerna med största möjliga antal 

detaljer. Enligt Patel och Davidson (2003) är detta betydande för att få ett “levande” 

förhållanade till sitt material.  Inför slutbearbetningen av det empiriska materialet lästes 

intervjuerna ett flertal gånger för att urskilja ett mönster i respondenternas svar. I 

kombination med genomläsning diskuterade författarna sinsemellan gällande det 

insamlade materialets möjliga kategoriseringar.  Efter att kategoriseringarna gjorts 

kopierades delar från intervjuerna in under utvalda kategorier. Därefter började 

utformandet av en text, som kom att omarbetas upprepade gånger. I skrivprocessen 

användes, parallellt, flera olika dokument. Exempel på dokument som användes var 

dokument med de transkriberade intervjuerna och ett anteckningsdokument där idéer och 

tankar samlades. Allt eftersom skrivprocessen fortlöpte skapades flera dokument och 

utkastversioner som omarbetades.  För underlätta analysen togs två visuella modeller 

fram, en cirkulär modell och en fyrfältstabell som tydliggör den första modellen.  Analysen 

kom sedan att struktureras upp efter fyrfältsmodellen.  

3.5. Tillförlitlighet 

För att fastsälla trovärdigheten i denna studie har vi valt att använda oss av en hög 

transparens, vilket innebär att all information om studien finns tillgänglig för granskning 

av utomstående. Alla intervjufrågor finns i appendix och de metoder som använts har 

presenterats tidigare, vilket möjliggör en upprepning av studien för att testa studiens 

trovärdighet. Vidare kan de slutsatser som gjorts härledas till de empiriska data som 

inhämtas vid intervjuer.  
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Intervjuerna utfördes under likartade förhållanden bortsett från ett fall då en 

telefonintervju utfördes.  Varje intervju utfördes på ett semistrukturerat vis där samma 

intervjuguide användes.  Genom att minimera skillnaderna i yttre faktorer såsom 

intervjufrågornas upplägg samt respondenternas förhållande till den plats där intervjun 

utfördes, minimerades risken att skillnader i respondenternas svar skulle uppstå som följd 

av yttre faktorer. För att undvika felcitering eller felreferering utfördes ord-för-ord 

transkribering av de ljudfiler som erhölls från intervjuerna. Det finns inget intresse för 

varken respondenterna eller intervjuarna att förvränga eller försköna information. 

Däremot kan respondenternas minnesbild förändrats med tiden kring hur tankarna gick 

vid uppstartandet. 

 

Då respondenterna tillfrågades angående sina tankar om expansion kan frågan ha kommit 

att uppfattas som ledande. Detta på grund av att expansion kan upplevas eftersträvansvärt 

och därför påverkat respondenterna att uttrycka vilja att expandera.  

3.6. Källkritik 

Studiens teoretiska underlag baseras på offentlig litteratur, webbaserade tidskrifter, 

rapporter och webbplatser.  De vetenskapliga artiklarna som används i denna studie är 

hämtade från akademiska tidskrifter, vilka anses ha en hög trovärdighet (Göteborgs 

Universitet 2013). Viss litteraturs relevans kan ifrågasättas då den är skriven redan på 80-

talet. Det resonemang som har förts, för litteratur utgiven innan millenniumskiftet, är dock 

att en stor del av denna litteratur återkommer i senare studier och kan därför anses 

beprövad och trovärdig.   

 

Rapporterna som använts är till största del, enligt Holmes och Solvangs (1997) definition, 

skrivna med en institutionell prägling där ingen personlig relation finns mellan rapporters 

upphov och mottagare, där den ena eller båda parter är en institution, organisation, eller 

förvaltning.  Rapporterna samt webbsidorna har använts för att placera studien i ett lokalt, 

nationellt och internationellt sammanhang.  
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4. Tillverkningsindustrins Åre 

I detta kapitel presenteras först en kort bakgrund om Åre och sedan kommer data från de 

intervjuer som utförts att sammanfattas löpande i texten. Först presenteras Åres 

företagsklimat och hur det upplevs att vara företagerska i Åre. Därefter introduceras de 

intervjuade företagerskorna, följt av information om företagens bakgrund och hur de 

bestämde sig för att starta företag varefter en redogörelse för företagarlivets fördelar och 

nackdelar presenteras. Därefter redogörs för deras tankar om att expandera verksamheten 

och slutligen hur den geografiska platsen Åre påverkar deras verksamheter. 

4.1. Åre i siffror 

Med drygt 10 000 invånare år 2011 kan det konstateras att Åre kommun är en relativt liten 

kommun (Åre kommun 2012), den har funnits i sin nuvarande form sedan 1974 

(Länsstyrelsen Jämtlands län 2009).  Antalet arbetande personer i kommunen var cirka 

5100st år 2011 (SCB 2011a) medan arbetslösheten under perioden 2005-2011 i 

genomsnitt var sex procent högre i Åre än riksgenomsnittet. 

