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ABSTRACT 

 

I denna diskursanalytiska studie har konstruktionen av kvinnligt företagande i media 

undersökts. Konstruktionen har studerats i ett medie som riktar sig till blivande och 

verksamma företagare med anledning av dess möjliga påverkan till den allmänna 

uppfattningen om företagande. Valet baseras även på dess möjlighet att påverka andelen 

kvinnliga företagare genom dess konstruktion av kvinnligt företagande som fenomen. Mediet 

som studerats är således tidningen ”Eget Företag”, vilken sedan dess start år 1993 i varje 

utgivet nummer har presenterat och framställt kvinnliga företagare. Konstruktionen av 

kvinnligt företagande i tidningen har även studerats genom en jämförande analys av två årtal, 

1995 och 2015 där skillnader och likheter i konstruktionen även identifierats. Konstruktionen 

av kvinnligt företagande har studerats med avstamp i de socialkonstruktivistiska premisserna, 

teorier rörande genus och subjektpositioner. Detta teoretiska ramverk som genom en abduktiv 

ansats sammankopplats med det empiriska materialet har tillåtit oss att analysera och öka 

förståelsen för femomenet. Som metodologiskt tillvägagångssätt utgår studien främst från det 

diskurskritiska perspektivet och Norman Faircloughs tredimensionella modell. Modellen har 

även kompletterats av analysverktygen nodalpunkter och ekvivalenskedjor som underlättat 

vid textnära analys av materialet. Resultat och analys tyder på att det existerar både skillnader 

och likheter gällande konstruktionen mellan årtalen 1995 och 2015. År 1995 konstrueras 

kvinnligt företagande i högre grad som onormalt och avvikande samt utifrån att de ej har 

tillträde inom den företagande arenan. Detta medan det år 2015 konstrueras som mer vanligt 

förekommande och accepterat inom arenan. Dock konstrueras kvinnligt företagande år 2015 i 

högre utsträckning som endast verksamt inom en viss typ av bransch. Det påvisas även 

likheter mellan åren gällande konstruktionen av kvinnligt företagande i hur de konstrueras i 

kontrast till det manliga som normen och stereotypen för företagande. 
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1. Inledning 

 

30,3 procent av landets företagare är kvinnor. Andelen har ökat med två 

procent sedan år 2005. Med den ökningstakten kommer det att ta 60 år 

innan Sveriges företagare omfattar lika många kvinnor som män 

(Göteborgsposten, 2015). 

 

Under ett flertal år har ett antal internationella och nationella satsningar genomförts i syfte att 

öka och gynna det kvinnliga företagandet (EU, 2015). I Sverige har det sedan 1990-talet bland 

annat satsats stora investeringar på både nationell, regional och lokal nivå för att öka kvinnligt 

företagande, vilka exempelvis har innefattat utbildningar, affärsrådgivning och mentorskap 

(Ahl, 2011:292-322). Men trots dessa internationella och nationella satsningar är kvinnor 

enligt statistik fortfarande underrepresenterade som företagare i jämförelse med män, inte 

bara i Sverige utan världen över (Kelley m.fl., 2013:42.44). 

 

I Sverige drivs endast 30,3 procent av företagen av kvinnor med en förväntad ökningstakt på 

endast två procent på en tioårsperiod (Göteborgsposten, 2015). Vad kan denna 

underrepresentation av kvinnligt företagande bero på? Och varför är ökningstakten så långsam 

trots de satsningar som har genomförts både på internationell och nationell nivå? En 

anledning kan tänkas bero på det sätt som kvinnliga företagare konstrueras och har 

konstruerats på.  Forskning rörande företagande påvisar att kvinnligt företagande ofta 

framställs utifrån en manlig norm, vilket har resulterat i att företagande även definieras som 

ett könsbestämt fenomen (Ahl, 2004:200-219). Med den utgångspunkten kan företagande 

antas vara en arena från vilken kvinnorna är utestängda eller har en begränsad tillgång till. 

Kan bilden av företagande som ett manligt fenomen således vara en orsak till den långsamma 

ökningstakten och underrepresentationen som kan tydas gällande kvinnligt företagande i 

Sverige? Enligt tidigare forskning bidrar denna konstruktion och vidmakthållande av 

företagande som ett manligt fenomen delvis till en signalerande bild av att kvinnligt 

företagande är av mindre betydelse och inte hör till vanligheten (Marlow & Swail 2013:88-91, 

Ahl, 2006:15-18, Hamilton, 2013:90-99). En kanal som kan tänkas bidra till den bild av 

företagande som signaleras är media, detta i och med dess centrala roll och påverkan till den 

allmänna uppfattningen. Media har bland annat möjligheten att påverka andelen kvinnliga 

företagare genom dess konstruktion av kvinnligt företagande som fenomen (Achtenhagen & 

Welter, 2011:774-781, Lundell Kroon, 2012:33-38). Media kan därmed ses som både ett 
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medel för- och ett hot mot målet att gynna kvinnligt företagande. Således anses medias 

konstruktion av kvinnligt företagande vara betydelsefullt att studera för att öka medvetenheten 

för den bild som signaleras ut (Achtenhagen & Welter, 2011:774-781, Lundell Kroon, 

2012:33-38).  

 

För att kunna studera medias konstruktion av kvinnligt företagande har en diskursanalytisk 

ansats valts, vilken lämpar sig väl vid studier som undersöker fall av kommunikation och 

sociala fenomen som konstruerat av- och i diskurser. Diskurser innebär i sammanhanget ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen, genom språket. Med andra ord studeras medias 

konstruktion av kvinnligt företagande genom analys av språket samt utifrån synsättet att 

diskurser skapar och ger den sociala världen sin mening. Men även att det är utifrån 

undersökning av diskurser som man kan tolka och förstå fenomen (Winther, Jorgensen & 

Philips, 2000:7-22). I syfte att undersöka och förstå den mediala diskursen kring kvinnligt 

företagande som fenomen valdes ett specifikt medie i form av tidningen “Eget Företag”. Valet 

baseras på att tidningen syftar till att vara en inspirationskälla för både blivande och 

verksamma företagare. Tidningen, vilken har publicerats sedan 1993 har således en viktig roll 

i den bild av företagande som framställs medialt. Detta i och med att tidningens innehåll till 

stor del består av artiklar som presenterar företagare och dess verksamheter. Men tidningen 

ses även som ett viktigt medie att undersöka då det är en källa dit företagare och personer 

intresserade av företagande vänder sig. Framförallt valdes tidningen som underlag då den 

sedan starten år 1993 i varje utgivet nummer genom intervjuer har presenterat kvinnligt 

företagande i sina artiklar. 

 

För att undersöka om det har skett förändringar i den mediala diskursen rörande kvinnligt 

företagande ansågs det även relevant att genomföra en jämförande studie med nedslag i två 

årtal. Detta då tidningen i mer än 20 års tid i sex-sju nummer per år presenterat och därmed 

bidragit till konstruktionen av kvinnligt företagande. Utifrån tidigast tillgängliga material där 

samtliga utgivna nummer gick att finna, resulterade nedslagsåren i 1995 och 2015.  Utifrån 

nedslagsåren har förändringar och mönster studerats i konstruktionen av kvinnligt 

företagande, samt resonemang förts kring “Eget Företags”s möjliga påverkan på andelen 

kvinnliga företag. Detta då media antas kunna vara både ett medel för- och hot mot målet att 

gynna kvinnligt företagande. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

I föreliggande studie har konstruktionen av kvinnligt företagande undersökts genom att 

identifiera de egenskaper, attribut och kvalitéer som normativt kopplas samman till genus i 

relation till företagande. Studien baseras på en jämförande analys genom att identifiera 

skillnader och likheter i konstruktionen av kvinnligt företagande, och vad som 

sammankopplas med kvinna i relation till företagade år 1995 och år 2015. Studien syftar 

således till att undersöka den mediala diskursen kring konstruktionen av kvinnligt företagande 

i ett medie mellan två årtal, vilket utgörs av tidningen “Eget Företag”. Studiens konkretiserade 

frågeställningar är således:  

 

 Hur har kvinnligt företagande konstruerats i tidningen “Eget Företag” år 1995 och år 

2015? 

 Vilka likheter och skillnader kan tydas i hur kvinnligt företagande har konstruerats i 

tidningen “Eget Företag” år 1995 och år 2015?  

 

1.3 Disposition och Läsanvisningar 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för diskursen om kvinnligt företagande samt 

medias möjliga påverkan på andelen kvinnliga företagare. Därefter presenteras även studiens 

syfte som sedermera konkretiseras i två frågeställningar. I nästkommande kapitel, det andra 

kapitlet, redovisas sedermera hur kvinnligt företagande har gestaltats i allmänhet och i media 

genom en presentation av kartlagd tidigare forskning rörande ämnet. Detta för att öka läsarens 

förståelse för konstruktionen av kvinnligt företagade. Men det är även av vikt för 

argumentation rörande studiens förankring i tidigare forskning och bidrag till forskningsfältet. 

I det tredje kapitlet, presenteras det teoretiska ramverket för studien samt diskursbegreppet 

och möjligheten att använda begreppet som teori. Det teoretiska ramverket består av 

Socialkonstruktivismens fyra premisser, teoretiska begrepp rörande genus och 

subjektspositioner. Därefter följer det fjärde kapitlet där diskursbegreppet och möjligheten 

att använda begreppet som metod presenteras. Ytterligare redogörs för det metodologiska 

tillvägagångssättet, analysverktygen samt studiens trovärdighet och äkthet. I kapitlet redogörs 

även för etiska aspekter och reflektioner. Det metodologiska tillvägagångssättet i studien 

bygger i synnerhet på det kritiska diskursanalytiska perspektivet och den tredimensionella 

modellen. Modellen kompletteras även av analysverktygen nodalpunkter och ekvivalenskedja. 
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I kapitel fem och sex innefattas själva stommen av studien, bland annat är det i det femte 

kapitlet som en presentation av empirin går att finna i form av resultat och analys. Där 

redogörs med andra ord för det material som ligger till grund för studien samt de analyser som 

har gjorts med hjälp av tidigare forskning och teorier. Studiens resultat och analys diskuteras 

och sammanfattas slutligen i det sjätte kapitlet. Diskussionen av resultat och analys sker i 

relation till både tidigare forskning, metod och teori. Kapitlet avslutas därefter med slutsatser 

och förslag till vidare studier inom ämnet.  

2.Tidigare forskning 

I detta kapitel av uppsatsen presenteras inledningsvis resultat från tidigare forskning relaterat 

till konstruktionen av kvinnligt företagande i ett större perspektiv. Valet baseras delvis på att 

forskningsfältet som i synnerhet berör konstruktionen av kvinnligt företagande i media inte är 

tillräckligt studerat. Men valet baseras även på att vi vill föra in forskningsresultat som berör 

konstruktionen av kvinnligt företagande i allmänhet, detta för att läsaren ska introduceras för 

existerande kunskap kring fenomenet kopplat till ett större perspektiv. För att sedermera på en 

mer detaljerad nivå beröra föreliggande studies forskningsämne, presenteras 

forskningsresultat som berör konstruktionen av kvinnligt företagande i media. Slutligen 

diskuteras även de luckor som existerar i forskningsfältet, vilket även ligger till grund för 

varför föreliggande studie är av intresse.   

 

2.1 Konstruktionen av kvinnligt företagande i ett större perspektiv 

I sin avhandling studerar Helen Ahl (2002) hur kvinnligt företagande konstrueras. Resultatet 

tyder på att artikelförfattarna i de studerade artiklarna, vilka innefattar avhandlingens material, 

utgår från antagandet att det existerar givna skillnader mellan män och kvinnor. Det 

presenteras bland annat att kvinnliga företagare oftast konstrueras i termer av “den goda 

modern”, vilket innebär att hon framställs som en bättre lyssnare och mer empatisk till 

skillnad från den hårdare okänsliga manliga företagaren (Ahl, 2002a:159-166) 

 

Ahl (2004) presenterar i en ytterligare studie resultat som tyder på att den forskning som 

bedrivits om kvinnligt företagande har skapat en klyfta mellan manligt och kvinnligt 

företagande. Ahl (2004) skriver att detta beror på att företagande definieras utifrån den 

manliga normen, vilket i sin tur leder till att företagande ses som ett könsbestämt fenomen 
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(Ahl, 2004:200-219). Detta konstateras även av Eleanor Hamilton (2013) som kommer fram 

till att företagandediskursen har skapats till något som anses vara maskulint. Resultatet 

påvisas då kvinnligt företagande presenteras i termer av dess olikhet relaterat till manligt 

företagande (Hamilton, 2013:90-99). 

 

Ahls (2006) forskningsresultatet tyder även på att konstruktionen av kvinnligt företagande kan 

återskapa idén om att kvinnligt företagande är av liten betydelse. Detta beskrivs ske genom att 

kvinnligt företagande alltid positioneras i förhållande till manligt (Ahl, 2006:15-18). Vidare 

presenterar Ahl (2002) forskningsresultat som tyder på att kvinnligt företagande konstrueras 

och porträtteras som svagt och i behov av mer hjälp, både via forskning och i praktiken. 

Orsakerna till att kvinnligt företagande konstrueras som svagare än manligt, är på grund av att 

de anses prestera på en lägre nivå i sin verksamhet mätt i storlek, lönsamhet och tillväxt då de 

bland annat oftare är benägna att starta och driva mindre företag än män (Ahl, 2002b:52-58). 

Även Susan Marlow och Janine Swail (2013) presenterar forskningsresultat som visar på hur 

samtida könsfördomar har lett till en kritik mot- och antaganden kring kvinnligt företagande 

som svagt och bristfälligt (Marlow & Swail, 2013:88-91).  

 

Den presenterade kartlagda tidigare forskning som berör temat “Konstruktion av kvinnligt 

företagande i ett större perspektiv” är av relevans för föreliggande studie då de behandlar hur 

kvinnligt företagande i allmänhet har konstruerats. Det presenterade forskningsresultaten har 

även varit betydelsefulla för studien då det behandlar hur kvinnligt företagande har 

konstruerats, som ett fenomen ställt i relation till manligt företagande. Detta resultat har 

därmed bidragit till en förförståelse för fenomenet och hur det bör studeras och förstås, i 

kontrast och relation till manligt företagande. Men forskningsresultaten har även förankrats i 

föreliggande studie då en ökad förståelse för diskursen kring företagande i allmänhet bör 

förstås i termer av att det är det manliga som är prototypen och normen.    

 

2.2 Konstruktionen av kvinnor och kvinnligt företagande i media 

I allmänhet tyder resultat hämtat från tidigare studier på att kvinnor i massmedier i lägre grad 

än män porträtteras utifrån yrkesroll. Kvinnor framställs i högre grad på ett privat plan där de 

beskrivs som mer passiva, mer omvårdande och måna om sitt utseende (Edström & Jacobson, 

1994:21-35). I ytterligare studier presenteras hur kvinnor konstrueras i massmedier som 

bärare av personliga erfarenheter och definierade utifrån sin familjesituation (Bromander, 



9 
 

2012:142-159). Likt tidigare presenterat forskningsresultat påvisar även Yvonne Hirdman 

(2010) att kvinnor i större utsträckning avbildas som mer passiva samt att dessa vanligtvis 

framställs som skojigare, annorlunda och mindre allvarliga än männen. Hirdman (2010) 

presenterar även att kvinnor porträtteras i bilder som vanligtvis är tagna ovanifrån, i högre 

grad anspelar på sexualitet och attraktionskraft samt ler eller skrattar på foton (Hirdman, 

2010:48-50).  

 

Vidare presenteras det i en studie gjord av Maria Edström (2006) att kvinnor i högre grad än 

män uppmärksammas i relation till utseende, kläder eller frisyr samt att dessa oftare än män 

enbart omnämns vid förnamn. Kvinnor tenderar även att oftare få intervjufrågor ställda till sig 

som riktar in sig på hur denne kombinerar sitt arbete och familjeliv (Edström, M 2006:203-

212). Ytterligare forskningsresultat som påvisar att kvinnor, när de framställs i media, alltid 

förhålls till sitt utseende. Kvinnan framställs även som en individ som istället för att se det 

ekonomiska som kapital snarare bör se de kroppsliga tillgångarna som kapital (Wolf, 

1992:13-14). Vidare påvisar även forskningsresultat hur kvinnor och män har konstruerats i 

media delvis har resulterat i att mannen ses som en naturlig norm medan kvinnan snarare 

behandlats som avvikande (Fejes Fred, 1992:9). 

