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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie syftar till att förklara varför färre kvinnor än män vill bli entreprenörer. Tre 

faktorer har undersökts för att utreda hur de inverkar på intentionen till företagande bland 

ekonomistudenter. De faktorer som har valts ut är självförtroende, inställning till 

familjebildning och den manliga normen kring entreprenörskap. Urvalsgruppen har valts med 

hänsyn till att fler manliga än kvinnliga ekonomistudenter väljer en karriär som entreprenörer 

efter avslutade ekonomstudier. Studien visar att självförtroende och familjebildning inte har 

någon påverkan på intentionen till företagande bland kvinnor. Den manliga normen kring 

entreprenörskap kan ha en hämmande effekt, men påverkar de facto inte kvinnors intention 

till företagande. Studiens mest betydelsefulla upptäckt är att det finns ett statistisk säkerställt 

samband mellan kön och intention till företagande. Oddsen är 2,15 gånger högre att en man 

vill bli entreprenör, jämfört med att en kvinna vill bli entreprenör. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: entreprenörskap, företagande, könsskillnader, självförtroende, familjebildning, 
genusnormer 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund  
	  

1.1.1 Bakgrund till studien  
 

Statistik från fackförbundet Civilekonomerna visar att kvinnliga ekonomistudenter i lägre 

utsträckning än manliga ekonomistudenter väljer att starta eget efter examen. Andelen 

kvinnor som är företagare tre år efter avslutad ekonomiexamen är 2,1 procent medan 

motsvarande siffra hos männen är 5,9 procent. (Civilekonomerna, 2013) Ursprungligen var 

tanken att göra en jämförande studie av en avgångsklass från en entreprenörsförberedande 

utbildning och undersöka hur könsfördelningen såg ut bland de studenter som tre år efter 

examen var verksamma som företagare. Författarna insåg dock begränsningen i att dra 

slutsatser kring de före detta studenternas intention för företagande utifrån om de är aktiva 

som företagare eller inte. Att studenterna inte är verksamma som företagare tre år efter 

avslutade studier betyder inte att en intention till företagande inte finns. Därför valde 

författarna istället att undersöka om det finns några genomgående könsskillnader i aktivt 

studerande studenters intention till företagande och vilka faktorer som kan förklara dessa 

skillnader. 

 

Många tidigare studier av bristande självförtroende, familjebildning och dess inverkan på 

intentionen till entreprenörskap har sitt ursprung i andra länder än Sverige, varför författarna 

finner det intressant att undersöka om dessa två barriärer påverkar intentionen till företagande 

i en svensk urvalsgrupp. Författarna tror att den manliga normen kring företagande, bristande 

självförtroende och inställning till familjebildning kan utgöra barriärer för kvinnors intention 

till entreprenörskap men att andra förklaringar till varför kvinnor är underrepresenterade som 

företagare i Sverige bör tas i beaktning. Tidigare forskning indikerar att kvinnor inte har de 

rätta egenskaperna som krävs för att lyckas som entreprenörer, att kvinnor misslyckas med att 

hitta finansiärer, att kvinnor har lägre riskbenägenhet än män på grund av skillnader i 

testosteronnivåer samt att kvinnor generellt har lägre lön än män och därför har svårare att 

spara ihop till det kapital som krävs för att starta företag. (Raposo et al, 2008; Sapienza et al., 

2009; Holmquist, 2011; Marlow & Swail, 2014) Författarna avser dock att undersöka vilka av 

de förutspådda barriärerna som påverkar intentionen till företagande, inte det faktiska utfallet 

av hur många kvinnor jämfört med män som i slutändan blir företagare. 

 



	   6	  

1.2 Problemformulering 
 
Utgångspunkten för denna studie är den i bakgrunden diskuterade ojämna könsfördelningen 

bland företagare i Sverige. Författarna har för avsikt att undersöka ekonomistudenters 

inställning till entreprenörskap genom att studera barriärerna den manliga normen kring 

företagande, självförtroende och inställning till familjebildning.  Författarna ämnar vidare 

undersöka hur detta inverkar på intentionen till företagande på individnivå och hoppas därmed 

att studien bidrar med ytterligare kunskap inom området.  

 

1.2.1 Strukturell nivå - den manliga normen 

1.2.2 Genusbarriären 
 

Entreprenörskap har traditionellt setts som ett mansdominerat område med fler manliga än 

kvinnliga egna företagare (Holmquist et al., 2002). Det kvinnliga företagandet har sedan 

mitten av 2000-talet ökat men trots detta ses entreprenörskap i dagens samhälle som en 

manlig domän (Collinson, 1996; Holmquist & Sundin, 2002; GEM, 2012). Synen på 

företagande präglas i mångt och mycket av Schumpeters definition från 1930-talet, där 

entreprenörskap liknas med “skapande förstörelse”. Genom sin framgång slår entreprenören 

ut äldre strukturer och aktörer. Med hänsyn till kvinnans lägre ställning i samhället under 

1930-talet ansågs företagande inte passande för en kvinna, varför Schumpeter betraktade 

entreprenörskap som en manlig aktivitet, grundläggande för innovation, ekonomisk 

utveckling och tillväxt. (Ahl, 2004) 

 

Gängse debatt kring entreprenörskap är ännu idag inbäddad i en manlig norm, vilket direkt 

positionerar kvinnor som ”utanför” området och därtill marginaliserar det kvinnliga 

entreprenörskapet. Entreprenören betraktas alltjämt som en hjälte och vägbrytare. (Nilsson, 

2002) Denna bild kan relateras till andra mansmyter och bilder av det manliga. Myten om 

erövraren är starkt befäst med just entreprenörskap på grund av den stora genomslagskraft 

framgångsrika entreprenörer har i samhället. Det finns inga hjältar på den politiska scenen 

eller inom samhällsdebatten. Det är entreprenörer, ledare och idrottsmän som innehar den 

rollen i samhället idag och har närmast idoldyrkan. När näringsliv och marknad blir en central 

mittpunkt, med driftiga entreprenörer i förgrunden, sker en förstärkt maskulinisering av 

samhället. (Holmquist & Sundin, 2002) Genom detta blir också karakteristiska 

entreprenörsattribut normativt maskulina, något som gynnar män (Marlow & Swail, 2014).  
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Bilden av mannen som entreprenör och hjälte florerar friskt i fler sammanhang. Rapparen Jay 

Z statuerade ett exempel när han rappade ”I’m not a businessman. I’m a business, man.” 

(Diamonds from Sierra Leone, 2005). Självklarheten i uttalandet lämnar inga tvivel om att Jay 

Z framgångsrikt bygger bilden av sig själv som producent, entreprenör och grundare av ett 

konglomerat inom restaurangvärlden. Att Beyoncé, tillika Jay Zs fru, är den högre 

inkomstbringaren (Forbes, 2013) och att även hon driver egna företag i mångmiljonklassen 

uppmärksammas inte i samma dimensioner. Beyoncé blev nyligen framröstad av Times 

Magazine till världens mest inflytelserika person, där hon istället för sitt entreprenörskap 

hyllas för att hon lyckas kombinera sitt moderskap med världsturnén ”Mrs Carter Tour” 

(Times, 2014). Beyoncés insats som entreprenör marginaliseras medan bilden av Jay Z som 

mannen med det stora företagsimperiet består.  

 

Att se med genusglasögon innebär inte bara att se på vad som driver eller hämmar män 

respektive kvinnor utan även att se hur gängse normer styr vem som blir entreprenör. (Ahl, 

2004) De stereotyper som befästs i bilden av entreprenörskapet gör det svårt för kvinnor att nå 

positioner som upptas av män (Schiebinger, 2008). Nationell statistik från Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), Företagarna och Civilekonomerna visar de facto att fler 

män än kvinnor är företagare. Cirka 28 procent av Sveriges företagare är kvinnor, dessa 

siffror är förhållandevis låga jämfört med andra liknande länder. (Företagarna, 2009; GEM, 

2012; Civilekonomerna, 2013)  

 

1.2.3 Individuell nivå – självförtroende & familjebildning 
 

Den manliga normen kring företagande kan vara en förklaring till att kvinnors 

entreprenörskap hämmas, men författarna vill inte begränsa sig till att se det ur ett strukturellt 

genusperspektiv utan vill också undersöka om det finns ytterligare barriärer som påverkar 

intentionen till företagande på individnivå. Typiska egenskaper för entreprenörer sägs vara att 

de har en ökad benägenhet till risktagande och att de är resultatinriktade, har gott 

självförtroende och en stark optimistisk tro på sin framtid. Bristen på kvinnliga entreprenörer 

som har dessa egenskaper ger kvinnor incitament att tro att det är svårare att lyckas som 

entreprenör om man är kvinna. (Raposo et al., 2008)  
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1.2.4 Självförtroendebarriär  
 

Tidigare forskning pekar på att intentionen till företagande hos kvinnor, i större utsträckning 

än hos män, tycks påverkas av att kvinnor har en bristande tro på sin egen 

entreprenörsförmåga. (Kickul et al., 2008). Från tidig ålder uppmuntras pojkar att ta befälet 

och säga vad de tycker. Lärare interagerar mer med pojkar, ger dem mer uppmärksamhet och 

ställer fler frågor till dem. Det är oftast pojkar som svarar rakt ut i rummet, och när de gör det 

brukar lärarna lyssna på dem. När flickor gör så får de ofta bannor för att de bryter mot 

reglerna och påminns om att de ska räcka upp handen om de vill säga något. Könsstereotyper 

som introduceras i ung ålder förstärks genom livet och riskerar att bli till självuppfyllande 

profetior. (Beaman, 2006)  

 

Kvinnor ger generellt sig själva lägre omdömen jämfört med sina manliga gelikar, något som 

ofta grundar sig i en bristande självtilltro. Kvinnor är mer benägna än män att dra sig undan 

entreprenörsaspirationer och att begränsa sina ambitioner på grund av uppfattningen att de har 

brist på relevanta kunskaper. (Bandura & Adams, 1992; Chen et al. 1998)  

 

1.2.5 Familjebildningsbarriär 
 

Vidare prioriterar fler kvinnor än män familjebildning och lägger ner större tid på hemarbete 

och barnomsorg. (Fernandez, 1981; Konrad & Cannings, 1991; Winn, 2005; Schiebinger, 

2008; Holmquist, 2011)  

 
För några år sedan närmade sig en ung kvinna mitt skrivbord och undrade om hon 

fick tala med mig i enrum. Vi gick till ett konferensrum, där hon bombarderade mig 

med frågor om hur jag klarade av balansen mellan jobb och familj. I takt med att 

frågorna haglade allt snabbare började jag undra varför hon var så forcerad. Jag 

avbröt henne för att fråga om hon hade barn. Nej, sa hon, men hon tyckte om att 

planera i förväg. Jag undrade om hon och hennes partner tänkte skaffa barn. Hon 

svarade att hon inte hade någon man, och tillade med ett litet skratt: ’Jag har inte ens 

någon kille’. (Sandberg, 2014)  

 

Historien som är ett utdrag från Facebooks operativa chef Sheryl Sandbergs biografi belyser 

vanligt förekommande olikheter mellan kvinnor och män när det kommer till framtidsplaner. 