 

Intresseväckande är att Åre kommun de senaste åren har vunnit en rad utmärkelser 

förknippade med det växande företagandet generellt, men också det kvinnliga företagandet 

specifikt. År 2006 blev Åre kommun utsedd till årets tillväxtkommun av 

samarbetspartnerna bakom det nationella samverkansprojektet Arena För Tillväxt, vilket 

följdes av utmärkelsen “Årets nyföretagarkommun 2009” som delas ut av stiftelsen 

Nyföretagarcentrum (Arena för tillväxt 2006, Åre kommun 2012). Bland nyföretagare 

nationellt ökar andelen företagerskor för varje år (Tillväxtverket 2013). 

 

I Figur 2 visas antalet nystartade företag per 1000 invånare (Ekonomifakta 2013a). Från 

denna kan avläsas att det sedan 1980-talet varit vanligare med nyföretagande i Åre 

kommun än det varit i Sverige generellt.  
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Figur 2. Källa: Ekonomifakta (2013a) Företagande - Nyföretagande. 

 

År 2010 utnämndes kommunen till den mest jämställda kommunen av organisationen 

Företagarna. Företagarnas undersökning baserar sig på statistik från SCBs 

registerbaserade arbetsmarknadsstatistik rörande de fyra punkterna; andel kvinnliga 

företagare av den totala företagarpopulationen, andel företagande kvinnor inom bygg- och 

industrisektorn, andel kvinnliga företagare yngre än 55 år samt andel företagare av 

kvinnor i arbetsför ålder (Jämställt företagsindex 2010). 

 

Statistiska centralbyrån beräknade år 2011 att 36 procent av alla chefspositioner i Åre 

kommun innehavdes av kvinnor. Detta att jämföra med Gnosjö kommun som med 19 

procent var den svenska kommun med lägsta antalet kvinnor på chefspositioner, samt 

Salem kommun som med 51 procent hade det högsta antalet kvinnor på chefspositioner 

(SCB 2011b).  

4.2. Åres företagsklimat 

I mitten av 1800-talet så började de första turisterna anlända till Åre där det sedan 1907 

aktivt arbetats för att utveckla näringslivet med hjälp av turismen. Åre profilerade sig tidigt 

som en vinterort vilket har initierat verksamheter som klarar av den ojämna 

tillströmningen av turister under året (Länsstyrelsen 2013). Många verksamheter i Åre är 

med andra ord i stort sett beroende av att göra all sin förtjänst under de fyra månader som 

vintersäsongen pågår (Edfeldt 2013, Svensson 2013). Detta gör att det är svårt att finna en 

helårsanställning på orten (Edfeldt 2013, Edholm 2013, Nilsson 2013, Ruzicka 2013, 
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Svensson 2013, Söderhielm 2013). Trots dessa förutsättningar är företagandet i Åre 

kommun högt, år 2011 toppade Åre ekonomifaktas lista över rikets företagstätaste 

kommuner (Ekonomifakta 2013b). Åre är en av de utvalda turistdestinationer i Sverige 

som får bidrag från tillväxtverket för att stärka och bidra till att Åre blir en hållbar 

tursitdestination genom att öka innovationskraft, kvalitet och konkurrenskraft 

(Tillväxtverket 2013). 

 

Företagsklimatet i Åre beskrevs som väldigt gynnsamt (Edholm 2013) och långt fram med 

nätverkande. Det har dock inte alltid varit så. Det var på 80-talet inte möjligt att bedriva 

verksamhet i Åre för den som inte var skriven i kommunen och företagsklimatet i början av 

90-talet beskrevs ha varit tufft mot nyinflyttade och speciellt tufft mot företagande kvinnor. 

År 2013 fanns det många kvinnor på framstående positioner i Åre kommun och det var 

vanligt förekommande med företagerskor, jämnställdheten ansågs vara hög. Detta 

återspeglades också i andra sammanhang i kommunen, då det var lika vanligt 

förekommande att mannen stannade hemma som att kvinnan stannade hemma med 

barnen för att ge plats åt partnerns karriär (Florin 2013). 

4.3. Företagsbakgrund 

En del av respondenterna hade ingen erfarenhet som företagerskor innan de startade sina 

företag inom tillverkningsindustrin i Åre, andra hade tidigare erfarenhet som företagerskor 

inom andra branscher. Valet av bransch tycks ofta bero på fler personer än de enskilda 

respondenterna. I ett av fallen berodde valet av inträde i tillverkningsindustrin på en 

dåvarande kompanjons vilja att starta ytterligare ett företag med tillverkning av produkter 

som kunde säljas av det första företaget (Florin 2013). I andra fall uppgavs det varit den 

framtida kompanjonen som varit drivande i valet av bransch (Nilsson 2013, Söderhielm 

2013). I övriga fall handlade det om uppfyllelse av en barndomsdröm eller förverkligande 

av ett intresse från tonåren (Ruzicka 2013, Edholm 2013).  