 

I tidigare forskning undersöks närmare hur kvinnligt företagande har representerats och 

konstruerats i media och tidningsartiklar. I forskningsresultaten framkommer det att kvinnligt 

företagande ofta konstrueras enligt traditionella stereotyper och roller. Kvinnligt företagande 

problematiseras bland annat genom en beskrivning av att kvinnor ofta missgynnas genom sin 

dubbla börda i form av företag och familj. Resultatet tyder även på att tidningsartiklarna 

konstruerar kvinnligt företagande i relation till dominerande stereotypa könsroller. I artiklarna 

framgår det underförstått att kvinnor först och främst skall uppfylla sin traditionella roll som 

hemmafruar och mödrar och därefter starta företag. Vidare presenteras kvinnligt företagande i 

relation till sitt sociala och kulturella liv, vilket tenderar att försumma affärssidan 

(Achtenhagen & Welter, 2011:774-781). 

 

Ytterligare forskning baserad på ett 60-tal artiklar hämtade från svenska dagstidningar och 

tidsskrifter undersöker hur kvinnligt företagande har konstruerats i media (Lundell Kroon, 

2012:9-10). I rapporten presenteras en jämförande analys av hur kvinnligt företagande har 

gestalts i bild och text från år 2001 och 2011. Studien bygger även på intresset för huruvida 

massmedier kan ses som ett hinder eller en hjälpande hand i processen att få fler kvinnor att 
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vilja driva eget företag. (Lundell Kroon, 2012:5-6). Resultatet av rapporten tyder på att 

kvinnligt företagande framställs med en mer verksamhetsnära bild, där även saklig 

information om företaget, dess uppkomst och utveckling presenteras. Men i rapporten 

beskrivs det även att företagskvinnor i båda utgivningsåren beskrivs som starka, 

professionella och handlingskraftiga. De framställs även som viljestarka med höga ambitioner 

och kraft. Det presenteras även att när positiva egenskaperna väl lyfts fram i artiklarnas texter 

följs detta inte upp när de gestaltas i fotografier. I fotografierna förvandlas de kvinnliga 

företagarna till sympatiskt leende eller modellposerande kvinnor, som förvisso också råkar 

driva företag. Resultatet påvisar även att kvinnorna ständigt ställs i en diskussion kring sin 

könstillhörighet i relation till företagandet. I rapporten anses risken med denna typ av 

framställning vara att det kan leda till en påminnelse för läsaren om att kvinnligt företagande 

inte hör till det normala. Den förändring som presenteras existera mellan de två nedslagen 

2001 och 2011, är att personporträtt och ingående beskrivningar av hur företaget har växt 

fram år 2001 är mindre förekommande. Men att det år 2001 var vanligare att kvinnligt 

företagande vävdes samman med större sammanhang samt att relationer, familj och känsloliv 

i större utsträckning var mer integrerade delar än år 2011 (Lundell Kroon, 2012:33-38) 

 

Den presenterade kartlagda tidigare forskningen som istället berör temat “Konstruktionen av 

kvinnor och kvinnligt företagande i media” är av relevans för föreliggande studie. Detta då de 

mer precist behandlar konstruktionen av kvinnligt företagande i den kontext som vi ämnar 

studera. Forskningsresultaten tyder på att kvinnligt företagande konstrueras i enlighet med 

traditionella stereotyper och könsroller. Kvinnligt företagande problematiseras även genom att 

det konstrueras i kontrast till det manliga företagandet som norm, vilket utökar bilden av att 

det inte hör till det normala. Slutligen tyder även resultat från tidigare forskning på att 

kvinnligt företagande i större utsträckning konstrueras utifrån sitt kulturella och sociala liv än 

manligt företagande. De presenterade forskningsresultaten påvisar således en problematik 

kring den konstruktion som genom media presenteras, detta i och med dess möjliga roll att 

påverka andelen kvinnliga företagare genom just konstruktionen av kvinnligt företagande. 

Som tidigare nämnt har därmed media en stor påverkan gällande hur gemensamma system av 

normer och värderingar byggs upp. Forskningsresultaten är därmed förankrade i studien då 

det bidrar till ytterligare kunskap rörande kvinnligt företagande i relation till medial 

framställning.     
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2.3 Luckor i den tidigare forskningen 

Till skillnad från den tidigare forskning som har kartlagts har vi intresserat oss för en 

jämförande analys av konstruktionen av kvinnligt företagande. Detta baserat på material 

hämtat från två årtal med ett stort tidsspann mellan sig. I den tidigare forskningen innefattas 

endast ett exempel på studier som genomfört jämförelser i konstruktionen av kvinnligt 

företagande mellan två årtal, vilket vi därav anser tyder på att fältet bör utvidgas. Ingen av de 

kartlagda tidigare forskningarna har heller analyserat ett medie som riktar sig till en publik 

som innefattar blivande och etablerade företagare. Den tidigare forskningen bygger snarare på 

ett empiriskt material hämtat från tidningar i form av dags- och kvällspress. 

 

Valet för föreliggande studie föll således på att bedriva en jämförande analys av hur kvinnligt 

företagande har konstruerats i ett sådant medie mellan två årtal. Det medie som valdes var 

tidningen “Eget Företag”, vilken riktar sig till- samt har som syfte att inspirera blivande och 

verksamma företagare. Tidningen valdes även baserat på att det sedan uppstarten år 1993 har 

framställt kvinnligt företagande i samtliga utgivna nummer. Tidningen ses således som ett 

viktigt forum dit kvinnor intresserade av företagande kan vända sig för att stärka sin 

företagsidentitet. Därmed anses det även viktigt att förstå vilken bild som ges av kvinnligt 

företagande samt vilken typ av förebild som sänds ut. För att utvidga fältet genom att bedriva 

en jämförande analys i ett sådant forum valde vi ett årtal som var så nära tidningens 

uppstartsår som möjligt, vilket resulterade i året 1995. Detta då det var det tidigaste året där 

samtliga utgivna nummer fanns tillgängliga. Det andra årtalet, 2015, valdes då det var det 

sista årtalet som påträffades med samtliga utgivna nummer tillgängliga. 
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3.Teori  

Denna studie hänvisar till att genom ett diskursanalytiskt angreppssätt studera hur kvinnligt 

företagande har konstruerats år 1995 och år 2015 i tidningen “Eget Företag”. Det är således de 

likheter och skillnader i diskursen som sedermera kommer att analyseras med hjälp av en 

teoretisk referensram. Diskursanalytiska studier kan utgå- och baseras på olika analytiska 

perspektiv, utgångspunkten i denna studie är ett integrerat sådant. Ett integrerat perspektiv 

innebär att teorier har hämtats från skilda perspektiv i syfte att komplettera varandra. Därmed 

anses det fördelaktigt att först redogöra för de premisser som samtliga perspektiv ansluter sig 

till: det socialkonstruktivistiska synsättet på språket. Därefter redogörs för de valda teoretiska 

begreppen som studien vilar på.  

 

3.1 Socialkonstruktivismen  

Socialkonstruktivismen definieras som en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om 

kultur och samhälle, vilken är en grund som samtliga diskursanalytiska perspektiv vilar på. 

Studien utgår från de fyra premisser som Vivien Burr (2005:2) ställer upp, vilka anses binda 

ihop fältet. Genom att som teori använda socialkonstruktivismens premisser knyts inte endast 

vårt val av ett integrerat teoretiskt perspektiv samman. Premisserna har även använts som 

teoretiskt hjälpmedel vid analys av identifierade likheter och skillnader i konstruktionen av 

kvinnligt företagande år 1995 och 2015 i den mediala diskursen, detta sammankopplat till 

större sociala praktiker. Med hjälp av de fyra premisserna har således mönster och skillnader 

identifierats och analyserats i relation till sociala och kulturella sammanhang. Premisserna 

som teoretisk utgångspunkt har därmed använts för att öka vår förståelse för hur den 

samhälleliga kontexten under åren kan ha påverkat konstruktionen av kvinnligt företagande. 

De grundläggande premisserna som socialkonstruktivismen bygger på och som således även 

är teoretiska utgångspunkter i den föreliggande studien berör främst hur vår värld och 

verklighet bör betraktas. Verkligen skapas genom kategorier och kunskaper som inte bör ses 

som en spegelbild eller en naturlig sanning. Kategoriseringarna skapas genom kulturellt och 

historiskt präglade händelser och sociala interaktioner där gemensamma sanningar byggs upp 

vilka även leder konkreta sociala konsekvenser. Detta innebär att världsbilder och identiteter 

har varit annorlunda och kan reproduceras eller förändras över tid (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:11-12). För studien har detta inneburit att konstruktionen kvinnligt företagande 

och vad som sammankopplas till det har betraktats som möjligt förändring samt utifrån att 

konstruktionen av kvinnligt företagande inte bör ses som fast eller som en naturlig sanning.  
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De socialkonstruktivistiska premisserna har kombinerats med andra teoretiska begrepp som 

vilar på den socialkonstruktivistiska grunden. Detta då premisserna endast öppnar upp för en 

bred analys av fenomenet kopplat till större sociala och kulturella sammanhang (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). Med syfte att studera konstruktionen av kvinnligt 

företagande, dess skillnader och likheter mellan åren 1995 och 2015 krävdes således teorier 

som öppnar upp för- och tillåter koncentrerade analyser av fenomenet. 

Socialkonstruktivismen har således delvis kombinerats med teorier som berör genus. Detta 

med syfte att analysera kvinnligt företagande som konstruerat- av och i diskurser samt som ett 

fenomen kopplat till genus, då det studerats som konstruerat i kontrast till manligt 

företagande. De socialkonstruktivistiska premisserna har även kombinerats med teorier som 

berör subjektspositioner. Kombinationen möjliggjorde för analyser som berör de positioner 

som kvinnorna beskrivs anta i tidningen “Eget Företag”. Detta för att sedermera studera den 

identitet och konstruktion som byggts upp kring kvinnligt företagande i materialet med 

hänvisning till egenskaper, attribut och kvalitéer som kopplas samman med kvinna i relation 

till företagande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:21-22).  

 

3.2 Diskurs - som teori 

I avsnittet presenteras och beskrivs definitionen av diskurs som legat till grund för denna 

diskursanalytiska studie. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) kan diskursbegreppet 

användas som både teori och metod i en diskursanalytisk studie (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:7-18). Därmed redogör vi för begreppet diskurs som teori i detta avsnitt och 

presenterar sedermera begreppet diskurs som metod under metodavsnittet. 

 

Diskursbegreppet härstammar från lingvistiken och semiotiken men har under senare år blivit 

allt vanligare inom skilda forskningsdiscipliner. I uppsatsen har begreppet diskurs diskuterats 

och utgått från allmänna förklaringar och definitioner (Bergström & Boréus, 2012:22-24, 

135). I allmänhet definieras diskursbegreppet som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen) (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Det bestämda 

sättet att tala om och förstå världen på, eller utsnitt av världen, sker genom språket. Språket 

härleds inte endast till tal och skrift utan kan även vara förståelsen av rörlig och fast bild. 

Språkets roll har i denna studie dock endast härletts till skrift och analys av text. I en 

diskursanalys handlar det inte om att analysera verkligheten och sociala fenomen som en 

naturlig sanning utan snarare som något som är konstruerat av- och i diskurserna. Teoretiskt 
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närmar vi oss denna definition genom att studera kvinnligt företagande som konstruerat av 

och i diskurser, mer specifikt hur kvinnligt företagande har konstruerats i tidningen “Eget 

Företag” genom språket. Även Michel Foucault (1972) menar att det är diskurserna som har 

konstruerat den värld och den sanning vi lever i och att det således även är genom att studera 

diskurserna som vi kan tolka och förklara denna verklighet (Foucault, 1972:48-49, 102, 145). 

Detta konstateras även av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985) som anser att den 

sociala världen är en konstruktion av diskurserna samt att det är diskurserna som ger den 

sociala världen sin mening (Laclau & Mouffe, 1985:100-105). Identifiering av mönster och 

skillnader i materialen från år 1995 och år 2015 har således gjorts i syfte att undersöka hur 

kvinnligt företagande har konstruerats i den mediala diskursen. Detta för att sedermera 

möjliggöra för tolkning och förståelse av konstruktionens mening. Då diskurserna antas ha 

skapat och reproducerat den verklighet vi lever i antas även verkligheten kunna förändras och 

omformas med tiden genom förändringar i diskurser. Därmed har även konstruktionen av 

kvinnligt företagande studerats med två nedslag i årtalen 1995 och 2015 eftersom den mediala 

diskursen antas både ha kunnat reproducera och förändra konstruktionen av fenomenet 

kvinnligt företagande. Den teoretiska utgångspunkten gällande definitionen av diskurs har 

således varit utgångspunkten vid analys och förståelse för identifierade likheter och skillnader 

mellan åren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7-22). 

 

3.3 Genusvetenskapliga utgångspunkter 

Judith Butler (2005) beskriver att genus är en social konstruktion som skapas av människor 

genom beteende och språk. Genus är således någonting som vi själva skapar och reproducerar 

genom handlingar och kategoriseringar. Genom språket och upprepade handlingar blir således 

människan till som man eller kvinna. Detta grundar sig på att samhället är uppbyggt av 

könsnormativa strukturer (Butler, 2005:46-49.). När vi föds så blir vi antingen pojke eller 

flicka men skapas samtidigt i genusmarkeringar som säger oss vad som är man/maskulinitet 

och kvinna/femininitet (Butler, 2007:58,68). Genus är således uppbyggt i en dikotomi, man är 

med andra ord kvinna eller man. Genus kan enligt Butler (2007) inte sägas vara sanna eller 

verkliga men inte heller sägas vara falska eller inbillade. Dock anses genus ett agerande som 

upprepas och legitimeras och skapas genom kulturen och den sociala omvärlden har lärt oss 

(Butler, 2007:69,77). 
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Med utgångspunkt i Butlers synsätt på genus har analys av material genomförts i syfte att 

förstå hur kvinnligt företagande reproducerats och förändrats i diskursen genom 

iscensättningar av språkliga handlingar och kategoriseringar i tidningen “Eget Företag”. 

Enligt Butler (2007) förhåller sig människor genom strukturer till vad som anses normalt och 

icke normalt för manligt och kvinnligt enligt den samhälleliga normen. Det är först när 

kvinnan beter sig som vad som inom normen anses vara en kvinna, som hon blir “kvinna” och 

mannen blir “man” när han uppträder i den normativa rollen som man (Butler, 2007:50-55). 

Genom att vi likt Butler (2007) utgått från att genus är en normativ roll vi genom 

genusmarkeringar föds in i har även analyser förts gällande vad som enligt normen är 

kvinnligt i relation till företagande i tidningen “Eget Företag”. Utgångspunkten har därmed 

varit att även analysera konstruktionen av kvinnligt företagande och de egenskaper, attribut 

och kvalitéer som normativt kopplas samman till genus för kvinna i relation till företagande i 

tidningen årtal för årtal. Detta då utgångspunkten är att genus både kan reproduceras och 

förändras över tid. Därmed har även teorin öppnat upp för identifiering av skilda normer och 

mönster för vad kvinnligt företagande var år 1995 och vad det var år 2015, och således har 

även konstruktionen av kvinnligt företagande studerats på ett koncentrerat plan i en 

jämförande analys.  