Det blir tydligt att kvinnan påbörjar den mentala förberedelsen långt innan hon ens försöker 
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bli med barn. Genomsnittsåldern för förstföderskor i Sverige under 2011 var 28,9 år (SCB, 

2011). Att påstå att kvinnliga studenter ställer sig tveksamma till entreprenörskap för att de 

planerar att skaffa barn i 29-årsåldern kan tyckas långsökt, men på grund av den mentalt 

förankrade tidsplanen kring familjebildning kan kvinnans valmöjligheter begränsas 

(Sandberg, 2014). Tidigare forskning indikerar att kvinnor är mindre riskbenägna än män 

(Sapienza, 2009; Marlow & Swail, 2014). Författarna tror att om valet står mellan en ”trygg” 

anställning jämfört med en oviss framtid som entreprenör, kanske den inneboende 

osäkerheten hos många kvinnor stävjar inställningen till entreprenörskap. Kvinnor tycks 

omedvetet begränsa sig själva i sina valmöjligheter, något som i det långa loppet kan hämma 

intentionen till företagande (Holmquist, 2011).  

1.3 SYFTE  

	  
Studien syftar till att förklara varför färre kvinnor än män vill bli entreprenörer. Tre faktorer 

kommer att undersökas för att utreda hur de inverkar på intentionen att vilja bli entreprenör 

bland svenska ekonomistudenter. De faktorer som har valts ut är självförtroende, inställning 

till familjebildning och den manliga normen kring entreprenörskap. 

 

Utifrån ovanstående problematisering och syfte avser studien besvara följande frågor: Finns 

det några genomgående könsskillnader i svenska ekonomistudenters intention till 

företagande? Vilka faktorer kan i så fall förklara dessa skillnader? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Det faktum att entreprenörskap sedan länge är ett mansdominerat område är en bidragande 

faktor som inte kan ignoreras. Den sociala konstruktionen bakom den manliga normen inom 

entreprenörsvärlden kommer därför att vara en betydande faktor att undersöka i 

sammanhanget. Författarna kommer dock avgränsa sig till att undersöka genus och därmed 

bortse från de medfödda biologiska skillnaderna som finns mellan könen och huruvida dessa 

påverkar intentionen till företagande. De övriga faktorerna, självförtroende och tilltro till sin 

entreprenörsförmåga samt prioritering av familjebildning kommer att undersökas på 

individnivå genom en enkät, medan de strukturella genusfrågorna kommer att undersökas 

genom intervjuer.  Den manliga normen kring entreprenörskap i samhället kommer att 

refereras till som genusbarriären.  
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Denna studie avser att hitta möjliga förklaringar varför fler män än kvinnor väljer en karriär 

som företagare efter avslutade ekonomstudier. Det är intentionen till företagande som 

kommer att undersökas, inte det faktiska utfallet hur många kvinnor jämfört med män som i 

slutändan faktiskt blir företagare. I studien kommer begreppen företagande och 

entreprenörskap användas synonymt i syfte att göra språket mer nyanserat.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen disponeras enligt följande: I avsnitt 2 behandlas tidigare studier som utgör studiens 

teoretiska ramverk. Avsnitt 3 presenterar uppsatsens metod och data samt hur data behandlas. 

Avsnitt 4 presenterar resultatet. I avsnitt 5 diskuteras resultatet. Slutsatser presenteras i avsnitt 

6.  
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2. TEORETISKT RAMVERK   

2.1 Barriärer för entreprenörskap 
	  

2.1.1 Självförtroendebarriären 
	  
 
Den första förklaringen till att kvinnor är underrepresenterade som företagare är att kvinnor 

har sämre självförtroende än män och en lägre självtilltro, något som i sin tur påverkar 

intentionen till företagande. Kvinnor verkar även mer medvetna om sina brister som framtida 

entreprenörer än män. I en studie från 1998 där både kvinnor och män uppvisade låga nivåer 

av kunskap och förståelse för entreprenörskap, var kvinnor mer benägna att känna sig dåligt 

förberedda för en framtid som entreprenörer. (Kourilsky & Walstad, 1998) Liknande 

tendenser kan urskiljas i fler studier. Exempelvis kom en undersökning av juridikstuderande 

vid Harvard fram till att kvinnor ger sig själva lägre betyg än männen i nästan alla de 

färdigheter som anses kunna förknippas med juristyrket. (Harvard Law, 2004) En annan 

studie av flera tusen potentiella politiska kandidater visade att männen, trots att män och 

kvinnor hade jämförbara meriter, var 60 procent mer benägna att tycka att de var ”mycket 

kvalificerade” att kandidera för en politisk post. (Lawless, 2012)  

 

Något som komplicerar situationen ytterligare är ett socialpsykologiskt fenomen som kallas 

stereotyphot. Forskare har observerat att när medlemmar i en grupp blir varse en negativ 

förutfattad mening ökar sannolikheten att de ska uppfylla just denna förutfattade mening. En 

majoritet av alla framgångsrika entreprenörer är män, alltså förväntar sig kvinnor inte heller 

att gå i deras fotspår. (Gupta et al., 2014) Kvinnor tenderar att ha lägre förväntningar kring sin 

framgång inom en rad olika områden, särskilt inom områden som klassats som ”icke-

traditionella” för kvinnor (Scherer et al., 1990). Bland amerikanska tonåringar har flickor 

lägre självförtroende inom områden relaterade till matematik, finans, beslutsfattande och 

problemlösning (Marlin, 2003). Detta kan sammankopplas med fenomenet stereotyphot där 

flickor presterar sämre när de blir påminda om sin könstillhörighet innan de ska göra ett prov 

inom dessa ämnen, om de exempelvis ska kryssa i rutan M eller K överst på provet (Danaher 

& Crandall, 2008). 

 

Tidigare forskning kring sambandet mellan entreprenörskap och självförtroende har funnit en 

positiv koppling mellan self-efficacy och intentionen att starta företag (Kickul et al., 2008). 
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Self-efficacy är ursprungligen ett begrepp som myntades på 1970-talet inom psykologin. 

Själva termen self-efficacy, självförmåga, är en avkortad form av self-efficacy belief eller 

perceived self-efficacy. Teorin handlar om hur kvinnor och män upplever sin förmåga, inte 

faktisk förmåga, och vad denna tilltro till sig själv kan göra för skillnad i en situation, där det 

finns en tvekan huruvida tillfället ska tas i akt eller inte. (Bandura & Adams, 1977) 

Upplevelsen av att ha självförtroendet och övertygelsen om att besitta de nödvändiga 

färdigheterna som krävs för att starta upp en verksamhet spelar en viktig roll för både unga 

män och kvinnor. Dock har den självupplevda entreprenörsförmågan en större inverkan på 

intentionen att starta företag hos kvinnor jämfört med män. Uppfattningen om att ha förmågan 

att lyckas eller inte lyckas som entreprenörer tycks överlag påverka kvinnor mer än män när 

de överväger karriärval. (Kickul et al., 2008) 

 

Att kompetenta och välmeriterade kvinnor tvivlar på sig själva har i tidigare forskning 

beskrivits som bluffsyndromet. Både män och kvinnor är mottagliga för bluffsyndromet, men 

kvinnor tenderar att drabbas hårdare och begränsas mer av det. (Jöstl et al., 2012) Tidigare 

studier visar att när kvinnor söker jobb behöver de uppfylla 100 % av de meritkrav som ställs 

för att känna sig manade att söka tjänsten, motsvarande siffra hos männen var 60 % (Desvaux 

et al., 2008). När tjänster beskrivs som inflytelserika, utmanande och med krav på stort 

ansvarstagande lockar de alltså fler män än kvinnor (Catalyst, 2012).  

 

2.1.2 Familjebildningsbarriären 
 

I början av 1800-talet, i takt med den industriella revolutionens framväxt, blev ”arbete” 

separerat från ”hemarbete”. Kvinnor exkluderades från produktionsleden och begränsades 

istället till rollen som stöttande hemmafru till den manliga huvudförsörjaren. Många av de 

traditionella uppfattningar om vad som förväntas av kvinnan i sin familjeroll har än idag ett 

starkt fäste i samhället. (Fernandez, 1981; Schiebinger, 2008) Flera internationella studier 

visar att när kvinnor står inför valet att avancera karriärmässigt eller att följa med sin make 

när denne står inför liknande karriärslyft, som skulle innebära en geografisk flytt, kommer de 

i högre utsträckning kuva sig för sin makes karriär jämfört med det omvända förhållandet. 

(Fernandez, 1981; Schiebinger, 2008) Medan mäns karriärbeslut fokuserar på inkomst, 

risktagande och makt, önskar sig kvinnor ett arbete som innebär personlig tillfredsställelse, 

intellektuell stimulans och självständighet. Kvinnor värderar också generellt, till skillnad från 

män, sin familj högre än sin karriär (Konrad & Cannings, 1991).  
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Karriärklimatet för kvinnor må ha ändrats sedan tidigt 1900-talet, dock har stereotyper på 

familjefronten enligt forskning inte förnyats i samma takt (Winn, 2005). Svensk statistik visar 

exempelvis att i de flesta hem gör kvinnorna fortfarande en större del av hemsysslorna (SCB, 

2012). Skillnaden mellan män och kvinnors hemarbete är så pass stor som 15 timmar per 

vecka. Det ger varken utrymme, tid eller pengar till att starta eget. (Holmquist, 2011) Trots att 

andelen hemmapappor ökar i Sverige är siffrorna fortfarande låga (SCB, 2012). Kvinnor är 

inte lika benägna att låta arbetet inkräkta på deras roll i familjen och blir således inte lika 

förberedda för affärsrelaterade påfrestningar (Winn, 2005).  

 

Kvinnor som tyngs av familjeansvar har mindre tid för att upptäcka nya affärsmöjligheter. 

Även i de mest jämställda förhållanden har kvinnan ofta en större roll i barnens dagliga 

rutiner. Fler kvinnor än män ansvarar till exempel för att köpa barnens kläder, packa 

gympapåsen, för att nämna några exempel på vardagssysslor. Kvinnor underskattar ofta i 

vilken utsträckning deras företag kommer att inkräkta på familjelivet, såväl som hur mycket 

deras familjeliv kommer att inkräkta på deras företag. (Winn, 2004; Winn, 2005) 

 

För gifta kvinnor, särskilt de med barn, tar företagande ut sitt pris i stress och i många fall 

skilsmässa. Även i stabila äktenskap med ekonomisk trygghet och moraliskt stöd kan 

barnrelaterade åtaganden störa de bästa av relationer. Barn planerar inte sina sjukdagar med 

sina föräldrars agenda i åtanke och ett antal VAB-dagar kan slå hårt mot småföretag. 

Föräldrar som driver enmansföretag har i detta avseende mindre flexibilitet än en förälder 

som är anställd. Ägare av nya företag upplever ofta att de har mer tidsbrist och mindre 

handlingsfrihet än vad de räknade med att ha i planeringsstadiet av sin verksamhet. För 

kvinnor är det särskilt besvärande. (Winn, 2004; Winn, 2005). I Sverige finns dock ett utbrett 

system av barnomsorg och föräldraförsäkring som underlättar för kombinationen av 

företagande och familj (Försäkringskassan, 2014).  

 

Kvinnor tenderar att få större skuldkänslor när deras företag kräver långa arbetspass hemifrån. 