 

Beslutet att bli företagare tycks i vissa fall varit mer planerat än i andra. En av de 

intervjuade berättade att hon först startade en enskild firma för att kunna fakturera och 

sälja sina produkter i sin dåvarande butik. Butiken som hon hade startat tillsammans med 
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en väninna avvecklades efter två år på grund av att ingen av de båda ansåg sig passa för 

butiksarbete då arbetstiderna även innefattade somrar, helger och högtider. De tyckte även 

att det var bättre att ge plats åt väninnans 25-åriga dotter som drömde om att starta sin 

egen butik och som därför fick ta över lokalen. Efter att ha gått tillbaka till sitt gamla yrke 

under ett års tid blev efterfrågan på hennes produkter för stor för att hon skulle kunna ha 

tillverkningen som en bisysselsättning och hon bestämde sig då för att starta ett aktiebolag 

tillsammans med sin man. Anledningen till att maken gick in som delägare var att han 

skulle ha möjlighet att sälja sina konsulttjänster och de ansåg att det var praktiskt att starta 

ett aktiebolag tillsammans där hon kunde sälja sina produkter och han sina tjänster. Det 

skulle eventuellt kunnat se annorlunda ut ifall hon hade kunnat få en anställning inom det 

yrket hon valde att starta företag inom, men någon sådan arbetsgivare fanns inte i 

närområdet (Edholm 2013). 

    

En annan orsak bland de intervjuade att starta eget var att skapa sig en helårsanställning 

som annars är svårt att finna i Åre kommun på grund av den säsongsbetonade turismen 

(Nilsson 2013, Söderhielm 2013). En av de intervjuade startade sitt företag som 

konsekvens av att hon blev uppsagd i samband med den ekonomiska krisen i början av 90-

talet och hon beskrev svårigheterna med att finna ett stimulerande arbete i Åre kommun 

oavsett konjunktur. Faktorer som möjliggjorde hennes företagande var ett 

glesbygdsbidrag, ett “starta eget”-bidrag samt att hon hade möjlighet att ta med barnen på 

arbetet (Söderhielm 2013).  

 

Två av respondenterna startade varsin enskild firma varefter de ingick ett 

kompanjonsavtal för att tillsammans kunna driva och utveckla sina företagsidéer. De 

enskilda firmorna startades i samband med en utbildning i affärs- och 

produktionsutveckling i Åre, där ett av delmomenten i utbildningen var att starta ett 

företag. Med vägledning från Almi7  råddes de att starta enskild firma för att underlätta 

beställning från grossister. Respondenterna uppgav att anledningen till att anledningen till 

                                                
7
 Almi ägs av staten och regionala offentliga ägare och finns runt om i Sverige på 40 orter. De hjälper företag i alla 

faser med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation (Almi 2013).  
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att företaget levde vidare efter utbildningen var på grund av den positiva responsen från 

omgivningen på deras produkter, samt det lokala stödet i form av “starta eget”-bidrag och 

informella nätverk (Nilsson 2013, Ruzicka 2013).  

 

En annan av respondenterna var redan delägare i ett företag inom en annan bransch då 

kompanjonen tillika fadern önskade att starta produktion av en vara som skulle komma till 

nytta i företaget. På grund av lagstiftning krävde detta att ytterligare ett företag startades 

inom vilket fadern blev drivande fram till sin död (Florin 2013). 

4.4. Livet som företagerska 

“De finns fler fördelar med att vara egen företagare än det finns nackdelar”( Nilsson 2013). 

 

De största fördelarna som respondenterna upplevde med att vara företagerskor var 

friheten att bestämma sina egna arbetstider och sina egna arbetsuppgifter (Edholm 2013, 

Florin 2013, Nilsson 2013, Ruzicka 2013, Söderhielm 2013). Att vara företagerska sågs som 

ett sätt att få mer varierande arbetsuppgifter (Söderhielm 2013), en av de intervjuade såg 

det även som enda möjligheten att arbeta med det hon ville (Edholm 2013). Att vara sin 

egen arbetsgivare uppges göra monotona arbetsuppgifter mer stimulerande på grund av 

att de har ett tydligt syfte som de anställda inte alltid ser, allt som utförs har en tydlig 

funktion och det är inte någon som “hittar på regler för reglernas skull” (Florin 2013). Det 

handlar om “frihet under ansvar” som en av respondenterna uttryckte sig (Florin 2013). 

 

En av respondenterna jobbade 75 procent och fann att det passade henne väldigt bra då 

det gav henne tid att umgås med barnen samt utöva sina fritidsintressen. Hon uppskattade 

de flexibla arbetstider som företagandet medförde till förmån av fritidsintressen och familj 

(Edholm 2013). Andra respondenter upplevde det positivt att ha möjligheten att spontant 

bestämma sig för att inte arbeta traditionella arbetstider utan istället arbeta alternativa 

tider på dygnet.  Att vara företagare upplevdes socialt och ansågs vara en av företagandets 

fördelar (Nilsson 2013, Ruzicka 2013). 