 

För att vidga Butlers definition av begreppet genus har det teoretiska ramverket kombinerats 

med Yvonne Hirdmans (2007) teoretiska begrepp genusordningen. Kompletteringen baseras 

på att Butler till största del utgår från- och fokuserar på kön, sexualitet och det kroppsliga i 

sina teorier om genus. Hirdman (2007) menar att genusordningen är baserad på två skilda 

principer i form av isärhållande och hierarkisering. Isärhållandet i teorin definieras som ”ett 

mönster som föser in oss i kvinnofållor och mansfållor”. Isärhållandet mellan kvinnor och 

män sker således genom att genusordningen tvingar dessa att agera på skilda sätt som är 

förenliga med respektive genus. Om man därmed överträder gränserna för hur man för 

respektive genus bör bete sig förebrås denne således av omgivningen. En sådan förebråelse 

kan göra sig tydlig när kvinnor tar sig an ett stereotypt och traditionellt manligt yrke genom 

att dessa då framstår som avvikare. Sådana kvinnor som överträder gränserna framstår som 

avvikare då de därmed uppfattas som okvinnliga och onormala (Hirdman, 2007:13-14). Ett 

sådant synsätt på hur kvinnor kan konstrueras i relation till yrkesval har varit användbart i 

studien då företagande enligt tidigare forskning ses som ett traditionellt manligt yrke dit 

kvinnor har överträtt gränsen. De teoretiska begreppen och principerna som Hirdman (2007) 

ställer upp har även att varit användbart i föreliggande studie då de underlättat för förståelse 
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och analys av det empiriska materialet. Detta genom att studera kvinnligt företagande i 

kontrast till det manliga, vilket alltid är hur genus för kvinnligt och manligt skapas, i relation 

till varandra.  

 

I teorin beskrivs även isärhållandet mellan man och kvinna som ojämlikt då män i större 

utsträckning ges tillträde till arenor, till vilka kvinnor inte är betrodda. Arenorna, från vilka 

kvinnorna är utestängda, värderas som högre av samhället än de arenor som kvinnorna har 

tillträde till, vilket bidrar till hennes underordning. Med utgångspunkten att företagande antas 

vara en sådan arena har analys av konstruktionen av kvinnligt företagande genomförts i 

kontrast till manligt företagande. I den andra principen som Hirdman (2007) ställer upp, 

hierarkisering, beskrivs mannen även vara normen och prototypen för människan. Kvinnan 

jämförs alltid mot den manliga normen och prototypen och framställs därmed som undantaget 

(Hirdman, 2007:216-217). I och med detta har vidare analys förts kring kvinnligt företagande 

i kontrast till manligt företagande som norm och prototyp, i syfte att öka förståelsen för 

konstruktionen av kvinnligt företagande i tidningen ”Eget Företag”. 

 

3.4 Subjektspositioner 

I det diskurspsykologiska perspektivet ägnas stort fokus på hur identiteter uppstår, omformas 

och blir föremål för förhandlingar i sociala praktiker. Det diskurspsykologiska perspektivets 

syn på individen baseras på att “jaget” inte är en isolerad, autonom agent, och därmed inte 

innehar en fast identitet utan att dennes identiteter är diskursivt skapade (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000:105-107). Inom diskurser skapas även subjekt och subjektspositioner, vilka 

även de anses vara en del av en identitet.  

 

Enligt Laclau och Mouffe (1993) finns det alltid angivet i diskurserna vissa positioner som 

subjektet kan anta. Därmed beskrivs även subjektpositioner som en individs identitet i den 

kontext där denne befinner sig för tillfället. Att subjekt kan anta flera skilda positioner i 

diskurser innebär således att en individ kan bära flera identiteter som kan råka i konflikt med 

varandra (Laclau & Mouffe, 1993:105-106, 109-112) . Med hjälp av det teoretiska begreppet 

subjektspositioner har identiteter, i form av egenskaper, attribut och kvalitéer, som tillskrivits 

och konstruerats i relation till kvinnligt företagande i tidningen “Eget Företag” för respektive 

årtal studerats och analyserat. I och med att individer kan anta flera identiteter och 

subjektspositioner har även en analys gjorts där dessa sammankopplas i den givna kontexten. 
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När dessa identiteter och subjektspositioner fastställs underlättades även för en jämförelse 

mellan årtalen i form av likheter och skillnader. Processen varigenom en individ accepterar en 

position som diskursen konstruerat benämns som interpellation. När subjektet har antagit den 

roll vilken interpellationen har skapat har subjektet anslutit sig till en position som även knyts 

till diskursivt skapade förhållningsregler (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:21-22). Med 

andra ord knyts det alltid an vissa förväntningar till de positioner som subjektet antar. Då det 

kan knytas an skilda förväntningar till de olika positionerna antas även detta ligga till grund 

för konflikten som kan uppstå mellan subjektspositionerna (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:48-49). Genom att därmed även identifiera olika subjektspositioner som kvinnliga 

företagare antar i de olika årtalen har möjligheten för en jämförande analys av hur dessa 

positioner samsas med varandra kunnat bedrivas. Exempel på sådana subjektspositioner har 

varit mamma, sambo, kvinna och företagare. Genom en sådan jämförande analys har således 

både konflikter mellan- och förväntningar som knutits till de olika subjektspositionerna 

kartlagt och analyserats åren emellan. 

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis denna diskursanalytiska studies metodologiska 

ansats, material och urval. Sedermera redogörs även för analysverktygen, diskursbegreppet 

som metod samt de metodologiska begränsningar som metoden medför. Slutligen förs även en 

diskussion rörande studiens trovärdighet och äkthet samt de etiska aspekter som tagits hänsyn 

till. Studien har genomförts med hjälp av diskursanalytiska metoder och verktyg. De 

metodlogiska utgångspunkterna baseras på det kritiska diskursanalytiska perspektivet med 

fokus på Faircloughs perspektiv och den tredimensionella modellen. Diskursanalytiska 

verktyg hämtade från Laclau och Mouffe i form av nodalpunkter och ekvivalenskedja 

används även som komplement.  

 

4.1Material 

Andelen kvinnliga företagare antas kunna påverkas av det sätt som media konstruerar dessa. 

En positiv påverkan kan ske genom att media konstruerar kvinnligt företagande på ett 

inspirerande och förebildligt sätt. Exponering av kvinnligt företagande i media kan således ha 

en viktig roll gällande ett synliggörande av företagande och på så vis skapandet av förebilder, 

vilket i sin tur kan öka antalet kvinnliga företagare (Achtenhagen & Welter, 2011:774-

781,Lundell Kroon, 2012:33-38). Media har därmed ett stort inflytande i sin roll att skapa och 
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reproducera föreställningar om företagande, vilka ofta baseras på föreställningar och normer 

rörande kvinnor och män samt företagande som ett manligt fenomen. Således har materialet 

för studien hämtats från ett medie. Då en viktig del av analysen är att undersöka vad som sägs 

om- och hur kvinnligt företagande konstrueras ville vi reducera området media till ett material 

i form av en tidning som behandlar ämnet företagande på en detaljerad nivå. Med andra ord 

ansågs det intressant att studera hur kvinnligt företagande framställs i en kontext där det 

skrivs om företagande för målgruppen blivande och verkande företagare. Därmed föll valet på 

ett medie som även har möjlighet att genom sitt skrivande om företagande sätta ramar för vad 

företagande är och innebär. Sökningar resulterade slutligen i en tidning som utgör en 

koncentrerad del av en större diskurs som behandlar företagande: tidningen “Eget Företag”. 

Men framförallt valdes tidningen då den sedan starten år 1993 i varje utgivet nummer genom 

intervjuer har framställt och presenterat kvinnligt företagande i sina artiklar. Tidningen tycks 

därmed ha lagt ett värde i att presentera kvinnligt företagande för att nå sitt syfte: att inspirera 

blivande och verkande företagare. Då tidningen därmed i mer än 20 årstid i sex-sju nummer 

per år har framställt kvinnligt företagande ansågs den vara högst relevant som material för 

studiens syfte då den uppfyller de kriterier vi har eftersökt. Eftersom material från så tidigt 

som 1995 i tidningen “Eget Företag” gick att finna ansågs det även relevant att genomföra en 

jämförande studie i hur kvinnligt företagande har framställts mellan två årtal. Att göra en 

jämförande studie ansågs även vara av värde då vi har kunnat undersöka om det har skett en 

förändring i framställning av kvinnligt företagande. Vi har således kunnat undersöka hur en 

social konstruktion skapats, reproducerat och även varit i förhandling för omformning mellan 

två årtal. 

De begränsningar som dock följer av att välja tidningen “Eget Företag” som enda underlag för 

studien är att det endast kan säga något om konstruktionen av kvinnligt företagande i det 

specifika forumet under årtalen 1995 och 2015. En ytterligare begränsning existerar i den 

svårigheten att välja två årtal som befinner sig långt ifrån varandra för jämförande analys. 

Detta då journalister och redaktörer under förloppets gång kan ha bytts ut samt att målgrupp 

eller agenda kan ha förändrats, vilket i sig även kan vara underliggande faktorer för skillnader 

som definieras i materialet.  
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4.1.1 Urval 

För att kunna välja ett urval till studien som skulle baseras på nedslag i två årtal påbörjades en 

sökning efter utgivningsår med en så lång tidsperiod mellan som möjligt. Då studien ämnat att 

genomföra en jämförande analys ansågs ett långt tidsspann vara nödvändigt för att tydliga 

skillnader och likheter skulle kunna definieras och vara trovärdiga. Därmed har även en 

undersökning som berör om föreställningar och normer kring företagande har förändrats 

under en tjugoårsperiod genomförts. Rent praktiskt valdes de två årtalen ut beroende på att 

samtliga utgivna nummer var möjliga att tillgå.  

 

Vid sökning och insamling av urvalet, vilket skedde successivt innan analysens början, 

påträffades tidigt i processen samtliga nummer från år 2015. Dock var det inte möjligt att 

finna samtliga utgivna nummer från varken startåret 1993 eller 1994, vilket innebar att 

nästkommande år, 1995, blev ett självklart val. Detta då samtliga utgivna nummer från året 

fanns tillgängliga på biblioteket Carolina Redivia i Uppsala. Det empiriska materialet har 

således bestått av samtliga utgivna tidningsnummer från år 1995 och år 2015 där varje artikel 

som innefattar en beskrivning eller intervju med kvinnliga företagare har inkluderats. Från år 

1995 var urvalet således 16 artiklar och år 2015 har sammanslaget 14 artiklar insamlats av 

relevans för studien. Dessa 30 artiklar, vilka utgör föreliggande studies totala urval 

presenteras närmare i bilaga 1. Studiens empiriska material har inhämtats i fysisk form från 

Carolina Rediviva bibliotek i Uppsala och hittades via sökningar på libris.se. 

 

4.2 Metodologisk ansats 

Då studien har för avsikt att studera hur kvinnligt företagande har konstruerats i tidningen 

“Eget Företag”, är syftet således inte att verifiera eller falsifiera hypoteser. Därmed föll valet 

på att göra en diskursanalytisk studie med en kvalitativ utgångspunkt. Med en kvalitativ 

utgångspunkt genererades förståelse för fenomen på ett detaljerat och djupgående plan, vilket 

för studien inneburit en ökad förståelse för hur kvinnligt företagande har konstruerats i artiklar 

i tidningen “Eget Företag” under åren 1995 och 2015. Relationen mellan empiri och teori kan 

enligt Aspers (2011) uppfattas på två sätt, genom deduktion eller induktion. Eftersom 

angreppssätten deduktion och induktion är kopplade till teorin kommer således den roll som 

teorin spelar i studien bero på vilken ansats som väljs (Aspers, 2011:29). En tredje 

forskningsansats som beskrivs är den abduktiva ansatsen, vilken har inslag av både den 

induktiva och den deduktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg 2008:55). Genom att i 
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föreliggande studie ha utgått från den abduktiva ansatsen tilläts både nya insikter och 

iakttagelser under arbetets gång. Men utifrån en abduktiv ansats tilläts även en pendling 

mellan teori och empiri vilket resulterat i en ökad kunskap som växt fram under arbetets gång 

genom den processinriktade ansatsen (Alvesson & Sköldberg, 2008:50-70). I den abduktiva 

ansatsen har vi således arbetat reflexivt vilket medfört att resultat och slutsatser således är 

teoretiskt förankrade, vilket enligt Aspers (2011) är ett tillvägagångssätt som ökar studiens 

legitimitet och transparens (Aspers, 2011:97). 

4.3 Diskurs - som metod 

Som nämnt i det teoretiska avsnittet gällande diskurs som teori är utgångspunkten i studien att 

diskursbegreppet förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen) (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Språket i form av text och skrift härleds till 

det bestämda sättet att tala om och förstå världen. Fenomen ses således som konstruerat av- 

och i diskurserna, vilka ger världen sin mening (Laclau & Mouffe, 1985:100-105).  

 

Inom den diskursanalytiska ansatsen existerar ett antal differentierade perspektiv, vilket för 

denna studie i det metodologiska tillvägagångsättet främst har varit det kritiska 

diskursanalytiska perspektivet. Perspektivet har valts då det bygger på att sammanhanget inte 

bör sättas i parentes vid analys, vilket även i studien har ansetts vara en viktig aspekt för att få 

en förståelse för fenomenet förankrat i en kontext. Det kritiska diskursanalytiska perspektivet 

anses även vara bäst lämpat och användbart för studier där materialet är hämtat från medier, 

vilket ökat möjligheterna att studera mediet “Eget Företag” och dess språkliga konstruktion av 

kvinnligt företagande (Fairclough, 1995:54-65). Det kritiska diskursanalytiska perspektivet 

har även valts som utgångspunkt då perspektivet har kunnat appliceras i kombination med det 

teoretiska ramverket. Den kritiska diskursanalytiska tredimensionella modellen som använts 

som metod har bland annat sammankopplats med de socialkonstruktivistiska premisserna. 

Detta då en av de innefattande dimensionerna berör sociala praktiker, att empiri ska 

sammankopplas med större sammanhang, vilket socialkonstruktivismens premisser har givit 

teoretiska förklaringar till. Dimensionen om sociala praktiker har även förankrats i teorier om 

genus då även dessa berör sociala strukturer och normer som existerar i samhället, främst 

rörande manligt och kvinnligt. Även dimensionen som berör textnära analys har förankrats i 

det teoretiska ramverket i form av subjektspositioner. Detta då det möjliggjort för analys av de 

förväntningar och konflikter som existerar mellan de positioner som kvinnorna antar vilket 

synliggjorts genom analysverktygen ordval, etos, nodalpunkter och ekvivalenskedjor. 
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4.4Analysverktyg 

Det kritiska diskursanalytiska perspektivets tredimensionella modell har i studien varit en 

metodologisk utgångspunkt. Men modellen har även kombinerats med analysverktygen 

nodalpunkter och ekvivalenskedjor hämtade från Laclau & Mouffe (1985), vilka bland annat 

berör hur identitet kan skapas av och i diskurser. Kombinationen har delvis gjorts då den 

kritiska diskursanalysen anses ha svagast utvecklad förståelse för jaget och identiteten (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000:139). Men att kombinera med verktyg från Laclau och Mouffe 

(1985) ansågs även vara bra då den kritiska diskursanalysen och den tredimensionella 

modellen endast ser diskurser som uteslutande bestående av lingvistiska element. I motsats till 

den tolkningen införlivar Laclau och Mouffe även det icke-lingvistiska elementen vid analys 

med hjälp av analysverktygen nodalpunkter och ekvivalenskedjor (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000:72). Valet att blanda analysverktyg från skilda perspektiv i syfte att studera 

konstruktionen av kvinnligt företagande baserades således på att de ansågs komplettera 

varandra väl med hänvisning till deras skilda användningsområden. Den tredimensionella 

modellen hämtad från Fairclough erbjuder en konkret systematisk och lingvistisk 

verktygslåda medan analysverktyg hämtade från Laclau och Mouffe öppnar upp för icke-

lingvistiska element där dock färre konkreta redskap erbjuds (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000:139-140). 

4.4.1 Analysverktyg - Faircloughs tredimensionella modell 

Vid analys av det empiriska materialet har utgångspunkten främst varit Faircloughs perspektiv 

på det kritiska diskursanalytiska angreppssättet. Fairclough beskriver att varje språkbruk är en 

kommunikativ händelse vilken består av tre dimensioner, beskrivningen ligger till grund för 

hans tredimensionella modell, vilken även är utgångspunkten i föreliggande studie. Den första 

dimensionen i modellen består av analys av text, vilket härleds till både tal, skrift och bild 

eller en kombination av både språkligt och visuellt som analyseras genom att se till textens 

egenskaper (Fairclough, 1995*b:181-190). I vår studie är den språkliga utgångspunkten texten 

och dess egenskaper för att kunna analysera konstruktionen av kvinnligt företagande. 

Språkbruket består även av diskursiv praktik, vilket innefattar den andra dimensionen. 