Även för kvinnor som inte har barn uppkommer konflikter mellan privatliv och arbetsliv. Den 

tidsmässiga uppoffring som kvinnor gör för sitt företag tenderar också att orsaka 

äktenskapsproblem. (Winn, 2004) I entreprenörspar, där man och fru arbetar tätt ihop, fastnar 

par ofta i könsstereotyper som placerar mannen i en auktoritär ställning i förhållandet. För 
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män kompletterar arbete och familj varandra, för kvinnor blir arbete och familj något av ett 

dilemma. (Marschak, 1998) 

 

Företagandet bland kvinnor är förhållandevis lågt även i ett jämställt land som Sverige 

(Företagarna, 2009; GEM 2012). Sysselsättningsgraden hos de svenska kvinnorna är 

visserligen i världsklass, men att ta sig ur en trygg anställning för att förverkliga en idé att 

starta företag verkar än så länge vara ett typiskt manligt beteende i Sverige. (Blomberg, 2011) 

 

2.1.3 Genusbarriären  
 

Det finns inte bara en förklaring till varför företagande förknippas med manlighet, det finns 

ett urval av både kvantitativa och kvalitativa påståenden. Den mest påtagliga kvantitativa 

förklaringen är att andelen kvinnor som är företagare är lägre än andelen män. Kvinnors lägre 

förvärvsintensitet var tidigare en delförklaring till den lägre graden företagande. Numera är 

dock kvinnor i lika hög grad som männen förvärvsarbetare. (Holmquist, 2011) Trots detta har 

inte samma utjämning mellan könen präglat företagandet. Detta kan vara en enkel förklaring 

till att företagande ses som något som tillhör männens värld. En kvalitativ föreställning är den 

om det stora engagemanget i företagandets arbetsuppgifter som kan ses som en viktig del av 

genusstämplingen. Här kommer aspekten om tidsuppoffringen in. Den som vill lyckas med 

sitt företag måste vara beredd att ägna all tid åt företaget. Kvinnor har med sin större andel 

arbetstimmar i hemmet mindre möjlighet att göra detta.  

 

Senare forskning i ämnet ställer sig kritisk till begreppet entreprenörskap som ses som en 

starkt genuskodad social konstruktion. Trots att entreprenörskap är dominerat av män 

beskrivs det i många sammanhang i könsneutrala termer. Kritik kan framföras mot den 

traditionella entreprenörskapsforskningen för att upprätthålla bilden av entreprenören som en 

man och hjälte, och följaktligen stigmatiserar kvinnors entreprenörskap som ”kvinnligt” och 

gör det till ett komplement av det ”riktiga” entreprenörskapet. (Blomberg, 2011) 

 

Det faktum att en karriär som entreprenör är könsrelaterad kan forma samspelet mellan 

kvinnliga företagare och olika tjänsteleverantörer och som ett resultat begränsa kvinnors 

möjlighet att få tillgång till de nödvändiga resurserna eller få nödvändigt stöd för att bli 

framgångsrika entreprenörer. Bara genom att ”inte vara män” blir kvinnor försatta i 

underläge. (Weiler & Bernasek, 2001; Shinnar et al., 2012) 
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2.1.4 Sammanfattande teoretisk modell 
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3. METOD 

3.1 Val av metod 
 
Studien bygger dels på en kvantitativ undersökning, dels på en kvalitativ undersökning. För 

att undersöka huruvida kön, självförtroende och familjebildning påverkar intentionen till 

företagande kommer en binär regressionsanalys att genomföras. I avsnitt 3.8 finns en utförlig 

beskrivning av den statistiska metoden. En kvantitativ metod är i detta fall att föredra, då ett 

urval om minst 20 respondenter per variabel är nödvändigt för att analysen ska anses 

trovärdig. (Persson, 2014) För att undersöka hur den manliga normen påverkar intentionen till 

företagande kommer kvalitativa intervjuer med ett mindre urval ekonomistudenter att 

genomföras. Intervjurespondenterna är fem manliga och fem kvinnliga ekonomistudenter vid 

Uppsala universitet.  

 

3.2. Val av respondenter  
 

Intervjurespondenterna har valts med hänsyn till sitt studieområde, då studien avser 

undersöka ekonomistudenters inställning till entreprenörskap. Respondenterna till enkäten är 

ekonomistudenter från olika lärosäten i Sverige. Syftet med ett bredare urval av 

enkätrespondenter var att göra resultatet jämförbart med den statistik som fackförbundet 

Civilekonomerna presenterade (2013), där ekonomistudenter från hela Sverige undersökts. 

För att möjliggöra en jämförande studie mellan kvinnliga respektive manliga studenters 

intention till företagande var en jämn könsfördelning att föredra. Därför valdes fem kvinnliga 

respektive fem manliga intervjurespondenter ut bland studenter vid Uppsala universitet. Det 

var viktigt att dessa inte hade en nära relation till författarna på grund av frågornas 

utlämnande karaktär. Valet av intervjurespondenter gjordes med viss hänsyn till 

intervjurespondenternas personlighet och erfarenhet av entreprenörskap. Avsikten med en 

diversifierad bakgrund av intervjurespondenterna var att öka spridningen i resultatet och 

därmed trovärdigheten i studien. En nackdel med en icke-slumpmässigt vald population är att 

resultatet inte kan tillämpas på en större massa och att generella slutsatser enbart kan 

appliceras på urvalsgruppen. (Saunders et al. 2012; Persson, 2014) 
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3.3 Utformning av enkät  
 

Den enkät som delvis ligger till grund för studiens empiri skickades ut via sociala medier till 

aktivt studerande ekonomer vid svenska universitet och högskolor. Inledningsvis uppgavs att 

det fanns en chans att vinna två biobiljetter om enkäten genomfördes. Därefter gavs en 

intresseväckande bakgrund till enkäten och en förklaring att enkäten endast tog cirka fyra 

minuter att besvara. Syftet med detta var att engagera respondenter och följaktligen öka 

svarsfrekvensen. För att nå önskvärd målgrupp genomfördes även ett evenemang på 

Ekonomikum där studiens enkät kunde besvaras, i utbyte mot gratis fika. Lockbeten i form av 

chansen att vinna biobiljetter och gratis fika kan resultera i en negativ bieffekt, att studenter 

svarar på enkäten enbart för att få belöningen och därför inte svarar tillförlitligt. För att 

minimera risken för detta närvarade författarna vid evenemanget. Enkäten kunde enbart 

genomföras via medhavda datorer varför det var möjligt för författarna att kontrollera 

svarsprocessen. Först när enkäten genomförts gavs fika ut. På så vis kunde de fåtal enkätsvar 

som tagit markant mindre tid än fyra minuter att genomföra räknas bort.  

 

Författarna framhöll tidigt att enkäten var anonym, vilket var en strategi för att få en hög 

svarsfrekvens och för att ge respondenterna trygghet angående personlig information. Data 

samlades in genom en standardiserad metod. Enkäten utformades omsorgsfullt med 

intentionen att frågorna lätt skulle kunna förstås och tolkas på samma vis av samtliga 

respondenter för att minska risken för missförstånd. (Saunders et al, 2012) 

 

För att säkerställa att frågorna i enkäten upplevdes som relevanta och förståeliga genomfördes 

en förstudie med ett tiotal studenter. Författarna konsulterade Statistiska institutionen vid 

Uppsala universitet för att säkerställa att skalor och kriterier var rätt utformade för att i ett 

senare skede kunna analyseras i statistikprogrammet MiniTab. Efter förstudien och 

konsultationen omformulerades vissa frågor för att öka förståelsen. Vissa av svarsalternativen 

samt skalor ändrades för att underlätta den statistiska analysen.   

 

3.4 Utformning av intervjuer 
 

De intervjuer som genomförts med tio studenter vid Uppsala universitet hade för avsikt att ge 

en generell bild av manliga och kvinnliga studenters tankar kring självförtroende, 

familjebildning och den manliga normen kring entreprenörskap. Resultatet från intervjuerna 
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består av svar från fem kvinnliga respondenter respektive fem manliga respondenter (se 

bilaga).   

 

Intervjuerna var uppdelad i två delar. Dels en strukturerad del, dels en semistrukturerad del. 

Semistrukturerade intervjuer klassas som en kvalitativ datainsamlingsmetod där 

respondenterna har möjlighet att utveckla sina svar istället för att bara välja mellan 

svarsalternativ. Intervjuer av den här typen är lämpliga för att få fördjupande resultat, till 

skillnad från strukturerade intervjuer som mer liknar en enkät som genomförs i intervjuform. 

(Saunders et al., 2012) Inledningsvis, under den strukturerade delen av intervjun, ombads 

respondenterna att genomföra samma enkät som utformats för enkätstudien för att kartlägga 

självförtroendenivåer och inställning till familjebildning (se bilaga).  

 

Under den semistrukturerade delen av intervjun ombads respondenterna att uppge vilket 

alternativ de valt och därefter blev de ombedda att utveckla sina svar. Efter att respondenterna 

besvarat enkäten har de fått ta del av ett tillägg till den ursprungliga enkäten. Se stycke 3.6. 

De fyra frågor som adderats till intervjuerna berör genusbarriären och avser undersöka 

skillnader mellan de manliga respektive kvinnliga respondenternas syn på den manliga 

normen inom entreprenörskap. En adderad fråga berörde familjebildning för att ge ytterligare 

belägg för eventuella olikheter mellan könen i frågan. Respondenterna fick slutligen ta del av 

en fallstudie, ”Heidi & Howard”, som berör hur kvinnlig och manlig framgång uppfattas olika 

(se bilaga). Anledningen till att fallstudien presenterades efter den ursprungliga enkäten 

besvarades var för att inte influera respondenternas svar då respondenterna kunde påverkas av 

genusperspektivet i fallstudien. Varje intervju var cirka 40 minuter lång. Alla intervjuer 

spelades in med tillåtelse från samtliga intervjurespondenter. Inspelningen var viktig för att 

författarna inte skulle gå miste om information och för att underlätta transkribering av 

materialet. Materialet har sedan kategoriserats efter självförtroendebarriären, 

familjebildningsbarriären, genusbarriären och intentionen till företagande. Utifrån 

transkriberingarna har författarna kunnat jämföra likheter och skillnader mellan 

intervjurespondenternas svar. Intervjuerna har tillsammans med enkätdata legat till grund för 

uppsatsens analys. 
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3.5 Avgränsningar, enkät 
 
Fråga 1. ”Vad studerar du” användes enbart som kontrollfråga för att utesluta respondenter 

som inte studerade ekonomi och presenteras därför inte i en graf. Författarna beslutade att 

utesluta fråga 6 ”Insats i följande kurser”, fråga 10 ”Personlighetsdrag” samt fråga 17 ”Har du 

företagare i familjen” på grund av bristande relevans. Se operationalisering för förklaring. 

Fråga 3 ”Könsfördelning” har inte redovisats i en graf. Andelen manliga respondenter 

uppgick till 55, andelen kvinnliga respondenter uppgick till 56. Detta motsvarar 49,5% män, 

respektive 50,5% kvinnor.  

 

3.6 Operationalisering 
	  
 
Nedan följer en redogörelse över frågorna i enkäten och syftet med varje fråga. Se bilaga för 

fullständig enkät och svarsalternativ.  

 
   
Nr Generella frågor: Syfte: 

1.  Vad studerar du? Att kunna utesluta respondenter som inte var relevanta för studien. 
Respondenter som uppgav ”annat ämne” raderades.  

2. Ålder? Att kunna urskilja åldersskillnader mellan könen och undersöka ifall detta har 
någon inverkan på svaren. 

3. Kön? Frågan är nödvändig för att kunna dela upp respondenterna efter kön.  

4.  
Hur många terminer har 
du kvar till förväntad 
examen? 

Frågan valdes med avsikt att se hur långt studenterna har kommit i sina 
studier. En student som befinner sig i slutfasen av sin utbildning förmodas ha 
en klarare bild av sina framtidsplaner jämfört med en student som nyligen 
påbörjat sin utbildning. 

