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Förord 
Denna c-uppsats syfte består i att undersöka ifall kvinnan som är franchisetagare har 
samma bakgrund, behov och personliga egenskaper som kvinnan som är företagare. 
Arbetet utfördes under perioden 2004-03-22 – 2004-05-26 vid Avdelningen för 
Industriell Organisation vid Luleå Tekniska Universitet. Vi vill tacka vår handledare 
Håkan Ylinenpää som under uppsatsens gång gett oss mycket värdefulla råd och 
synpunkter samt lånat ut användbara böcker till oss. De synpunkter som vi fått av övriga 
studenter i vår seminariegrupp har också varit till stor hjälp och därför vill vi tacka även 
dem. Ett särskilt tack vill vi rikta till Terese Höggren på Fina Rum och Annika Olsson på 
Pentik som avsatt mycket tid till att svara på våra intervjufrågor. Slutligen vill vi tacka 
Jessica Johansson som lånade ut sin bärbara dator till oss när vi befann oss i en kritisk 
situation. 
 
Luleå, 26 maj 2004 
 
 
Anneli Johansson                      Ann-Sofie Sköld    
 
 
 

  



   
  
  
  
Sammanfattning 
Förändringstakten i samhället ökar dramatiskt och detta kan delvis förklaras av en ökad 
internationell konkurrens och stora förändringar inom teknologi och näringslivsstruktur.  
Detta har lett till att antalet företag ständigt ökar. Under senare tid har franchising blivit 
en alltmer populär företagsform jämfört med att vara egen företagare, särskilt bland 
kvinnor. Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för om kvinnan som är 
franchisetagare har liknande bakgrund, personliga egenskaper, behov och drivkrafter som 
kvinnan som är företagare. För att undersöka detta har vi gjort fallstudier av en kvinna 
som är företagare och av en kvinna som är franchisetagare. Primärdatan samlades in 
genom besöksintervjuer hos respektive kvinna. Slutsatserna blev bland annat att ingen av 
kvinnorna har haft någon närstående under uppväxten som varit entreprenör som kan ha 
påverkat dem till att ta steget in i företagsvärlden. Det framkom även att kvinnan som är 
företagare och kvinnan som är franchisetagare tycker att det är viktigt att tillhöra en 
grupp och detta tyder på att de båda har behov av relationer. Egenskaper som 
karaktäriserar båda typerna är att de har svårt för auktoriteter och svårt för att underordna 
sig vilket säger att de är ganska oberoende.  
 

  



   
  
  
  
Abstract 
The change rate in society is increasing dramatically and this can partially be explained 
by an increased international competition and big changes within technology and the 
structure of the business world. This means that the number of companies is growing 
constantly. Lately franchising has become a very popular form of company building 
compared to being a company owner, especially among women. The purpose of this 
essay was to increase the understanding for if a woman who is a franchisee has similar 
background, personality traits, needs and forces for change as a woman who is a 
company owner. To examine this we have performed case studies of a woman who is a 
company owner and of a woman who is a franchisee. The primary data was collected 
through interviews with each woman. Our findings were among others that none of the 
women have had an entrepreneur in her close environment that could have affected her to 
start her business. It also appeared that a woman who is a company owner and a woman 
who is a franchisee think that it is important to be a part of a group and this indicates that 
they both have a need for relations. Personality traits, which characterize both types, are 
that they have some problems with authorities and also have difficulties to submit to 
others, which implies that they are relatively independent.  
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1.  INLEDNING 
Vi har båda sedan tidigare haft tankar kring såväl eget företagande som franchiseformen 
och tyckte därför att det i vår C-uppsats var ett bra tillfälle att fördjupa oss i en 
frågeställning kring dessa närbesläktade företagsformer. Vi upptäckte också att det inte 
fanns särskilt uttömmande forskning om varför kvinnor väljer franchising samt om vilka 
behov och egenskaper dessa kvinnor har. Denna insikt gjorde att vårt intresse och vår 
iver ökade för att göra en studie i detta ämne. 

 

1.1  Bakgrund 
Tankegångarna och teorierna kring företagande och entreprenörskap har utvecklats under 
olika tidsperioder och under olika samhällsförutsättningar (Landström, 1999). På 
medeltiden användes termen entreprenör för att beskriva någon som ledde stora 
produktionsprojekt, som exempelvis kyrkor och slott (Hisrich & Brush, 1986, Landström 
1999). Vid 1700-talet sågs entreprenören enligt Hisrich & Brush som någon som ingick 
ett kontrakt med regeringen antingen för att utföra service eller för att tillgodose staten 
med viktiga produkter. På 1800-talet gjordes en skillnad på entreprenörer med kapital och 
de som behövde kapital och på 1900-talet sågs entreprenören från det ekonomiska 
perspektivet och inte från det kreativa och innovativa perspektivet (ibid.).  
 
Enligt Landström (1999) har Schumpeter (1946) gjort entreprenören till en central gestalt 
inom det ekonomiska tänkandet och det var också Schumpeter som utvecklade 
entreprenörsteorin. Denne såg entreprenören som en kreativ organisatör vars uppgift var 
att utveckla innovationer och skapa aktiviteter som leder till förändringar på marknaden 
(ibid.) Landström berättar att Kirzner (1973) företrädde human action traditionen med en 
syn på entreprenören som en alert vinst- och möjlighetssökare som identifierar 
ojämvikter och handlar på dessa. 
 
Enligt Axberg (1993) är franchising en förhållandevis ny företeelse i Norden. Franchising 
kom till Sverige i början av 1970-talet från USA i form av amerikanska affärskoncept, 
exempelvis McDonald´s, 7-Eleven, Avis med flera. Dessa spreds snabbt och 
symboliserade ”the american dream”, det vill säga att med lite pengar och mycket arbete 
kunna skapa sin egen framtid (ibid.). Dock menar Axberg att svenska företag som 
exempelvis Anticimex och Svenska Turistföreningen redan på tidigt 70-tal hade utvecklat 
liknande affärskoncept på egen hand utan att veta att det var franchising. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Förändringstakten i samhället ökar dramatiskt och detta kan delvis förklaras av en ökad 
internationell konkurrens och stora förändringar inom teknologi och näringslivsstruktur 
(Landström, 2000). Tonndorf (1985) menar att det faktum att framgång i företaget 
belönas med motsvarande inkomster samt att individen har en maximal handlingsfrihet 
gör att konceptet upplevs som en fördel av många. Företagandet erbjuder även en chans 
att utforska egna talanger och egen kreativitet. Den betydande kapitalinsatsen och de 
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stora affärsriskerna i företagandet är däremot något som upplevs negativt av många 
(ibid.). 
 
Franchising har under senare tid blivit en alltmer populär företagsform jämfört med att 
vara egen företagare. Detta kan bero på de fördelar som är förknippade med 
företagsformen, bland annat nämns att det oftast inte krävs någon bransch- eller 
yrkeserfarenhet samt att kapitalinsatsen är begränsad (Tonndorf, 1985). Enligt en nyligen 
presenterad undersökning om franchising som Svensk Handel och Svenska 
Franchiseföreningen är initiativtagare till, utgör franchising en stor del av svensk 
ekonomi (Svenska Franchiseföreningen, 2004). Undersökningen visar att 
franchiseverksamheten utgör fem procent av Sveriges BNP. Sveriges franchiseföretag 
omsätter knappt åttio miljarder kronor per år och har runt hundra tusen personer 
anställda. Trots att det är en populär företagsform finns det ett antal nackdelar med 
franchisesystemet och några av dessa är att franchisetagaren måste inordna sig i ett 
system, följa fastställda riktlinjer och instruktioner (Tonndorf, 1985 och Axberg, 1993). 
Dessutom säger Tonndorf att franchisetagaren måste acceptera insyn och kontroll samt 
att ett visst kapital erfordras. Ytterligare en nackdel är enligt Tonndorf och Axberg att 
franchisetagaren måste betala ersättning för system och tjänster.  
 
Elmlund (1998) och Hult (1996) anger att två av tio företagare i Sverige är kvinnor. Hult 
anser att talet i verkligheten är betydligt högre eftersom många kvinnor är delaktiga i sina 
mäns företag eller familjeföretag. Vidare säger hon att kvinnor ofta har en enskild firma 
som inte alltid kommit upp i den omsättning som krävs för att räknas med i statistiken. 
Tidigare forskning visar dock att kvinnor alltid har varit företagsamma, men det är först 
sedan år 1921 som kvinnor juridiskt sett kunnat bedriva företag officiellt (Holmquist och 
Sundin, 1999). Kvinnors företagande anses idag som ett snabbväxande fenomen och det 
kan bero på att de sektorer där kvinnor är verksamma har ökat och därför ökar även 
kvinnors andel totalt sett (Holmquist och Sundin, 2002). Av alla företagare i Sverige är 
tjugofem procent kvinnor, medan kvinnorna utgör trettiofyra procent av alla 
franchisetagare i Sverige (Svenska Franchiseföreningen, 2004). Detta tyder alltså på att 
kvinnor i större utsträckning föredrar franchisesystemet framför att vara företagare 
(ibid.).  
 
Halvarsson och Wennberg (1996) påpekar att forskning visar att kvinnor gärna vill 
utforma sin arbetssituation på ett annat sätt än män. Författarna menar att en vanlig, om 
än något överdriven, jämförelse är att säga att män tycker om att arbeta i hierarkier och 
kvinnor i nätverk. Franchiseformen innebär ett sorts nätverk och därför tror författarna att 
franchise är populärt bland kvinnor. Bernfeld (1998) säger att kvinnor attraheras av den 
relativt trygga miljö som franchisekonceptet innebär. Detta i kombination med 
möjligheten att utnyttja sina färdigheter i ett färdigutvecklat och utprovat affärskoncept 
med tillgång till ledarskapsträning och support bidrar till att kvinnor uppskattar 
franchiseformen. Med anledning av att det finns stora skillnader i företagsformernas 
struktur är det inte ovanligt att det i litteratur påstås att de individer som väljer respektive 
företagsform skiljer sig åt vad beträffar bakgrund, egenskaper, behov och drivkrafter. 
Axberg (1993) nämner bland annat att det är vanligt att franchisetagare kan underordna 
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sig och acceptera att andra kräver insyn medan Ahlén & Jonson (1982) och Landström 
(1999) uppger att en entreprenör har svårt att acceptera auktoriteter. 
 

1.3  Syfte  
Med ledning av problemdiskussionen har vi formulerat syftet med denna rapport. Syftet 
är att skapa en förståelse för om kvinnan som är franchisetagare har liknande bakgrund, 
personliga egenskaper och behov som kvinnan som är entreprenör. För att kunna uppfylla 
vårt syfte har vi ställt följande forskningsfrågor: 
 

 vilken bakgrund har kvinnan som är franchisetagare respektive företagare? 
 vilka behov och drivkrafter har kvinnan som är franchisetagare respektive 

företagare? 
 vilka personliga egenskaper har kvinnan som är franchisetagare respektive 

företagare? 
 

1.4 Begreppsbildning 
För att reda ut de begrepp vi kommer att använda oss av i rapporten redogör vi nedan för 
den innebörd vi i fortsättningen kommer att lägga i begreppen. 
 
Entreprenörskap/företagande 
Det som sker i små företag behöver inte vara särskilt entreprenöriellt eftersom det 
entreprenöriella, det innovativa och nyskapande, inte med automatik kännetecknar 
företagande (Holmquist och Sundin, 2002). En vanlig skillnad mellan entreprenörer och 
företagare är enligt dessa författare att företagaren är den som driver ett företag medan 
entreprenören är den som driver fram företaget. Trots att vi är medvetna om att det är en 
skillnad mellan entreprenörer och företagare sätter vi likhetstecken mellan dessa. Vi 
kommer att använda begreppen företagande och entreprenörskap i stort sett synonymt, i 
syfte att göra språket mer varierat.  
  
Även om många forskare har intresserat sig för entreprenörskap föreligger det inte någon 
enhetlighet av definitionen på entreprenörskap. Det finns alltså många definitioner och av 
alla dessa anser vi att följande definitioner bäst överensstämmer med den bild vi har av 
en företagare/entreprenör:  
 
”Entreprenörskap har att göra med att upptäcka nya affärsmöjligheter, organisera nödvändiga resurser, 
samt att exploatera affärsmöjligheter på marknaden” (Landström, 1999). 
 
”Entreprenören är en individ som startar nya företag, tar initiativ och även den risk som är förknippad 
med detta” (Landström, 1999). 
 
Franchising 
Enligt Axberg (1993) finns det ingen internationellt fastställd definition på franchising, 
dock har nationella definitioner etablerats och dessa har baserats på den definition som 

  3



   
 INLEDNING   

  
International Franchising Association (IFA) har utfärdat. Axberg och Tonndorf (1985) 
refererar till denna definition som lyder:  
 
”Ett franchisesystem utgör ett kontraktsbundet samarbete mellan en franchisegivare och en franchisetagare 
där franchisegivaren erbjuder eller är skyldig att vidmakthålla ett fortlöpande intresse i franchisetagarens 
företag på sådana områden som know-how och utbildning. Franchisetagaren bedriver sin verksamhet 
under ett namn, kännetecken och/eller arbetsprogram som ägs eller kontrolleras av franchisegivaren. 
Franchisetagaren förutsättes göra betydande investeringar i sitt företag”. 
 