 

De nackdelar som upplevs med företagandet var skyldigheterna och ansvaret mot de 

anställda (Florin 2013, Söderhielm 2013), den stora arbetsbördan samt avsaknaden av 
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ekonomisk trygghet (Edholm 2013, Nilsson 2013). Speciellt de respondenter som haft sina 

verksamheter kortast tid såg en problematik med att ta ut en skälig lön (Edholm 2013, 

Nilsson 2013, Ruzicka 2013) och de talade även om avsaknaden av de lagar och regler som 

skyddar den vanliga arbetaren såsom tjänstepension, möjlighet till tjänstledigt och antalet 

karensdagar (Edholm 2013).  

 

Respondenterna tyckte sig ha svårt att skilja på arbete och privatliv (Florin 2013, Nilsson 

2013, Ruzicka 2013, Söderhielm 2013) och ansåg sig arbeta många timmar i jämförelse 

med sina anställda (Florin 2013). Svårigheterna att skilja på arbete och privatliv ansågs 

dock inte enbart vara en nackdel utan upplevdes även positivt. Möjligheten att utföra 

arbetet vid egenvalda tidpunkter gjorde att det inte upplevdes så betungande att arbeta då 

arbetet kunde kombineras med andra sociala åtaganden (Ruzicka 2013). 

 

För att vara företagare ansågs det viktigt att vara beredd på att arbeta mycket och hårt, det 

uppgavs vara svårt att vara inrutad och mekaniskt följa rutiner (Edholm 2013, Florin 2013, 

Söderhielm 2013). Kreativitet, självtillit och envishet uppgavs vara viktiga egenskaper att 

besitta som företagare inom tillverkningsindustrin (Edholm 2013, Nilsson 2013, Ruzicka 

2013). Det krävs envishet och mod att vara nytänkande för att våga satsa på idéer som 

döms ut av branschfolk med längre erfarenhet (Edholm 2013, Söderhielm 2013).  En 

positiv inställning, förmågan att hantera motgångar (Nilsson 2013, Ruzicka 2013) samt ett 

tekniskt kunnande och en övergripande förståelse för den egna verksamheten är andra 

egenskaper som ansågs viktiga för företagare i branschen (Florin 2013). 

 

Åres nätverkande upplevdes starkt etablerat i jämförelse med nätverkandet på andra orter. 

Där fanns mycket samarbeten företagare emellan, inte minst gällande marknadsföring 

(Florin 2013).  Bland alla de företagsnätverk respondenterna nämnde fanns bland andra 

Kvinnliga företagare i Åre, Destinationsbolaget och Åres småföretagare (Nilsson 2013, 

Ruzicka 2013).  

 

De flesta respondenter hade en eller flera mentorer med en eller flera funktioner, vissa 

betydande för företaget med sin kunskap om branschen, tidigare erfarenhet, stöttande och 
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vägledande hjälp (Edholm 2013, Nilsson 2013, Ruzicka 2013), medan andra mentorer 

illustrerades som förebilder utan direkt vägledning (Florin 2013). Det var inte alla 

respondenter som upplevde att företagsnätverket hade utvecklats så att det skiljde sig från 

det privata nätverket sedan tidigare (Edholm 2013). Vidare menade andra att det var 

viktigt för företagets utveckling att ta varje tillfälle som gavs att nätverka och belyste 

betydelsen att befinna sig på rätt plats och marknadsföra sig vid rätt tillfälle (Nilsson 2013, 

Ruzicka 2013). I nätverken utbyttes erfarenheter och där uppstod också nya samarbeten 

samt nya företagskonstellationer (Edholm 2013). 

 

Branschen hade upplevts mansdominerad (Florin 2013, Nilsson 2013, Ruzicka 2013, 

Söderhielm 2013) och att nätverkandet kvinnor emellan upplevdes enklare (Nilsson 2013, 

Ruzicka 2013).  Flera av respondenterna erfor i en initial fas av företagandet att de fick sina 

företagsidéer ifrågasatta av män, men de upplevde även att dessa efter hand ändrade 

uppfattning (Nilsson 2013, Ruzicka 2013, Söderhielm 2013).  

4.5. Tankar om att expandera 

Ambitionerna att expandera varierade i omfattning mellan företagerskorna medan viljan 

att utveckla verksamheterna och möjligheten att försörja sig på verksamheten var 

gemensamma för majoriteten av företagerskorna. I ett undantagsfall var lönsamheten inte 

lika central då produkten fungerade som en marknadsföringskanal för ett annat av 

respondentens företag (Florin 2013). Två av respondenterna hade som målsättning att 

verka på den internationella marknaden och de återinvesterade varje intjänad krona i 

företaget (Nilsson 2013, Ruzicka 2013) medan en annan respondent var fast beslutsam att 

inte heller i framtiden satsa på den internationella marknaden (Söderhielm 2013).  En av 

respondenterna angav att för henne hade tanken om expansion inte alltid varit självklar 

men vuxit fram med tiden allt eftersom efterfrågan på hennes produkter ökat. Det 

ursprungliga målet hade enbart varit att försörja sig på verksamheten, senare när 

efterfrågan från kunderna ökade väcktes tankar om att anställa för att inte öka den egna 

arbetsbelastningen (Edholm 2013). 
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En av respondenterna ville inte se att verksamheten växte för mycket då hon kände ett 

behov av att behärska, och ha kontroll över, alla arbetsuppgifter i företaget. Dock uttryckte 

hon samtidigt en förhoppning om att öka sortimentet och att på så sätt utveckla en 

storsäljande topprodukt (Florin 2013). 