  Frågor relaterade till 
självförtroendebarriär:   

5.  
Vänligen ranka dig själv 
i jämförelse med dina 
studiekamrater.  

Frågan hämtades från en studie genomförd på juridikstuderande vid Harvard 
(Harvard Law, 2004), vars syfte var att utröna skillnader i kvinnors och mäns 
värdering av sina prestationer. Kvinnor i studien vid Harvard tenderade att ge 
sig själva lägre betyg än sina manliga studiekamrater. Respondenterna i denna 
studie kan oavsett fas av utbildning relatera till kategorierna 
(PM/Uppsatsskrivande, muntlig aktivitet vid föreläsningar och seminarier, 
kvicktänkthet, övertalningsförmåga, tentaresultat) eftersom att detta ingår i 
utbildningen redan under termin 1.   

6.  Hur bedömer du din 
insats i följande kurs? 

Frågan konstruerades av författarna som en vidareutveckling av föregående 
fråga. Syftet var att öka igenkänningsgraden bland respondenterna genom att 
välja kurser tagna ur ekonomprogrammet. Frågans relevans ifrågasättas dock 
på grund av att många respondenter uppgav att de inte läst kursen ännu och 
författarna beslutade att utesluta denna fråga ur analysen. 
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9. Vad skulle hindra dig 
från att starta eget? 

Många ikryssade svarsalternativ indikerar tvivel på sin egen förmåga. 
Alternativen på vilka barriärer som skulle kunna hindra respondenten till 
företagande konstruerades av författarna. Alternativet "Ser inte något av 
ovanstående som tillräckliga hinder för att jag inte skulle bli egen företagare" 
är en indikation på att respondenten inte tvivlar på sin entreprenörsförmåga 
och har gott självförtroende. 

11.  

Antag att du är på 
jobbsökarstigen och att 
en tjänst som intresserar 
dig har 10 meritkrav. 
Hur många av dessa 
anser du dig behöva 
uppfylla för att söka en 
tjänst? 

Frågan hämtades från en studie gjord av McKinsey & Co (Desvaux et al., 
2008). Studien visade att när kvinnor söker jobb behöver de uppfylla 100 % av 
de meritkrav som ställs för att känna sig manade att söka tjänsten, 
motsvarande siffra hos männen var 60 % . 

12. 

Antag att du söker 
finansiärer till ett projekt 
du arbetar med vid sidan 
av dina studier. Tex 
nationsverksamhet. Hur 
benägen är du att ringa 
tillbaka och ligga på 
finansiärer som redan 
indikerat att de inte vill 
medverka? 

Tidigare forskning indikerar att kvinnor har svårare att hitta finansiärer än män 
(Marlow & Swail, 2014). Denna fråga har även ett samband med 
självförtroende, då svarsalternativet "Alltid, de kan ändra sig. Trägen vinner!" 
pekar på ett gott självförtroende, och jag vill inte verka tjatig, ett nej är ett nej, 
ger sken av en viss osäkerhet.  

  Frågor relaterade till 
familjebildningsbarriär   

8.  Följdfråga på 7. I så fall 
när? Avser att studera om familjebildning kolliderar med planerna att starta eget.  

13. 
Hur gammal tror du att 
du är när du får ditt 
första barn? 

Avser att studera skillnader mellan könen i frågan om familjebildning och 
intention till företagande. Frågan är en del av en kedjeanalys med fråga (2, 7, 
13) som avser att undersöka om familjebildning utgör en barriär för 
företagande. Syftet med kedjeanalysen var att undersöka om det fanns något 
samband mellan familjebildning och intention till företagande, något som 
genomfördes med hjälp av en binär regressionsanalys.  

14. Hur många barn vill du 
ha? 

Avser att kartlägga hur många år som kvinnor blir frånvarande från eventuellt 
företagande.  

15.  
Hur många år föredrar 
du att det är mellan 
framtida syskon? 

Avser att kartlägga hur många år som kvinnor blir frånvarande från eventuellt 
företagande.  

16. 

Vänligen ta ställning till 
nedanstående 
påståenden: Det är svårt 
att kombinera barn och 
familj med att driva eget 
företag. 

Avser att kartlägga skillnader i kvinnors och mäns attityder till familjebildning 
och företagande. 

16. 

Det är svårt att 
kombinera barn och 
familj med att driva eget 
företag. 

Avser att kartlägga skillnader i kvinnors och mäns attityder till familjebildning 
och anställning. 

  Övrigt:   

10. 

Nedan följer ett antal 
personlighetsdrag. 
Vänligen ranka hur väl 
dessa påståenden 
stämmer överens med 
din personlighet? 

Frågans tio kriterier hämtades från “5 and 10-item"-modellen, en 
vidareutvecklad modell av femfaktor-teorin (även kallad Big-five personality). 
(Gosling et al.,2003). Avsikten med frågan var att sammanlänka 
respondenternas personligheter med deras intention till företagande. 
Personlighetsdrag hamnar utanför ramarna kring studiens syfte, som är att 
undersöka sambandet mellan intention till företagande och barriärerna 
familjebildning, självförtroende samt den manliga normen, varför författarna 
beslutade att utesluta denna fråga ur analysen. 



	   21	  

  Tillägg till intervjuer:   

  
Nämn tre entreprenörer 
som du ser som 
förebilder. 

Frågan var ett tillägg som gjordes utöver enkäten till intervjuerna. Frågan hade 
två syften: dels att visa på den manliga normen kring företagande, dels att se 
könsfördelningen hos respondenternas förebilder.     

  Har du företagare i 
familjen? 

Respondenterna i intervjun blev tillbedda att nämna tre entreprenörer. Genom 
denna fråga kunde sambandet mellan de respondenter som angav en kvinnlig 
entreprenör och företagande i familjen undersökas. Denna fråga uteslöts från 
sammanställningen av enkätdata då enkätrespondenter inte ombads uppge tre 
entreprenörer.  

  Heidi & Howard-
exemplet. 

Intervjurespondenterna fick läsa en fallstudie från Harvard Business School. 
Se bilaga. Syftet med fallstudien var att belysa hur kvinnlig och manlig 
framgång bedöms och värderas olika. Respondenterna blev därefter tillfrågade 
att kommentera detta och ge sin syn på bakgrundsfaktorer till detta fenomen. 

  

Om du tittar i din 
bekantskapskrets, vem 
kommer lyckas bäst som 
entreprenör? Kommer 
fler män än kvinnor bli 
företagare? 

Syftet var att undersöka om den manliga normen kring företagande präglar 
ekonomistudenter. 

  Funderar du mycket på 
barn och familj? 

Tidigare forskning indikerar att kvinnor i ett tidigare skede av livet planerar 
för familj. Kvinnan påbörjar den mentala förberedelsen långt innan hon ens 
försöker bli med barn. Det kan därför gå flera år mellan första tanken på familj 
och att barnet avlas och senare föds (Sandberg, 2013). Syftet med frågan är 
därför att urskilja skillnader mellan könen i frågan. 

  Intention till 
företagande:   

7. 
Hur intresserad är du av 
att starta eget i 
framtiden? 

Avser mäta respondenternas intention till företagande 

 

3.7 Studiens kvalitet  
 

Sammanlagt besvarades enkäten av 131 personer, varav 3 inte studerade vid 

högskola/universitet, 14 stycken inte studerade ekonomi och 3 enkätsvar från evenemanget på 

Ekonomikum uteslöts på grund av låg tillförlitlighet, vilket innebar ett bortfall på 15,3%. 

Totalt baserades undersökningen på data från 111 respondenter. 

 

För att säkerställa kvaliteten på den statistiska analysen behövdes ett urval om 20 

respondenter/variabel. Då studien omfattar fyra variabler; kön, självförtroende, 

familjebildning och intention var ett stickprov om 20 x 4 = 80 respondenter nödvändigt för att 

analysen skulle anses trovärdig. (Persson, 2014) 
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3.8 Beskrivning av statistisk metod  
 

Den statistiska analys som valts är en binär logistisk regressionsanalys efter rekommendation 

från Statistiska institutionen vid Uppsala universitet. Linjär regressionsanalys, som beräknas 

med hjälp av OLS-metoden (Ordinary Least Squares) är ett verktyg som används för att 

bedöma effekten av en variabel på en annan. Metoden är dock utarbetad för att undersöka 

samband där den beroende variabeln är en kontinuerlig intervallskala. Om syftet med 

analysen är att undersöka kategoriska fenomen, till exempel intention till företagande där den 

beroende variabeln har två värden – ja eller nej – är det istället nödvändigt att använda sig av 

en logistisk regressionsanalys. (Körner et al., 2006, Persson, 2014) 

 

För att undersöka om de två barriärerna självförtroende och familjebildning har en effekt på 

intention har dummyvariabler använts. Dummyvariabler är egenskapsvariabler. En variabel 

skapas för varje egenskap som är av intresse. Variabeln har bara två möjliga värden: 0 och 1. 

Variabeln har värdet 1 när analysenheten har egenskapen som är av intresse och 0 annars. Till 

exempel 1 = högt självförtroende och 0 = lågt självförtroende. Det innebär att det bara finns 

ett steg på variabeln, vilket gör att den kan betraktas som en intervallskala. Den går därför bra 

att använda i regressionsanalyser. (Körner et al., 2006, Persson, 2014) 

 

Istället för att som i OLS beräkna ett predicerat värde på den beroende variabeln räknas för 

varje värde på den oberoende variabeln fram en predicerad sannolikhet att ha svarat ”Ja” på 

frågan om respondenterna planerar att skaffa barn inom fem år. Det kräver speciella 

beräkningstekniker, eftersom det finns ett golv och ett tak på vad variabeln kan anta för värde 

– sannolikheten kan inte vara mindre än 0 procent eller mer än 100 procent. (Körner et al., 

2006, Persson, 2014) 

 

Författarna ämnar undersöka sannolikheten att barriärerna självförtroende och familjebildning 

påverkar intentionen till företagande, samt huruvida denna sannolikhet påverkas av kön. Den 

logistiska regressionen kommer ge ett värde för hur mycket de olika oberoende variablerna 

(kön, familjebildning, självförtroende) påverkar oddset för den beroende variabeln (intention 

till företagande).  
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𝑂𝑑𝑑𝑠 =   
𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛  𝑎𝑡𝑡  ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛  𝑎𝑡𝑡  ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛  𝑖𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟 =
𝑝

1− 𝑝 

  

 

Ett odds ger oss sannolikheten för att en händelse inträffar i förhållande till att det inte 

inträffar. Till skillnad från det så kallade odds som presenteras i spel innebär ett högt odds i 

statistisk mening att sannolikheten att en händelse ska inträffa är relativt hög. (Körner et al., 

2006, Persson, 2014) 

 

Modell 1, se avsnitt 3.7, beskriver sambandet mellan alla oberoende variabler och den 

beroende variabeln som i detta fall är intention till företagande. Interaktionseffekten mellan 

givna oberoende variabler kommer att testas. Ju lägre P-värde en modell får, desto bättre 

modell i detta fall. Om signifikansnivån avviker från 0,05 bedöms modellens trovärdighet 

som låg. Utfallet är då bara slumpmässigt. På så vis kan de modeller som inte har något 

signifikant samband uteslutas. (Pingel, 2014) 
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3.9 Definition av variabler 
	  
 
I detta avsnitt beskrivs hur kvalitativa värden har kodats om till att bli dikotoma, det vill säga 

att de enbart kan anta två värden, till exempel ja (1) eller nej (0).  

 

Oberoende variabel: Kategori Kodning: 

X1 Kön Text "kvinna" kodades om till siffra 0. Text "man" kodades 
om till siffra 1. 