Den svenska definitionen som Svenska Franchiseföreningen har utfärdat lyder som följer: 

 
”Franchising är ett linjärt system för marknadsföring av varor och/eller tjänster i vilket ett företag 
(tillverknings- och/eller grosshandelsenhet) genom kontrakt till sig knyter ett eller givetvis i allmänhet flera 
enskilt ägda företag, oftast detaljister, vilka utåt, mot kundkretsen, framträder enhetligt och som från det 
förstnämnda företaget mot ersättning erhåller varor och/eller tjänster i flera former. Det förstnämnda 
företaget kallas franchisegivare (franchisor), det senare franchisetagare( franchisees)” 

 
 

Behov och drivkrafter  
Nationalencyklopedin definierar behov som: 
 
”Begrepp som inom fysiologi och psykologi används för att förklara människors och djurs målinriktade 
beteende” 
 
Nationalencyklopedin definierar drivkrafter som:  
 
”Överfört om omständighet som främjar visst handlande” 
 
Då dessa begrepp i vardagligt språkbruk har en snarlik innebörd kommer vi i vår uppsats 
att betrakta dem som synonyma och använder dem båda för att variera språket. 
 

1.5  Avgränsningar 
I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till att studera företag inom inredningsbranschen 
och därmed har vi utelämnat övriga branscher. Vi har även valt att undersöka företag 
verksamma i Luleå kommun. Detta innebär att företag som är verksamma i andra 
kommuner inte innefattas av denna studie.  De företag vi har valt att koncentrera studien 
till ägs av kvinnor och därmed är inte företag ägda av män representerade. Vi har valt att 
studera företagarens respektive franchisetagarens behov av pengar, prestation, makt, 
oberoende, frihet, tillhörighet och kärlek, kontroll, ordning och reda, tydlighet, utmaning, 
status, självförverkligande, trygghet och kreativitet. Vidare har vi avgränsat studien till att 
undersöka deras behov av att kombinera arbete med privatliv samt att utföra 
betydelsefulla uppgifter. En del övriga behov som inte är relevanta för att uppnå vårt 
syfte kommer vi ändå i vårt teorikapitel att beskriva kortfattat för att läsaren ska förstå 
sammanhanget.  
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2.  TEORI 
I detta kapitel kommer vi att belysa de teorier vi anser är relevanta för att uppnå vårt 
syfte med vår studie. 
 

2.1  ERG-teori 
Motivationsforskaren, C. P. Alderfer, har utarbetat en behovsgruppering som benämns 
ERG-teorin (Robbins, 2001, Rubenowitz, 1978). Denna är en omarbetning av 
motivationsforskaren Maslows behovshierarki (ibid.). Maslow menar enligt författarna att 
det finns en behovshierarki bestående av fem nivåer vilka är fysiologiska behov, 
trygghetsbehov, tillhörighets- och kärleksbehov, uppskattningsbehov och behov av 
självförverkligande. Maslow säger att allteftersom individen mognar sker en gradvis 
utveckling av de behov denne strävar efter att tillfredställa (Rubenowitz, 1978). När en 
individ väl gått vidare från en lägre nivå till en högre, upplevs de lägre behoven som 
mindre betydelsefulla (ibid.). Till skillnad från Maslow indelar Alderfer behoven i tre 
grupper där den första benämns som existensbehov (Robbins, 2001, Rubenowitz, 1978). 
Detta inkluderar de basbehov en människa behöver för att leva, till exempel mat, dryck 
och tak över huvudet (ibid.). Enligt författarna kallar Alderfer den andra gruppen för 
relationsbehov, vilket innefattar bland annat behov av beskydd samt ordning och gränser, 
behov av att tillhöra en grupp och ha nära relationer. Vidare ingår i detta relationsbehov 
även en sund självkänsla som bottnar i en önskan om att uträtta något och att vara 
kompetent inom något område. Relationsbehovet innebär också en önskan om att skapa 
och behålla viktiga och nära relationer (ibid.). Den sista behovsgruppen kallar Alderfer 
jagbehov enligt Rubenowitz översättning medan Robbins använder det engelska ordet 
growth needs.  Detta behov innefattar behov av självförverkligande, som innebär att 
individen har behov av att skapa, utvecklas och känna egenvärde (Robbins, 2001, 
Rubenowitz, 1978). Individen vill uppnå det denne anser sig vara kapabel att uppnå 
(Rubenowitz, 1978). 
 
Enligt Robbins (2001) skiljer sig Alderfers ERG-teori från Maslows behovshierarki på 
det sättet att mer än ett behov kan vara verksamt samtidigt. Till skillnad från Maslow 
menar Alderfer alltså att det inte finns någon strikt stegvis utveckling utan att en person 
kan arbeta med att tillfredställa sitt självförverkligande fastän inte till exempel trygghets- 
och relationsbehovet är tillfredställt (ibid.). Enligt Robbins menar Alderfer även att 
personen kan sträva efter att tillfredställa alla tre behoven samtidigt. Dessutom kan 
personen vid ett misslyckande av att uppnå ett behov uppleva frustration, vilket i sin tur 
kan leda till en strävan mot lägre otillfredsställda behov.  
 

2.2  McClellands behovsteori 
Denna teori utvecklades år 1961 av David McClelland och dennes medarbetare. I denna 
behovsteori läggs fokus på tre olika behov, vilka är prestation, makt och relationer 
(Landström, 2000, Robbins, 2001).  
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Det första behovet, behov av prestation (need for achievement), beskrivs som människors 
strävan efter den utmaning eller den tillfredställelse som själva uppgiften medför snarare 
än olika belöningar som kan vara kopplat till prestationsmotivet (Landström 2000, 
Robbins, 2001). Individer med detta behov har en önskan om att göra saker bättre och 
mer effektivt än det tidigare har gjorts (Robbins, 2001). Individer med ett stort behov av 
prestation skiljer sig från andra individer eftersom de söker sig till situationer där de får 
personligt ansvar för att finna lösningar på problem (Robbins, 2001, Landström 2000). 
Människor med ovan nämnda behov vill också få snabb feedback på sin prestation så att 
de snabbt kan avgöra om de uppfyller de mål de hade för avsikt att nå (ibid.). Dessa 
högpresterande människor är inte särskilt riskbenägna, (ibid.). Enligt Robbins gillar inte 
dessa människor att lyckas på grund av slumpen och dessutom undviker de uppgifter som 
är alltför lätta eller alltför svåra och föredrar en lagom utmaning i arbetet där chansen att 
lyckas eller misslyckas är lika stor. Samtidigt säger Robbins att det är viktigt för dessa 
individer att resultatet av arbetet beror på dem själva och inte på andras insatser i arbetet. 
De personer som har ett stort behov av prestation är framgångsrika i entreprenöriella 
situationer som exempelvis kan vara att driva eget företag eller att leda en självständig 
enhet i en större organisation (Robbins, 2001, Landström, 2000). Robbins betonar dock 
att en person med detta behov inte nödvändigtvis behöver vara en bra ledare, speciellt 
inte i större organisationer, eftersom de har ett relativt litet intresse av att influera andra 
till att göra bra ifrån sig.   
 
Det andra behovet, behov av makt (need for power), finns enligt McClelland (Robbins, 
2001) hos de individer som har en stor önskan om att vara inflytelserika och att ha 
kontroll över andra. Dessa personer tycker om att vara den som bestämmer och strävar 
efter att ha inflytande över andra (ibid.). De föredrar att vara i tävlingsinriktade samt 
statusorienterade situationer och de tenderar att bry sig mer om prestige och att skaffa sig 
inflytande över andra än att utförandet blir effektivt (ibid.).  
 
Det tredje behovet, behov av tillhörighet (need for affiliation), som identifierats av 
McClelland innebär en önskan om att bli omtyckt och accepterad av andra människor 
(Robbins, 2001). Vidare säger författaren att individer med ett stort behov av tillhörighet 
har en stark strävan efter vänskap och föredrar samarbetssituationer över 
tävlingsinriktade situationer. Halvarsson & Wennberg (1996) menar att i de 
teoribildningar som beskriver kvinnors värld har detta sociala behov varit en central 
punkt. 
 
Robbins (2001) nämner att de personer som har stort behov av makt och litet behov av 
relationer har stora chanser att bli framgångsrika som ledare. Enligt honom finns det vissa 
indikationer på att högt maktbehov helt enkelt kan uppstå som en funktion av personens 
nivå i en hierarkisk organisation. Han menar alltså att ju högre upp en individ är i en 
organisation, desto mer makt eftersträvar den individen. 
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2.3  Locus of control 
Begreppet ”locus of control” handlar om människans uppfattning om i vilken 
utsträckning individen har kontroll över situationen och sitt öde (Landström, 2000, 
Robbins, 2001). Vissa människor tror att de är herre över sitt öde medan andra människor 
tror att det är slumpen som avgör, det vill säga de ser sig som offer för situationen som de 
inte själva kan påverka (Landström, 2000, Robbins, 2001).  
 
Den ena människotypen, den som tror att den har kontroll över sin situation har intern” 
locus of control” medan den andra, den motsatta typen, har extern ”locus of control” 
(Landström ,2000, Robbins, 2001). Enligt Robbins visar mycket forskning att individer 
med extern ”locus of control” är mindre tillfredställda med sina arbeten och har högre 
frånvaro, är mer distanserade till arbetsuppgifterna samt mindre involverade i sina 
arbeten jämfört med de individer som har intern ”locus of control”.  Författaren påpekar 
att forskningen generellt sett talar för att personer med intern ”locus of control” presterar 
bättre på sina arbeten men att det inte går att bortse från att skillnader i arbetet kan 
påverka prestationen. Vidare nämner han att personer med intern ”locus of control” söker 
mer aktivt efter information inför ett beslut, är mer motiverade till att prestera och 
anstränger sig mer för att påverka sin omgivning. Robbins menar att personer med extern 
”locus of control” däremot är mer formbara och villiga att följa klara direktiv. Detta 
innebär att personer med intern ”locus of control” fungerar bättre med komplicerade 
uppgifter som kräver att komplex information bearbetas samt med ett ständigt lärande 
(ibid.). Dessa människor passar bäst på arbeten som kräver initiativförmåga samt 
självständiga handlingar, vilka inkluderas i de flesta ledarskapsbetonade och 
professionella arbetena (ibid.). Robbins avslutar med att människor med extern ”locus of 
control” passar på arbeten som har strikt struktur och rutiner och där framgång beror på 
att dessa människor har formats av sin omgivning på ett lyckosamt sätt.  
 

2.4 Företagaren/entreprenören 
Företagare, i synnerhet de som har anställda, arbetar betydligt mer än löntagare (Elmlund, 
1998). För att uppnå sina uppsatta mål arbetar entreprenören efter pressade projekttider 
och de är dessutom villiga att pressa sig själva till långa perioder av arbete med ett 
minimum av vila och sömn (Ahlén och Jonson, 1982). Nio av tio företagare har 
erfarenhet från anställning, nästan alla har varit anställda innan steget till företagande 
togs (Elmlund, 1998). Dock har de flesta entreprenörer inte haft en chefsposition innan de 
startade företaget (Ahlén och Jonson, 1982). Företagare är i genomsnitt sämre utbildade 
än löntagare (Elmlund, 1998, och Ahlén & Jonson, 1982). 
 
Forskning har visat att entreprenören betraktar sitt arbete mer som ett självförverkligande 
än som ett sätt att tjäna pengar (Elmlund, 1998). De flesta företagare har inte som 
målsättning att skapa något stort utan vill leva ett drägligt liv med stor frihet. De vill 
arbeta med något intressant och skapa en stimulerande arbetssituation (ibid.). 
Entreprenören har enligt Ahlén och Jonson (1982) i inledningsskedet sett pengar som en 
motor i företagandet men till det fortsatta företagandet är det andra drivkrafter som 
motiverar. Hult (1996) menar att anledningen till att företagare i Sverige i olika 
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sammanhang uppger att pengar inte är en drivkraft, kan vara att de är ovilliga att erkänna 
att pengar är viktigt. En annan förklaring kan enligt henne vara att många företagare är i 
medelåldern vid starten och redan har hunnit skaffa sig en någorlunda godmateriell 
standard. Enligt Hult (1996) är viljan att klara sig själv en mycket stark drivkraft både för 
att starta och för att fortsätta sitt företagande. Hon menar att det till denna känsla ofta 
finns kopplat en tro på att man på något sätt alltid kommer att klara sig. 
  
Ahlén & Jonson (1982), Holmquist & Sundin (2002) samt Landström (1999) nämner att 
ihärdighet, resultatorientering, fyndighet samt högt självförtroende är ytterligare 
egenskaper som kännetecknar en entreprenör. Ahlén & Jonson och Landström anser 
förutom ovan nämnda egenskaper att entreprenören även är energisk, initiativrik och har 
ett lärande synsätt med tydlig återkoppling. Dessutom anger författarna att entreprenören 
inte är rädd för att söka hjälp vid behov. Holmquist & Sundin tar slutligen upp ett antal 
egenskaper som kännetecknar en entreprenör och dessa är att de bland annat är 
äventyrliga, idérika, aktiva och rastlösa. Enligt Landström och Ahlén & Jonson visar 
företagare i studier, som är gjorda på ett mycket begränsat antal respondenter, högre 
värden med avseende på exempelvis estetisk känsla och konstnärlighet än människor i 
allmänhet. Ahlén & Jonson anser till skillnad från Landström och Holmquist & Sundin 
att entreprenören tar kalkylerade risker, medan de övriga påstår att de tar måttliga risker. 
Entreprenören ska enligt Adizes (1979) vara nyskapare, självstartare och villig att ta 
risker vilket gör att företagaren blir förmögen att ta till vara de tillfällen som bjuds.  
 