4.6. Varför välja den geografiska platsen Åre? 

“I den här byn kokar det av kvinnliga företagare” (Nilsson 2013). 

 “Alla har företag här - det är inget konstigt” (Edholm 2013). 

 

Innan uppstartande av respektive företag var respondenter bosatta eller hade sedan 

tidigare verksamhet i Åre. Motiven till att ha flyttat till Åre innan företagandet var flera; 

tycke för orten, fritidsintressen, utbildning eller arbetstillfällen (Florin 2013, Nilsson 2013, 

Ruzicka 2013, Söderhielm 2013).  Vid intervjutillfället uttryckte en av respondenterna att 

denne inte ville lämna Åre och alla fördelar med att ha verksamheten i Åre. De fördelar som 

nämndes var flertalet nätverk, lokala mentorer och stöttande lokala butiker (Ruzicka 

2013). En annan fördel med en liten ort menade respondenterna var att man inte är 

anonym och det är nära till allt (Ruzicka 2013, Edholm 2013), och att samtidigt som Åre 

beskrivs som en liten ort upplevdes Åres marknad stor (Edholm 2013). Då en liten ort 

medför att alla känner till varandras verksamheter sker det ofta att man rekommenderar 

varandras produkter. De flesta kompetenser finns samlade på en väldigt liten yta, så 

oberoende av vad man behöver hjälp med finns det nästan alltid någon i byn som kan 

hjälpa till (Edholm 2013). 

 

Den geografiska platsen Åre hade enligt merparten av respondenterna haft en ringa 

betydelse för deras verksamheter, dock uppgav en av respondenterna att valet av 

verksamhet föll sig passande i Åres fjällmiljö (Söderhielm 2013). Åre är ett väl etablerat 

varumärke som tycks ge fördelar vid försäljning inom Sverige (Edholm 2013, Söderhielm 

2013). Även de företag som valt att inte använda varumärket Åre direkt i företagsnamnet 

gynnades av att ha verksamheten stationerad där, detta på grund av den status orten hade i 

vissa kretsar (Ruzicka 2013). Den stora genomströmningen av turister i Åre ansågs bidra 
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till att underlätta marknadsföringen för företagen, då produkterna sprider sig ut i landet 

med turisterna (Nilsson 2013, Ruzicka 2013). 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer empirin analyseras utifrån den teoretiska modell som presenteras i 

teorikapitlet med utgångspunkt i inre och yttre motiv. I avsnittet som behandlar de inre 

motiven kommer en utvärdering göras huruvida det är hårda eller mjuka värden som tycks 

ha varit drivande i respondenternas val att starta företag. Därefter, i avsnittet som 

behandlar yttre motiv, kommer det analyseras hur institutionella förutsättningar i 

samverkan med sociala förutsättningar har varit avgörande för respondenternas 

möjligheter att starta företag. I de båda kapitlen kommer en diskussion föras om huruvida 

motiven är av pull- eller pushkaraktär. 

5.1. Analys av inre motiv 

I detta avsnitt analyseras respondenternas drivkrafter till företagande som kan 

kategoriseras som inre motiv, det vill säga inre drivkrafter såsom mål och värderingar. 

Drivkrafter av typerna hårda och mjuka värden kommer analyseras löpande i de följande 

två avsnitten som är uppdelade utifrån huruvida drivkrafterna är av pull- eller 

pushkaraktär.  

5.1.1. Analys av inre motiv - pullfaktorer 

Respondenterna uppgav att fördelarna med att starta företag dels var friheten att 

bestämma de egna arbetstiderna och arbetsuppgifterna dels möjligheten till varierade 

arbetsuppgifter. Dessa är tydliga exempel på att respondenterna värderar självständighet 

högt.  För en av respondenterna hade inträdet i branschen varit en barndomsdröm, medan 

en annan av respondenterna uppgav att företaget var enda chansen att arbeta med det hon 

ville och det hon sedan länge drömt om. De viktigaste fördelarna med företagande anses 

alltså vara självständighet och självförverkligande, så kallade mjuka värden. Trots att 

tidigare forskning (jmf Ljunggren & Kolvereid 1996) visat att drivkrafter som dessa sällan 

leder till expansion, uppgav samtliga respondenter att de övervägt att expandera. Det var 

dock enbart två av respondenterna som var beslutsamma att expandera. Det faktum att en 

av respondenterna fann starkare motivation än sina anställda att utföra monotona 

arbetsuppgifter tyder också på att hennes drivkrafter till företagande var av pullkaraktär 

och inte pushkaraktär, detta då hon tydligt visade att företagandet är något hon verkligen 

ville göra, inte något hon tvingades göra. Respondenterna uppgav att den ekonomiska 
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osäkerheten som företagerska upplevdes större än vad den hade upplevts som anställd. 