X2 Familje- 
bildning 

Med hjälp av fråga (2) ålder på respondenter och fråga (13) 
när respondenterna planerar att skaffa barn gjordes följande 
uträkning: de respondenter som hade >5 år tills beräknad 
familjebildning kodades till (0=NEJ). De respondenter som 
hade <5 år tills beräknad familjebildning kodades till (1=JA). 

X3 Självför-
troende 

Med hjälp av fråga (5) redovisades svaren som 
respondenterna uppgett på olika delmoment. De fem olika 
delmomenten rankades av respondenterna efter 1 (jag är en 
av de sämsta) 2 (jag var sämre än genomsnittet), 3 (jag var 
genomsnittlig). Dessa kodades till 0. Författarna valde i 
samråd med statistiska institutionen att klassificera 3 (jag var 
genomsnittlig) tillsammans med 1,2 för att ”genomsnittlig” 
inte indikerar ett högt självförtroende. De respondenter som 
uppgett 4 (jag är bättre än genomsnittet) och 5 (jag är en av 
de bästa) kodades till 1. De respondenter som fått koden 1 på 
≥4 av de totalt 5 delmomenten kodades till 1 = HÖG tilltro 
på sin förmåga. De respondenter som fått koden 0 på ≥3 
kodades till 0 = LÅG tilltro till sin förmåga. 

Beroende variabel:     

X4 Intention 

Med hjälp av fråga (7) mättes intentionen till företagande. 
Respondenter som uppgav (1,2,3) kodades till 0 = SVAG 
intention. Respondenter som uppgav (4,5) kodades till 1 = 
STARK intention. 
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3.10 Val av modeller till analys 
	  
	  
I detta avsnitt redogörs för vilka kombinationer av variabler som testades i en binär logistisk 

regression.  

 
Modell: Inkluderade variabler: 
M1 X1 + X2 + X3 + X1X2 + X1X3 + X2X3 
M2 X1 + X2 + X3 
M3 X1 + X2  
M4 X2 + X3 
M5 X1 + X3 
M6 X1 
M7 X2 
M8 X3 
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4. EMPIRISK REDOGÖRELSE 

4.1 Sammanfattning av enkät 

4.1.1 Allmän information 
 

De manliga respondenterna var något äldre än kvinnorna. Den största delen av de manliga 

respondenterna var 23-24 år, den största delen av de kvinnliga respondenterna var 21-22 år. 

Ingen av respondeterna var äldre än 28 år. De manliga respondenterna hade generellt kommit 

längre i sina utbildningar än de kvinnliga respondenterna.  

 

4.1.2 Självförtroendebarriären 
	  
 

 
 
Fråga 5. När respondenterna ombads ranka sina färdigheter kring PM/uppsatsskrivande, 

muntlig aktivitet på föreläsningar och seminarier, tentaresultat, övertalningsförmåga och 

kvicktänkthet värderade de manliga respondenterna sin insats högre än de kvinnliga 

respondenterna. Andelen män som har en hög tilltro till sin förmåga är högre jämfört med 

andelen kvinnor som uppgav att de hade en hög tilltro sin förmåga.  
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Fråga 9. Ett antal hinder för att starta eget presenterades för respondenterna:  
 

• saknar en bra affärsidé 

• saknar kunskap 

• saknar finansiärer/startkapital 

• saknar motivation 

• attraheras inte av en karriär som egen företagare - vill ha en säker inkomstkälla 

• attraheras inte av en karriär som egen företagare - vill ha fasta arbetstider 

• attraheras inte av en karriär som egen företagare - det är för tidskrävande och jag vill kunna lägga all 

min lediga tid på min framtida familj 

 

Resultatet visar att kvinnor i studien ser fler hinder till ett framtida entreprenörskap än vad 

män gör. En större andel män såg inte några potentiella problem i anslutning till 

entreprenörskap, något som indikerar gott självförtroende. 
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Fråga 11. De manliga respondenterna angav att de generellt behöver uppfylla färre krav än de 

kvinnliga respondenterna för att söka tjänsten. Fler manliga respondenter än kvinnliga uppgav 

att de endast ansåg sig behöva uppfylla (1,2,3) meritkrav för att söka tjänsten. Den största 

delen av de manliga respondenterna uppgav (7) som svarsalternativ, den största delen av de 

kvinnliga respondenterna uppgav (8).  

 

 
 

Fråga 12. Resultatet visar att fler män än kvinnor ställde sig tveksamma till att övertala 

finansiärer om kapital (svarsalternativ 1). Fler manliga än kvinnliga respondenter uppgav att 

de alltid ringer tillbaka (svarsalternativ 5). Medelvärdet och medianvärde visar dock att det 

inte finns någon skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenterna i denna fråga. 

Medelvärde för män: 2,95. Medianvärde för män: 3.  

Medelvärde för kvinnor: 2,95. Medianvärde för kvinnor: 3.  
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[inansiärer	  som	  redan	  indikerat	  att	  de	  inte	  vill	  medverka?	  
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4.1.3 Familjebildningsbarriären 
 

 
 

Fråga 13. När respondenterna tillfrågades när de planerade att bilda familj angav en majoritet 

av de kvinnliga respondenterna att de planerar att skaffa barn tidigare än de manliga 

respondenterna. Alla respondenter i stickprovet planera att skaffa barn och ingen uppgav att 

de planerade att vara äldre än 35 år när de får sitt första barn. 

 

 
 

Fråga 16. När respondenterna fick ta del av påståendet ”det är svårt att kombinera barn och 

familj med företagande” uppgav en större andel kvinnliga än manliga respondenter att detta 

var felaktigt. Fler manliga respondenter än kvinnliga respondenter ställde sig tveksamma till 
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att kombinera barn och familj med företagande. Den större delen av respondenterna uppgav 

att de till viss del tror att det är svårt att kombinera barn och familj med företagande.  

 

4.1.4 Intention till företagande 
 

 
Fråga 7. En större andel manliga respondenterna jämfört med kvinnliga respondenter visade 

ett starkt intresse (5) att starta eget. En större andel kvinnor än män uppgav ett svagt intresse 

(1) för att starta eget.  

 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 
 

Här presenteras ett sammandrag från intervjuerna som kommer att stå till grund för analysen. 

I redovisningen av svaren kommer en kortfattad bild att ges för att illustrera skillnader mellan 

könen. Den ursprungliga enkätundersökningen hittas i bilaga. De adderade frågorna till 

enkäten finns i stycke 3.4, där syftet med varje fråga också finns beskrivet. Citat från 

respondenterna har sammanställts i tabeller finns i bilaga. Citaten har hämtats från de 

transkriberade intervjuerna för att ge en representativ bild av intervjurespondenternas åsikter i 

frågan. Vissa av frågorna från enkäten (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12,) har uteslutits från 

sammandraget av intervjuerna då dessa svar har ansetts mer lämpliga att analyseras på en 

större population.  
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4.2.1 Självförtroendebarriären 
 

Respondenterna blev tillfrågade hur många av tio meritkrav som de ansåg sig behöva uppfylla 

för att söka en tjänst. De manliga respondenterna upplevde generellt att de behövde uppfylla 

färre meritkrav än de kvinnliga respondenterna för att söka tjänsten. En majoritet uppgav två 

till tre meritkrav med motiveringar som ”Jag har en extrem övertalningsförmåga och ett go 

som är få förunnat” (M4) och ”Jag brukar alltid prova mig fram, vill jag ha något så söker jag 

det” (M3). De kvinnliga respondenterna behövde uppfylla ett avsevärt högre antal krav för att 

vara benägna att söka tjänsten, från sju krav upp till tio med motiveringen att ”Jag skulle 

känna mig rätt oförskämd om jag klampar in där utan att uppfylla alla kriterier” (K2) och ”Jag 

vill uppfylla 10, annars har jag ju inte vad de söker” (K1).  

 

4.2.2 Familjebildningsbarriären 
 

Respondenterna fick frågan om de funderade mycket på barn och familj. En övervägande 

majoritet av de manliga respondenterna uppgav att de inte hade börjat fundera på dessa 

frågor, något som markerades med tydliga avståndstaganden ”Finns inte på kartan” (M5), 

”Nej Gud nej! Jag har knappt funderat på detta” (M3) och ”Jag har absolut inga familjeplaner 

än” (M1). Motsatsen kan finnas hos de kvinnliga respondenterna som alla uppgav att de 

tänkte mycket på dessa frågor, pratade om ämnet med sina vänner (K4, K1, K5) och att de 

tycker att det börjar kännas relevant (K2, K3).  

 

Respondenterna fick frågan när de ville ha barn och hur de ställde sig till att kombinera 

familjebildning med företagande, respektive att kombinera familjebildning med en 

anställning. Generellt ville de kvinnliga respondenterna ha barn tidigare (27, 29, 29, 30, 30 år) 

än de manliga respondenterna (29, 33, 33, 33, 35 år). De kvinnliga respondenterna ställde sig 

generellt mer positiva än de manliga respondenterna till att kombinera barn med företagande 

med motiveringen att som företagare ”är man fri att planera sin egen tid” (K1) och att ”det 

inte blir svårare än vad man gör det till, därför tror jag inte att jag kommer att tycka att det är 

svårt” (K5). De manliga respondenterna ställde sig mer tveksamma till att kombinera 

familjebildning med företagande och förklarade att mycket beror på vad man har för fru (M1, 

M3). En majoritet av de manliga respektive kvinnliga respondenterna trodde att det var lättare 

att kombinera familjebildning med en anställning jämfört med företagande. 
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4.2.3 Intention till företagande 
 

Respondenterna blev tillfrågade hur intresserade de var att starta eget i framtiden på en skala 

1-5, där (1) var ”lågt intresse” och (5) var ”starkt intresse”. De manliga respondenter uttryckte 

alla ett starkt intresse för en framtid som entreprenörer. De manliga respondenterna svarade 

genomgående (5) utan att tveka: exempelvis “Jag kommer att lyckas!” (M5) och “Jag kommer 

att starta eget!” (M4).  Av de kvinnliga respondenterna var det en majoritet som visade ett 

intresse för att starta eget i framtiden, dock uttrycktes detta inte med lika stor övertygelse som 

de manliga respondenterna. Två av de kvinnliga uppgav (4), att ”jag är väldigt sugen på att 

starta eget” (K5) och att ”jag är intresserad av att starta eget om jag hittar någon att starta 

företag med” (K4). Två av de kvinnliga respondenterna uppgav (1), att de inte hade något 

som helst intresse av att starta eget i framtiden. Genomgående uppgav både de manliga och 

kvinnliga respondenterna att de skulle ge sig ut i arbetslivet några år för att skaffa sig 

erfarenhet innan de planerade att genomföra med sina entreprenörsplaner.   

 

4.2.4 Genusbarriären 
 

Respondenterna fick frågan vad som utmärker en entreprenör. De kvinnliga respondenterna 

svarade genomgående att en entreprenör har en gränslös tro på sin egen idé och sin förmåga 

att lyckas. ”Att en entreprenör tror så mycket på sin idé och tror så mycket på sig själv att man 

nästan betraktar omvärlden som lite dum i huvudet ifall de inte tror på en” (K2). Vidare 

nämns faktorn att det ”kan vara hundratals andra som funderat på samma sak, men det som 

skiljer entreprenören från mängden är att hen vågar ta steget” (K1). ”Huvudsaken är att man 

som entreprenör aldrig tvivlar på det man gör” (K4). De manliga respondenterna beskriver 

entreprenören som en person som presterar utanför ramarna för vad som är normalt. ”De reser 

sig upp oberoende av hur många gånger de faller och tänker utanför lådan” (M4). ”De ger helt 

enkelt inte upp. Entreprenörer är vinnarskallar som aldrig tar ett nej” (M3). ”Många stora 

entreprenörer har ett antal konkurser i ryggen sedan innan. Som entreprenör måste man vara 

lite galen och tänka på ett sätt som ingen annan gör” (M1).  