Entreprenören sägs ha en intern ”locus of control” på det sättet att de upplever att de 
själva kan kontrollera situationen, medan personer med en extern ”locus of control” 
uppfattar att de är offer för en situation som de inte själva kan påverka (Landström, 
1999).  
 
En mindre del av entreprenörspopulation kännetecknas enligt Landström (1999) av en 
olycklig familjebakgrund med förlust av anhöriga, många uppbrott, och avsaknaden av en 
fadersgestalt. Det sägs att individen på grund av detta inte fungerar i en strukturerad 
social miljö och får svårt att acceptera auktoriteter och att arbeta tillsammans med andra 
(Landström, 1999 och Ahlén & Jonson, 1982). En stor andel entreprenörer har enligt 
många undersökningar föräldrar som också är entreprenörer (Ahlén & Jonson, 1982). 
Författarna påpekar dessutom att entreprenörens vänner och bekanta ofta är 
entreprenörer. Ahlén & Jonson uppger vidare att entreprenörer normalt sett avhåller sig 
från att bli närmare vänner med människor på företaget. 
 

2.4.1 Kvinnor som är entreprenörer/företagare 
Kvinnor som driver företag har stor erfarenhet av offentlig sektor och de håller sig 
vanligen till vissa branscher som tjänste- och handelssektorerna (Elmlund, 1998, 
Halvarsson & Wennberg, 1996). Halvarsson och Wennberg förklarar att dessa sektorer 
ses som typiskt kvinnlig eftersom dessa sektorer utifrån tillskrivs värden som liknar dem 
som tillskrivs kvinnor. 
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Det vanligaste motivet för kvinnor som blir företagare är enligt Elmlund (1998) att de vill 
förverkliga en idé. Hult (1996) säger att kvinnor som är företagare anger att möjligheten 
att kunna kombinera arbete med privatliv på ett bättre sätt än som anställd är en stark 
drivkraft. Enligt henne kommer skälet att tjäna mycket pengar ofta långt ner på listan 
över de främsta drivkrafterna för startandet av företaget.  
 
Hisrich & Brush (1986) uppger att kvinnor som är entreprenörer har en bakgrund som 
varierar något men att det ändå finns vissa likheter i personlighet, motivation, 
familjesituation och utbildning. Författarna säger att de flesta kvinnor som är 
entreprenörer är förstfödda i en medelklassfamilj. Kvinnorna kan identifiera sig själva 
med pappans personlighet som ofta innebär bestämdhet och självständighet (ibid.). 
Mamman arbetar inte utanför hemmet och pappan är ofta företagare. Denna 
uppväxtmiljö, påstår Hisrich & Brush, påverkar kvinnan som tidigt lär sig att vara 
självständig och flexibel. Författarna påstår också att denna miljö även är 
prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning. Halvarsson och Wennberg 
(1996) motsäger detta genom att påstå att en vanlig bakgrund hos kvinnor som är 
företagare är att deras mor varit egen företagare eller lantbrukare. Mödrarna utgör alltså 
enligt författarna en viktig förebild för de kvinnor som blir företagare.  
 
Den kvinna som är entreprenör har en personlighet som enligt Hisrich & Brush (1986) 
tenderar att vara energisk och målorienterad. Vidare säger författarna att en kvinna som 
är entreprenör bland annat är kreativ och flexibel. Hon tar inte heller tid på sig när hon 
fattar beslut (ibid.). Enligt Hisrich & Brush kan en kvinna som är entreprenör inspirera 
och motivera sina anställda. Vidare anser författarna att hon är uthållig, oberoende och 
arbetar bra under stress samt att hon tror att hon kan påverka utgången av olika 
situationer. Frelin & Jones (2002) visar genom sin studie av ett begränsat antal 
respondenter att den kvinna som är entreprenör har en god förmåga att lösa problem i 
oväntade situationer samt ofta reagerar snabbt.  
 
Holmquist & Sundin (2002) hävdar genom sin enstaka studie av kvinnor som är 
entreprenörer att åttio procent av kvinnorna är gifta eller sambor samt har barn under 18 
år som fortfarande bor hemma vid företagsstarten. Hisrich & Brush (1986) påstår att 
hälften av kvinnorna är gifta med en akademiker och i genomsnitt har två barn. 
Halvarsson & Wennberg (1996) säger att kvinnor som är entreprenörer till övervägande 
del är i åldern trettio till femtio år och har en realistisk inställning till sin verksamhet. 
Enligt Hisrich & Brush är den typiska kvinnan som är entreprenör mellan trettiofem och 
fyrtiofem år. 
  

2.5 Franchisetagaren 
Artikelförfattaren Smith (2003) berättar att en framgångsrik franchisetagare har 
egenskaper från både den typiske entreprenören och den typiske franchisetagaren. Han 
säger också att en vanlig bakgrund för en franchisetagare är att denne har varit 
mellanchef eller en högre chef. Ett förflutet inom det militära eller i utbildningsväsendet 
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är också vanligt för denne. Smith anger att franchisetagaren ofta är en överpresterande 
och risktagande person. 
 
Axberg (1993) urskiljer ett antal egenskaper för hur en franchisetagare ska vara. Han 
menar att franchisegivaren tittar på ett antal egenskaper för att kunna avgöra om 
franchisetagaren kommer att lyckas med sin uppgift som franchisetagare. Inledningsvis 
nämner han att franchisetagaren måste vara affärsbegåvad, aktiv, energisk och ambitiös 
för att denne ska anses lämplig. Vidare är det enligt Axberg även viktigt att personen är 
utåtriktad, uthållig, disciplinerad, målmedveten samt har en förmåga att umgås med 
människor. Samarbetsvillighet och en vilja att lära sig nya saker är också egenskaper som 
framhålls som betydelsefulla vid rekryteringen (ibid.). Slutligen nämner Axberg att det är 
viktigt att personen är beredd att göra en helhjärtad arbetsinsats.  
 
Det finns även andra aspekter på franchisetagarens personlighet som enligt Axberg 
(1993) är vikiga för såväl franchisetagaren som franchisegivaren att ta hänsyn till. Han 
menar att franchisetagaren måste kunna underordna sig och acceptera att andra kräver 
insyn och kontroll av affärerna för att denne ska trivas i rollen. Dessutom måste personen 
vara villig att arbeta hårt och mycket, speciellt i startfasen (ibid.). Love (1998) säger 
också att franchisetagaren ofta är en arbetsam person som tycker att det känns bättre att 
jobba hårt åt sig själv än som anställd.  
 

2.5.1  Kvinnor som är franchisetagare 
Bernfeld (1995) uppger att många kvinnor kombinerar arbete och familjeansvar vilket 
innebär att de är vana att hantera många olika saker samtidigt. Denna egenskap säger 
artikelförfattaren är något som de har stor nytta av som franchisetagare. Bernfeld (1995) 
nämner också att kvinnor som är franchisetagare arbetar mycket hårt, det inte är ovanligt 
att arbetstiden uppgår till uppemot 50- 60 timmar per vecka.  
 
Kvinnor som är franchisetagare har enligt Larson (2001) i allmänhet ett antal ”mjuka” 
egenskaper. De är exempelvis goda kommunikatörer och mycket bra lyssnare samt har 
bra ledarskapsfärdigheter. Vidare har dessa enligt artikelförfattaren ett detaljorienterat 
synsätt och är van att ta hand om andra, vilket har lett till att de är duktiga på att 
prioritera. 
 
Larson (2001) fortsätter sitt resonemang kring de egenskaper som en kvinna som är 
franchisetagare har och nämner att dessa kvinnor även besitter traditionella ”hårda” 
egenskaper. Dessa är att de är kompetenta och utbildade samt har en ekonomisk 
förståelse.  
 

2.6  Sammanfattning av vår teoretiska referensram 
Nedan presenterar vi en överskådlig sammanfattande matris utifrån de teorier vi tidigare 
redovisat i detta kapitel. Denna matris visar hur bakgrunden, drivkrafterna och 
egenskaperna ser ut för entreprenörer respektive franchisetagare, dels ur ett allmänt 
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perspektiv och dels ur ett perspektiv där endast kvinnor finns representerade. Antalet 
kolumner i matrisen varierar beroende på hur mycket teorier vi funnit som behandlar 
bakgrunden, drivkrafterna och egenskaperna i förhållande till dessa grupper. 
 

  
 

 
Entreprenörer 

 
Kvinnor som är entreprenörer 

 
Franchisetagare 

Bakgrund • har erfarenhet från 
anställning 
(Elmlund, 1998) 
men har inte 
innehaft någon 
chefsposition 
(Ahlén & Jonson, 
1982)  

 

• har haft en olycklig 
familjebakgrund 
(Landström, 1999)  

 

• har ofta föräldrar, 
vänner och bekanta 
som är 
entreprenörer 
(Ahlén & Jonson, 
1982) 

 

• är i genomsnitt 
sämre utbildade än 
löntagare (Elmlund, 
1998, och Ahlén & 
Jonson, 1982). 

• har stor erfarenhet från offentlig sektor och är verksamma i 
branscher såsom handels- och tjänstesektorn (Elmlund, 
1998, Halvarsson & Wennberg, 1996) 

 

• är förstfödda i en medelklassfamilj (Hisrich & Brush, 1986) 
 

• har haft en uppväxtmiljö som tidigt påverkat kvinnan till att 
bli självständig och flexibel. Denna uppväxtmiljö är också 
prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning 
(Hisrich & Brush, 1986) 

 

• har en mamma som inte arbetar utanför hemmet (Hisrich & 
Brush, 1986) 

 

• har en mamma som är företagare och denna utgör en viktig 
förebild för kvinnan (Halvarsson & Wennberg, 1996)      

 

• har en pappa som är företagare (Hisrich & Brush, 1986) 
 

• identifierar sig själv med den personlighet pappan har som 
innebär bestämdhet och självständighet (Hisrich & Brush, 
1986) 

 

• är till åttio procent gifta eller sambos och har barn under 
arton år som fortfarande bor hemma vid företagsstarten 
(Holmquist & Sundin, 2002) 

 

• är till femtio procent kvinnor som är gifta med en 
akademiker och har två barn (Halvarsson & Wennberg, 
1996) 

 

• är trettio till femtio år (Halvarsson & Wennberg, 1996) eller 
är trettiofem till fyrtiofem år (Hisrich & Brush, 1986) 

 

• har varit mellanchef eller 
högre chef  (Smith, 2003) 

 

• har ett förflutet inom det 
militära eller i 
utbildningsväsendet 
(Smith, 2003)                        

 

 
 
 

 Entreprenörer 
 

Kvinnor som är entreprenörer 
 

Drivkrafter  

• strävar efter självförverkligande (Elmlund, 
1998) 

 

• vill leva ett drägligt liv med stor frihet 
(Elmlund, 1998) 

 

• vill arbeta med något intressant och skapa en 
stimulerande arbetssituation (Elmlund, 1998) 

 

• vill klara sig själv (Hult, 1996) 
 

• ser inte pengar som en stark drivkraft förutom 
i inledningsskedet (Ahlén & Jonsson, 1982) 

 

• har liten drivkraft att tjäna mycket pengar (Hult, 1996) 
 

• vill förverkliga en idé (Elmlund, 1998) och kunna 
kombinera arbete med privatliv på ett bättre sätt än som 
anställd (Hult, 1996) 
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 Entreprenörer 

 
Kvinnor som är 
entreprenörer 

Franchisetagare 
 

Kvinnor som är 
franchisetagare 
 

Egenskaper  • är arbetsamma (Elmlund, 
1998) 

 

• är aktiva, rastlösa, 
äventyrliga och idérika 
(Holmquist & Sundin, 
2002)  

 

• är ihärdiga, resultat-
orienterade, fyndiga och 
har högt självförtroende 
(Ahlén & Jonson, 1982, 
Holmquist & Sundin, 
2002,  Landström, 1999)  

 

• har ett lärande synsätt 
och är energiska, 
konstnärliga, initiativrika 
samt är inte rädda för att 
söka hjälp vid behov 
(Ahlén & Jonson, 1982, 
Landström, 1999) 

 

• tror alltid att de kommer 
att klara sig på något sätt 
(Hult, 1996)   

• är kalkylerat risktagande 
(Ahlén & Jonson, 1982) 
eller måttligt risktagande 
(Landström, 1999, 
Holmquist & Sundin, 
2002) 

 

• är nyskapare och 
självstartare samt villiga 
att ta risker (Adizes, 
1979)  

 

• har intern “locus of 
control” (Landström, 
1999) 

 

• har svårt att acceptera 
auktoriteter (Ahlén & 
Jonson, 1982, Landström, 
1999) 

 

• avhåller sig från att bli 
närmare vänner med 
människor på företaget 
(Ahlén & Jonson, 1982) 

• identifierar sig med 
pappans bestämdhet 
och självständighet 
(Hisrich & Brush, 
1986) 

 

• är energiska, 
oberoende, uthålliga 
och stresståliga 
(Hisrich & Brush, 
1986) 

 

• är målorienterade, 
kreativa och flexibla 
(Hisrich & Brush, 
1986) 

 

• tar snabba beslut 
(Hisrich & Brush, 
1986)  

 

• kan inspirera och 
motivera sina anställda 
(Hisrich & Brush, 
1986)  

 

• tror att de själva kan 
påverka utgången av 
olika situationer 
(Hisrich & Brush, 
1986)  

 

• har god förmåga att 
lösa problem i 
oväntade situationer 
och reagerar snabbt 
(Frelin & Jones, 2002) 

 

• har en realistisk 
inställning till sin 
verksamhet 
(Halvarsson & 
Wennberg, 1996) 

• är överpresterande och 
risktagande personer 
(Smith, 2003) 

 

• är affärsbegåvade, aktiva, 
energiska, ambitiösa, 
utåtriktade, uthålliga, 
disciplinerade och 
målmedvetna (Axberg, 
1993) 

 

• har förmåga att umgås 
med andra människor 
(Axberg, 1993) 

 

• är samarbetsvilliga och 
villiga att lära sig nya 
saker (Axberg, 1993) 

 

• är beredda att göra en 
helhjärtad arbetsinsats 
och arbeta hårt och 
mycket (Love, 1998) 

 

• kan underordna sig och 
acceptera att andra kräver 
insyn (Axberg, 1993) 

 

• är goda kommunikatörer, 
kompetenta och 
utbildade (Larson, 2001) 

 

• är duktiga på att 
prioritera (Larson, 2001) 

 

• har bra ledarskaps-
färdigheter, ett 
detaljorienterat synsätt 
och en ekonomisk 
förståelse (Larson, 2001)   

 

• är van att hantera många 
olika saker samtidigt och 
arbetar mycket hårt 
(Bernfeld, 1995) 
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3.  METOD 
I detta kapitel kommer vi först att redogöra för det val av metod som vi gjort. Därefter 
kommer vi att presentera hur vi gått tillväga under vårt arbete. Slutligen kommer vi att 
diskutera begreppen validitet och reliabilitet i anknytning till vår kvalitativa studie. 
 