Vilket tyder på att dessa kvinnor inte huvudsakligen styrs av ekonomisk vinning då 

ekonomin i ett initialt skede sågs som ett hinder snarare än en drivkraft. Flera uppgav sig 

ha svårt att skilja på jobb och privatliv vilket skulle kunna tyda på att företagandet 

prioriteras högt och är något man på bekostnad av privatlivet som måste anpassas därefter 

(jmf Goffee & Scase 1985). 

5.1.2. Analys av inre motiv - pushfaktorer 

Det faktum att flera respondenter uppgav att de hade svårt att sära på arbete och privatliv 

skulle också kunna betyda att de i större utsträckning låter anpassa arbetet efter sina 

privatliv. Vilket i sin tur skulle kunna tänkas bero på att de inte primärt såg sig själva som 

företagare (jmf Goffee & Scase 1985).  Att företagandet gavs en mindre viktig roll kan tyda 

på att drivkrafterna till företagandet var svaga och att det därför är mer troligt att dessa var 

av pushkaraktär än pullkaraktär eftersom negativa drivkrafter kan förmodas vara svagare 

än positiva drivkrafter. Tidigare forskning visar på ett samband mellan företagandets 

prioritet och bakomliggande orsaker till företagande vilket stödjer detta antagande (jmf 

Goffee & Scase 1985). Att företagandet upplevdes som en livsstil var tydligt då merparten 

av respondenterna inte drog några tydliga gränser mellan arbetstid och icke-arbetstid, de 

upplevde både fördelar och nackdelar med denna livsstil. Enligt Ataljevic & Doorne (2010) 

är det ofta livsstilentreprenörerna som är avgörande i skapandet av innovativa produkter, 

vilket kan förklara varför så många av respondenterna tycks tillhöra denna grupp. Detta 

eftersom de tillhör tillverkningsindustrin inom vilken innovation torde vara viktig.  

5.2. Analys av yttre motiv  

I detta avsnitt analyseras de av respondenternas drivkrafter till företagande som kan 

kategoriseras som yttre motiv, det vill säga de drivkrafter som påverkas av omgivningens 

hämmande eller stimulerande inverkan. Det föreföll sig så att de drivkrafter som var av 

pullkaraktär var av större till antal än de drivkrafter som var av pushkaraktär varför 

avsnittet som behandlar yttre drivkrafter av pullkaraktär delades upp i ytterligare två 

avsnitt där sociala förutsättningar analyseras separat från institutionella förutsättningar.   
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5.2.1. Analys av yttre motiv – pullfaktorer 

Denna studie påvisar att de institutionella förutsättningarna i Åre inte var avgörande för 

den höga andelen företagare där i jämförelse med resterande riket. Inget visade på att de 

institutionella förutsättningarna ens skiljde sig mellan Åre och resterande orter. Det 

tycktes vara de sociala förutsättningarna som skiljde sig och var avgörande, liknande 

resultat har påvisats i studier av orter såsom Gnosjö (jmf Wigren 2003). Åre utmärkte sig 

på samma sätt som Gnosjö genom företagskultur och omfattande nätverk (jmf Wigren 

2003). En annan av framgångsfaktor för företagen i Åre var det etablerade varumärket Åre, 

vilket respondenterna uppgav ha underlättat marknadsföring och etablering runt om i 

Sverige. 

5.2.1.1. De institutionella förutsättningarna 

Hur de institutionella förutsättningarna har påverkat företagerskornas uppstart av företag 

varierade. En av respondenterna uppgav att det finansiella stödet i form av bidrag var 

avgörande för uppstarten av företaget och de första företagsåren, bidragen var dock inte 

geografiskt bundna. I likhet med andra studier (Al Mubarakai & Schörl 2011) har 

företagsinkubatorernas påverkan varit svårbedömd. Ingen av respondenterna ansåg att det 

finansiella stödet från företagsinkubatorer hade haft en avgörande roll i 

företagsetableringen medan deras kunskapsprogram hade varit till hjälp för några 

respondenter.  

 

En av respondenterna uppgav att avregleringen kring vem som får bedriva verksamhet i 

Åre möjliggjorde hennes företagande, detta i enlighet med Ribeiro-Sorianoa och Galindo-

Martin (2012) samt Deakins et al. (2000) vilka menar att avregleringar gynnar företagare. 

 

5.2.1.2. De sociala förutsättningarna  

Sedan 1980-talet har nyföretagandet i Åre varit högre än riksgenomsnittet vilket troligtvis 

är en anledning till att företagstätheten i Åre år 2011 var den högsta i riket. Detta vittnar 

om en ort med entreprenörskapliga traditioner vilket i sin tur kan förklara att antalet 

företagare i Åre var stort (jmf Dubini 1988). Det visar även att där finns starka 

entreprenöriella förebilder vilket var tydligt då en av respondenterna uppgav att det fanns 

många kvinnor på framstående positioner i Åre. En av respondenterna tycks själv ha 
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fungerat som en entreprenöriell förebild då hon, tillsammans med en väninna, valde att ge 

plats för väninnans dotter när denna ville starta företag. Kanske inspirerades dottern till 

företagandet av sin mor med väninna (jmf Dubini 1988). 