 

Varje respondent blev tillfrågad att nämna tre entreprenörer. En majoritet av respondenterna 

uppgav enbart manliga entreprenörer. En minoritet av respondenterna nämnde en kvinnlig, 

respektive två manliga entreprenörer. En majoritet av respondenterna som nämnde en 

kvinnlig entreprenör var kvinnor. För att undersöka om det fanns något samband mellan 
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kvinnligt entreprenörskap i familjen och de respondenterna som nämnde kvinnliga 

entreprenörer ställdes frågan om respondenterna hade några entreprenörer i familjen. De 

kvinnliga respondenter som nämnde en kvinnlig entreprenör (K5, K2) har en mamma (K5) 

respektive pappa (K2) som är företagare. Den manliga respondent (M1) som uppgav en 

kvinnlig entreprenör har inga entreprenörer i familjen.   

 

Respondenterna uppmanades att kommentera fallstudien ”Heidi & Howard”, se bilaga. Både 

de manliga och kvinnliga respondenterna förklarade utfallet med att det finns en allmän 

skepsis kring hur framgångsrika kvinnor uppnått en ledande position ”Det ligger i baktanken 

hos många att det handlar om en tyrann som inte är rädd för att trampa över lik” (M4) och 

”Jag skulle fått känslan av att hon har trampat över lik för att nå den positionen” (K1). 

Framgångsrika kvinnor går emot samhällets förväntningar på vad en kvinna ”bör” göra och 

bemöts inte på samma sätt som framgångsrika män. ”Det är mer socialt accepterat att vara en 

lyckad man” (M5). En möjlig förklaring till utfallet i fallstudien kan vara rädslan för något 

som är avvikande. Både manliga och kvinnliga respondenter trodde att utfallet berodde på 

rädsla. ”Många män är rädda för framgångsrika kvinnor” (K3) och ”För att en tjej ska lyckas 

ta sig till toppen måste hon ha en del manliga drag, vilket skrämmer killar” (M2). En av de 

manliga respondenterna förklarade scenariot med att ”Män inte gillar att bli dominerade av 

kvinnor” och att ”Allt grundar sig i sex! En kvinna är alltid sexuellt attraktiv för en man” 

(M5). Både de kvinnliga och de manliga respondenterna svarade att en kvinna på en ledande 

position fortfarande är en främmande företeelse ”Det är en ovanlig kombination som inte går 

ihop” (K4). Enligt respondenterna beror detta på långtgående strukturella normer i samhället 

(M3, K5, M1). 

 

Respondenterna fick frågan vem de trodde skulle lyckas bäst som entreprenör om de utgick 

från sin bekantskapskrets. Alla de manliga respondenterna uppgav män. Två av de kvinnliga 

respondenterna uppgav en man, två kvinnliga respondenter uppgav en kvinna och en kvinnlig 

respondent uppgav att utfallet skulle bli 50/50. På frågan om fler män än kvinnor kommer bli 

företagare uppgav både de manliga och kvinnliga respondenterna att en övervägande 

majoritet män kommer att lyckas bäst som entreprenörer. De manliga respondenterna 

motiverade detta med att ”killar har en övertro på sig själva” (M1) och att ”killar passar in på 

stereotypen av en lyckad entreprenör” (M3). De manliga respondenterna erkände också att de 

inte ens haft sina kvinnliga vänner i åtanke när de reflekterade över potentiella entreprenörer i 

sin bekantskapskrets. ”Man förknippar liksom företagande med det manliga könet” (M2) och 
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”ska jag vara helt ärlig så när du säger det så hade jag bara killar i huvudet i föregående fråga” 

(M4). De kvinnliga respondenterna förklarade detta med att killar vågar chansa mer, ta större 

risker och har en större tillit till att de kommer att lyckas (K1, K2). En annan faktor som 

nämndes var att familjebildning var en begränsning ”Tjejer tänker mer på familj medan killar 

sätter sig själva i första rummet” (K2) och ”Mina tjejkompisar tänker mer på barn och familj 

medan killarna känns fria på något vis” (K3). 

 

4.3 Statistiska modeller  
	  

 

Modell 2 ger information om kön, självförtroende eller barnafödande har någon effekt på 

intention till företagande. Endast kön har en signifikant effekt. Interaktionseffekterna har 

undersökts, men då inga signifikanta modeller har hittats har dessa valts bort. Oddset att en 

man vill bli företagare är 2,15 gånger så stort som att en kvinna vill bli företagare.  

 

 

 

 

 

 

Binary Logistic Regression: X4 versus X3; X2; X1  
Modell #2 (X1 + X2 + X3) 
 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,525189  0,394844  -1,33  0,183 
X3         0,0805116  0,392429   0,21  0,837   1,08   0,50   2,34 
X2          0,264639  0,389864   0,68  0,497   1,30   0,61   2,80 
X1          0,764135  0,387925   1,97  0,049   2,15   1,00   4,59 
 
 
Log-Likelihood = -74,686 
Test that all slopes are zero: G = 4,497, DF = 3, P-Value = 0,213 
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5. ANALYS 

	  
I detta avsnitt presenteras möjliga förklaringar som grundar sig på studiens resultat. Precis 

som tidigare studier har uppmärksammat (Collinson, 1996; Holmquist & Sundin 2002; Ahl 

2004;) har denna studie, utifrån resultat från enkätundersökning och intervjuer, kunnat 

konstatera att kvinnor har lägre intentioner till företagande än män. Analysen kommer att 

redogöra för vilka faktorer som utgör grund för skillnaderna i intentionen till företagande.  

 

5.1 Självförtroendebarriären 
 

Tidigare forskning har funnit en positiv koppling mellan self-efficacy och intentionen att 

starta företag. Kvinnor tenderar att ha en lägre tilltro till sin egen förmåga, särskilt inom 

områden som traditionellt sett är mansdominerade. (Bandura & Adams, 1977; Scherer et al., 

1990; Chen et al., 1998; Marlin, 2003; Desvaux, 2008; Kickul, 2008;) 

 

Stereotyper på vad som förväntas av en kvinna i klassrumsmiljö är dessutom starkt präglad av 

de roller som introducerats i barndomen, liknande tendenser kan finnas i studien; ”ända sedan 

barnsben uppfostras killar till att vara busiga, ta för sig och leka med bilar. Tjejer ska helst 

sitta tysta, leka med dockor och se söta ut” (M1). Flickor uppmuntras inte att ta lika stor plats 

som pojkar, något som avspeglas även i senare ålder (Beaman, 2006). I studien värderade 

kvinnor sin förmåga i olika studiemoment marginellt lägre än sina manliga studiekamrater 

vilket kan förklaras med att kvinnor är mer självkritiska och dömer sig själva hårdare än sina 

manliga jämlikar, något som tidigare forskning stödjer (Harvard Law, 2004; Lawless, 2012). 

 

När studiens kvinnliga enkätrespondenter skulle bedöma sin egen kompetens tvivlade de mer 

på sig själva. Majoriteten av männen gav raka svar och bedömde att de var kompetenta för en 

tjänst trots att de inte uppfyllde de 10 meritkrav som ställdes. Trots att de kvinnliga och 

manliga studenterna i studien läser samma typ av utbildning ställer sig kvinnorna mer kritiska 

till sina färdigheter inom ämnet, något som går i linje med tidigare forskning (Kourilsky &  

1998). Många av männen uppgav att även om de uppfyllde så få som två till tre krav skulle de 

ändå söka tjänsten, då de litade på sin förmåga att övertala arbetsgivaren om att de var rätt 

man för tjänsten (M3, M4, M5). Kvinnor ansåg det däremot oförskämt att ta upp 

arbetsgivarens tid om de inte uppfyllde en majoritet av meritkraven (K1, K2). Efter viss 

betänketid uppgav ändå en del av de kvinnliga intervjurespondenterna att de kunde tänka sig 
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att söka tjänsten även om de saknade några meritkrav, med stöd i resonemanget att det är 

möjligt att utveckla önskvärd kompetens på arbetsplatsen (K1, K2, K3, K5). Att kvinnor 

kände sig tvungna att uppfylla fler meritkrav än männen för att söka tjänsten kunde även 

urskiljas i enkätundersökningen. Liknande tendenser återfinns i ursprungsstudien av Desvaux 

(2008). De kvinnliga intervjurespondenterna begränsar sina karriärmöjligheter genom att 

agera försiktigt och ursäktande, något som tidigare forskning (Chen et al., 1998) påstår 

påverka intentionen till företagande negativt. Studien visar dock att de kvinnliga 

intervjurespondenterna har en intention till företagande, även om intentionen inte är lika stark 

som de manliga intervjurespondenternas. Studiens regressionsanalys visade att det inte fanns 

något signifikant samband mellan självförtroende och intention till företagande, både 

beträffande män och kvinnor i urvalsgruppen. Samtliga resultat indikerar att bristande 

självförtroende därför kan uteslutas som förklaringsmodell till kvinnors lägre intention till 

företagande i urvalsgruppen.  

 

5.2 Familjebildningsbarriären 
 

Tidigare forskning visar att kombinationen företagande och familj är mindre fördelaktig för 

kvinnor jämfört med män (Winn, 2005). Kvinnor utför en större andel av hemarbetet än sina 

manliga partners och tar större ansvar för barnens vardagssysslor, något som resulterar i 

mindre tid och ork till företagande. Studien visar att kvinnor och män planerar sin framtid i 

olika utsträckning. Författarna reserverade sig emellertid för att kvinnliga studenter i 22-

årsåldern väljer bort entreprenörskap för att de planerar att skaffa familj i 29-årsåldern, något 

som bekräftas i studien. Studien visar att de kvinnliga respondenterna planerar att skaffa barn 

tidigare än männen, trots att de överlag var yngre än männen vid svarstillfället. Däremot har 

det kunnat konstateras att kvinnor, trots att familjebildning ligger mer än fem år framåt i tiden 

för de flesta, funderar betydligt mer på dessa frågor än män. I intervjuerna var skillnaderna 

oproportionerligt stora mellan könen, då alla kvinnor uppgav att de hade en klar bild över sin 

framtida familjebildningsprocess, medan en övervägande majoritet av männen betraktade 

frågan som avlägsen.  

 

Det blir tydligt i studien att kvinnor redan i tidig ålder påbörjar den mentala 

förberedelseperioden kring barnafödande långt innan de ens försöker bli med barn. Utifrån 

studien finns inga belägg för att påstå att detta skulle påverka intentionen till företagande. De 

kvinnliga enkätrespondenterna samt de kvinnliga intervjurespondenterna ställde sig generellt 
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mer positiva än de manliga respondenterna till att kombinera barn och familj med att driva 

eget. Att det inte finns någon anledning att tro att kvinnors intentioner till att starta eget 

hämmas av familjebildning förstärks av resultatet från studiens regressionsanalys som visar 

att det inte fanns något signifikant samband mellan familjebildning och intention till 

företagande, både beträffande män och kvinnor i urvalsgruppen. Samtliga resultat indikerar 

att familjebildning därför kan uteslutas som förklaringsmodell till kvinnors lägre intention till 

företagande i urvalsgruppen. 