Diskursiv praktik beskrivs som konsumtion och produktion av texter, med andra ord de 

konsumtions- och produktionsprocesser som är förbundna med texten som även analyseras i 

studien. Den tredje dimensionen som modellen består av är sociala praktiker, vilka beskrivs 

som den bredare sociala praktiken den kommunikativa händelsen är en del av. Således har 
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även kopplingar mellan analyser av det empiriska materialet och större sociala praktiker och 

sammanhang gjorts (Winter Jørgensen & Phillips, 2000:72-75).  

 

Den textnära analysen gjordes med hjälp av den analytiska ramen, vilken genomfördes i olika 

mindre steg. Först undersöktes materialets text på en generell nivå årtal för årtal, för att skapa 

en övergripande förståelse för artiklarnas innehåll. Överblicken syftade till att finna och 

utkristallisera övergripande teman i texten för att delvis skapa ordning och struktur i 

materialet. Utifrån de teman som definierats skedde sedermera en djupgående läsning av 

texterna där ytterligare nedbrytning av materialet skedde med hjälp av utvalda analysverktyg 

i  form av ordval, etos, nodalpunkter och ekvivalenskedjor. Genom att sedermera bedriva en 

textnära analys, där fokus inte endast låg på textens innehåll utan även dess struktur, 

identifierades därefter språkliga mönster och artiklarnas helhet synliggjordes (Fairclough, 

1995*a:187-188). Den textnära analysen genomfördes delvis med hjälp av analysverktygen 

ordval och etos, vilka är innefattande verktyg i den tredimensionella modellen. Etos syftar till 

hur språk konstruerar människors eller objekts identiteter, både medvetet och omedvetet 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000:87, Fairclough 1992:234-235). Etos i kombination med 

analys av ordval, vilka markerades kontinuerligt i artiklarna, var användbara i analysen då det 

möjliggjorde för analys av hur journalisterna i tidningen “Eget Företag” använder sig av språk 

vid konstruktion av kvinnligt företagande samt dess bidragande effekter på konstruktionen 

Genom att studera mönster och skillnader i ordval och etos i tidningen mellan åren 1995 och 

2015 analyserades konstruktionen av kvinnligt företagande närmare. 

 

I den tredimensionella modellen låg främsta fokus på den första dimensionen i form av 

textanalys för att delvis göra modellen hanterbar. Men även för att kritiska diskursanalyser till 

största delen består av- och poängterar vikten av den första dimensionen (Fairclough, 

1992:73-78). Även om den första dimensionen i modellen stod i fokus ansågs det även 

nödvändigt att placera in resultatet av den textnära nivån i en större kontext, vilket innebar att 

även den andra och tredje dimensionen i viss mån användes i studiens analys (Fairclough, 

1992:72). Med hjälp av identifierade kontexter utifrån den andra och tredje dimensionen 

genomfördes därmed kopplingar mellan det språkliga som urskilts i artiklarna från “Eget 

Företag” och övergripande tendenser och sociala praktiker i samhället. 
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4.4.2 Analysverktyg - Nodalpunkter och Ekvivalenskedjor 

För att studera konstruktionen av kvinnligt företagande i tidningen “Eget Företag” på en 

textnära nivå användes ytterligare två analysverktyg i syfte att studera ord och begrepp i 

relation till varandra. Genom att använda analysverktygen nodalpunkter och ekvivalenskedjor 

skapades möjligheten att komplettera den tredimensionella modellen så att en vidare textnära 

analys av det empiriska materialet kunde genomföras. Det var även utifrån och baserat på 

nodalpunkterna som de tidigare definierade övergripande teman som utkristalliserats under 

den generella genomgången av texten konkretiserades och fastställdes. En nodalpunkt 

beskrivs som ett centralt eller privilegierat tecken, kring vilken andra tecken får sin betydelse 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:33). I analysarbetet identifierades flera nodalpunkter i 

artiklarna i form av exempelvis: företagande, ekonomi, familjesituation och bransch. 

Identifieringen skedde både genom och under den generella och mer textnära genomgången 

av materialet. Genom att definiera och markera nodalpunkter i materialet belystes således 

centrala och viktiga moment för studien. Enligt Laclau och Mouffe (1985) består sådana 

moment av tecken som har satts i relation till nodalpunkterna, vilket leder till att 

nodalpunkterna fylls med information.  Detta innebär därmed att nodalpunkternas betydelse 

kan variera beroende på vilka tecken som centreras kring de (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:30-35). Därmed möjliggjordes för att finna både likheter och skillnader i den 

information som nodalpunkterna fylldes med och vilka tecken som centrerades kring de år 

1995 i jämförelse med år 2015.  

 

För att synliggöra hur diskursen om kvinnligt företagande struktureras användes som nämnt 

analysverktyget nodalpunkter. Därefter användes verktyget ekvivalenskedjor för att även 

skapa en bild av den process som skapar mening i diskursen. Detta genom att sammanlänka 

ord och begrepp som tycktes uttrycka en viss likhet eller samhörighet med varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:33). Sammanlänkningen av ord och begrepp knyts ihop till kedjor 

genom vilka det skapas en betydelse. Det är dessa kedjor som inom diskursanalysen kallas för 

ekvivalenskedjor, vilka skapas inom den diskursiva kontexten när tecken sätts i relation till 

andra tecken. Ett ord kan därmed inte förstås fullt ut om detta inte sätts i relation till andra. 

Kvinnligt företagande har därför inte förståtts om det inte satts i relation till andra ord och 

tecken. På så vis identifieras ekvivalenskedjor, genom att fastställa betydelsen av fenomen 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000:51-52). Analysverktyget ekvivalenskedja användes 

genom att binda de tecken och ord till varandra som knyts till var och en av nodalpunkterna 

och därmed har en samhörighet (Winter Jørgensen & Phillips, 2000:51-52). Ekvivalenskedjor 
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användes således för att synliggöra vilka mönster och tecken som identifieras kring kvinnligt 

företagande och de definierade nodalpunkterna i artiklarna från tidningen “Eget Företag” både 

år 1995 och år 2015. 

 

4.5 Metodologiska begränsningar 

I studier som bedrivs utifrån en diskursanalytisk ansats måste vissa antaganden om världen 

och fenomen först accepteras. I diskursanalytiska studier måste man som forskare acceptera 

att världen inte kan ses och inte ska avslöjas som en naturlig sanning utan snarare bör studeras 

som konstruerat av och i diskurser. En diskursanalytisk studie syftar således inte till att 

avslöja en sanning, eller att verifiera eller falsifiera hypoteser (Alvesson & Sköldberg, 

2008:235). Svårigheten med metoden kan även vara att definiera vad som är diskursivt och 

icke-diskursivt i material och hur diskursanalysen ska hantera icke-diskursiva kontexter 

(Bergström & Boréus, 2012:402-403). Därmed var det av vikt att vi tidigt i processen valde ut 

verktyg som tillät oss att ringa in innehållet i texterna. En diskursanalys kan även vara 

begränsad som metod i den mån att den ses som relativistisk. Detta då metoden kan uppfattas 

som att den snarare bygger på relativa sanningar och idéer och inte på faktiska sådana 

(Bergström & Boréus 2012:401). Därmed kan man inte heller i en diskursanalytisk studie 

redogöra för förklaringar kring fenomen i stort, vilket i denna studie har undvikits. Den 

diskursanalytiska ansatsens begränsningar ligger även i att man som forskare inte kan förstå 

eller säga något om hur personerna i artiklar eller kvinnor i allmänhet tänker kring hur 

kvinnligt företagande konstrueras. Då en diskursanalytisk ansats snarare lägger fokus på vad 

språket i texterna producerar och reproducerar är det centrala för studien att undersöka vad 

som konstrueras i artiklarna. Denna studie hänvisar därmed till att snarare öka förståelsen för 

hur konstruktionen kring kvinnligt företagande ser ut i den specifika kontexten “Eget 

Företag”. Vi har således inte heller försökt avslöja någon sanning rörande hur kvinnligt 

företagande i allmänhet ser ut eller framställs.  

 

 

 

 

 



25 
 

4.6 Trovärdighet och Äkthet 

I föreliggande studie har metodbegreppen trovärdighet och äkthet tagits i beaktande. I metod 

begreppet trovärdighet innefattas fyra olika kriterier i form av tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt potential att kunna styrka och konfirmera resultat (Bryman & Bell, 

2013:403-405). I syfte att uppnå tillförlitlighet och pålitlighet har därmed en tydlig 

redogörelse för- och presentation och argumentation av både material och urval genomförts. 

Även utdrag och exempel hämtade från det empiriska materialet som påvisar generella 

mönster som både är av vikt och representerar materialet som helhet presenteras kontinuerligt 

i studien. Sådana utdrag ökar tillförlitligheten och pålitligheten genom att påvisa och 

demonstrera för läsaren att tolkningar och analyser som förs inte är tagna ur luften. För att 

uppnå kriteriet överförbarhet har även forskningsfrågor som kan vara av relevans för annat 

empiriskt material och studier formulerats. Genom att basera arbetet på en abduktiv ansats har 

även det fjärde kriteriet uppfyllts. Detta då ansatsen underlättar för att inte riskera att föra in 

egna åsikter och värderingar i studien genom att resultat och slutsatser är teoretiskt förankrade 

(Aspers, 2011:97). Äkthet syftar till att bilden man ger av fenomenet i sin undersökning är 

rättvis (Bryman & Bell, 2013:403-405). Därmed är det i studier viktigt att det empiriska 

material som väljs ut tros vara av relevans för fenomenet som berörs, vilket argumenteras för i 

ovanstående avsnitt: material och urval. 

 

4.7 Etiska överväganden 

I forskning är det etiska kravet det viktigaste att ta hänsyn till (Aspers, 2007:112), argumentet 

ligger till grund för att valet att i denna diskursanalytiska studie föra en diskussion rörande 

etiska överväganden som kan tänkas ha spelat in i studien. I en diskursanalys kan det framstå 

som att forskaren tar kontroll över texterna som studeras genom att dennes subjektiva 

tolkningar och värderingar genom processen är bildande och påverkande faktorer. Genom 

reflexivitet i form av ökad självreflektion och medvetenhet för vilka risker värderingar kan 

föra med sig, kan vi som forskare förebygga sådan problematik. I föreliggande studie har vi 

arbetat reflexivit genom att sätta våra egna föreställningar och tankar rörande kvinnligt 

företagande åt sidan. Bland annat satte vi de föreställningar vi bar med oss sedan tidigare åt 

sidan, vilka berörde att konstruktionen av kvinnligt företagande år 2015 skulle vara mer 

fördelaktigt presenterat än år 1995. Detta främst genom att låta studien vara teoretiskt 

förankrad samt att i så stor mån som möjligt under den textnära analysen upprätthålla ett 

öppet förhållningssätt för andra möjliga utfall.  
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Det främsta tillvägagångsättet för att minska sådan skada och uppnå ett bra resultat enligt god 

etik är att vara medveten om den etiska aspekten genom att beröra punkten i sin forskning 

(Bryman, 2011:131-132). För att möjliggöra genomförande av studie enligt god etik berörs 

således punkten i föreliggande avsnitt. Detta främst utifrån en av Vetenskapsrådets 

grundläggande riktlinjer för etik i form av konfidentiell behandling av materialet 

(Vetenskapsrådet, 2011:12). Enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär konfidentiell behandling 

av material att information och identitet skyddas så att dessa inte görs tillgängliga eller 

avslöjas för obehöriga personer, något som ansågs mer uppnåbar än anonymitet med hänsyn 

till studiens krav. Kravet uppfylls genom valet att inte skriva ut namnen bakom utsagorna för 

att minska risken att hänga ut enskilda aktörer men även för att det inte ansågs vara väsentligt 

för analysen. Dock är det publicerat för allmänheten, vilket innebär att de med tillgång till 

denna studie har möjligt att söka upp vem som uttalat sig i utsagorna. Om materialet inte är 

känsligt eller enligt policys förbjudet att använda anses denna form av tillgång till materialet 

vara användbart för granskning som inte går emot de etiska aspekterna (Bryman, 2011:142). 

Genom att även öppet och noggrant redovisa för metoder i studien, resultat samt analys 

uppfylls även övriga etiska riktlinjer i processen (Vetenskapsrådet 2011:12). 

5. Resultat och Analys 

I kapitlet presenteras och analyseras utdrag som övergripande representerar det bearbetade 

empiriska materialet. Analysen är uppdelad i tre teman som identifierades under den textnära 

analysens gång. Studiens teman grundas främst på de huvudsakliga och starkast framträdande 

nodalpunkter och dess tillhörande ekvivalenskedjor som urskilts i materialet. Nodalpunkterna 

har med andra ord valts då de anses centrera diskursen om konstruktionen av kvinnligt 

företagande (Bergström & Boréus, 2012:367). Uppdelningen i form av teman baserade på 

nodalpunkterna syftar till att enklare bygga struktur och överskådlighet för läsaren. 

Inledningsvis presenteras en analys av material rörande uppstartsprocessen kopplat till 

kvinnligt företagande. Nästa tema behandlar kvinnligt företagande i relation till 

familjesituation. I det sista temat analyseras kvinnligt företagande i relation till bransch. I 

samtliga teman analyseras även skillnader och likheter mellan åren 1995 och 2015 i tidningen 

“Eget Företag” samt bygger på regelbunden återkoppling till studiens tidigare presenterade 

avsnitt om teori och tidigare forskning. Det empiriska materialet och analyser av materialet 

placeras även i relation till större sociala praktiker där diskussion om tidningens betydelse i en 

större kontext förs.  
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5.1 “På banken skrattade de åt mig” 

I artiklar från år 1995 i ”Eget Företag” knyts det kvinnliga företagandet an till aspekter 

rörande företagandets uppstartsfas. Vid textnära analys utifrån några av de identifierade 

nodalpunkterna har mönster utlästs i materialet. Utifrån sådana identifierade nodalpunkter i 

form av: företagare, företagande, ekonomi, finansiering och kvinna, tyder de identifierade 

mönstren på att det i artiklarna anses vara av vikt att ställa frågor till de kvinnliga företagarna 

som berör omsättning, vinst, lön, bank och lån när det kommer till uppstarten av företaget. 

När materialet berör sådana aspekter tenderar både journalisterna och de kvinnliga företagarna 

att beskriva en svårighet som existerar för kvinnliga företagare att få beviljade lån och 

ekonomiska resurser. Svårigheten beskrivs som medfört av att kvinnliga företagare oftast 

satsar försiktigt, vilket förklarar varför bankerna inte tycks ta deras ansökan om lån eller 

affärsidéer på allvar och därmed inte beviljar finansiella lån. I utdraget nedan exemplifieras 

bankens syn på kvinnligt företagande som oseriöst och försiktigt, som inte heller bör tas på 

allvar. 

 

Trots att Susanne var beredd att satsa 85 000 kr av sina egna pengar var 

det ingen bank som ställde upp. Därför kunde hon inte heller få något 

vanligt nyföretagarlån. - På banken skrattade de åt mig när jag berättade 

att jag ska bli bärgardrottningen i Sundsvall, säger trebarnsmamman X, 

21. Lösningen blev det nya företagarlånet för kvinnor (Eget Företag Nr 

1, 1995:30-31). 

 

I materialet kopplat till detta tema framkommer det att kvinnorna själva antar och accepterar 

olika positioner, bland annat identifieras kvinnorna anta positionerna: företagare och 

(blivande/sökande) låntagare. Enligt Laclau och Mouffe (1985) finns det alltid angivet i 

diskurserna vissa positioner som subjektet kan anta, vilket innebär att en individ kan anta flera 

olika subjektpositioner i en och samma kontext vilket påvisas i materialet (Winther Jørgensen 

På grund av att subjekt kan anta flera positioner i en och samma kontext kan dessa dock även 

råka i konflikt med varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:21-22). Utifrån att en sådan 

konflikt beskrivs kunna uppstå mellan olika positioner, kan man även förklara varför det i 

egenskap av kvinnlig företagare år 1995 är svårt att få beviljade lån och finansiella resurser. 

När kvinnorna antar positionerna företagare i kombination med (blivande/sökande) låntagare 

år 1995 råkar de med andra ord i konflikt med varandra. Det tycks inte vara förenligt att som 

‘“kvinna” och “företagare” även få tillgång till lån från banken och därmed anta positionen 

“låntagare”, vilket bland annat belyses i materialet genom bankens syn på kvinnliga 

företagare som oseriösa och försiktiga. Ytterligare material som påvisar en bild av det 
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kvinnliga företagandet som försiktigt och oförenligt med förtroendet från banker behandlar att 

kvinnliga företagare i regel beskrivs ha kvar sin vanliga anställning som skydd.  