 

Företagerskorna talade om ett starkt socialt stöd gentemot företagare i Åre och framställde 

företagsandan var god. Den beskrivning de gav av orten var att alla hjälper och känner alla, 

ingen är anonym samt att kunskap och erfarenheter delades fritt mellan individer. Redan 

etablerade företagare agerade som mentorer för yngre och mindre erfarna företagare.  Två 

av respondenterna menade att företagsklimatet i Åre var så pass gynnsamt att det inte ville 

lämna Åre för en annan plats på grund av de fördelar Åre medför såsom lokala mentorer, 

ett flertal nätverk och stöttande lokala butiker. Detta visar på att de yttre faktorerna kan ha 

stor påverkan på människors handlande (jmf Hechavarria & Reynolds 2009). Ett av 

företagen startade som en del av en utbildning och uppgavs ha levt vidare efter 

utbildningen på grund av den positiva responsen från omgivningen på 

företagsprodukterna samt det lokala stödet i form av “starta eget”-bidrag och informella 

nätverk, vilket tyder på att det sociala stödet var viktigt för respondenterna (jmf Ljunggren 

& Kolvereid 1999). Den positiva feedbacken kan tolkas som en positiv drivkraft och 

klassificeras därmed som en pullfaktor. Att nätverken tycks ha en stor betydelse i Åre 

skulle kunna bero på att de korta avstånden mellan nätverkens aktörer leder till en mer 

frekvent kommunikation vilket tidigare har visat sig ha positiv effekt för samtliga aktörers 

företagstillväxt (jmf Ostgaard & Birley 1996). 

 

Samtliga respondenter uppgav att de hade eller hade haft en eller flera mentorer och i linje 

med resultat från andra studier ansåg de att mentorerna hade haft en positiv inverkan på 

företagsutvecklingen (Ribeiro-Sorianoa & Galindo-Martin 2012, Deakins et al. 2000, St-Jean 

Etienne & Audet Josée 2011). De respondenter som talade mest om mentorskapets 

betydelse var de respondenter som haft sina företag kortast tid, detta kan tolkas som att 

mentorskapet är mer betydande i början av företagandet vilket i sin tur  kan bero på att det 

initialt finns ett behov av ökad kunskap och kompetens bland företagarna (St-Jean Etienne 

& Audet Josée 2011).  Att respondenterna har haft män i sina omgivningar som fungerat 

som mentorer eller som hjälpt till att ge legitimitet åt företagen kan varken styrkas eller 
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uteslutas (Holmquist & Sundin 2002).  En av respondenterna startade företaget 

tillsammans med sin far och det faktum att han uppgavs varit drivande i uppstartandet av 

företaget tyder på att han kan ha fungerat som en mentor.  

 

Män som hade varit i branschen längre än respondenterna upplevdes i ett tidigt skede av 

deras företagande sakna tilltro till deras affärsidéer. Respondenterna menade att män i 

uppstartningsfasen var motstridiga och behövdes överbevisas för att få en positiv bild 

kring respondenternas verksamheter. I enlighet med Holmquist (2011) tycks det som att 

det upplevda motståndet som råder i uppstartningsfasen av företagandet förändras med 

tiden då de respondenter som hade etablerade företag inte alls upplevde några 

motsättningar. 

5.2.2. Analys av yttre motiv - pushfaktorer  

Mellan år 2005 och år 2011 var arbetslösheten i Åre flera procent högre än 

riksgenomsnittet. De flesta av företagerskorna nämnde problematiken med att erhålla en 

helårsanställning i Åre då det flesta arbetstillfällen var säsongsbetonade och finns under 

vinterhalvåret. De såg företagandet som en lösning för att få en helårssysselsättning på 

orten. Svårigheterna att finna en anställning kan alltså anses vara en bidragande faktor till 

att företag startas i Åre. Även det begränsade utbudet av yrkesroller tycks vara en 

bidragande faktor då en av företagerskorna uppgav att företagandet var det enda sättet för 

henne att utföra sitt yrke på, då det inte fanns något liknande företag på orten.  
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6. Slutsats  

Det som tycks driva kvinnor i Åre att starta företag är en önskan om självständighet och 

självförverkligande, medan ekonomisk vinning och prestation tycks ha en obetydlig 

inverkan. Respondenterna uppgav visserligen att de önskade kunna leva på inkomsterna 

från sina företag, men vi anser att detta inte är en tillräcklig drivkraft för att starta företag 

då det skulle vara säkrare att ta anställning för att uppnå detta mål. Valet av bransch tycks 

främst bero av de enskilda respondenternas intressen och det tycks vara en tillfällighet att 

den bransch de valt är mansdominerad i resterande riket. Några slutsatser har därmed inte 

kunnat dras utifrån huruvida de drivkrafter de haft att starta företag utmärker sig i 

förhållande till de motiv kvinnor har som väljer att starta företag i branscher som inte är 

mansdominerade.  