 

5.3 Genusbarriären 
 
Intervjurespondenterna ombads nämna tre entreprenörer. Av 30 möjliga utfall nämndes 27 

manliga entreprenörer och endast tre kvinnliga, ett förhållande som vittnar om att den manliga 

normen kring entreprenörskap har ett starkt fäste inte bara i samhället, utan även på 

individnivå. Att kvinnligt entreprenörskap marginaliseras och entreprenörskap betraktas som 

en manlig företeelse är något som konstaterats i tidigare forskning (Nilsson, 2002; Ahl, 2004; 

Blomberg, 2011; Marlow & Swail, 2014).  

 

De manliga intervjurespondenterna vittnade om att de enbart haft män i åtanke när de ombads 

förutspå vem i deras vänskapskrets som skulle lyckas bäst som entreprenör, något som 

följande uttalanden vittnar om; ”man förknippar killar med entreprenörskap, de passar in på 

stereotypen av en lyckad entreprenör” (M3) och ”man förknippar liksom företagande med det 

manliga könet” (M2). Bland de kvinnliga intervjurespondenterna var åsikterna delade. 

Majoriteten uppgav att fler män än kvinnor i deras vänkrets skulle bli framgångsrika som 

företagare (K1, K2, K3), medan en respondent uppgav att fördelningen skulle vara jämn 

mellan könen (K5), och en respondent uppgav att fler kvinnor skulle bli framgångsrika som 

företagare (K4).  

 

Studien visar att intentionen till företagande bland de kvinnliga intervjurespondenterna i 

jämförelse med de manliga intervjurespondenterna var låg. Dock ställde sig en majoritet av de 

kvinnliga intervjurespondenterna ändå positiva till företagande, med en god tilltro till sin egen 

entreprenörsförmåga och affärsidé, något som går emot tidigare forskning som visar på en 

positiv korrelation mellan låg tilltro till sin egen förmåga och låg intention till företagande 

bland kvinnor (Kickul et al., 2004). En förklaring till detta kan vara kulturella skillnader 

mellan Sverige och USA, där Kickul et al. och har bedrivit sin forskning.  



	   38	  

 

Med tanke på rådande mansnorm kring ledare i samhället och entreprenörer (Holmquist & 

Sundin, 2002) avviker karriärmässigt avancerande kvinnor från bilden av hur en kvinna bör 

vara, något som bekräftades av intervjurespondenterna. ”Man är inte van vid att tjejer tar för 

sig” (K3). Såväl kvinnliga som manliga intervjuobjekt ifrågasatte vilken metod en 

framgångsrik kvinna använt sig av för att nå toppen. ”En kvinna som har offrat mycket och 

gått över lik upplevs inte som särskilt sympatisk” (K1, M4). ”Det är mer socialt accepterat att 

vara en lyckad man” (M5). ”Många män är rädda för framgångsrika kvinnor” (K3).  

 

Entreprenörskap förknippas per definition med ledarskap (Holmquist & Sundin, 2002) och 

studien visar att kvinnor missgynnas i detta sammanhang. Intervjurespondenterna fick ta del 

av en fallstudie om genusperspektivet på ledarskap och resultatet var slående; kvinnliga ledare 

associeras som ”arga och bittra” (K2). ”En kvinna på en hög position går inte ihop, något som 

är helt och hållet samhällets fel” (K4). Studien visar att både kvinnor och män överlag ställer 

sig negativa till kvinnligt ledarskap. Manliga intervjuobjekt vittnar dessutom om att de 

instinktivt hade försökt bestämma över sin kvinnliga chef och inte kunnat bortse från den 

sexuella faktorn i sammanhanget. ”En kvinna är alltid sexuell attraktiv för en man.” (M5) 

 

Sambandet mellan kön och intention till företagande är den enda statistiska modell som visat 

sig vara signifikant. Oddset att en man vill bli företagare är 2,15 gånger så stort som att en 

kvinna vill bli företagare, något som bevisats i studiens regressionsanalys. Resultat indikerar 

därför att den manliga normen inte kan uteslutas som förklaringsmodell till kvinnors lägre 

intention till företagande i urvalsgruppen. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Studien visar att det finns ett samband mellan kön och intention till företagande, men att 

kvinnors intention till företagande inte kan förklaras av barriärerna självförtroende eller 

familjebildning, vilket inte stämmer med tidigare forskningsresultat och studiens teorier. 

Författarna reserverar sig för att slutsatserna endast är applicerbara på urvalsgruppen då 

urvalet inte är slumpmässigt. Däremot kan generaliserbarheten till ett större sammanhang 

diskuteras. Författarna anser ödmjukt att slutsatserna från urvalsgruppen är representativa för 

en större population svenska ekonomistudenter för att respondenterna i urvalsgruppen 

studerar vid olika svenska lärosäten och är jämnt könsfördelade.  

 

Tidigare forskning visar att självförtroende och intention till företagande korrelerar (Kickul et 

al,, 2004) och att kvinnor i högre utsträckning än män påverkas av den självupplevda 

förmågan att lyckas som entreprenör. Teorin om self-efficacy har därför använts som en 

vedertagen förklaring till varför färre kvinnor än män vill bli entreprenörer. Studien visar att 

de kvinnliga studenterna hade lägre självförtroende än männen. Detta påverkade dock inte de 

kvinnliga studenternas intention till företagande. Kvinnornas tilltro till sin 

entreprenörsförmåga stod inte i relation till deras låga självförtroendenivåer. De kvinnliga 

studenterna hade en intention till företagande, även om intentionen visserligen inte är lika 

stark som de manliga studenternas. De manliga studenterna hade kommit längre i sina 

utbildningar och författarna finner det möjligt att detta kan bidra till att de har hunnit utveckla 

en klarare vision av sin yrkesmässiga framtid. Trots att de kvinnliga studenterna hade en 

intention till företagande är andelen kvinnliga entreprenörer tre år efter avslutade 

ekonomistudier betydligt lägre än andelen manliga entreprenörer (Civilekonomerna, 2013). 

Även efter mer än tre år är könsskillnaderna betydande inom företagsvärlden (Företagarna, 

2009). Vad som händer med kvinnors intention till företagande under åren efter avslutad 

examen är ett relevant ämne för vidare forskning.  

 

Att kvinnliga studenter planerar att skaffa barn tidigare än de manliga studenterna kommer 

inte som någon stor överraskning då medelåldern för kvinnliga förstföderskor är lägre än 

motsvarande siffra hos män (SCB, 2011). Studien visar intressant nog att kvinnor ställer sig 

mer positiva än män till kombinationen av företagande och familjebildning. Många företagare 

räknar ofta med mer tid och handlingsfrihet i planeringsstadiet av sin verksamhet, jämfört 

med hur verkligheten sedan ter sig (Winn, 2004). En av förklaringarna till kvinnors 
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optimistiska anda kan vara att Sverige har kommit förhållandevis långt i 

jämställdhetsprocessen jämfört med till exempel USA där Winn bedrivit sin forskning. I 

Sverige finns ett utbrett system av föräldraledighet och barnomsorg som underlättar för 

föräldrar (Försäkringskassan, 2014). Ytterligare en förklaring kan vara respondenternas unga 

ålder och brist på livserfarenhet. Att de manliga respondenterna inte hade planerat för sin 

framtid som familjefäder kan vara till deras fördel, då eventuella karriärmässiga öppningar 

bedöms med ett öppnare sinne, medan kvinnor går miste om liknande möjligheter för att de 

omedvetet prioriterar sina i tanken konkretiserade familjebildningsplaner.  

 

Den manliga normen kring företagande är starkt etablerad hos såväl kvinnliga som manliga 

studenter. Detta tycks dock inte ha någon större inverkan på individnivå varför andra faktorer 

bör kartläggas. Förklaringar till fenomenet kan vara att kvinnliga studenter är omedvetna om 

samhällets manliga norm kring företagande och att ”rätt” entreprenörspersonlighet har en 

större inverkan på intentionen. De personliga egenskaper som ofta förknippas med ett 

framgångsrikt entreprenörskap bör lyftas ur sin idag manliga kontext (Holmquist & Sundin, 

2002; Rapaso et al., 2008) och granskas mer objektivt. Ytterligare en förklaring kan vara att 

kvinnliga studenter är medvetna om den manliga normen kring företagande men att de har en 

god självinsikt av att de har vad som krävs för att lyckas som entreprenörer och väljer att gå 

emot normen.  

 

Denna studie har delvis behandlat genusaspekten av entreprenörskap och bortsett från de 

biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och män. Tidigare forskning indikerar att 

kvinnor är mer riskaverta på grund av låga testosteronnivåer (Sapienza et al. 2009) och att 

detta skulle vara en förklaring till kvinnors lägre företagande. Ytterligare förklaringar är att 

kvinnor är sämre på att hitta finansiärer än män (Marlow & Swail, 2014). Studien går emot 

den senare teorin då kvinnliga studenter hade en lika stor benägenhet att ringa tillbaka till 

finansiärer som de manliga studenterna. Fortsatta studier av biologiska skillnaderna mellan 

könen och hur hormonnivåer påverkar intentionen företagande är därför ett ämne för framtida 

forskning. Författarna tror dock att socialt konstruerade genusnormer påverkar utfallet av 

företagande mer än biologiska könsskillnader.  

 

Att kvinnlig framgång de facto är mer negativt associerat än manlig framgång fungerar 

möjligen som en självuppfyllande profetia för unga kvinnor. Som kvinna är det inte lika 

naturligt att vara stolt över sina bedrifter, istället förminskas ofta prestationer för att kvinnan 
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inte vill betraktas som självupptagen, något som studien tydligt visar. Kvinnors metoder för 

att ta sig till toppen ifrågasattes kritiskt av intervjurespondenterna. Detta går hand i hand med 

tidigare forskning som visar att fler kvinnor än män blir offer för bluffsyndromet: att de 

tvivlar på sin förmåga och ifrågasätter sin framgång (Jöstl et al, 2012). 

 

Det råder dessutom stor brist på kvinnliga entreprenörsförebilder bland 

intervjurespondenterna. Huruvida kvinnliga studenter saknar kvinnliga entreprenörsförebilder 

och att detta kan stå som en förklaring till kvinnors lägre företagande behandlas inte i denna 

studie. Det skulle vara intressant att i vidare forskning knyta an till existerande 

förväntningsteorier som menar att kvinnor inte förväntar sig att bli framgångsrika som 

entreprenörer, på grund av att entreprenörsvärlden är en manlig domän (Gupta et al., 2014).  

 

Vidare forskning kring genusnormer i svenskt entreprenörskap är nödvändigt för att finna 

förklaringar till kvinnors underrepresentation i entreprenörsvärlden. Den befästa bilden av 

entreprenören som man och hjälte måste neutraliseras för att normalisera kvinnlig framgång. 

Den manliga normen kring företagande hämmar kvinnligt entreprenörskap i dagens samhälle 

och det är av yttersta vikt att mer utrymme ges åt att bekämpa denna betydande ojämställdhet. 