3.1   Forskningsansats 
De vanligaste sätten att angripa ett problem på, för att senare kunna dra en slutsats är 
antingen genom en deduktiv eller genom en induktiv forskningsansats (Eriksson & 
Wiedersheim, 1997). Den induktiva forskningsansatsen innebär att forskaren drar 
allmänna och generella slutsatser utifrån enskilda empiriska fenomen. Den deduktiva 
ansatsen innebär däremot att forskaren utgår ifrån skriven teori, för att sedan gå ut i 
verkligheten och samla in nya data. Därefter jämför forskaren teori med empiri och det är 
på detta deduktiva sätt som vi har genomfört vår studie 
 

3.2 Kvalitativa metoder 
För att få en djupare förståelse för de människor som vi valt att studera i vår empiri har vi 
i vår uppsats använt oss av en kvalitativ metod. Detta eftersom vi anser att detta sätt är 
mest lämpligt för att vi ska uppnå vårt syfte. Vi har valt att enbart använda oss av Holme 
& Solvangs (1997) metodlära till vår kvalitativa studie, då deras förslag till metod tar upp 
de aspekter som är nödvändiga för en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder går enligt 
Holme & Solvang ut på att forskaren försöker sätta sig in i den undersökta situationen 
och se världen utifrån detta perspektiv. Forskaren försöker enligt författarna på detta vis 
skapa en förståelse för den speciella situationen samt få svar på de frågeställningar som 
denne ställt kring problemområdet, inifrån själva problemområdet. Detta menar Holme & 
Solvang, resulterar i att forskaren får en djupare förståelse för de frågeställningar som 
denne har valt att fokusera på inom problemområdet. De påstår alltså att forskarens 
tolkning eller uppfattning i och med detta står som grund för resultatet av studien. 
 
Styrkan med kvalitativa metoder är enligt Holme & Solvang (1997) att de kan förklara 
olika företeelser samt bidra med en väl beskriven bild av situationen. En sådan 
helhetsbild leder enligt dem till en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang 
som kan ligga till grund för problemområdet. De menar att en mycket viktig uppgift i 
undersökningar som baserar sig på kvalitativa metoder blir att skapa en grund för 
teorikonstruktioner samt utvärdera befintliga teorier. Författarna säger att det som 
eftersträvas i en kvalitativ studie är att inhämta så mycket information som möjligt om ett 
specifikt problemområde. Utifrån sådan information kan det däremot inte sägas något om 
hur pass väl frågeställningen täcker alla enheter. 
 
Då vi eftersträvar en djupare förståelse för den information vi har samlat in rörande de 
egenskaper och behov som finns hos de respondenter vi valt för vår empiriska studie, var 
den kvalitativa metoden lämplig för oss. När det gäller att få en djupare förståelse av 
företagares och franchisetagares behov och egenskaper kan kvalitativa metoder bidra till 
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att fördjupa våra insikter. Detta klarar den kvantitativa metoden inte av i samma 
utsträckning då den försöker hitta det gemensamma, det genomsnittliga eller det 
representativa som finns i en allmän situation (Holme & Solvang, 1997). 
 
Den empiriska studien har vi genomfört med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt. Vi har 
valt att begränsa oss till att studera två personer som är företagare, det vill säga en 
franchisetagare och en företagare. Dessa personer är av samma kön och i samma 
åldersgrupp för att undvika den snedvridning som annars skulle kunna uppstå om vi hade 
valt två personer av olika kön och i olika åldersgrupper. Trots att vi har avgränsat vår 
studie till att omfatta endast två respondenter anser vi att vi fått en tillräcklig förståelse 
för företagarnas behov och egenskaper då våra intervjuer har varit av en djup karaktär.  
 

3.3  Litteraturstudier 
När vi hade bestämt vilket ämnesområde som vi var intresserade av att studera i vår 
uppsats fastslog vi att de frågeställningar vi inom detta ämnesområde ville fördjupa oss i 
var vilka egenskaper och behov kvinnan har i de i vår studie aktuella företagsformerna. 
Vi ansåg att vi redan hade den grundläggande förståelsen för teorin, men att vi var i 
behov av mer kunskap för att kunna genomföra vår uppsats och därför behövde anskaffa 
mer litteratur i detta ämne.  
 
Det material som vi letade fram om franchisetagare samt entreprenörer var litteratur i 
form av böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna vi fann relevanta för vårt ämnesval 
fick vi fram genom att leta på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. De sökord som vi 
använde oss av för att få fram dessa böcker var franchis*, kvinn* och entreprenör*. Vi 
fick även god hjälp att hitta relevant litteratur av vår handledare Håkan Ylinenpää. För att 
hitta än mer fakta om franchisetagare samt entreprenörer/företagare använde vi oss av 
sökmotorn och databasen Emerald-Library som innehåller vetenskapliga artiklar. För att 
få fram relevanta artiklar där använde vi oss av avancerad sökning och sökorden: 
franchising and women. Detta resulterade i att vi fick fram några vetenskapliga artiklar 
som var relevanta för oss.  Vi gjorde även en sökning i Artikelsök för att finna relevant 
litteratur och där använde vi sökorden entreprenörskap, företagare, franchising. Vi tyckte 
inte att de resultat denna sökning gav var speciellt givande och beslöt därför att inte 
använda någon av de artiklarna. 
 
Vi valde att i vårt teoriavsnitt fördjupa oss i de behovsteorier som vi ansåg skulle kunna 
bidra till vår förståelse av vilka behov kvinnan har som är franchisetagare respektive 
företagare. Behovsteorierna som vi fann relevanta var McClellands´s behovsteori och 
ERG teori. De teorier som vi valt att begränsa oss till är ”locus of control” och teorier 
som beskriver entreprenörens och franchisetagarens egenskaper därför att vi ansåg att de 
kunde hjälpa oss att få en tydligare bild av respondenternas egenskaper.  
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3.3.1 Källkritik 
Det är enligt Solvang & Holme (1997) viktigt att vara källkritisk vid urval av källor 
eftersom syftet med detta är att avgöra om källan är valid och reliabel. De viktigaste 
kriterierna vid källkritik är enligt Eriksson & Wiedersheim (1997) samtidskrav, 
tendenskritik och beroendekritik. Vad gäller samtidskravet på de litterära källorna är 
många relativt nyskrivna men vi har även använt oss av något äldre litteratur. Vidare är 
en del av litteraturen skriven av personer som kan ha haft intresse inom området och vi 
syftar då på de artiklar som behandlar franchisetagaren och det kan därför riktas 
tendenskritik mot dessa. Även beroendekritik kan riktas mot de artiklar som behandlar 
franchisetagaren då vissa av dem har samma källa. Vi har dock inte haft möjlighet att 
välja bättre artiklar eftersom det fanns lite litteratur skrivet inom delar av vårt valda 
ämnesområde. 
 

3.4 Kvalitativa intervjuer 
För att samla in data valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Denna typ av 
intervjuer genomförs enligt Mason (1996) i samtalsform där avsikten är att på ett 
informellt sätt föra ett samtal med ett speciellt syfte i tankarna. Intervjuaren styr samtalet 
genom att se till att den intervjuade delger den information som intervjuaren vill få fram. 
Mason menar även att utgångspunkten i en kvalitativ intervju är att forskaren har ett 
intresse för en viss samhällsföreteelse eller ett visst problem som denne vill få en bättre 
förståelse för. Enligt Holme & Solvang (1997) och Kvale (1997) sker intervjuerna oftast 
mer utifrån ett eller flera speciella ämnen än runt specifika frågor. Kvale uppger att en del 
av den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att erhålla nyanserade beskrivningar av 
olika aspekter av den intervjuades livsvärld. Denne menar vidare att den kvalitativa 
forskningsintervjun varken är strängt styrande eller helt ”ickestyrande”. 
 
Det som är viktigt när intervjuer genomförs är att den som intervjuas alltid skall känna 
sig trygg i den situation som denne befinner sig i under intervjun (Mason, 1996). För att 
detta skall uppnås skall den som intervjuar sträva efter att uppnå en ”jag och du” - 
relation med den intervjuade. Den kunskap som en kvalitativ forskningsintervju skapar 
uppstår ur det mellanmänskliga samspelet i situationen (Kvale, 1997). Det som är 
speciellt med kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (1997) och Holme & Solvang (1997) 
att de är flexibla då det går att ändra på vissa frågeställningar om intervjuaren finner det 
nödvändigt. Detta för att få fram så korrekt information som möjligt eller om frågorna 
helt enkelt är fel formulerade eller otydliga.  
 
Kvalitativa intervjuer kan enligt Holme & Solvang (1997) anses som krävande då dessa 
tar lång tid både vid informationsinsamlingen samt vid sammanställningen av det 
framkomna materialet. Författarna påpekar att intervjuaren oftast väljer att begränsa sig 
till att intervjua endast ett fåtal personer. Det är därför av yttersta vikt att de personer som 
väljs ut är av rätt karaktär för just den specifika frågeställningen som skall besvaras. 
Holme & Solvang menar att det finns två typer av intervjumetoder som kan användas, 
respondent- eller informantintervjuer. Den förstnämnda intervjumetoden går ut på att det 
är de personer som själva är delaktiga i den aktuella företeelsen som skall intervjuas. Den 
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andra typen av intervju innebär att personer som står utanför den aktuella företeelsen, 
men som har mycket kunskap om denna, intervjuas. Denna typ av personer kan kallas för 
”ersättningsobservatörer” (Holme & Solvang, 1997).  

3.4.1 Val av respondenter 
När vi valde respondenter till vår empiriska studie använde vi oss av de kontaktnät som 
vi hade sedan tidigare. Vi ville hitta två respondenter som var så lika varandra som 
möjligt med den skillnaden att den ena var en franchisetagare och den andra var en 
entreprenör. De kriterier som vi satte upp för de respondenter vi ville undersöka var att de 
skulle vara verksamma inom samma bransch, vara i samma ålder och även vara i en 
liknande livssituation vad beträffar familj och barn. Detta eftersom skillnader i dessa 
kriterier kan påverka respondentens behov och följaktligen skulle kunna snedvrida de 
slutsatser vi drar genom denna studie. 
 
Valet av de två respondenterna föll på dels Terese Höggren, ägare till Fina Rum och dels 
på Annika Olsson, ägare till franchiseföretaget Pentik. Eftersom vi båda två var lite 
bekanta med respondenterna sedan tidigare kunde vi snabbt konstatera att dessa kvinnor 
väl stämde överens med de kriterier som skulle gälla för de två personerna i 
urvalsgruppen.  
 

3.4.2 Intervjuer 
Vi har genomfört så kallade respondentintervjuer med de av oss valda personerna som vi 
kommer att redogöra för i den empiriska studien. Respondentintervjuerna har skett 
genom enskilda samtal med de utvalda personerna. Eftersom de intervjuer som vi har 
genomfört är av kvalitativt slag har vi haft en möjlighet att ställa följdfrågor direkt till 
den intervjuade för att reda ut oklarheter. Vi har även genom denna metod haft en bra 
möjlighet att sätta oss in i den intervjuades situationer och upplevelser. Vid de 
genomförda intervjuerna deltog vi båda två för att få ett bredare perspektiv på situationen 
samt att vi sedan skulle ha möjlighet att jämföra våra individuella tolkningar med 
varandra. Under dessa intervjuer delade vi på ansvaret både vad beträffar att ställa 
intervjufrågorna och att utföra de stödanteckningar som krävdes. Detta för att vi skulle 
vara så skärpta som möjligt under intervjuerna samt för att inte riskera att den som 
intervjuar börjar ställa ledande frågor då denne blir mer van i sin situation. För att inte 
missa viktig information har intervjuerna spelats in med en bandspelare, vilket var till 
stor hjälp vid sammanställningen av intervjuerna. Längden på de intervjuer som vi 
genomfört har varierat mellan åttio och hundrafem minuter. 
 