 

Det kan också konstateras att de sociala förutsättningarna i form av mentorer, nätverk och 

entreprenörskapliga traditioner är goda i Åre och dessa tycks påverka kvinnornas beslut 

att starta företag. De institutionella förutsättningarna verkar ha viss påverkan, dock kan 

konstateras att dessa inte skiljer sig från andra orter i Sverige och förklarar alltså inte Åres 

höga antal företagerskor i jämförelse med resterande riket. Åres gynnsamma 

företagsklimat bland kvinnor skulle kunna åstadkommas i andra kommuner genom att 

aktivt stimulera företagsnätverkandet. Både denna studie och andra studier visat att socialt 

stöd är av stor vikt för kvinnors beslut att starta företag. En annan åtgärd för att uppnå 

Åres företagsklimat är att framhäva kvinnor i framstående positioner då dessa kan fungera 

som mentorer och förebilder för andra kvinnor vilket tycks uppmuntra fler kvinnor till 

företagande.  

 

De yttre drivkrafterna som påverkade respondenterna till företagande var till största del av 

pullkaraktär även om en del drivkrafter av pushkaraktär påverkade, såsom svårigheter att 

finna helårsanställning samt det begränsade urvalet yrken. En anledning till att 

pullfaktorer tycks förekomma oftare än pullfaktorer bland respondenternas drivkrafter 

skulle kunna vara att de företagare som huvudsakligen drivs av pushfaktorer kan tänkas 

vara mindre intresserade av att medverka i denna typ av studie. Det skulle kunna bero på 

att den som drivs av pushfaktorer ser företagandet som ett medel att uppnå något annat 
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och därför är mindre intresserad av att utföra företagsrelaterade uppgifter utöver de som 

är nödvändiga. Det kan därför tänkas att de tillfrågade företagerskor som tackade nej till att 

medverka i studien drevs av andra drivkrafter än de som valde att medverka. 

 

De sociala förutsättningarna som tycks spela en central roll i respondenternas beslut att 

starta företag består av samma faktorer som utgör den legendariska Gnosjöandan. 

Intressant i sammanhanget är dock att respondenterna inte har missgynnats 

karriärsmässigt av de rådande förhållandena. Till skillnad från vad studier av 

Gnosjöandan8  visat har kvinnorna i Åre inte tagit ett steg tillbaka karriärsmässigt till 

förmån av makarnas företagande. De har kunnat nyttja nätverken och 

entreprenörstraditionerna precis som männen i Gnosjöområdet kunnat. Orsaken till denna 

skillnad mellan kvinnors möjligheter att nyttja förutsättningarna i Åre respektive Gnosjö 

kan vara en intressant utgångspunkt för vidare studier.  

 

  

                                                
8
 Studier visar att företagande kvinnor i Gnosjöområdet ofta är delägare tillsammans med sina makar. Kvinnornas 

roller i företagen har visat sig vara administrativa eller passiva där kvinnas namn endast står på pappret som 
delägare (Wigren 2003).   
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Bilaga - Intervjufrågor 

 
Respondenternas Demografi 
1. Ålder? 
2. Civilstatus? 
3. Vad har du för högsta utbildning? 
4. Hur många år har du varit verksam i arbetslivet? 
5. Inom vilka yrken har du tidigare varit verksam? Vilken var din sista anställning?  
6. Har du försökt starta eget företag tidigare? I sådana fall vad för företag och vad hände? 
7. Har du barn? I sådana fall hur många? Vad är det för ålder på barnen? 
8. Hur umgås ni inom familjen? Hur ofta träffas ni allihopa?  
9. Såg det annorlunda ut när barnen var yngre?   
10. Vad ser du för fördelar med att vara företagare? Vilka nackdelar finns? 
11. Vad ser du för fördelar med att vara anställd? Vilka nackdelar finns?  
 
 
Vägen till företagande 
1. Hur bestämde du dig för att bli företagare? (Startat upp själv/ärvt/köpt eller tagit över 
eller annat?) 
2. Vilka mål hade du med ditt företagande?  
3. Hur kommer det sig att du valde att bli verksam inom det här yrkesområdet? 
4. Vad finns det för fördelar med företagande i Åre? 
 a) Finns det fördelar med miljön eller lokalisering, resurser, naturtillgångar?  

b) Uppstartningshjälp? Ex. bidrag, kurser, befintligt nätverk av bekanta inom det 
valda yrkesområdet? 

 c) Turisternas påverkan eller icke påverkan? 
5. Har du (eller har haft) några förebilder alternativt mentorer som på ett eller annat sätt 
uppmuntrat dig att bli företagare?  
6. Är det många i din bekantskapskrets som är förtagare? Är det både män och kvinnor? 
Om, hur stor andel har företag inom tillverkningsindustrin? 
 
 
Fakta om företag 
1. Hur många anställda har företaget? Hur varierar de anställdas kön och ålder? 
2. När grundades företaget?  
3. Hur valdes företagsnamnet?  
4. a) Vilka egenskaper anser du vara viktiga att besitta som entreprenör i din bransch? 
 b) Är det några av dessa egenskaper som du finner mer vanliga bland män     
     eller kvinnor? 
5. Ambitioner att expandera verksamheten? 