 

-Men som egenföretagare har man ju inget skyddsnät, säger X. Det gör 

att jag som den försiktige generalen vill ha min anställning kvar (Eget 

Företag Nr 5, 1995:38-39).  

 

I materialet framkommer att många kvinnliga företagare inte vågar satsar fullt ut samt att de 

väljer att ha kvar sin anställning som trygghet. Detta i kombination med att kvinnligt 

företagande framställs som försiktigt påvisar att kvinnligt företagande även konstrueras som 

inte drivet. Detta framgår framförallt i materialet när de kvinnliga företagare som har en hög 

omsättning, tillgång till finansiella medel och hög vinst, problematiseras genom att både 

journalisterna och kvinnorna väljer att förringa framgången. Problematiken kan tydas genom 

ordval och formuleringar där kvinnorna ställer sig återhållsamt och försiktigt till företagets 

framgång, vinst och tillväxt. Men tolkas även som icke drivet då fokus inte läggs på företagets 

expandering.  

 

(...) men erkänner att hon nog hade kunnat vara en mera resultatinriktad 

chef. Jag är inte den tuffa företagsledaren som hela tiden sätter vinsten i 

centrum… Jag är glad så länge verksamheten går runt och ger ett hyggligt 

överskott (Eget Företag Nr 2, 1995:32-33).  

 

Jag har aldrig tänkt i banor att nu ska vi bli större och större utan att vi 

ska bli bättre och bättre (...) Det gynnade företaget och tillväxten. Men 

vår ambition har inte varit att vara störst utan hålla en hög kvalitet. Vi har 

tagit ett steg i taget och i vårt fall har det varit viktigt att inte växa 

snabbare än att vi har haft råd att betala investeringarna själva (Eget 

Företag Nr 6, 1995:56-57).  

 

Det kvinnliga företagandet framställs i tidningen “Eget Företag” år 1995 som försiktigt och 

icke drivet då kvinnliga företagare inte vågar satsa och inte lägger fokus på expandering och 

tillväxt. Det kvinnliga företagandet framställs även som oseriöst i termer av att det inte tas på 

allvar av större samhälleliga instanser. För att förstå detta måste det kvinnliga företagandet 

och de egenskaper som förknippas med det ställas i relation till det manliga företagandet. Det 

är först när man ställer det kvinnliga i kontrast med det manliga som man kan förstå hur de 

kvinnliga företagarnas identiteter skapas, detta då motsatser antas skapa identiteter. När 

mannen och kvinnan ställs i relation till varandra anses mannen vara normen och prototypen 

för människan, vilken kvinnan alltid jämförs mot (Hirdman, 2004:60). Det manliga 
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företagandet kan därmed tolkas som normen och prototypen. Enligt Hirdman (2007) existerar 

även ett isärhållande av man och kvinna där män ges tillträde till arenor där kvinnor inte är 

betrodda, vilket bidrar till deras underordning (Hirdman, 2007:13-14). Män antas därmed i 

sammanhanget ha det främsta tillträdet till arenan: Företagande, där de beskrivs som 

risktagande och seriöst. Detta medan kvinnan i kontrast ses som undantaget och underordnat i 

arenan, vilket resulterar i att det kvinnliga företagandet i motsats framställs som försiktigt, 

icke drivet och oseriöst. Denna analys kan även underbyggas av- och kopplas till tidigare 

forskning som har bedrivits där resultat tyder på att det existerar givna skillnader mellan män 

och kvinnor, samt att kvinnligt företagande alltid positioneras i förhållande till manligt 

företagande i form av underordning (Ahl, 2002a:159-166, 2006:15-18, Marlow & Swail, 

2013:88-91). När det kvinnliga företagandet positioneras i förhållande till manligt företagande 

konstrueras det som svagare då kvinnliga företagare anses prestera sämre, mätt i storlek, 

lönsamhet och tillväxt (Ahl, 2002b:52-58). 

 

Dock förefaller det inte bara vara på grund av att kvinnliga företagare tenderar att satsa 

försiktigt eller på grund av bankens syn på de som oseriösa som de sällan beviljas lån eller 

finansiella medel. Inte heller tycks detta vara den enda förklaringen till den identifierade 

konflikten mellan subjektspositionerna: kvinna, företagare och (blivande/sökande) låntagare. I 

artiklarna från år 1995 beskrivs det att kvinnliga företagare även har, till följd av att de 

vanligtvis väljer branscher som benämns som “kvinnobranscher”, svårt att formulera konkreta 

affärsidéer.  Något som resulterar i en ytterligare anledning för banken att tveka.  

 

Det handlar också om vilken bransch man väljer. Män väljer ofta 

branscher med “rejälare” produkter och maskiner. Kvinnor har svårare 

att formulera en konkret affärsidé. Detta innebär, i sin tur, att det kan bli 

problem med finansieringen och att bankerna tvekar när de ska ge 

check-krediter till företag som startas inom typiska 

“kvinnobranscherna” (Eget Företag Nr 5, 1995:36-37). 

 

När kvinnliga företagare beskrivs som dåliga på att formulera konkreta affärsidéer och som 

verkande i mindre lukrativa branscher, likt ovanstående utdrag exemplifierar, kan ytterligare 

kategoriseringar och tillskrivelser urskiljas i materialet. Med hjälp av att ställa 

beskrivningarna i relation till ett sammanhang, i detta fall i kontrast till manligt företagandet, 

konstrueras kvinnligt företagandet som oerfaret och icke lönsamt. Detta medan det manliga 

företagandet snarare anses vara erfaret och som verkande inom lukrativa branscher. Återigen 
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framställs det kvinnliga företagandet i kontrast till det manliga i form av en underordning och 

som avvikande från normen. Även i tidigare forskning gestaltas detta då resultat har påvisat 

hur samtida könsfördomar rörande män och kvinnor har lett till antagandet att kvinnors 

företagande är präglat av svaghet och brister (Marlow & Swail, 2013:88-91), vilket tydliggörs 

i materialet då det kvinnliga företagandet bland annat framställs som oerfaret och icke 

lönsamt.  

 

I “Eget Företag” år 2015 när analys av ordval som berör samma nodalpunkter som år 1995 i 

form av: ekonomi, kvinna och företagande och dess ekvivalenskedjor framgår inte ett lika 

tydligt fokus på de finansiella aspekterna vid uppstartsfasen. I artiklarna framkommer det inte 

i lika hög utsträckning hur verksamheterna finansierades vid uppstart och inte heller tycks 

journalisterna vara lika intresserade av företagens vinst, omsättning eller låntagande som år 

1995. Den ekonomiska aspekten lyfts således inte fram som primär vid uppstart, det läggs 

snarare ett större fokus på presentation av företagets historia samt hur affärsidéen har växt 

fram. 

 

-Men sedan så träffade jag en tjej som ville öppna ett hälsoställe. Vi 

skrev en affärsplan ihop, ordnade finansiering, och så i slutet av 2006 

öppnade vi vår första Blueberry-butik på Sibyllegatan i Stockholm 

(Eget Företag, Nr 2, 2015:13-16).  

 

-När idén om att starta appen kom övervägde X om hon skulle våga ta 

steget. I fem minuter ungefär. Sen bestämde hon sig för att köra och 

resultatet blev 10-Minute Baby á la Carte (Eget Företag Nr 3, 2015:50). 

 

År 1995 framställs det kvinnliga företagandet som försiktigt, återhållsamt, oerfaret, oseriöst 

och icke lönsamt. De kvinnliga företagarna år 1995 beskrivs som individer som inte vågar 

satsa fullt ut och inte heller öppet stoltserar med sin framgång och ett stort fokus på 

ekonomska aspekter läggs. Vid textnära analys av ordval i artiklarna från år 2015 skildras en 

motsatt bild. Det kvinnliga företagandet presenteras som sprunget av en övergripande tanke 

kring att den ekonomiska faktorn inte är särskilt betydande när det kommer till uppstartsfasen 

men inte heller när det kommer till driften av företaget.  

 

-Han sa att jag skulle testa, det värsta som kunde hända var att vi skulle 

förlora det kapital vi satsade. Vi satsade allt vi hade och visste inte om 

vi skulle få pengarna tillbaka. Skulle vi förlora allt är det ju bara att 

bygga upp det igen (Eget Företag Nr 6, 2015:16).  
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Det kvinnliga företagandet beskrivs även år 2015, i kontrast till år 1995, i termer av modigt 

och vågat när det kommer till att ta första steget till företagets uppstart. Det kvinnliga 

företagandet framställs därmed som mer riskfyllt än år 1995 i termer av att kvinnorna i större 

mån vågar satsa och inte lägger lika stor vikt vid de ekonomiska aspekterna vilket 

exemplifieras nedan. 

 

Mitt råd är att våga testa. Jag kan önska att jag hade vågat tidigare. 

Våga testa, våga be om hjälp, våga ta den där första kontakten, oavsett 

om det är med Nyföretagarcentrum eller Almi (...). Det är inte heller så 

dyrt som man tror att starta eget företag (Eget Företag Nr 3, 2015:66).   

 

-Var lite modig! Gör det bara, och gör det du är bra på. Funderar över 

vad det är du vill göra, egentligen. Följ din dröm! Jag väntade för länge, 

jag hann nästan bli 40 när jag startade det här (Eget Företag Nr 2, 

2015:61).   

 

Kopplat till större sociala praktiker kan denna framställning dock förklaras av att det år 2015 

inte är lika kostsamt att starta upp företag. Detta tack vare framväxten av sociala medier som 

marknadsföringskällor och e-handelsbutiker framför fysiska butiker. Men det kan även tänkas 

förklaras av att det i materialet år 2015 tydligare framgår att kvinnorna kan förlita sig på 

mannens inkomst och därmed har godare ekonomiska förutsättningar för att starta företag. I 

“Eget Företag” år 2015 framställs därmed även de kvinnliga företagarna i termer av att de 

ingår i ett normativt heterosexuellt parförhållande, där mannen står för majoriteten av 

familjens inkomster. De likheter som däremot kan tydas mellan konstruktionen av kvinnligt 

företagande år 1995 och 2015 i diskursen “Eget Företag” kan göras när det kommer till driften 

av företaget och vinsten. Både år 2015 och 1995 framställs kvinnorna som försiktiga i termer 

av att de inte lägger fokus på expandering och tillväxt. Kvinnligt företagande presenteras 

således i stor mån utifrån ett beroende, rent ekonomiskt, av en manlig partner. Det presenteras 

därmed även, likt år 1995, som försiktigt, svagt, mindre drivet och osjälvständigt. Fortfarande 

år 2015 i diskursen “Eget Företag” kan det med andra ord synliggöras hur företagande tillhör 

en manlig arena samt att kvinnligt företagande därmed presenteras i underordning och i 

kontrast till den manliga normen (Hirdman, 2004:60, 2007:13-14).  
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När subjekten i materialet identifierar sig som- och därmed antar positionerna “kvinna”, 

“företagare” och “låntagare” år 2015 kan med andra ord en viss förskjutning tydas i kontrast 

till år 1995. År 2015 kan inte en lika tydlig konflikt identifieras när subjektspositionerna 

kvinna och företagare kombineras med subjektspositionen låntagare. I “Eget Företag” år 2015 

är subjektspositionerna mer förenliga med varandra och tycks inte innehålla komponenter som 

krockar i lika stor mån som år 1995. Då subjektspositioner inte bör ses som autonoma eller 

fasta utan istället som diskursivt skapade och föremål för förhandlingar (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000:105-107), kan subjektspositionerna trots att de innefattas i samma medie i form 

av tidningen “Eget Företag” ändå vara föränderliga över tid, vilket synliggörs i materialet i 

form av en förskjutning. 

 

Genom att sammankoppla analyserna med större sociala praktiker möjliggörs för djupare 

förståelse för den förändring som har skett på tjugo år inom diskursen “Eget Företag”. Enligt 

socialkonstruktivismen bör inte våra världsbilder betraktas som spegelbilder av verkligheten 

”därute” utan bör snarare betraktas som en social konstruktion som för med sig konkreta 

sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). År 1995 antas en annan 

bild och syn på det kvinnliga företagandet ha förekommit i form av försiktigt, återhållsamt, 

oseriöst och oerfaret vilket kan tydas i materialet utifrån citat och samhälleliga åsikter från 

yttre faktorer och instanser. Kopplat till ett större sammanhang kan den bilden bero på att det 

år 1995 inte var lika vanligt att kvinnor startade eget företag. Detta framkommer i stora delar 

av materialet genom att kvinnligt företagande även konstrueras som svåråtkomligt, ovanligt 

och präglat av ekonomiska svårigheter. I kontrast synliggörs en differentierad bild och syn 

existera år 2015 gällande kvinnligt företagande. I tidningen “Eget Företag” år 2015 framställs 

snarare kvinnligt företagande som mer vanligt förekommande och lättuppnåeligt. I likhet med 

år 1995 kan dock en förminskning av det arbete som ligger bakom företagandet utläsas. År 

1995 synliggörs det genom citat och formuleringar i artiklarna medan det år 2015 snarare 

skildras genom att helt åsidosätta de ekonomiska och finansiella aspekterna. Ytterligare 

likheter går att finna i materialen från år 1995 och 2015 i termer av att det kvinnliga 

företagandet framställs utifrån en manlig norm och i kontrast till det manliga företagandet. 

Det resulterar således till att det kvinnliga företagandet i tidningen “Eget Företag” både år 

1995 och år 2015 framställs som svagt i jämförelse med den normativa bilden av företagande, 

som anses vara ett manligt fenomen. 
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5.2 Företagare och Förälder - går det ihop?  

Som tidigare nämnt har ett antal nodalpunkter urskilts i materialet hämtat från år 1995 i 

tidningen. Vid textnära analys med hänseende till delar av nodalpunkterna i form av: 

företagande, företagare, familj och dess innefattande ekvivalenskedjor kan det i artiklarna år 

1995 tydas en problematik. Materialet tyder på att det år 1995 existerade svårigheter gällande 

att driva ett eget företag i kombination med att ha barn i småbarnsåren. Det exemplifieras i 

texterna både i kvinnornas citat och journalisternas skildring av kvinnligt företagande och 

föräldraskap i kombination. Framförallt speglas problematiken i materialet när kvinnorna som 

subjekt antar vissa positioner i form av: “kvinna”, “företagare” och “förälder” som sedermera 

ställs i relation till varandra i diskursen ”Eget Företag”. 

 

Mamma och Företagare - går det ihop? - X är ett typexempel på en 

kvinnlig småföretagare - hon har inte möjlighet att ta ut sin 

föräldraledighet (...) Det är tack vare maken och mamman som X klarat 

av att kombinera rollen som småbarnsmamma och egen företagare 

(Eget Företag Nr 4, 1995:28-29) 

  

- Jag är på kliniken varje dag mellan 8 och 19 och åker sedan hem till 

min familj. Jag stortrivs som egen företagare och har inte ångrat mig, 

säger hon (Eget Företag Nr 1, 1995:41) 

 

En av artiklarna rubriceras exempelvis med frågan om det går ihop att vara både mamma och 

företagare. Enligt tidigare forskning är det vanligt att som kvinnlig företagare få liknande 

intervjufrågor, vilka ofta riktar in sig på hur kvinnan kombinerar sitt arbete och familjeliv 

(Edström, 2006:203-212). Frågeställningen besvaras sedermera under textens gång med ett 

nej genom att beskriva att kombinationen inte skulle ha varit möjlig utan hjälp från 

närstående. En sådan framställning tyder på att en konflikt mellan att som subjekt inta både 

positionen “mamma” och företagare”. I en given kontext kan individer anta flera positioner 

som därmed också kan råka i konflikt med varandra, likt påvisas i materialet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:21-22).  