Båda intervjuerna har genomförts i anslutning till företagets lokaler. Intervjun med 
Terese Höggren, ägare av Fina Rum, ägde rum i god tid innan butiken öppnade i en 
cafémiljö alldeles utanför hennes butik. Vid intervjun med Annika Olsson, ägare av 
Pentik, fick vi tillfälle att förlägga denna i ett avskilt sammanträdesrum i samband med 
hennes lunch.  Vid intervjutillfällena medtog vi en smörgås dels till vår respondent men 
även till oss själva. Vi inledde sammanträffandet med att äta dessa medhavda smörgåsar 
samtidigt som vi försökte få dem att slappna av genom att småprata om diverse 
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samtalsämnen. Därefter förklarade vi vårt syfte med arbetet och intervjuerna. Vidare 
förklarade vi upplägget av den kvalitativa intervju som vi skulle genomföra med dem för 
att de skulle få en övergripande bild av händelseförloppet. Upplägget på intervjuerna var 
följande: företaget och företagarens bakgrund, företagarens behov, egenskaper och 
drivkrafter.  Innan vi startade intervjuerna frågade vi respondenten om vi fick spela in 
intervjun på en bandspelare och försäkrade samtidigt denne att det material vi hade för 
avsikt att spela in bara skulle avlyssnas av oss frågeställare i avskild miljö för att sedan 
kasseras. Detta för att respondenten inte skulle känna någon oro eller rädsla för att 
genomföra intervjun och för att öka chanserna till att de skulle våga delge sina åsikter på 
ett sanningsenligt sätt. Båda respondenterna gav efter denna förklaring sitt medgivande 
till en bandupptagning. Efter att intervjuerna med de båda respondenterna passade vi på 
att fråga dem om vi hade möjlighet att få återkomma vid ett senare tillfälle om vi skulle 
behöva få något förtydligat eller kompletterat i våra intervjuer. Båda respondenterna 
ställde sig välvilliga till detta. När vi sammanställt vårt intervjumaterial och jämfört detta 
mot teorierna fann vi att det fanns lite brister och var därför tvungna att genomföra en 
kompletterande intervju med varje respondent. I samband med detta lät vi också var och 
en av respondenterna läsa igenom empiridelen som behandlade denne i syfte att få en 
kontroll av att vi uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Det var endast entreprenören som 
hade synpunkter på en mindre del av innehållet i vårt avsnitt om behov. Vi åtgärdade 
detta enligt hennes önskemål. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
För att uppsatsen skall bli så trovärdig som möjligt är det enligt Holme & Solvang (1997) 
viktigt att redogöra för allt som rör undersökningens genomförande och sammanställning. 
Dessa författare menar att genom att redogöra grundligt för allt ges läsaren en möjlighet 
att själv avgöra hur trovärdig frågeställningarna och de framkomna svaren är i 
förhållande till verkligheten. Med fackutryck kallas trovärdigheten för reliabilitet och 
giltigheten för validitet. 
 
Ett talande exempel på reliabilitet och validitet är det som Thurén (1996) beskriver, vilket 
handlar om en väderprognos som skall prognostiseras genom att forskarna undersöker 
hur högt svalorna flyger. De räknar noggrant antalet svalor och mäter deras flyghöjd över 
markytan. De räknar därefter ut medelhöjden och konstaterar att den ligger klart över 
svalornas medelflyghöjd. Om denna process i undersökningen är korrekt gjord har 
undersökningen en hög reliabilitet och de gör därför prognosen att det blir solsken nästa 
dag. Men finns det verkligen något belägg för att det blir solsken om svalorna flyger 
högt? Om så är fallet har undersökningen hög validitet, om inte är validiteten obefintlig 
och undersökningen kan därför sägas vara värdelös oavsett hur exakt och noggrant 
mätningarna har utförts. 
 

3.5.1  Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet innebär enligt Holme & Solvang (1997) att varje undersökning har 
pålitlig information. Med pålitlig information avser författarna att olika och oberoende 
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studier av ett och samma problemområde ska leda fram till likadana slutsatser/resultat 
eller ska komma fram till ungefärliga likheter. Holme & Solvang säger vidare att det inte 
går att undvika att det under studiens insamling och vid bearbetningen av materialet kan 
smyga sig in eventuella fel. Det är forskarens uppgift att sträva efter att få ner denna 
felfrekvens eller helt eliminera dessa fel(ibid.).  
 
Genom att vi har delat på ansvaret för att intervjua respondenterna och utföra de 
anteckningar som krävdes under intervjuerna anser vi att vi har förekommit den så 
kallade intervjuareffekten. Denna innebär att respondenten anpassar svaren efter 
intervjuaren och situationen. Vi har använt oss av bandspelare under intervjuerna för att 
kunna gå tillbaka och lyssna på det som sagts under dessa. Vi har även låtit våra 
respondenter läsa empirikapitlet för att de ska kunna korrigera eventuella felaktigheter 
som kan ha uppstått vid vår bearbetning av intervjuerna. Vi har under våra intervjuer 
strävat efter att utföra intervjuerna efter samma grundmall som vi tillsammans skapat. 
Detta har gjort att varje respondent har fått samma grundfrågor i samma ordning, vilket vi 
anser ha gett tillförlitliga svar, som i sin tur har hjälpt oss skapa den förståelsen som vi 
eftersträvade. Eftersom intervjuerna i grund och botten bygger på kvalitativa metoder och 
dessa är tidskrävande har vi intervjuat ett mindre antal personer. Detta kan eventuellt vara 
en nackdel för pålitligheten i vår studie. Men eftersom det är en kvalitativ studie och vi 
anser att vi fått en relativt djup förståelse av vilka behov och egenskaper som kvinnan har 
som är franchisetagare och företagare anser vi att pålitligheten i vår studie är hög. 
 

3.5.2  Validitet  
Det är inte tillräckligt att informationen som undersökningen skapat är pålitlig utan den 
måste även ha giltighet (Norén, 1990). Han förtydligar genom att säga att informationen 
har giltighet om metoden studerar det som forskaren har för avsikt att studera med sin 
tilltänkta studie eller med andra ord, att forskaren verkligen undersöker det denne vill 
undersöka och inget annat. I kvalitativa studier menar Holme & Solvang (1997) att 
validiteten blir lättare att få fram än i kvantitativa studier, då forskaren har en bättre 
närhet till den eller det som ska studeras. 
 
Vi har i vår studie hela tiden haft validiteten i åtanke för att vi skall undersöka det vi har 
för avsikt att undersöka och inget annat. Vårt verktyg för att få svar på de teoretiska 
frågor som vi har ställt är att gå ut och göra kvalitativa intervjuer utformande för våra 
respondenter. Det som höjer validiteten i vårt arbete är att dessa intervjuer har varit av 
personligt slag och vi har på så sätt kunnat förtydliga de frågor som respondenten ansett 
vara otydliga. Vi har även gjort kompletteringsintervjuer med båda respondenterna 
eftersom vi ansåg att svaren vi tidigare fått behövdes vidareutvecklas. Eftersom vi använt 
oss av bandspelare vid intervjuerna har detta medfört att vi har kunnat gå tillbaka och 
kontrollera att vi förstod svaren rätt. Dessa två faktorer anser vi har lett till att validiteten 
genomgående varit hög i våra intervjuer. Det finns dock en risk för att de intervjuade har 
undanhållit information som de av olika skäl inte velat delge oss men vi tror inte att så är 
fallet då det känns som att respondenterna svarat öppenhjärtigt även på frågor som varit 
av mer känslig natur. 
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4.  EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de intervjuer vi har gjort med våra respondenter. 
Vi inleder kapitlet med att beskriva bakgrund, personliga egenskaper och behov hos 
företagaren Terese Höggren, ägare till Fina Rum, och övergår sedan till att beskriva 
detsamma hos franchisetagaren Annika Olsson på Pentik. När vi behandlar resultaten av 
de frågor vi ställt kring hur pass väl respondenterna anser att de av oss uppräknade 
egenskaperna passar in på dem kommer vi att ange en siffra inom parentes där 1 
motsvarar ”stämmer inte alls”, 2 ”inte speciellt bra”, 3 ”ganska bra”, 4 ”tämligen bra” 
och 5 motsvarar ”stämmer bra överens”. 
 

4.1 Företaget Fina Rum 
Företaget startades år 1997 av Terese Höggren i liten skala på Kungsgatan i Luleå. 
Företaget har omlokaliserats två gånger sedan dess och är numera beläget i Strand 
Galleria på Storgatan i Luleå. Fina Rum är verksamt inom detaljhandeln med försäljning 
av varor inriktade mot heminredning. Terese har en anställd på deltid och en extraanställd 
i företaget.  
 

4.1.1  Bakgrund hos kvinnan som är entreprenör 
Terese Höggren är trettiosex år och var vid var företagets start gift och hade två barn, fyra 
respektive ett år. Maken arbetar i det av hans familj ägda företaget.  
 
Den utbildning Terese har är nioårig grundskola, tvåårig social gymnasieutbildning samt 
ett år komplettringsutbildning på Kommunala Vuxenutbildningen. Hon har mestadels 
arbetat i butik med försäljning av bland annat kläder, antika varor och läskedrycker. 
Terese anger att ingen av dessa anställningar innebar en högre befattning. 
 
Terese är näst yngst bland fyra systrar och enligt henne tillhörde familjen under 
uppväxtåren ett mellanting av arbetarklass och medelklass. Hon förklarar att det var 
ovanligt att få nya kläder eftersom det fanns syskon att ärva. Pappan var lastbilschaufför 
och enligt Terese var han inte bestämd och självständig och hon identifierar sig inte heller 
med hans personlighet. Tereses mamma var hemmafru fram till att Terese började 
lågstadiet och därefter blev hon kamrer på F21. Hon var den som bestämde hemma och 
Terese säger att mamman är en stor förebild för henne eftersom hon heltidsarbetade, 
skötte barn och hushållsarbete i stort sett på egen hand och ändå hann baka bullar och 
umgås med barnen. Hon anser att hon haft en normal uppväxt och inte genomgått många 
uppbrott under hennes uppväxt. Hon nämner att familjen under uppväxtåren flyttade från 
ett område i Luleå till ett annat område men det uppbrottet upplevde hon bara som 
positivt och spännande. När Terese var tjugoett år dog hennes mamma hastigt och det var 
naturligtvis ett hårt slag. 
 
Terese anser att hon tidigt lärde sig att bli självständig eftersom hon hade många syskon 
och hon insåg tidigt att hon var tvungen att tjäna pengarna själv om hon ville ha mer än 
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vad föräldrarna kunde bistå med. Hon menar också att den stora syskonskaran medförde 
att hon blev flexibel då det var många viljor att ta hänsyn till i familjen. Tereses 
uppväxtmiljö var inte särskilt prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning. 
Hon beskriver att barnen fick en ganska fri uppfostran där det togs hänsyn till skillnader i 
varje barns individuella kapacitet, bland annat var föräldrarna på ett tidigt stadium helt på 
det klara med att Terese skulle klara sig bra utan någon utbildning. Tereses morfar hade 
ett sågverk i Boden men han dog i unga år och Terese hann inte träffa honom. Hon tror 
inte att något i hennes barndom har påverkat henne till att bli företagare. Däremot har alla 
Tereses svågrar inklusive hennes man egna företag och det är naturligtvis något som i 
vuxen ålder kan ha påverkat Terese till att starta eget företag. Terese har även en del 
bekanta som är företagare 
 

4.1.2  Behov hos kvinnan som är entreprenör 
Terese Höggren som äger Fina Rum, säger att hon ibland har behov av att rådfråga andra 
personer i frågor som rör hennes företag. Hon nämner att hon brukar rådfråga maken i 
dessa frågor. Terese går gärna och shoppar ensam men vill inte gå på bio ensam. Vid ett 
senare tillfälle säger hon att hon absolut inte vill bli styrd av andra. Terese nämner att hon 
oftast brukar stå för sin åsikt även om ingen annan delar den med henne. Terese skulle 
kunna tänka sig att driva ett franchiseföretag om hon bara tar hänsyn till tryggheten som 
detta koncept innebär. Hon poängterar dock att det finns för många nackdelar för att det 
ska vara aktuellt, exempelvis att inte få bestämma vilket sortiment hon ska köpa in. 
Terese anser att fördelarna överväger när det gäller butikens lokalisering i Strand 
Galleria. Terese anser att oberoende utgör den minst viktiga av åtta möjliga drivkrafter i 
hennes nuvarande företagande. 
 
Tydliga gränser, såsom att vara bestämd mot leverantörer, är viktigt för henne. Terese 
nämner också att de gränser hon har för sina anställda är att de ska komma och gå i tid 
och vara aktiva även då det inte är kunder i butiken.  
 
Nära relationer, som exempelvis att Terese och medarbetarna anförtror sig till varandra, 
tycker hon är ganska viktigt. Terese säger att det är viktigt att tillhöra en grupp- eller 
arbetsgemenskap och tycker därför att det är roligt med den gemenskap som finns med de 
övriga butiksägarna i Strand Galleria. Terese anser sig inte ha förlorat några nära vänner 
på grund av att hon är företagare men hon har inte heller skaffat sig några nya nära 
vänner under denna period. Terese nämner även att hon skulle ställa upp för en vän som 
behöver flytthjälp.  
 
Terese säger att hon känner en sorts respekt i form av att hon kan få fördelar i vissa 
sammanhang men att hon inte är intresserad av den respekten som en sorts bekräftelse 
och hon tycker inte heller att uppskattning i form av fördelar representerar en drivkraft i 
hennes företagande. Terese rangordnade status som den näst viktigaste av åtta möjliga 
drivkrafter i hennes nuvarande företagande.  
 