Ur både ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv är det av största betydelse att alla 

personer oavsett kön ges möjlighet och uppmuntras till att förverkliga sina idéer och drömmar 

om entreprenörskap. Det finns en stor outnyttjad potential hos många kvinnor som på grund 

av föråldrade normer och maktstrukturer inte släpps fram. Framtiden behöver fler kvinnliga 

entreprenörer. 
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Bilaga 2: Grafer, enkätsvar 
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Fråga 15: 

 
 
Fråga 16:  
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Bilaga 3. Enkätrespondenternas svar, procentuell fördelning 
 
Fråga 2: Ålder Män  Kvinnor 
19-20 år 0,00% 3,60% 
21-22 år 25,50% 43,60% 
23-24 år 43,60% 34,50% 
25-26 år 18,20% 16,40% 
27-28 år 12,70% 3,60% 
29-30 år 0,00% 0,00% 
30+ år 0,00% 0,00% 
Fråga 3: Kön     
Antal 55 st 56 st  
Fråga 4: Terminer till 
förväntade examen     

1 56,40% 30,40% 
2 21,80% 21,40% 
3 3,60% 14,30% 
4 14,50% 21,40% 
5 0,00% 7,10% 
6+ 3,60% 5,40% 
Fråga 5: Tilltro till egen 
förmåga     

Lågt 40,0% 44,6% 
Högt 60,0% 55,4% 
Fråga 7: Intention     
1 Svagt intresse 7,30% 17,90% 
2 9,10% 12,50% 
3 23,60% 30,40% 
4 16,40% 17,90% 
5 Starkt intresse 43,60% 21,40% 
Fråga 8: I så fall när?     
Direkt efter avslutade 
studier 12,70% 5,40% 

Efter 1-4 år i arbetslivet 41,80% 28,60% 
Efter mer än 5 år i 
arbetslivet 30,90% 41,10% 

Jag planerar inte att 
starta eget 14,50% 25,00% 

Fråga 9: Hinder     
Ser inga hinder till att 
starta eget 40% 3,60% 

Fråga 11: Meritkrav     
1 3,60% 1,80% 
2 1,80% 0,00% 
3 3,60% 1,80% 
4 5,50% 5,40% 
5 16,40% 12,50% 
6 16,40% 19,60% 
7 29,10% 21,40% 
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8 12,70% 25,00% 
9 3,60% 7,10% 
10 7,30% 5,40% 
Fråga 12: Benägenhet 
att ringa tillbaka till 
finansiärer 

    

1 Jag vill inte verka 
tjatig, ett nej är ett nej 14,50% 8,90% 

2 21,80% 25,00% 
3 30,90% 28,60% 
4 14,50% 30,40% 
5 Alltid, de kan ändra 
sig. Trägen vinner! 18,20% 7,10% 

Fråga 13: Ålder vid 
första barn     

20-23 år 0,00% 1,80% 
24-27 år 5,50% 10,70% 
28-31 år 47,30% 57,10% 
32-35 år 47,30% 32,10% 
36-39 år 0,00% 0,00% 
40+ år 0,00% 0,00% 
Jag vill inte ha barn 0,00% 0,00% 
Fråga14: Antal barn     
0 0,00% 0,00% 
1 0,00% 3,60% 
2 65,50% 60,70% 
3 29,10% 30,40% 
4 5,50% 5,40% 
5 0,00% 0,00% 
6+ 0,00% 0,00% 
Fråga 15: Tid mellan 
barn     

1 år 12,70% 3,60% 
2 år 72,70% 76,80% 
3 år 10,90% 17,90% 
4 år 0,00% 1,80% 
5 + år 3,60% 0,00% 
Fråga 16: Svårt att 
kombinera barn och 
familj med att driva 
eget? 

    

Stämmer ej 7,30% 16,10% 
Stämmer mindre bra 12,70% 17,90% 
Varken eller 30,90% 23,20% 
Stämmer till viss del  49,10% 39,30% 
Stämmer helt 1,80% 3,60% 
 
 
 

    



	   59	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 17: Svårt att 
kombinera barn och 
familj med en 
anställning 
Stämmer ej 18,20% 26,80% 
Stämmer mindre bra 30,90% 25,00% 
Varken eller 18,20% 26,80% 
Stämmer till viss del  29,10% 21,40% 
Stämmer helt 3,60% 0,00% 
Övriga uträkningar     
Barn inom 5 år     
Ja 45,5% 44,6% 
Nej 54,5% 55,4% 
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Bilaga 4. Fallstudie Heidi & Howard. 
 
Omtyckt i framgången, s. 55-56 ur ”Lean in” Sandberg, 2014.  
 
Okej, så allt kvinnor behöver göra är att strunta i samhällets förväntningar, vara ambitiösa, ta plats 

vid bordet och arbeta hårt – så är det lugna puckar. För vad kan väl gå fel? 

 Professor Francis J. Flynn vid Colombia Business School och professor Cameron 

Anderson vid New York University gjorde 2003 ett experiment för att testa uppfattningen om 

män och kvinnor på arbetsplatsen. De utgick från en fallstudie från Harvard Business School om 

en livs levande entreprenör vid namn Heidi Roizen. Fallstudien beskriver hur Roizen blev en 

framgångsrik riskkapitalist genom att ta till vara sin ”utåtriktade läggning… och stora personliga 

och yrkesmässiga kontaktnät (som) inbegrep många av de mäktigaste företagsledarna inom 

teknologisektorn”. Flynn och Anderson gav hälften av studenterna i uppdrag att läsa redogörelsen 

för Heidi, andra hälften fick samma text, med ett enda undantag – namnet ”Heidi” var utbytt mot 

”Howard”.  

Professorerna lät sedan studenterna få återge vilket intryck de fått av Heidi eller 

Howard. Studenterna ansåg att Heidi  och Howard var lika kompetenta, vilket var logiskt efter 

som ”deras” prestationer var fullständigt identiska. Men trots att studenterna respekterade både 

Heidi och Howard, framstod Howard som en mer tilltalande kollega. Heidi uppfattades däremot 

som självisk och inte ”den typ av människa man vill anställa eller arbeta för”. Samma uppgifter 

med bara en skillnad, genustillhörighet, gav helt olika intryck. Experimentet stöder det som 

forskningen redan tydligt visat: att vara omtyckt och framgångsrik hör ihop med männens värld, 

medan det för kvinnor finns en negativ korrelation. När en man blir framgångsrik är han omtyckt 

av både män och kvinnor. En kvinna som är framgångsrik tycker människor av båda könen 

mindre om. Det är ett faktum som är chockerande, men inte särskilt förvånande. Chockerande – 

ingen vill erkänna att vi stereotypt dömer utifrån genustillhörighet. Föga förvånande, eftersom att 

vi uppenbarligen gör det.  

Samhällsvetenskapliga studier under flera årtionden har bekräftat vad fallstudien 

Heidi/Howard så uppenbart skriver oss på näsan: vi bedömer människor efter stereotyper (genus, 

ras, nationalitet och ålder, bland andra). Vår stereotyp av män är att de är försörjare, beslutsamma 

och drivande. Vår stereotyp av kvinnor är att de är omhändertagande, känsliga och ingår i en 

grupp. Eftersom vi karakteriserar män och kvinnor så olika hamnar yrkesmässiga framgångar och 

alla drag som förknippas med dem i den manliga kolumnen. Genom att Heidi satsade på sin 

karriär och medvetet gick in för att tillskansa sig makt bröt hon mot våra stereotypa förväntningar 

på en kvinna. Howard däremot, som betedde sig exakt likadant, föll in i ramen för våra 

förväntningar av en man. Resultatet? Han är omtyckt, inte hon. 
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Bilaga	  5:	  Beskrivning	  av	  intervjupersoner	   

 
Kodnamn: Kön: Ålder: 
K1 Kvinna 23 
K2 Kvinna 22 
K3 Kvinna 23 
K4  Kvinna 24 
K5 Kvinna 22 
M1 Man 27 
M2 Man 21 
M3 Man 27 
M4 Man 27 
M5 Man 23 
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Bilaga 6: Resultat från binär logistisk regressionsanalys  
 
 

Binary Logistic Regression: X4 versus X3; X2; X1  
Modell #1 (X1 + X2 + X3 + X1*X2 + X1*X3 + X2*X3) 
 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,464453  0,576717  -0,81  0,421 
X3          0,415397  0,682371   0,61  0,543   1,51   0,40   5,77 
X2         -0,539332  0,744219  -0,72  0,469   0,58   0,14   2,51 
X1          0,976733  0,724013   1,35  0,177   2,66   0,64  10,98 
X2*X1        1,29653  0,825420   1,57  0,116   3,66   0,73  18,44 
X3*X1       -1,37362  0,831800  -1,65  0,099   0,25   0,05   1,29 
X3*X2       0,495678  0,845823   0,59  0,558   1,64   0,31   8,61 
 
 
Log-Likelihood = -71,621 
Test that all slopes are zero: G = 10,627, DF = 6, P-Value = 0,101 

 
 
Binary Logistic Regression: X4 versus X3; X2; X1  
Modell #2 (X1 + X2 + X3) 
 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,525189  0,394844  -1,33  0,183 
X3         0,0805116  0,392429   0,21  0,837   1,08   0,50   2,34 
X2          0,264639  0,389864   0,68  0,497   1,30   0,61   2,80 
X1          0,764135  0,387925   1,97  0,049   2,15   1,00   4,59 
 
 
Log-Likelihood = -74,686 
Test that all slopes are zero: G = 4,497, DF = 3, P-Value = 0,213 

 
 

Binary Logistic Regression: X4 versus X1; X2  
Modell #3 X1 + X2 
 
 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,479442  0,325353  -1,47  0,141 
X1          0,767565  0,387546   1,98  0,048   2,15   1,01   4,60 
X2          0,261965  0,389504   0,67  0,501   1,30   0,61   2,79 
 
 
Log-Likelihood = -74,708 
Test that all slopes are zero: G = 4,455, DF = 2, P-Value = 0,108 

 
Binary Logistic Regression: X4 versus X2; X3  
Modell #4 X2 +X3 
 
Logistic Regression Table 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,165551  0,343176  -0,48  0,630 
X2          0,262414  0,382796   0,69  0,493   1,30   0,61   2,75 
X3          0,113576  0,385368   0,29  0,768   1,12   0,53   2,38 
 
 
Log-Likelihood = -76,662 
Test that all slopes are zero: G = 0,546, DF = 2, P-Value = 0,761 
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Binary Logistic Regression: X4 versus X1; X3  
Modell #5 X1 +X3 
 
 
Logistic Regression Table 
 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,400857  0,348356  -1,15  0,250 
X1          0,763383  0,387076   1,97  0,049   2,15   1,00   4,58 
X3         0,0717691  0,391644   0,18  0,855   1,07   0,50   2,31 
 
 
Log-Likelihood = -74,917 
Test that all slopes are zero: G = 4,035, DF = 2, P-Value = 0,133 
 
 

Binary Logistic Regression: X4 versus X1  
Modell #6 X1 
                                               Odds     95% CI 
Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,361013  0,271627  -1,33  0,184 
X1          0,766478  0,386702   1,98  0,047   2,15   1,01   4,59 
 
 
Log-Likelihood = -74,934 
Test that all slopes are zero: G = 4,001, DF = 1, P-Value = 0,045 

 
 
Binary Logistic Regression: X4 versus X2  
Modell #7 X2 
                                                Odds     95% CI 
Predictor        Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,0984401  0,256384  -0,38  0,701 
X2           0,258783  0,382424   0,68  0,499   1,30   0,61   2,74 
 
 
Log-Likelihood = -76,705 
Test that all slopes are zero: G = 0,459, DF = 1, P-Value = 0,498 

 
 
Binary Logistic Regression: X4 versus X3  
Modell #8 X3 
                                                Odds     95% CI 
Predictor        Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 
Constant   -0,0425596  0,291796  -0,15  0,884 
X3           0,105080  0,384325   0,27  0,785   1,11   0,52   2,36 
 
 
Log-Likelihood = -76,897 
Test that all slopes are zero: G = 0,075, DF = 1, P-Value = 0,785 
 
* NOTE * 2 time(s) the standardized Pearson residuals, delta chi-square, delta 
         deviance, delta beta (standardized) and delta beta could not be 
         computed because leverage (Hi) is equal to 1. 
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Bilaga 7. Resultat från intervjuer 
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