 

Det målas även upp en skuldbeläggning kring de kvinnor som väljer att både vara förälder och 

företagare under småbarnsåren och en bild av att kvinnan egentligen bör välja antingen det 

ena eller det andra illustreras. En förklaring till denna illustration finns i kopplingar till teorin 

om subjektpositioner. Enligt Laclau & Mouffe orsakas nämligen konflikten mellan 

positionerna av de förväntningar som kopplas till var och en av dom (Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000:48-49). Med hjälp av kartlagda rubriksättningar och ordval i artiklarna från år 

1995 kopplade till nodalpunkterna speglas en bild av att subjektspositionen “förälder” i 

kombination med subjektspositionerna “kvinna” och “företagare” skapar en sådan konflikt på 

grund av de förväntningar som kopplas till positionerna. Till subjektspositionen “mamma” 

kan förväntningar i form av att det enligt normen år 1995 var kvinnorna som skulle ta det 

största ansvaret rörande barnpassning och föräldraledighet exempelvis utläsas. Medan det till 

subjektspositionen “företagare” i materialet kan utläsas att förväntningar på att mer tid ska 

avsättas, innefattande sena kvällar och många arbetsdagar i veckan, än vad som förväntas vid 

en vanlig anställning. Förväntningar som knyts till de olika subjektspositionerna år 1995, 

vilka främst berör det tidskrävande arbete som både föräldrarollen och företagande “kräver”, 

tycks därmed råka i konflikt med varandra. Underlag för att en sådan konflikt mellan 

positionerna år 1995 existerar gestaltas genomgående i materialet och exemplifieras bland 

annat genom att kvinnorna uttrycker att det är tack vare andra personer i sin närhet som 

kombinationen “förälder” och “företagare” har varit möjlig. Med andra ord tycks även 

kvinnorna vara medvetna om de förväntningar som ställs på de positioner de har antagit samt 

att det existerar en inneboende oförenlighet mellan dessa. De uttrycker medvetenheten delvis 

genom uttalanden likt ovanstående exempel, men de uttrycker även att det på bekostnad av tid 

med barnen har varit möjligt att driva eget företag under småbarnsåren. Att denna 

medvetenhet existerar kan i sin tur bero på och förklaras utifrån ett större sammanhang. 

Nedanstående utdrag exemplifierar en genomgående trend i materialet från år 1995 som tyder 

på att det på samhällelig nivå existerar en syn på hur kvinnor med barn och familj ska 

prioritera sin tid och sitt liv. Likt i tidigare forskning framgår det med andra ord underförstått 

att kvinnor först och främst skall uppfylla sin traditionella roll som mamma och i så fall sedan 

starta företag (Achtenhagen & Welter,2011:774-781). 

 

Trots lite tid med familjen väljer ändå dessa kvinnor att vara 

egenföretagare framför anställning (Eget Företag Nr 4, 1995:28) 

 

- På banken frågade de mer om hur jag skulle lösa barnpassningen än 

om min företagsidé (Eget företag Nr 1, 1995:31) 

 

Genom att använda den tredimensionella modellen hämtad från det kritiska diskursanalytiska 

perspektivet som metod kopplas ett större perspektiv, sociala praktiker och teori in i 

sammanhanget för djupare analys och förklaring. Därmed kan även en underliggande norm i 

samhället som tyder på att barnpassning och föräldraledighet i huvudsak var kvinnans uppgift 
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spåras i materialet från år 1995. Normen exemplifieras i materialet genom utdragen ovan. I 

utdragen synliggörs bland annat att banken primärt bryr sig om- och ifrågasätter hur den 

kvinnliga företagaren ska lösa barnpassningen. Det nämns även i en skuldbelagd ton att 

kvinnor trots mindre tid med barnen väljer att vara företagare framför en vanlig anställning. I 

resultat från tidigare forskning som undersöker konstruktionen av kvinnliga företagare i 

tidningar skildras även detta. I resultatet framgår det att kvinnliga företagare ofta konstrueras 

enligt traditionella stereotyper och roller. Det kvinnliga företagandet problematiseras bland 

annat genom en beskrivning av att kvinnor ofta missgynnas genom sin dubbla börda i form av 

företag och familj.  I artiklarna framgår det underförstått att kvinnor först och främst skall 

uppfylla sin traditionella roll som mödrar och sedan starta företag (Achtenhagen & Welter, 

2011:774-781), vilket även kan utläsas i materialet år 1995. 

 

Sammanfattningsvis skildras i materialet med hänseende till utvalda nodalpunkter från år 

1995 att det är kvinnors primära uppgift att avsätta sin tid till barnen och därmed med fördel 

ha en vanlig anställning, snarare än egen verksamhet för att sådan tid ska finnas tillgänglig. 

De ovanstående utdragen exemplifierar därmed förväntningar och normer som existerar på en 

samhällsnivå som tyder på vad som ansågs vara kvinnligt år 1995. Sådana former av 

förväntningar och normer bör enligt socialkonstruktivismen studeras som skapade av språket 

och i sociala interaktioner, vilka därmed både kan vara föränderliga eller upprätthållas i 

sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). Sådana förväntningar och 

normer som kopplas till kvinna/kvinnlighet år 1995 bör med andra ord förstås som diskursivt 

skapade och konstruerade och bör därmed inte heller tolkas som en definitiv sanning. De 

normer och förväntningar som ställs på subjektspositionerna “företagare” och “mamma” år 

1995 kan således delvis ses som bevarade genom historiska och kulturella sociala mönster och 

uppfattningar om att det är kvinnan som är primärt ansvarig för barnen leva kvar från förr. 

Förutom de aspekter som tidigare har diskuterats relaterat till nodalpunkterna företagande och 

familj är inte familjeaspekten i relation till företagande i övrigt särskilt påtagligt beskrivet. 

Genom att år 1995 i stor utsträckning utesluta familjeaspekten kopplat till kvinnligt 

företagande kan bilden utökas av att subjektspositionerna “företagare”, “förälder” och 

“kvinna” inte är förenliga med varandra.  
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År 2015 framträder företagandet i relation till familjesituation på ett differentierat sätt än år 

1995. När subjekten antar positionerna “företagare”, “kvinna” och “mamma” och ställs i 

relation till varandra uttrycks snarare en förenlighet. Detta på grund av att barnen och 

familjelivet ofta beskrivs ha varit en inspirationskälla och grund till företagandet. Detta 

synliggörs genom att mönster i artiklarna som tyder på att många av de företag som 

presenteras har startats upp i samband med föräldraledighet eller på grund av idéer rörande 

barnen har identifierats. 

    

X tycker att barn ska ha samma möjlighet som vuxna att njuta av goda 

smaker och fräscha råvaror. Under föräldraledigheten föddes idén till 

appen 10 Minute-Baby á La Carte, med syfte att visa föräldrar hur 

enkelt det är att laga egen mat till barnen (Eget Företag Nr 3, 2015:50).  

 

Jag fick idén under en bilresa hem från IKEA med familjen. Min 

tvåårige son hade fått en mjukglass som han började äta från botten, så 

att det droppade överallt. Så när vi kom hem började jag skissa på en 

silikon strut som skulle fungera som ett droppskydd, som gör att barnen 

inte kladdar så mycket (Eget Företag Nr 3, 2015:66)  

 

De förväntningar och förhållningsregler som är kopplade till subjektspositionerna i diskursen 

”Eget Företag” år 2015 tycks vara enklare att kombinera och kan i viss mån till och med vara 

bundna till varandra. I det första utdraget skildras detta genom att kvinnan kom på idén till sitt 

företag under sin föräldraledighet och i egenskap av förälder. I det andra utdraget synliggörs 

att sonen var inspirationskällan till produkten utifrån en personlig upplevelse som förälder. 

För att analysera och förklara detta har återigen metoden den tredimensionella modellen 

använts för att föra in större sociala praktiker i sammanhanget. Den gängse normen som 

identifierades år 1995 tydde på att företagande och föräldraskap inte bör kombineras om man 

är kvinna. Normer och förväntningar som ställs på subjektspositionerna “företagare”, 

“förälder” och “kvinna” tycks med andra ord i viss mån ha förändrats över tid till år 2015. I 

utdragen ovan som exemplifierar förändringen beskrivs hur föräldrarollen har varit en 

bidragande faktor till företagandet snarare än ett hinder för att starta upp verksamheten under 

småbarnsåren. Materialet tyder således på ett skifte där relationen mellan subjektspositionerna 

inte anses vara lika problematisk På en samhällsnivå år 2015 kan inte ett skuldbeläggande på 

kvinnor som kombinerar företagande och föräldraskap heller identifieras Kombinationen av 

subjektspositionerna framställs snarare som en fördel och styrka år 2015. Denna framställning 

och identifierade förändring kan dock kritiseras. År 2015 identifieras att företagande och 

föräldraskap inte hotar varandra i lika stor utsträckning som i materialet från år 1995. Men 
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däremot kombineras företagande och föräldraskap i högre utsträckning år 2015. En sådan 

skildring tyder på att det fortfarande existerar normer om att kvinnor har en tydligare koppling 

till- och ett större ansvar för barnen än männen. Detta synliggörs genom att barnen och 

föräldrarollen förs in som en naturlig del även i kvinnornas arbetsliv. Butler (2007) menar på 

att människor förhåller sig till samhälleliga normer för vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Sådana normer som talar om för människor hur man som kvinna och man förväntas 

bete sig i samhället föds man in i och speglas genom hela livet (Butler, 2007:50-55). Det är 

tydligt att kvinnorna i materialet följer rådande normer för hur man som kvinna i egenskap av 

förälder ska vara, vad man ska intressera sig för och hur man ska bete sig. Detta synliggörs 

genom att de odlar intressen som enligt samhället anses vara typiskt kvinnliga. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultat och analys av material hämtat från 1995 och 2015 med 

fokus på subjektspositionerna: företagare, företagande, kvinna och förälder på att både 

skillnader och likheter kan pekas ut i konstruktionen av kvinnligt företagande. År 1995 kan en 

konflikt och ett hot mellan subjektspositionerna utläsas, vilket tydliggör en problematik och 

oförenlighet vid kombination av dessa. Något som med hjälp av Laclau & Mouffes teori om 

subjektspositioner kan förklaras av oförenliga sociala förväntningar som har knutits till 

positionerna samt underliggande normer i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:21-

22). En skillnad och förändring som kan utläsas genom en jämförelse mellan åren är att det år 

2015 snarare än en konflikt mellan subjektspositionerna existerar en enighet, att de i större 

utsträckning är relaterade och kombinerade med varandra. I likhet med materialet från år 1995 

ses detta fortfarande som ett upprätthållande av könsrelaterade normer och strukturer där 

kvinnan anses ha ett självklart intresse och tid för barnen och sin mammaroll.  
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5.3 Inte vilken kvinna som helst - branschen i centrum 

Vid analys av artiklar från år 1995 i “Eget Företag” kan skilda presentationer av kvinnliga 

företagare utläsas beroende på inom vilket yrke eller bransch de är verksamma. När kvinnligt 

företagande bedrivs inom tjänste- och servicesektorn, vilket beskrivs som “traditionellt 

kvinnligt”, kan neutrala och sakliga presentationer av företagande och företagare utläsas. En 

neutral presentation innebär i sammanhanget att inga tydliga värderingar genom ordval, 

prefix, ifrågasättande eller tillskrivanden av egenskaper görs. Den text som presenteras är 

således faktabaserad och monoton. Nedan presenteras utdrag som exemplifierar hur artiklarna 

är utformade. Artiklarna berör främst en presentation av information rörande bakgrund, 

omsättning, antal anställda och priser men inget utöver detta går att utläsa.   

 

X lämnade på 1980-talet ett jobb som daghemsföreståndare i 

Stockholm och flyttade till Björnlunda mitt i Sörmland, där hon fick en 

halvtidstjänst på ett daghem i närheten (Eget Företag Nr 5, 1995:38-39).  

 

Hon är ensam ägare till firman som hon köpte 1991. Omsättningen har 

fördubblats till 700 000 dollar. Hon har ett 20 tal anställda. 

Lönesättningen är delvis provisionsbaserad. Kunden betalar mellan 50 

och 80 dollar för en ansiktsbehandling och 150-200 dollar för en 

heldags skönhetsvård (Eget Företag Nr 1, 1995:41).  

 

När kvinnligt företagande år 1995 däremot bedrivs inom branscher som inte faller under det 

“traditionellt kvinnliga” kan en differentierad bild utläsas. Utifrån vad som ekvivaleras kan 

analys som synliggör tydligare subjektiva presentationer tolkas. Denna tolkning bygger på 

identifierade prefix och ordval i de artiklar där kvinnor med “icke-traditionella” yrken 

gestaltas. Delvis genom identifierade prefix i form av “kvinnligt” framför ord så som företag 

eller humor för att på något sätt understryka att det särskiljer sig från det “vanliga”. Men även 

genom ordval i form av “stålkvinna” eller bärgardrottning” skapas och förstärks bilden av att 

de är verksamma inom vad som anses vara “icke-traditionellt” kvinnliga branscher. 

 

Styr företaget med kvinnlig humor (...) Humor och en ständigt 

pågående utbildningsprocess, det är ett par viktiga ingredienser för 

Dahls Patentbyrå, även kallad “den kvinnliga patentbyrån” (Eget 

Företag Nr 2, 1995:32-33) 

  

Bärgardrottningen bryter fördomarna. Man måste inte vara stark för att 

syssla med bilbärgning (...) Trebarnsmor bakom ratten (Eget Företag Nr 

1, 1995:31) 
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Stålkvinnan har hon kallats, Årets affärskvinna X, vd för företaget 

Daloc, som är marknadsledande på ståldörrar och 

skyddsrumskomponenter i Sverige. Här handlar det inte om någon 

amazon i riddarrustning, utan en ytterligt mjuk, behaglig, kvinnlig och 

tämligen ärtig dam (Eget Företag Nr 6 1995:56) 

 

Genom att dela in branscher i icke-kvinnliga och kvinnliga speglas således synen på vad en 

kvinna bör göra och inte bör göra, vilka typer av verksamheter de får bedriva och inte. Detta 

sker då ordval och prefix i sammanhanget pekar ut det kvinnliga företagandet inom “icke 

traditionellt” kvinnliga som svåråtkomligt eller extraordinärt. När kvinnliga företagare är 

verksamma inom branscher som tillskrivs som “icke traditionella” exempelvis bärgarfirmor 

eller stålföretag, målas dessa kvinnor ut som onormala, vilket även förstärker bilden av att de 

sticker ut och skiljer sig från “vanliga” kvinnor. När en kvinna tar sig an ett stereotypt och 

traditionellt manligt yrke framstår denna som en avvikare och upplevs som onormal och 

okvinnlig (Hirdman, 2007:13-14). Man kan med andra ord genom språk skapa den normativa 

rollen för hur man som kvinna bör bete sig, definiera vad som är kvinnligt och vad som anses 

vara okvinnligt (Butler, 2005:46-49). Sammankopplat till större sociala sammanhang kan 

därmed språket i form av specifika ordval, prefix och formuleringar förstärka och spegla 

bilden av de könsnormativa strukturer som existerade år 1995. Dock synliggörs inte endast 

särskiljandet mellan kvinnliga företagare och “vanliga” kvinnor genom ordval och prefix utan 

även utifrån kvinnornas egna uttalanden och journalisternas övriga presentationer i materialet. 

De kvinnliga företagarna skapar ett särskiljande genom att distansera sig från den “vanliga 

kvinnan” och den könsnormativa kvinnligheten, något som exemplifieras i utdragen nedan.  

 

-Jag har då aldrig försökt att spela karl, men heller inte fallit under 

någon slags fjompig kvinnlighet (Eget Företag Nr 2, 1995:33)  

 

-Därför att kvinnor är dåliga på att samarbeta. Män är bättre på att stötta 

varandra (...) och tillägger att “kvinnor är bra på att snacka skit” (Eget 

Företag Nr 5, 1995:37) 

 

Uttalandena speglar att det år 1995 råder en bild av vad som är kvinnligt, hur en kvinna ska 

vara, vilka personlighets drag de förknippas med och vilket typ av företagande de bör bedriva. 

Enligt Butler (2005) fastställs hur vi ska vara som kvinna och att vi ska vara kvinna genom 

språk och upprepade handlingar i samhället. Som kvinna tenderar man med andra ord att 

kopplas till olika faktorer som man på samhällelig nivå anser vara kvinnligt (Butler, 2005:46-

49) vilket skildras i materialet. I utdragen tydliggörs även att kvinnorna väljer att distansera 
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sig från den vanliga kvinnan genom att istället ifrågasätta en sådan könsnormativ kvinnlighet. 