Terese säger att hon har ett behov av att uträtta något betydelsefullt på arbetet som för 
henne innebär att göra en kund nöjd och glad med sitt inköp. Hon känner också att arbetet 
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är betydelsefullt på det sättet att hon ibland får agera kurator på arbetet när kunder 
kommer in för att få prata en stund. Terese nämner dock att det ibland känns som att hon 
skulle kunna göra ännu mera betydelsefulla uppgifter, exempelvis hjälpa utsatta barn.  
 
Terese upplever att den frihet hon har som företagare består i att hon själv kan styra 
arbetstider och förläggning av ledighet och semester. Detta är något som Terese 
värdesätter men samtidigt säger hon att det i många avseenden inte är förenat med så 
mycket frihet att vara företagare då allt hänger på henne om företaget ska vara lönsamt. 
Hon förklarar att friheten som innebär att kunna vara ledig när hon vill, har sitt pris 
eftersom den som ska ersätta henne ska avlönas vilket i sin tur påverkar företagets 
resultat och därmed hennes egen inkomst. Hon poängterar att det krävs självdisciplin för 
att kunna hantera den frihetskänsla som ett entreprenörskap innebär. Möjligheten att 
kunna kombinera arbete och privatliv rangordnade Terese som den näst viktigaste 
drivkraften av åtta möjliga i hennes nuvarande företagande. 
 
Terese säger att hon inte har något behov av att växa som person, däremot har hon ett 
behov av att företaget ska växa ytterligare och är även intresserad av områden inom 
hennes bransch. Självförverkligande är den fjärde viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i 
hennes nuvarande företagande medan att få utlopp för sin kreativitet var den femte 
viktigaste. Hon berättar att hon ibland kan känna en nyfikenhet på andra områden utanför 
hennes verksamhet men att hennes familjesituation begränsar henne till att utforska andra 
områden. Terese vill hellre komma på nya saker än att kopiera vad andra redan gjort. När 
vi under intervjun presenterade en av oss utvald definition av en entreprenör sa Terese att 
hon tycker att definitionen stämmer på henne. Däremot anser hon sig inte vara en sådan 
entreprenör som startar ett nytt företag för att endast driva det ett kort tag och sedan starta 
ett nytt och så vidare. 
 
Vid starten av Fina Rum säger Terese att hon inte alls var intresserad av att tjäna pengar 
utan att det som var viktigt för henne var att få hålla på med något som var kul och att få 
bestämma själv. I hennes nuvarande företagande rangordnar hon däremot pengar som den 
tredje viktigaste av åtta möjliga drivkrafter Den ekonomiska delen jämfört med den 
sociala delen i hennes nuvarande företagande står för hela åttio procent. Detta svar 
stärktes av att Terese svarade på en fråga att hon tycker att det är viktigare att tjäna 
mycket pengar än att arbetet är intressant. Terese berättar vidare att ifall hon kommer på 
en idé som hon vill testa och denna idé innebär en stor förändring, kommer hennes 
motivation till detta mer ur möjligheten till att tjäna mer pengar än ur att utmaningen 
känns stimulerande och rolig. Terese rangordnar också utmaningar som den sjätte 
viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande. 
 
Terese skulle kunna tänka sig att driva ett franchiseföretag om hon bara tar hänsyn till 
tryggheten som detta koncept innebär. Hon svarade också att trygghet är den allra 
viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande. Terese förklarar att 
för henne innebär trygghet att ha tillräckligt med pengar. Terese anser att fördelarna som 
innebör trygghet i form av vakter överväger när det gäller butikens lokalisering i Strand 
Galleria. 
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Terese upplever att hon kan påverka situationer i sitt arbete som hon inte är nöjd med 
men ibland, mer sällan, upplever hon att hon inte kan påverka utgången av vissa 
situationer. Hon säger att när något gått väldigt bra tänker hon ibland att hon hade en 
jättetur men ibland tänker hon att det beror på att hon varit duktig. Terese tycker att hon 
inte tänker på sitt arbete under ledig tid annat än då de anställda ringer och frågar om 
saker och ting. När det uppstår ett problem på arbetet tar Terese gärna ett personligt 
ansvar för att finna en lösning på problemet istället för att överlåta ansvaret för 
problemlösandet till någon annan som är kunnig på detta. Terese har inget behov av att 
prova nya grejer men skulle inte vara rädd för att testa nya saker, exempelvis skulle hon 
kunna tänka sig en ”blinddate” om hon inte vore gift vill säga. När människor säger till 
Terese att något är omöjligt att genomföra känner hon ofta att hon vill försöka ändå.  
 

4.1.3  Personliga egenskaper hos kvinnan som är entreprenör  
Terese Höggren anser att hon är tämligen (4) självsäker och hon känner att hennes 
självförtroende har ökat i och med att hon är företagare. Hon säger också att hon anser sig 
vara delvis kompetent inom sitt arbetsområde och menar då att hon har mycket kvar att 
lära, vilket hon anser att hon gör varje dag i sitt arbete. Kompetensen förändras för varje 
dag och hon kan se att hon har utvecklats inom de flesta områden men att hon har en del 
kvar att lära om färg och form samt ekonomi. Hon betonar dock att kompetensen kring de 
produkter hon för närvarande säljer i sin butik är tillräcklig. Terese anser att hon är 
affärsbegåvad eftersom hon har näsa för goda affärer. 
 
Terese svarade att hon hellre väljer en säker investering med garanterad avkastning än en 
mer riskabel investering med chans till högre avkastning och att hon mycket väl kunde 
tänka sig en ”blinddate”, om hon inte vore gift vill säga. Terese svarade att hon hellre 
väljer en guidad tur när hon reser till ett nytt ställe än att utforska det på egen hand. 
Terese säger att hon inte lägger i några pengar i parkeringsautomaten vid ett kort ärende 
utan chansar på att hon inte får böter och ibland fattar beslut snabbt och ogenomtänkt. 
Terese gillar inte att utsätta sig för situationer där hon måste konfronteras med sin rädsla 
för höga höjder. 
 
Terese svarade att hon inte skulle vilja delta i ett nätverk bestående av andra 
inredningsbutiker i sitt närområde eftersom hon anser sig vara en självgående person. 
Hon vill hellre konkurrera med dem än att lära av andra och dela med sig av sin kunskap. 
Dessutom svarade Terese att om en konkurrent länge har varit duktig inom ett visst 
område med ett visst arbetssätt känner Terese att hon varken vill kopiera eller förbättra 
detta arbetssätt utan hellre vill komma på helt nya saker. Terese nämner också under 
intervjun att hon gärna hänvisar kunder till andra butiker i gallerian om de inte hittar vad 
de söker hos henne. Terese angav att hon anser att hon är en ganska (3) tävlingsinriktad 
och tämligen (4) målinriktad person. 
 
På frågan om hur hon skulle reagera på en havererad diskmaskin en fredagseftermiddag 
efter en hektisk och jobbig vecka svarade hon att hon skulle tänka ”nu tar jag tillfället i 
akt och lär barnen lite hushållsarbete”. Terese svarade att hon har en tämligen (4) bra 
förmåga att lösa problem i oväntade situationer. När hon har behov av att få frågor 
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besvarade som rör företagandet drar hon sig inte för att söka hjälp hos andra i hennes 
omgivning. Hon nämner att hennes man är en person hon gärna vänder sig till.  
 
Terese säger att hon i dagsläget inte motiverar sina anställda i någon större omfattning 
men hon tror att hon skulle kunna göra det om hon arbetade mer tillsammans med dem. 
Hon uppger att hon då skulle hjälpa dom på traven och att låta dem få utlopp för sina 
idéer. Terese nämner under intervjun att hon inte alls kan tänka sig att bli styrd av andra 
och dessutom har svårt för människor som har en överförmyndarstil. Hon har svårt att 
hålla tyst om någon påstår något som hon tycker är fel. Terese berättar att hon upplever 
sig själv som en samarbetsvillig person bara det är intressanta saker det handlar om. Hon 
anser sig vara en tämligen (4) flexibel person.  Hon säger att hon inte har några problem 
med att människor kan ha insyn i hennes företag. Ibland tycker Terese att människor 
missuppfattar henne i olika situationer men hon tycker ändå att hon är lyhörd med vad 
andra människor menar. Att gå fram och prata med helt främmande personer är inget 
problem för Terese, därför anser Terese att hon är utåtriktad. Hon tycker inte att hon 
besitter tillräckligt goda ledarskapsfärdigheter och skulle därför inte kunna axla rollen 
som butikschef i något större företag men i sin verksamhet är hennes 
ledarskapsfärdigheter fullt tillräckliga. Den egenskap hon tycker passar ganska (3) bra in 
på henne är att hon har en realistisk syn på sin verksamhet. Hennes simultanförmåga 
kommer till uttryck då det blir lite stressigt och hon får hålla många bollar i luften 
samtidigt vilket hon tycker är kul, speciellt då hon ”lyckas få ihop allt”.  
 
Avseende Tereses idérikedom kunde Terese komma på fyra saker som en eller flera 
kapsyler från PET-flaskor kan användas till: mobil för en baby, använda som leksak, 
smälta ner till nya plastsaker eller som samlarobjekt. Terese tycker att hon är tämligen (4) 
konstnärlig och idérik. Hon vill hellre komma på nya saker än att kopiera det som andra 
redan gjort. När Terese skulle starta Fina Rum hade hon en övergripande bild i huvudet 
över hur det skulle se ut men inte en exakt bild av hur de olika varorna skulle placeras, 
därav anser hon att hon inte har ett särskilt detaljorienterat synsätt. När vi under intervjun 
presenterade en av oss utvald definition av en entreprenör, som exempelvis innebär att 
den personen är bra på att upptäcka nya affärsmöjligheter, sa Terese att hon tycker att den 
definitionen stämmer på henne. 
 
Terese svarade att de egenskaper hon tycker passar bra (5) in på henne är att hon är aktiv 
och rastlös. Ibland är Terese arbetsam och ibland inte, hon menar att hon blir mer effektiv 
ju stressigare det är. Terese anger vidare att de egenskaper som passar tämligen (4) bra in 
på henne är att hon är initiativrik, uthållig och stresstålig. Att slutföra saker och göra dem 
på ett bra sätt är viktigt för henne och därför anser hon sig vara ambitiös. När någon 
kompis ringer och föreslår en lunchträff väljer Terese att gå på lunch även om hon 
exempelvis hade tänkt städa, vilket enligt henne betyder att hon inte är en disciplinerad 
person. Att hålla snyggt i butiken anser Terese är viktigt men på kontoret är hon inte lika 
noga eftersom det inte syns lika mycket, och enligt Terese är det ett exempel på hennes 
prioriteringsförmåga. 
 
När Terese fattar sina beslut gör hon det snabbt och ibland lite ogenomtänkt och 
dessutom svarade hon senare under intervjun att hon har en tämligen snabb (4) 
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reaktionsförmåga och att hon är tämligen (4) initiativrik. Terese säger att hon lär sig 
något nytt varje dag och därför anser hon att hon har ett lärande synsätt. Om sin förmåga 
att påverka situationer säger Terese att den är ganska bra men ibland kan hon känna att 
hennes röst är för liten för att hon ska kunna förändra situationer. Hon säger också under 
vår intervju att hon inte kan tänka sig att bli styrd av andra. 
 

4.2  Franchiseföretaget Pentik 
Företaget startades år 2002 av Annika Olsson i det ombyggda Domus på Storgatan i 
Luleå, som efter renoveringen fått namnet Smedjan. Annika var vid starten 
franchisegivaren Pentiks första franchisetagare i Sverige. Pentik är verksamt i 
detaljhandeln med försäljning av varor inriktade mot heminredning. Annika har en 
anställd på deltid i företaget.  
 

4.2.1  Bakgrund hos kvinnan som är franchisetagare  
Annika är trettiotre år och var vid franchiseföretagets start sambo och hade två barn, ett 
respektive fyra år. Sambon arbetar i det av hans familj ägda företaget. Den utbildning 
Annika har är nioårig grundskola, tvåårig gymnasieutbildning med inriktning mot 
distribution och kontor. Hennes tidigare arbete har bestått av butiksarbete på Hemköp där 
hon började i kassan för att sedan bli kassaansvarig. Därefter blev hon ansvarig för 
avdelningen ”frukt- och grönt” fram till att hon i samband med den senaste graviditeten 
slutade sin anställning där. Det ansvar hon fick under denna anställning kan på sätt och 
vis ses som en slags högre befattning. 
 
Annika har en äldre bror och enligt henne tillhörde familjen under uppväxtåren 
arbetarklassen. Pappan var enligt Annika inte särskilt bestämd och självständig i hemmet 
men desto mer självständig och bestämd i sin yrkesroll. Hon kan till viss del identifiera 
sig med sin biologiska pappas personlighet och det beror på vilken situation det handlar 
om. Hans personlighet innebär självständighet och bestämdhet i hans yrkesroll men inte i 
hemmet. Annikas mamma var kontorist fram till dess att hon blev sjukpensionär. Hon 
säger att hennes mamma inte utgör en förebild för henne på grund av sjukdomen. 
Annikas uppväxtmiljö innebar att barnen fick klara sig ganska mycket själva och det har 
gjort henne självständig. Hon anser också att hon är flexibel men vet inte om det är 
hennes barndom som har lärt henne det. Annika tycker att hennes föräldrar har fokuserat 
på hårt arbete och även till viss del på utbildning. 
 
Annika anser att hon har tvingats genomgå en del uppbrott under sin uppväxt, bland 
annat separerade föräldrarna när Annika var ett år gammal och hon fick en styvfar. Den 
nya familjen flyttade mot barnens vilja till en by utanför Luleå och i samband med detta 
blev mamman svårt sjuk och de fick ha barnflicka.  
 
Annika säger att ingen i hennes egen familj har varit företagare, däremot har hennes 
sambos pappa ett företag. Hon har inte haft några drömmar om att bli företagare tidigare 
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men tror att sambons familj har påverkat henne till att starta franchiseföretag. Annika har 
även några ytliga bekanta som är företagare. 
 

4.2.2  Behov hos kvinnan som är franchisetagare 
Annika Olsson säger att hon ibland har behov av att rådfråga andra personer i frågor som 
rör hennes franchiseföretag. Hon nämner att hon brukar rådfråga sin svägerska samt en 
franchisetagare för Pentik i Stockholm beträffande de ekonomiska frågorna. Annika går 
gärna och shoppar ensam men vill inte gå på bio ensam.  Vid ett senare tillfälle säger hon 
att hon absolut inte vill bli styrd av andra. Annika nämner att hon oftast brukar stå för sin 
åsikt även om ingen annan delar den med henne men detta beror på om det är en bra 
dialog. Annika anser att fördelarna överväger när det gäller butikens lokalisering i 
Smedjan. Annika anser att oberoende utgör den näst viktigaste av åtta möjliga drivkrafter 
i hennes nuvarande företagande.  
 
Tydliga gränser är inte så viktigt för Annika, hon förklarar att hon gärna vill ha ett 
jämbördigt förhållande med den person hon har anställt. Den anställda ska enligt henne, 
känna att hon kan fatta vissa beslut utan att fråga Annika. I samband med detta säger 
Annika att hon inte ser sig som en typisk ledartyp.  
 
Nära relationer, som exempelvis att Annika och hennes medarbetare anförtror sig till 
varandra, tycker hon är viktigt. I samband med det säger Annika även att hon tror att 
detta kan vara svårt att upprätthålla om man har många anställda. Det är också ganska 
viktigt för henne att höra hemma i en grupp eller en arbetsgemenskap. När Annika känner 
att hon behöver någon att prata med tar hon gärna kontakt med dessa för att få en inblick i 
hur de ser på försäljningen och andra angelägenheter. Annika tycker att hon sedan 
franchiseföretagets start blivit en mer osocial person i privatlivet eftersom hon och 
familjen inte längre har tid att umgås med vänner i samma utsträckning som förut. Hon 
anser sig därigenom ha förlorat några nära vänner på grund av den nya livssituationen 
och inte heller kunnat skaffa sig några nya. Hon uppger under intervjun att hon nyligen 
har funderat på detta problem men hoppas att detta kommer att lösa sig i framtiden då 
hon kanske kan anställa fler. Annika nämner även att hon skulle ställa upp för en vän som 
behöver flytthjälp.  
 
Annika anser att respekten från andra beträffande henne som franchiseföretagare är 
ganska viktig och något som delvis är ett behov för henne, dock representerar det inte en 
drivkraft i hennes företagande. Hon säger att hon tycker att respekt kan betyda att någon 
tar henne på allvar som franchisetagare, vilket har börjat ske i högre grad nu jämfört med 
när hon startade företaget. Annika upplever också att hon får en sorts respekt från andra i 
form av att hon kan få fördelar i vissa sammanhang men poängterar samtidigt att detta 
inte är något hon eftersträvar. Däremot säger Annika att det betyder mycket när 
människor ger henne uppskattning som kommer från hjärtat. Annika säger att hon har ett 
behov av att uträtta något betydelsefullt på arbetet. Hon känner att hon får det behovet 
tillfredställt i och med att kunderna ger henne ett bra bemötande och att de gillar de varor 
hon säljer. Annika säger också att det betydelsefulla i arbetet består i att hon tycker att det 
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är kul att sälja Pentiks varor och att vara franchisetagare. Annika rangordnade status som 
den näst minst viktiga av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande.  
 
Annika upplever att den frihet hon har som franchisetagare består i att hon själv kan styra 
sina arbetstider och ledigheter samt att hon har möjlighet att gå iväg korta stunder för att 
uträtta ärenden. Detta är något som hon uppskattar och värdesätter, men hon säger 
samtidigt att det i ett annat avseende inte är förenat med så mycket frihet att vara 
franchisetagare eftersom hon arbetar många och långa dagar. Möjligheten att kunna 
kombinera arbete och privatliv rangordnade Annika som den sjätte viktigaste drivkraften 
av åtta möjliga i hennes nuvarande företagande. 
 
Annika säger att hon har behov av att växa som person och tror att det kommer att kunna 
ske om och när hon anställer fler personer i sitt franchiseföretag. Då skulle hon få mer tid 
över för att gå kurser och annat som hon anser skulle bidra till att hon kan växa som 
person. Självförverkligande är den tredje viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes 
nuvarande företagande medan att få utlopp för sin kreativitet var den femte viktigaste. 
Hon berättar att hon inte känner en nyfikenhet på andra områden utanför hennes 
verksamhet. Intresset för områden inom hennes verksamhet är däremot något hon säger 
sig ha och det finns även goda möjligheter att få hjälp och stöd av franchisegivaren om 
hon skulle vilja utveckla franchiseföretaget. Annika vill hellre komma på nya saker än att 
kopiera vad andra redan gjort. När vi under intervjun presenterade en av oss utvald 
definition av en entreprenör sa Annika att hon tycker att definitionen stämmer lite grand 
på henne eftersom hon anser att hon har en god känsla för vilka varor som skulle kunna 
fungera på marknaden. 
 
Möjligheten att tjäna pengar var inte en drivkraft för Annika när hon startade 
franchiseföretaget Pentik. Det som var viktigt för henne då var att få företaget att 
överleva. Pengar rangordnar hon som den fjärde viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i 
hennes nuvarande företagande. Den sociala delen i hennes företagande står för sextio 
procent jämfört med den ekonomiska delen som står för fyrtio procent. Detta svar stärktes 
av att Annika under intervjun sade att hon tycker att det är viktigare att hennes arbete är 
intressant än att hon tjänar mycket pengar på verksamheten. Annika berättar vidare att 
ifall hon kommer på en idé som hon vill testa och denna idé innebär en stor förändring, 
kommer hennes motivation till detta mer ur att utmaningen känns stimulerande och rolig 
än ur möjligheten till att tjäna mer pengar. Annika rangordnar utmaningar som den 
viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande. Annika svarade att 
trygghet är den minst viktiga drivkraften av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande. Annika förklarar att för henne innebär trygghet att ha en trygg framtid.  
 
Annika berättar att hon upplever att hon kan påverka situationer i sitt arbete som hon inte 
är nöjd med. Hon säger att när något gått väldigt bra tänker hon ibland att hon hade en 
jättetur men det händer ju att hon tänker att det beror på att hon varit duktig. Annika 
tänker mycket på sitt arbete även under ledig tid Annika tar gärna ett personligt ansvar 
för att finna lösningar på problem som uppstår på arbetet istället för att överlåta ansvaret 
för problemlösandet till någon annan som är kunnig på detta. Hon har alltså ett ganska 
stort behov av att styra själv eftersom hon gärna sköter problemlösandet själv även då det 

  27



  
EMPIRI   

  
finns möjlighet att överlämna detta till en annan kompetent person. Annika svarade att 
hon ibland kan tycka att det är kul att prova saker som ingen annan har gjort men hon 
skulle inte kunna tänka sig en ”blinddate”. När människor säger till Annika att något är 
omöjligt att genomföra känner hon först att hon vill ifrågasätta detta för att sedan 
genomföra det om hon fortfarande känner sig övertygad om att det skulle kunna gå att 
genomföra. 
 

4.2.3 Personliga egenskaper hos kvinnan som är franchisetagare  
Annika anser att hon är ganska eller tämligen (3,5) självsäker och hon känner att hennes 
självförtroende har ökat i och med att hon är företagare. Hon säger också att hon anser sig 
vara kompetent inom sitt arbetsområde men menar att hon har mycket kvar att lära inom 
ekonomin. Annika anser att kompetensen förbättras för varje dag och hon kan se att hon 
har utvecklats inom de flesta områden. Annika anser att hon är affärsbegåvad eftersom 
hon har lätt för att förstå vilka produkter som är gångbara på marknaden. 
 
Annika svarade att hon hellre väljer en säker investering med garanterad avkastning än en 
mer riskabel investering med chans till högre avkastning vilket tyder på att hon inte är en 
risktagande person. Hon svarade att hon inte alls kunde tänka sig en ”blinddate”, vilket 
också tyder på att hon inte är speciellt risktagande. Dock svarade hon att hon hellre vill 
utforska på egen hand än att ta en guidad tur när hon reser till ett nytt ställe, vilket skulle 
kunna betyda att hon är lite äventyrlig och har en önskan om oberoende. Det som talar för 
att hon är risktagande är att hon inte lägger i några pengar i parkeringsautomaten när hon 
ska göra ett kort ärende utan chansar på att hon inte får böter. Det som också tyder på att 
hon är lite av en risktagare är att Annika ibland fattar beslut snabbt och ogenomtänkt. 
 
På en fråga som gällde om hon brukar utsätta sig för situationer där hon måste 
konfronteras med sin rädsla svarade Annika att hon inte kunde komma på något hon var 
rädd för. Hon sade till exempel att hon inte har några problem med ormar, insekter, larver 
eller tjuvar. Annika vill varken kopiera eller förbättra detta arbetssätt utan vill hellre 
komma på helt nya saker. Annika anser att hon inte är speciellt (2) tävlingsinriktad men  
en ganska (3) målinriktad person. 
 
På frågan om hur Annika skulle reagera på en havererad diskmaskin en 
fredagseftermiddag efter en hektisk och jobbig vecka svarade hon att hon skulle tänka 
”nu tar jag tillfället i akt och lär barnen lite hushållsarbete”. Annika svarade att hon har 
en tämligen (4) bra förmåga att lösa problem i oväntade situationer. När hon har behov av 
att få frågor besvarade som rör företagandet drar hon sig inte för att söka hjälp hos andra i 
hennes omgivning.  
 
När det gäller intresset av att inspirera sin medarbetare svarar Annika att hon är ganska 
intresserad av detta. Hon exemplifierar detta genom att berätta att hon för en kort tid 
sedan bjöd med sin medarbetare till en av Pentiks inköpsmässor för att uppmuntra och 
inspirera henne till fortsatt goda prestationer. Annika påpekade även att de båda lyckas 
inspirera varandra i vardagen. Annika nämner under intervjun att hon inte alls kan tänka 
sig att bli styrd av andra och dessutom har svårt för människor som är auktoritära. Hon 
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berättar att hon blev ganska irriterad när någon kom och brydde sig om hur mycket frukt 
hon köpte in i hennes tidigare arbete som frukt- och grönt ansvarig på en livsmedelsaffär. 
Annika brukar hålla tyst om någon påstår något som hon tycker är fel om hon känner sig 
obekväm i gruppen och om inte dialogen är bra. Annika berättar att hon upplever sig själv 
som en samarbetsvillig person när hon behöver hjälp med något. Hon anser sig vara en 
tämligen (4) flexibel person.  Hon säger att hon inte har några problem med att människor 
kan ha insyn i hennes företag förutom när det gäller vilken lönesättning hon har. Annika 
anser att hon är en god kommunikatör men att hon har sina bättre och sämre dagar. Att gå 
fram och prata med helt främmande personer är något som Annika inte gör om det inte är 
något mycket viktigt hon måste fråga om. Annika anser ändå att hon är en ganska 
utåtriktad person. Hon tycker inte att hon är någon typisk ledartyp. Den egenskap hon 
tycker passar tämligen (4) bra in på henne är att hon har en realistisk syn på sin 
verksamhet. Annika tycker att hon har en simultanförmåga då hon förklarar att hon ofta 
får prata i telefon, sköta barnen och laga mat samtidigt. 
 
Avseende Annikas idérikedom kunde Annika komma på två saker som en eller flera 
kapsyler från PET-flaskor kan användas till vilket var som snapsglas och som en 
badleksak till barnen. Annika tycker att hon är ganska eller tämligen (3,5) konstnärlig och 
idérik. Hon vill hellre komma på nya saker än att kopiera det som andra redan gjort. När 
Annika skulle beskriva sitt detaljorienterade synsätt förklarade hon att hon först och 
främst ser till helheten för att därefter ta i tu med detaljerna vilket hon tycker tyder på att 
hon inte har ett så stort sinne för detaljer. När vi under intervjun presenterade en av oss 
utvald definition av en entreprenör sa Annika att hon tycker att definitionen stämmer lite 
grand på henne eftersom hon anser att hon har en god känsla för vilka varor som skulle 
kunna fungera på marknaden. 
 
Annika svarade att den egenskap hon tycker passar ganska eller tämligen (3,5) bra in på 
henne är att hon är aktiv. Annika arbetar många och långa dagar vilket gör att hon anser 
sig vara arbetsam och ambitiös. Annika anger vidare att de egenskaper som passar 
tämligen (4) bra in på henne är att hon är initiativrik och stresstålig. Dessutom anser hon 
sig vara ganska (3) uthållig och rastlös. Annika anser att hon kan prioritera saker genom 
att hon ofta hamnar i tidsnöd och då tvingas att prioritera. Hon anser sig inte vara en 
särskilt disciplinerad person eftersom hon ofta skjuter upp sådana saker som hon planerat 
att göra. När Annika fattar sina beslut gör hon det snabbt och ibland lite ogenomtänkt och 
dessutom svarade hon senare under intervjun att hon har en ganska (3) snabb 
reaktionsförmåga och att hon är tämligen (4) initiativrik. Annika menar att hon alltid kan 
lära sig något mer och därför anser hon att hon har ett lärande synsätt. Om sin förmåga att 
påverka situationer säger Annika att den är bra och menar att hon tror att hon kan göra 
något åt det hon är missnöjd med. Hon säger också under vår intervju att hon inte kan 
tänka sig att bli styrd av andra. 
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5.  ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att jämföra resultatet av intervjuerna av respondenterna med 
teorierna. Till att börja med jämför vi dem var för sig mot teorin för att sedan jämföra 
entreprenören och franchisetagaren med varandra och med teorin. 
 