Kvinnorna själva anser sig inte vara förknippade med normativt kvinnliga attribut och 

personlighetsdrag. Enligt socialkonstruktivismen byggs gemensamma sanningar upp i sociala 

interaktioner och processer. I dessa interaktioner och processer kämpar individer även om vad 

som är falskt och sant. Genom kvinnornas ifrågasättande av den könsnormativa kvinnligheten 

kämpar de om vad som är sant genom att påvisa att “sanningen” för kvinnlighet inte behöver 

vara definitiv. De påvisar att det kan existera andra versioner av vad kvinnlighet innebär. 

Vilket således även kan förklaras att våra synsätt och kunskap inte är spegelbilder av 

verkligheten ”därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:11-12). Vad som tillskrivs kvinnligt är således inte en sanning eller 

spegelbild av en verklighet utan snarare en produkt av hur vi har kategoriserat kvinna och 

man över tid i sociala interaktioner och processer. Detta kan även ses som en förklaring till 

varför journalisterna, förutom att använda tidigare nämnda ordval eller prefix, skapar en 

skiljelinje mellan kvinnliga företagare och kvinnor i allmänhet genom formuleringar och 

språkbruk. Journalisterna tycks inte heller anse att dessa kvinnliga företagare faller under 

normen för vad som är kvinnligt och vad det innebär att vara kvinna vilket exemplifieras i 

utdragen nedan.   

 

Men visst göms det stålnerver under ytan och skinnet på näsan är i allra 

högsta grad slitstarkt. Hon vet precis vad hon vill och kan svaret på de 

flesta frågor (...) X är inte vilken kvinna som helst utan årets 

affärskvinna med ståldörrar som specialitet (Eget Företag Nr 1, 

1995:56-57) 

 

Därmed är vi osökt inne på kvinnligt företagande. Juristyrket är av hävd 

ett ganska konservativt yrke och X är ensam tjej med tre killar (Eget 

Företag Nr 5, 1995:37)   

 

Slutligen kan även tolkningar av materialet skildras som tyder på att kvinnligt företagande i 

artiklar från år 1995 till stor del bygger på att kvinnorna antingen har ärvt företaget, har gått in 

i samma bransch som familjemedlemmar eller har flyttat till annan ort på grund av kärlek och 

därefter startat företag. Till stor del i artiklarna framstår det därmed som att företagandet inte 

är självvalt och inte grundas på eget initiativ, intressen eller drömmar. Det kvinnliga 

företagandet konstrueras snarare som drivet och influerat från annat håll vilket exemplifieras i 

nedanstående utdrag.  
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Egentligen hade jag tänkt att ta det lugnt under några år, men då pappa 

blev sjuk och inte orkade sköta tobaksbutiken var det ju inte så mycket 

att fundera på (Eget Företag Nr 4, 1995:28)  

 

(…) då hennes pappa X blev sjuk. Tillsammans med en kompanjon 

hade han år 1944 grundat familjeföretaget (...). Enda dottern - det fanns 

ingen son i familjen - blev tillfrågad om hon kunde tänka sig att gå in i 

firman (Eget Företag Nr 6, 1995:56) 

 

Vid bearbetning och analys av material från 2015 i “Eget Företag” påträffas både likheter och 

skillnader gentemot år 1995. År 2015 presenteras kvinnligt företagande relativt neutralt och 

sakligt rent journalistiskt, vilket även påträffades i delar av materialet från år 1995. Dock 

identifieras även skillnader mellan de två årtalen då det i andra delar av materialet år 1995 

innehöll ordval och prefix främst i rubriksättningar och ingresser som tydde på subjektiva 

presentationer av kvinnligt företagande. År 2015 synliggörs inte sådana subjektiva 

presentationer lika tydligt.  Rubriksättningar, ingresser, ordval och uteslutandet av prefixet 

“kvinnlig” år 2015 skapar snarare en mer könsneutral bild för läsaren där könsnormativa 

strukturer inte speglas i lika hög mån som i materialet från år 1995. Rubriksättningar och 

ingresser har utformats på så vis att man som läsare har svårt att uppfatta om det är en man 

eller kvinna som artikeln behandlar. 

 

Nytt krogkoncept i Sverige - Efter succén med finkrogen Bernhard 

Kök och Deli satsar krökarna Hallbäck & Sepehrazar på ett helt nytt 

restaurangkoncept som är inspirerat av e-handeln. - Du har hela 

restaurangens meny i din ficka tillgängligt när du vill (Eget Företag Nr 

1, 2015:45) 

 

Hantverksmässiga ostar från Småland - Det började med en artikel, 

som resulterade i en praktik på ett getostysteri. Där föddes idén och 

lusten. En avstickare till en musikutbildning och nu ett eget ysteri (Eget 

Företag Nr 7, 2015:26) 

 

Med hjälp av en textnära analys kunde ytterligare mönster kartläggas i texternas utformning 

vid presentation av företagare och företagande. Förutom att texterna är utformade neutralt och 

sakligt är det främst berättelsen bakom och berättelsen om företagaren och företaget som lyfts 

fram. Till skillnad från år 1995 ges det större utrymme för företagarna att själva uttala sig och 

berätta sina historia. Genomgående drag från artiklarna år 2015 är att läsaren ska få en bild av 

bakgrunden till idén och uppstarten av företaget utifrån företagarens personliga berättelser. År 

2015 till skillnad från år 1995 målas inte en lika tydlig bild upp av företagande som mestadels 
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en manlig arena. Begreppet företagare anses därmed inte i lika stor utsträckning vara 

stereotypt och traditionellt manligt. Det kan tydas genom det mer neutrala och sakliga 

språkbruket och framställningen av företagandet. Det används inte ordval eller prefix för att 

peka ut dessa kvinnor som onormala eller okvinnliga likt år 1995 (Hirdman, 2007:13-14).  

 

Jag har en passion för inredning och design och att inreda barnrum är så 

kul. Startskottet för miniroom.se var en speciell barnsäng i klassisk 

design - Jag ville ha sängen Juno till min första dotter, men den var inte 

så känd då och gick knappt att få tag på (...) Att det skulle bli en e-

handelsbutik och inte en fysisk butik var det ingen tvekan om. - När 

man är hemma med små barn har man inte tid att ta sig ut och handla, 

så jag handlade själv mycket på nätet (...) -Jag har aldrig jobbat så 

mycket som jag har gjort under de här två åren, men ändå känns det 

som om jag har slutat att jobba (Eget Företag Nr 6, 2015:16-18)  

 

För att göra berättelsen om Blueberry rättvisa behöver vi spola tillbaka 

bandet till 90-talet, där den har sin början. X hade läst hotell och 

restaurangprogrammet och arbetat några år i branschen när hon 

bestämde sig att läsa en fyraårig ekonomiutbildning i London, ett val 

som kom att bli starten på en fortsatt utlandsbaserad karriär i 

konsultbranschen (...) I början av 2006 var X tillbaka i Sverige utan att 

riktigt veta vad hon skulle göra. Hon läste en del kurser inom hälsovård 

och coaching (...) - Men sedan så träffade jag en tjej som ville öppna ett 

hälsoställe (Eget Företag Nr 2, 2015:14-16)  

 

Genom att fokusera på nodalpunkterna: kvinna, företagare, företagande och bransch och dess 

ekvivalenskedjor i artiklarna kan man utläsa att kvinnligt företagande år 2015 i stora drag 

bygger på företagarens egna intressen, fria val, behov och problemlösningar, vilket även 

exemplifieras i ovanstående utdrag. I det första utdraget bygger företaget på kvinnans passion 

för inredning och design samt på ett behov av en specifik barnsäng till sin dotter. I utdrag två 

bygger istället företagsidén på en problemlösning och ett behov av en saltvattentvål. I det sista 

utdraget har företaget startats upp inom kvinnans intresseområde nämligen hälsovård. Till 

skillnad från år 1995 då företagandet till stor del grundades på att verksamheten har gått i arv 

eller att man har startat upp företag inom samma bransch som familj och släkt baseras 

företagandet år 2015 i högre utsträckning på personliga intressen och privatliv vilket därmed 

speglar företagaren som individ på ett tydligare sätt. År 2015 kan tolkningar föras som tyder 

på att kvinnligt företagande målas upp som mer individualistiskt, vilket inte skildras år 1995. 

Men däremot illusteras det kvinnliga företagandet som ett företagande som bara bedrivs inom 

tjänste- och servicebranschen med ett stort fokus på kreativitet där företag inom mat och 
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hälsa, vård och design är överrepresenterat. Även företagande som har uppkommit under 

mammaledighet eller i samband med mammarollen överrepresenteras i materialet. En sådan 

illustration leder till att konstruktionen av kvinnligt företagandet som kan utläsas år 2015 bara 

blir representerat utifrån en viss typ av bransch medan företagandet år 1995 representeras 

utifrån olika branscher. Framställningen av kvinnligt företagande kan med andra ord tolkas ha 

förändrats mellan årtalen. År 2015 kan man tolka att företagande som fenomen har blivit mer 

könsneutralt och accepterat oberoende av kön. Men däremot skildras, som tidigare nämnt, 

endast ett typ av företagande kopplat till kvinnor där det kvinnliga företagandet i och med det 

framställs som typiskt könsnormativt. I det samhälle som existerar har en norm byggts kring 

vad och vilka intressen som anses vara typiskt kvinnligt. Detta har därmed fört med sig den 

konkreta konsekvensen att det är inom vissa särskilda branscher som kvinnor startar upp 

företag. Vilket således kan tolkas som att det kvinnliga företagandet bygger på att det fria 

valet är styrt samt att verksamheterna bygger på styrda drömmar och intressen i och med att 

kvinnorna följer de normer som råder. Det kvinnliga företagandet som gestaltas år 2015 

bygger på typiskt kvinnliga intresseområden i form av mat, vård, hälsa och design.  

 

Även i resultat från tidigare forskning tenderar tidningsartiklar att konstruera kvinnliga 

företagare i relation till dominerande stereotypa könsroller (Achtenhagen & Welter, 

2011:774-781). Detta synliggörs även i tidningen “Eget Företag” där det kvinnliga 

företagandet bygger på kvinnliga intressen och könsroller. De kvinnliga intresseområdena har 

skapats av ett isärhållande mellan könen som har lett till mönster, vilka föser in människor i 

kvinnofållor och mansfållor. Detta innebär att kvinnor och män hålls isär genom att 

genusordningen tvingar dem att agera på ett sätt som är förenligt med respektive genus 

(Hirdman, 2007:13-14). Kvinnorna i materialet styrs med andra ord av genusordningen och 

könsnormativa strukturer till att agera och intressera sig för det typiskt kvinnliga. Detta 

innebär att de omedvetet har styrts in i vissa specifika branscher som enligt normer är 

kvinnliga. Det kvinnliga företagandet kan således utifrån materialet tolkas som ett mer (styrt) 

individualistiskt företagande år 2015 gentemot år 1995. Tolkningen bygger på att kvinnorna 

år 2015 i högre utsträckning själva har valt att starta upp företag, valen har inte påverkats av 

någon annan i form av arv som år 1995. Men däremot framställs de kvinnligt företagande år 

2015 som mer styrt av- och bundet till genus och könsnormativa strukturer gällande vilka 

branscher som väljs. 
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6. Diskussion och Slutsats 

I föreliggande avsnitt förs diskussioner av resultatet kopplat till tidigare forskning, 

metodologiska utgångspunkter och teori, vilka sedermera mynnar ut i studiens slutsatser. 

Studien hänvisar till att utifrån en diskursanalys undersöka hur kvinnligt företagande har 

konstruerats i tidningen “Eget Företag”. Studien syftar även till att undersöka eventuella 

likheter och skillnader som existerar i den mediala diskursen mellan årtalen 1995 och 2015. 

De konkretiserade frågeställningar som har studerats är således: 

 

- Hur har kvinnligt företagande konstruerats i tidningen “Eget Företag” år 1995 och 

år 2015? 

- Vilka likheter och skillnader kan tydas i hur kvinnligt företagande har konstruerats 

i tidningen “Eget Företag” år 1995 och år 2015?  

 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 

I resultat och analys framkommer utifrån tidningen “Eget Företag” år 1995 en konflikt och 

oförenlighet när kvinnligt företagande ställs i relation till företagandets uppstartsfas. 

Oförenligheten antas ha sin förklaring i att skilda förväntningar kopplas till de olika 

subjektspositionerna: “kvinna”, “företagare” och (blivande/sökande) “låntagare”. Konflikten 

tyds i materialet då kvinnligt företagande konstrueras som försiktigt, återhållsamt, oseriöst 

och icke drivet. Likt resultat från tidigare forskning kan framställningen bero på att kvinnor 

alltid sätts i relation till manliga normer. När kvinnligt företagande därmed ställs i kontrast till 

manligt företagande konstrueras det som svagt och bristfälligt. Företagandet tolkas därmed i 

materialet år 1995 som en mansdominerad arena där kvinnor inte i lika stor utsträckning är 

betrodda, vilket bidrar till den underordning som kan utläsas i materialet. I resultat och analys 

utifrån tidningen “Eget Företag” år 2015 identifieras inte en lika tydlig konflikt. Förändringen 

tyder på att konflikten mellan subjektspositionerna inte är lika påtaglig år 2015 då kvinnligt 

företagandet snarare konstrueras som modigt, vågat och mer riskfyllt. Kopplat till teorin kan 

förändringen förklaras av att de förväntningar som knyts subjektspositioner inte bör ses som 

fasta utan snarare som föränderliga. I likhet med år 1995 kan det år 2015 i diskursen “Eget 

Företag” fastställas att företagande tillhör en manlig arena samt att kvinnligt företagande 

därmed presenteras i underordning och i kontrast till den manliga normen. 
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En konflikt i materialet från år 1995 kan tydas när kvinnorna som subjekt antar positionerna 

“mamma” och “företagare” i kombination, vilket delvis skildras genom en skuldbeläggning 

kring de kvinnor som väljer att vara både företagare och förälder. Förklaringen till konflikten 

som existerar kan tänkas bero på att de förväntningar som kopplas till var och en av 

subjektspositionerna är svårkombinerade. I materialet från år 2015 skildras en differentierad 

bild i och med att de förväntningar som är kopplade till subjektspositionerna år 2015 tycks 

vara enklare att kombinera och i viss mån till och med kan vara bundna till varandra. Detta 

synliggörs då barnen och familjelivet ofta beskrivs ha varit en inspirationskälla till 

företagandet. Dock existerar ändå en problematik i denna framställning av kvinnligt 

företagande, då föräldrarollen och företagande istället för att hota varandra snarare 

kombineras i högre utsträckning än år 1995. En sådan skildring tyder på att det fortfarande 

existerar normer som människor måste förhålla sig till gällande vad som anses vara manligt 

och kvinnligt. År 2015 kan med andra ord fortfarande ett upprätthållande av könsrelaterade 

normer och strukturer där kvinnan anses ha ett självklart intresse och tid för barnen och sin 

mammaroll utläsas.  

 

I resultat och analys av materialet hämtat från år 1995 kan skilda presentationer av kvinnligt 

företagande utläsas beroende på inom vilket yrke och bransch kvinnorna är verksamma. När 

kvinnorna bedriver verksamhet inom tjänste- och servicesektorn har neutrala och sakliga 

presentationer och framställningar synliggjorts. Medan när de är verksamma inom branscher 

som tillskrivs vara “icke traditionellt” kvinnliga förstärks bilden av att de skiljer sig från 

“vanliga” kvinnor och därmed upplevs som onormala och okvinnliga genom ordval och 

prefix. I tidningen “Eget Företag” från år 1995 förstärks därmed könsnormativa strukturer 

genom språket. År 2015 kan det i resultat och analys av materialet snarare utläsas att en mer 

könsneutral bild, där könsnormativa strukturer inte speglas i lika hög utsträckning, framställs 

då språkbruket är av annan karaktär. Skillnaden i materialen kan dock antas bero på att 

kvinnliga företagare som inte är verksamma inom “icke traditionella” branscher utesluts i 

tidningen. Det är endast en typ av kvinnligt företagandet som illustreras i materialet, vilket 

främst representeras av typiskt kvinnliga intresseområden i form av mat, vård, hälsa och 

design. Det kvinnliga företagandet som skildras i materialet framställs således utifrån 

könsnormativa strukturer då de tycks vara styrda mot branscher som anses vara förenligt med 

deras genus. 
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6.2 Diskussion i relation till tidigare forskning 

Studiens resultat och analys har förankring i den tidigare forskning som har kartlagts rörande 

kvinnligt företagande och hur fenomenet har konstruerats. Men intresset för studien väcktes 

även på grund av de luckor inom forskningsfältet som identifierades.  

 

I tidigare forskning beskrivs kvinnligt företagande i allmänhet som konstruerat i kontrast till 

det manliga företagande och utifrån att det existerar givna skillnader mellan män och kvinnor. 

Utifrån Ahl (2002, 2004) beskrivs att det skapats en klyfta mellan kvinnligt och manligt 

företagande. Det fastslås även i tidigare forskning att kvinnligt företagande konstrueras som 

underordnat samt att det därmed även konstrueras i termer av svagt och bristfälligt (Marlow & 

Swail, 2013:88-91). Även den mediala konstruktionen av kvinnligt företagande beskrivs ske i 

kontrast till manligt företagande samt utifrån traditionella könsroller, vilket späder på bilden 

av att kvinnligt företagande inte hör till det normala (Achtenhagen & Welter, 2011:774-781). 

Men forskningsresultaten påvisade även att kvinnligt företagande tenderar att konstrueras i 

relation till familj och känsloliv (Lundell Kroon, 2012:33-38). Sådana forskningsresultat har 

sammankopplats och använts i studien för att stärka resonemang och analyser som främst 

berör att kvinnligt företagande konstrueras utifrån en manlig norm samt som bundet till 

könsnormativa strukturer. Däremot har resultat och analys rörande skillnader och likheter i 

materialet i lika stor utsträckning förankrats i tidigare forskning då forskningsfältet saknar 

jämförande studier samt studier av material från ett medie likt “Eget Företag”, som riktar sig 

till företagare och blivande företagare. 

 

6.3 Diskussion i relation till metod 

Denna studie bygger på det diskursanalytiska perspektivet kring att det är diskursena som har 

konstruerat den sociala världen, samt att det är diskurserna som ger världen sin mening. Det är 

därmed genom att studera hur det språkliga i tidningen “Eget Företag” har konstruerat 

diskursen kring kvinnligt företagande som vi har skapat en förståelse för fenomenet och dess 

mening. Utgångspunkten har även tillåtit oss att studera fenomenet som möjligt för 

förändring, vilket resulterat i att även skillnader och likheter i konstruktionen har kunnat 

fångas.  
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Utifrån material och urval har konstruktionen av kvinnligt företagande i ett medie som riktar 

sig till företagare kunnat undersökas. Mediet som valdes var tidningen “Eget Företag”, vilket 

delvis valdes på grunderna att tidningen syftar till att inspirera blivande och verksamma 

företagare men framförallt för att kvinnligt företagande har gestaltas i varje utgivet nummer. 

Materialval och urval har även tillåtit oss att fånga skillnader och likheter i mediet då två årtal 

valts ut genom att delvis använda metoden jämförande analys. Då studien inte haft för avsikt 

att verifiera eller falsifiera hypoteser har den valda kvalitativa ansatsen istället tillåtit oss att 

generera en förståelse för konstruktionen av fenomenet. Genom att därefter komplettera det 

metodologiska tillvägagångssättet med en abduktiv ansats har även studiens transparens och 

legitimitet ökat. Detta då både resultat och analys av materialet är teoretiskt förankrade. 

Kombinationen av de diskursanalytiska verktygen: ordval, etos, nodalpunkter och 

ekvivalenskedjor tillät oss även att fånga språkliga mönster, utkristallisera övergripande 

teman samt kartlägga relationen mellan ord och begrepp i materialet. Detta för att sedermera 

kunna analysera konstruktionen av kvinnligt företagande år för år och därefter se till likheter 

och skillnader däremellan. Likheterna och skillnaderna i konstruktionen i form av de 

egenskaper, attribut och kvalitéer som kopplades till kvinnligt företagande analyserades 

sedermera utifrån det teoretiska ramverket. 

 

Genom att istället använda oss av en kvalitativ ansats som snarare utgår från etnografiska 

metoder och inte diskursanalytiska för att studera kvinnligt företagande skulle istället 

aktörernas, i detta fall kvinnornas, och deras egen bild och förståelse av fenomenet studeras. 

Således innebär detta istället att studien skulle bygga på förklaringar baserade på förståelse, 

och därmed i högre grad kunna ge svar på frågan varför konstruktionen av kvinnligt 

företagande ser ut som den gör (Aspers, 2011:37). Om studien däremot hade utgått från ett 

kvantitativt angreppssätt och därmed ett objektivistiskt synsätt på fenomen, skulle snarare 

studien byggt på metoder som innefattar hantering av statistisk data som syftar till att förkasta 

eller behålla hypoteser (Aspers, 2011:31). 
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6.4 Diskussion i relation till teori 

Det teoretiska ramverk som har legat till grund för studiens analys av det empiriska materialet 

har varit användbart på flera plan. Utifrån de socialkonstruktivistiska premisserna och det 

teoretiska begreppet diskurs, har analyser rörande konstruktionen av kvinnligt företagande 

bedrivits kopplat till större sociala praktiker och sammanhang. I materialet påvisas utifrån 

teorierna att tidningen “Eget Företag” konstruerar kvinnligt företagande utifrån sociala 

normer och uppfattningar som existerar i samhället och bryter således inte mot den kollektiva 

betydelsen och föreställningen av vad företagande anses vara. “Eget Företag” kan således ses 

som en del av en social praktik som i sitt sätt att konstruera kvinnligt företagande både 

återspeglar, bevarar och reproducerar sociala mönster och uppfattningar. Men ett försök till 

förändring av diskursen kring kvinnligt företagande kan även tydas i materialet år 2015 

genom ett undvikande av prefixet “kvinnlig” och ordval som på annat sätt utpekar kvinnligt 

företagande som onormalt och avvikande. Dock, som en konsekvens av att tidningen 

kategoriserar och konstruerar kvinnligt företagande utifrån en viss typ av bransch anser vi att 

detta försök till förändring inte lyckas. 

 

För att förstå vilka samhälleliga normer och uppfattningar som “Eget Företag” återspelar och 

bevarar, och på ett sätt försöker förändra, i sin konstruktion av kvinnligt företagande, har 

genusvetenskapliga teorier varit givande vid analys. De normer och uppfattningar som 

existerar kring företagande kan i materialet sammankopplas med genus och könsnormativitet. 

Detta påvisas då kvinnligt företagande har konstruerats i kontrast till det manliga företagandet 

som normen och stereotypen. I och med detta har företagandet konstruerats till en arena där 

kvinnor inte är betrodda och inte anses uppfylla de krav som ställs upp. Detta har i sin tur 

medfört att det kvinnliga företagandet i analys och resultat har konstruerats utifrån en 

underordning i form av svagt och bristfälligt i kontrast till det manliga. De skillnader som 

dock har pekats ut med hjälp av det teoretiska ramverket är att det år 1995 tydligare framgår 

att arenan tillhör mannen. Detta då de kvinnor som överträder gränsen till arenan tydligt 

utpekas som avvikande, onormala och okvinnliga. År 2015 har kvinnan fått mer tillgång till 

företagande som arena, vilket både har resulterat i- och kan utläsas då de inte pekas ut som 

onormala eller avvikande i samma mån som år 1995. En tydligare normalisering av att företag 

även kan bedrivas av kvinnor kan således påvisas år 2015. Hur kan man förstå en sådan 

förändring i den mediala diskursen kring företagande? I materialet skildras att kvinnorna år 

2015 har fått tillgång till företagande som arena, dock endast till den del som enligt normer 

innefattar specifikt kvinnliga branscher. Kvinnligt företagande konstrueras därmed år 2015 i 
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högre utsträckning som specificerade att bedriva företag inom vissa typer av branscher, det 

vill säga de “kvinnliga branscherna”. De ges därmed tillträde till arenan i större utsträckning 

än år 1994, men bara om de förhåller sig till könsnormativa strukturer och normer för vad som 

anses vara kvinnligt företagande.  

 

Att kvinnliga företagare år 2015 har fått större tillträde till arenan genom att inte pekas ut som 

avvikande och onormala kan vid första anblick tyda på en positiv förändring. Men vid vidare 

analys av materialet rörande föräldrarskap sammankopplat till teorin om subjektspositioner, 

kan ytterligare tecken på att kvinnligt företagande år 2015 i högre utsträckning är bundet till 

genus och könsnormativa strukturer påvisas. År 2015 konstrueras kvinnligt företagande som 

bundet till- och inspirerat av föräldrarlivet, vilket sammankopplat med de branscher som 

tillskrivs som kvinnliga tyder på att “Eget Företag” porträtterar en bild av vad kvinnlighet 

innebär och vilka intressen som hör därtill. Vi ställer oss således frågan vad en sådan 

förändring och konstruktion i tidningen “Eget Företag” kan innebära och resultera i, främst 

med tanke på att tidningens syfte är att inspirera blivande företagare? Framställningen kan 

utifrån resultat och analys kopplat till teorier leda till att tidningen är en reproducerande källa 

till könsnormativa strukturer och normer, inte bara kring diskursen om kvinnligt företagande 

utan även om kvinnlighet i allmänhet. Men tidningens konstruktion av kvinnlighet och 

kvinnligt företagande kan även spegla en bild av vår kulturella syn på vad kvinnlighet är och 

bör vara samt vilka intressen och attribut som kopplas dit. 
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6.5 Slutsats och förslag på vidare forskning 

Studiens resultat och analyser tyder på att det existerar både likheter och skillnader i 

konstruktionen av kvinnligt företagande mellan åren 1995 och 2015. År 1995 konstrueras 

kvinnligt företagande som inte betrott inom företagande som arena. Kopplat till teori om 

genus kan det förklaras av att företagande år 1995 ansågs vara ett manligt fenomen. Studien 

har visat på att när kvinnorna överträder gränser och går in på den manliga arenan därmed 

konstrueras som onormala och okvinnliga. År 2015 konstrueras kvinnligt företagande enbart 

utifrån en viss typ av bransch, inom normativt kvinnliga områden. En förändring påvisas i 

studien rörande diskursen kring företagande där kvinnor år 2015 i högre utsträckning är 

betrodda inom arenan. Resultatet skildrar dock att kvinnligt företagande endast är tilldelat en 

liten del av arenan. De likheter som således definierats i konstruktionen av kvinnligt 

företagande mellan åren är att kvinnligt företagande ställs i kontrast till det manliga 

företagandet, samt att det manliga företagandet fortfarande år 2015 ses som normen och 

stereotypen. Lyckas tidningen “Eget Företag” då genom sin reproduktion av normer samt 

konstruktion av företagande verkligen inspirera blivande kvinnliga företagare? 

 

I och med den centrala roll som media har i att påverka den allmänna uppfattningen och 

därmed andelen kvinnliga företagare kan media ses som både ett medel för- och ett hot mot 

målet att gynna kvinnligt företagande. När således ett medie som syftar till att nå ut till- och 

inspirera verksamma, men framförallt blivande företagare, normaliserar kvinnligt företagande 

som specificerat inom en viss typ av bransch, cementeras bilden av att kvinnor är tillåtna 

inom arenan, dock enbart inom en liten del. Om det endast är denna cementerade bild av 

kvinnligt företagande som gestaltas i medier som har möjligheten att synliggöra- och på ett 

förebildligt sätt inspirera till företagande, kan det bli svårt att nå målet att gynna och öka 

andelen kvinnliga företagare. Detta då ökningstaken kan bli svår att påverka om kvinnorna 

endast är tilldelade och får etableras inom en begränsad del av arenan. Men framförallt om  

endast kvinnliga förebilder inom just den delen av arenan porträtteras. Om andra delar av 

arenan skulle öppnas upp för kvinnor kanske det därmed inte skulle dröja 60 år innan Sveriges 

företagare omfattar lika många kvinnor som män. 
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Studiens slutsatser tyder på att kvinnligt företagande i stor mån har konstruerats som bundet 

till genus och könsnormativa strukturer samt i kontrast till det manliga som normen för 

företagande. Det skulle därmed vara av intresse att genomföra en jämförande i studie rörande 

konstruktionen av företagande mellan män och kvinnor i tidningen “Eget Företag”. Detta för 

att undersöka vilken bild som förmedlas av manligt företagande i samma medie och hur det 

relateras till det kvinnliga företagandet. Skulle männen få tillgång till den delen av arenan som 

nu blivit tilldelad kvinnorna? Eller måste de, likt kvinnorna, förhålla sig till vad som anses 

vara normativt manligt? En sådan forskning skulle antingen kunna bedrivas med material 

hämtat från enbart tidningen “Eget Företag” och därmed ställas i kontrast till vad som 

framgått i föreliggande studie. Men vidare forskning inom ämnet skulle även kunna bedrivas 

med hänvisning till material från ytterligare tidningar med samma syfte och målgrupp. Som 

tidigare nämnt är det även möjligt att genom andra forskningsmetoder i form av kvalitativ 

ansats med etnografiska metoder för att fånga kvinnornas egen bild av, och förståelse rörande 

konstruktionen av kvinnligt företagande. En sådan studie skulle kunna vara av relevans då den 

i högre mån även kan ge svar på varför den mediala konstruktionen av kvinnligt företagande 

ser ut som den gör. 
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Bilaga 1 - Analyserade Artiklar 

 

 

EGET FÖRETAG 1995  

- In som ett odjur ut som en skönhet (Nr 1. Ann Löfberg)  

- Kvinnliga företagare i blickfånget (Nr 1. Ann Löfberg) 

- Bärgardrottningen bryter fördomarna (Nr1. Olof Axelsson)  

- Styr företaget med kvinnlig humor (Nr 2. Fabian Af Petersens)  

- En bra företagsledare reder sig själv (Nr 3. Lena Glaser)  

- Utbildning gav utdelning (Nr 3. Ann Löfberg)   

-Mamma och företagare – går det ihop? (Nr 4. Ann Löfberg) 

- Företagsmamman hjälper kvinnliga företagare (Nr 5. Åsa Albinsson) 

- Juristen som servar kulturarbetarna (Nr 5. Åsa Albinsson) 

- Fritidsföretagandet på frammarsch (Nr 5. Bo Bengtsson) 

- Köttbullar till hemlängtande svenskar (Nr 5. Ann Löfberg) 

- Norrländsk blomsterprakt lockar turister till Hundtjärn (Nr 5. Ann Löfberg) 

- Före detta bankchef missnöjd med bankerna (Nr 5. Åsa Albinsson) 

- Bärkraftig idé skapades av ilska (Nr 6. Åsa Albinsson) 

- Entreprenör med Wallenberg som förebild (Nr 6. Mikael Svensson) 

- Järnvilja födde framgång för stålföretag (Nr 6. Ann Löfberg) 

 

EGET FÖRETAG 2015  

 

 

- Salta Entreprenörer på deltid (Nr 1. Helene Rothstein Sylvesten)  

 

- Nytt koncept i krogbranschen (Nr 1. Helene Rothstein Sylvesten)  

 

- Hälsosamt företagande (Nr 2. Max Doherty)  

 

- Rätt person på rätt plats (Nr 2. Helene Rothstein Sylvesten)  

 

- Tio minuter till middag (Nr 3. Maria Östlund) 

 

- Fem snabba med Sandra Jönsson (Nr 3. Max Doherty) 

 

- Valfri vård oavsett bakgrund (Nr 4. Helene Rothstein Sylvesten) 
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- Världen som arbetsplats (Nr 4. Okänd) 

 

- En barnsäng i dansk design blev startskottet för en framgångssaga (Nr 6. 

Maria Östlund)                                                                                        

  

- Hjälper tjejer att stå på egna ben (Nr 6. Okänd)’ 

 

- Entreprenör från 6 års ålder (Nr7. Maria Östlund) 

 

- Hon kläckte idén som utvecklades till en hel bransch (Nr 7. Maria Östlund) 

 

- Hantverksmässiga ostar från Småland (Nr 7. Okänd) 

  

- Kocken i klackar (Nr 7. Okänd)  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      
 