5.1 Bakgrund hos kvinnan som är entreprenör i jämförelse med teorin 
Terese Höggren är trettiosex år och denna ålder överensstämmer med Halvarsson & 
Wennbergs (1996) teori som säger att kvinnor som är entreprenörer är i åldern trettio till 
femtio år. Tereses ålder stämmer även med Hisrich & Brushs (1986) teori som säger att 
dessa är i åldern trettiofem till fyrtiofem år. Terese var vid företagsstarten gift och hade 
två barn, fyra respektive ett år. Enligt Holmquist & Sundin (2002) är åttio procent av 
kvinnor som är entreprenörer gifta eller sambor vid företagsstarten. Påståendet härrör ur 
en studie som författarna gjort och därför har inte påståendet så stor tyngd men vi kan 
observera att det stämmer med Tereses situation. Vidare säger författarna att dessa 
kvinnor har hemmaboende barn under arton år vid företagsstarten, även detta finner vi 
överensstämmer med Terese. Hisrich & Brush (1986) påstår att hälften av kvinnorna är 
gifta med en akademiker och i genomsnitt har två barn. Detta påstående kommer också ur 
en enstaka studie och av den anledningen lägger vi ingen större vikt vid detta påstående 
men vi kan observera att Terese inte hör till den halva urvalsgrupp av kvinnor som är gift 
just med en akademiker. Hisrich & Brushs påstående att en kvinna som är entreprenör i 
genomsnitt har två barn kan vi konstatera stämmer in på Tereses familjesituation. 
 
Elmlund (1998) och Ahlén & Jonson (1982) nämner att företagare i genomsnitt är sämre 
utbildade än löntagare. Eftersom Terese inte har någon akademisk utbildning anser vi att 
Elmlund och Ahlén & Jonsons teori i detta fall kan anses riktiga. Flertalet av företagare i 
allmänhet har enligt Elmlund erfarenhet från anställning innan steget till företagande 
togs. Tereses bakgrund som anställd tyder på att det finns belägg för ovanstående teori. 
Elmlund påstår att kvinnor som är företagare har stor erfarenhet av arbete inom offentlig 
sektor, vilket däremot inte stämmer med Tereses erfarenheter. Ahlén & Jonsons 
påstående att de flesta entreprenörer inte haft en chefsposition innan de startade företaget 
stämmer väl in på Terese vars befattningar inte inneburit något chefskap.  
 
Hisrich & Brush (1986) hävdar att de flesta kvinnor som är företagare är förstfödda i en 
medelklassfamilj men detta stämmer inte in på Terese då hon är född näst sist i 
syskonskaran och dessutom anser hon att familjen tillhörde ett mellanting av arbetarklass 
och medelklass under uppväxtåren. Författarna nämner även att dessa kvinnor identifierar 
sig själv med den personlighet pappan har som innebär bestämdhet och självständighet. 
Detta överensstämmer inte med Terese då hon inte tycker att pappan var bestämd och 
självständig och inte heller kan se några likheter mellan sin egen och pappans 
personlighet. Halvarsson & Wennberg (1996) påstår att kvinnor som är entreprenörer har 
en mamma som är företagare och utgör en viktig förebild för kvinnan. Hisrich & Brush 
(1986) menar däremot att kvinnor som är entreprenörer har en mamma som inte arbetar 
utanför hemmet. Eftersom Tereses mamma arbetade hemma under en lång tid av Tereses 
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barndom och dessutom utgör en stor förebild för Terese kan de bådas påstående till viss 
del stämma överens med Tereses situation. Hisrich & Brush påstår att en kvinna som är 
entreprenör har haft en uppväxtmiljö som medfört att denna tidigt lärt sig att vara 
självständig och flexibel. Denna uppväxtmiljö påstår författarna även är 
prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning. Terese anser inte att 
uppväxtmiljön varit prestationsinriktad men däremot har hon tidigt lärt sig vara 
självständig och flexibel. Detta innebär att Hisrich & Brushs påstående till viss del kan 
överensstämma med Tereses situation.  
 
En teori som Landstöm (1999) anför går ut på att vissa entreprenörer har haft en olycklig 
familjebakgrund som inneburit förlust av anhöriga, många uppbrott och avsaknad av en 
fadersgestalt. Terese anser inte att hennes bakgrund präglats av många uppbrott. Den flytt 
som familjen genomförde i hennes barndom, och som måste räknas som ett uppbrott, 
upplevdes av henne endast som positiv och spännande och kan därför inte associeras med 
en olycklig familjebakgrund. Däremot dog Tereses mamma när Terese fortfarande var 
relativt ung och det talar för att Landströms teori till viss del stämmer. Ahlén & Jonson 
(1982) anger att många entreprenörer ofta har föräldrar som också är entreprenörer, detta 
stämmer inte in på Terese vars morfar är den enda entreprenören i hennes närmaste släkt. 
Dessutom dog denne ung och Terese tror därför inte att han har påverkat henne till att 
starta företag. Däremot har alla hennes svågrar och även Tereses make egna företag samt 
även en del ytliga bekanta. Detta kan sägas överensstämma med Ahlén & Jonsons (1982) 
påstående om att entreprenörens vänner och bekanta är företagare. 
 

5.2 Behov hos kvinnan som är entreprenör i jämförelse med teorin 
Alderfers existensbehov innefattar enligt Robbins (2001) och Rubenowitz (1978) de 
basbehov en människa behöver för att leva, det vill säga mat, dryck och tak över huvudet. 
Vi antar att hon har det behovet eftersom det är ovanligt att någon vill svälta eller vara 
utan tak över huvudet någon längre tid.  
 
Rubenowitz (1978) och Robbins (2001) menar att en individ även har behov av beskydd, 
ordning och gränser samt behov av att tillhöra en grupp och ha nära relationer och kallar 
detta för relationsbehov. Terese anser att hon har behov av beskydd eftersom hon 
uppskattar att det finns tillgång till vakter i gallerian. Terese har även behov av ordning 
och gränser eftersom hon har ett antal krav på de anställdas beteenden och är tydlig och 
bestämd mot sina leverantörer. Hon tycker även att det är viktigt att tillhöra en grupp 
eftersom hon uppgav att det var väldigt positivt att var lokaliserad i Strand Galleria som 
innebär en känsla av grupptillhörighet. Dessutom tycker hon att det är viktigt att ha nära 
relationer till sina anställda vilket innebär att Terese och de anställda anförtror sig till 
varandra. Terese är mån om sina vänner och har inte förlorat några sedan hon startade sitt 
företag. Detta resonemang tyder på att Terese har ett behov av relationer.  
 
Det tredje behovet i Alderfers behovsgruppering kallas för jagbehovet enligt Rubenowitz 
(1978) översättning. Jagbehovet innefattar behov av självförverkligande som innebär att 
individen har behov av att skapa, utvecklas och känna egenvärde. Terese är inte så 
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intresserad av att växa som person men vill däremot att företaget ska växa och ytterligare 
utvecklas. Eftersom hon äger företaget kan det indirekt tolkas som att det är hennes 
behov att växa och uppnå det hon är kapabel att uppnå. Hon har alltså ett behov av 
självförverkligande. Eftersom Terese hellre vill komma på nya saker istället för att 
kopiera vad andra redan gjort anser vi att hon har ett behov av att skapa. Hon har ett 
behov av att ge sig in i nya branscher men detta hämmas av den familjesituation hon 
befinner sig i.  Vi anser att detta tyder på att Terese har ett jagbehov. 
 
När individer har en önskan om att göra saker bättre än det tidigare har gjorts har de 
enligt McClelland ett behov av prestation (need for achievement). Dessa människor 
strävar efter utmaningen med uppgiften snarare än belöningen kopplad till prestationen. 
De föredrar enligt Robbins (2001) en lagom utmaning i arbetet och vill inte lyckas på 
grund av slumpen, författaren menar att de inte är särskilt riskbenägna. De söker också 
personligt ansvar för att finna lösningar på problem. De tycker att det är viktigt att 
resultatet av arbetet beror på dem själva och inte på andras arbetsinsatser. De har också 
ett relativt litet intresse av att influera andra till att prestera bra. Utifrån de svar på de 
frågor som berör hennes risktagande har vi förstått att Terese är ganska risktagande 
eftersom fler än hälften av frågorna indikerade ett risktagande beteende. Intervjun visar 
också att Terese är mer intresserad av belöningen än utmaningen i själva uppgiften. 
Dessutom visar resultatet av intervjun att hon väljer att ta personligt ansvar för att lösa 
problem. Terese säger att hon vill influera andra till bra prestationer eftersom hon vill 
hjälpa de anställda på traven. Hon vill också hellre komma på helt nya saker istället för 
att kopiera vad andra redan gjort och anser att definitionen av entreprenör 
överensstämmer med henne. Sammanfattningsvis säger detta oss att Terese har ett behov 
av prestation eftersom övervägande del av svaren indikerar detta. 
 
McClelland menar enligt Robbins (2001) att individer som har en stor önskan om att vara 
inflytelserika har ett behov av makt (need for power). Dessa individer vill vara i 
tävlingsinriktade och statusorienterade situationer och vill hellre ha inflytande över andra 
än att det blir ett effektivt utförande. Terese anser att respekten från andra vad beträffar 
henne som företagare är ganska oviktig och inget hon eftersträvar. Hon säger att hon är 
en ganska tävlingsinriktad person. Hon säger att hon hellre själv tar ansvar för att lösa 
problem istället för att överlåta problemlösandet åt någon annan kompetent person. Det 
flesta av dessa svar talar för att hon har behov av makt eftersom många påvisar ett stort 
intresse av att ha kontroll över andra.  
 
McClelland omnämner även att individen har ett behov av tillhörighet (need for 
affiliation) vilket innebär att individen har en önskan om att bli omtyckt och en stark 
strävan efter vänskap (Robbins 2001). Personer med ett stort behov av tillhörighet 
föredrar samarbetssituationer över tävlingssituationer. Terese tycker att det är viktigt att 
tillhöra en grupp eftersom hon uppgav att det var positivt att vara lokaliserad i Strand 
Galleria som för henne innebär en känsla av grupptillhörighet. Hon vill inte ingå i ett 
nätverk för att samarbeta med andra inredningsbutiker utan vill hellre konkurrera än 
samarbeta med de andra butikerna. Detta svar skulle eventuellt kunna indikera att Terese 
är tävlingsinriktad och hon anser själv att hon är ganska (3) tävlingsinriktad. Nära 
relationer med medarbetarna tycker Terese är ganska viktigt. Terese har inte förlorat eller 
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skaffat några nya vänner sedan hon startade företaget. Detta skulle eventuellt kunna 
indikera på en relativt stark strävan efter vänskap eftersom hon trots den höga 
arbetsbelastning som det innebär att vara företagare och trebarnsmor lyckats upprätthålla 
vänskapen. Hon har dock inte skaffat några nya vänner under denna period men detta 
behöver inte betyda att hon inte strävar efter vänskap utan kan som hon själv säger bero 
på att tiden helt enkelt inte räcker till. Ovanstående resonemang visar att Terese till stor 
del verkar ha ett behov av tillhörighet. 
 
Under intervjun framkom det att Terese i företagets inledningsskede inte var särskilt 
intresserad av att tjäna pengar i någon större omfattning utan det viktiga var att få hålla på 
med något som hon tyckte var kul och att få bestämma själv. Hennes ointresse för pengar 
i startfasen motsäger Ahlén & Jonsson (1982) som påstår det motsatta. De säger att 
entreprenörer ser pengar som en motor i företaget i inledningsskedet. När det gäller 
kvinnor som är entreprenörer och deras specifika drivkrafter uppger Elmlund (1998) att 
ett vanligt motiv för företagande för dessa är att de vill förverkliga en idé och detta 
stämmer däremot bättre in på Terese. Företagaren strävar enligt Elmlund (1998) efter 
självförverkligande. Terese säger att självförverkligande är den fjärde viktigaste av åtta 
möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande och utgör alltså för närvarande en 
medelviktig drivkraft i hennes företagande och det stämmer alltså inte med Elmlunds 
teori. Däremot stämmer författarens påstående, att en företagare vill leva ett drägligt liv 
med stor frihet hellre än att skapa något stort, bättre in på Terese eftersom hon starkt 
värdesätter friheten som företagande innebär. Dock stämmer det inte till fullo eftersom 
pengar är ganska stark drivkraft för henne och hon vill leva ett liv som är bättre än 
drägligt. 
 
Elmlund (1998) menar att en entreprenör vill arbeta med något intressant och skapa en 
stimulerande arbetssituation. Terese tycker att det är viktigt att hennes arbete är kul och 
att hon uträttar något betydelsefullt genom arbetet i butiken. Hon sade också under 
intervjun att det krävs lite mer än att det ska vara intressanta arbetsuppgifter för att det 
ska utgöra en drivkraft för henne i hennes företagande. Terese nämnde också att det för 
henne är viktigare att tjäna mycket pengar än att ha intressanta arbetsuppgifter. Terese har 
utifrån detta resonemang troligen ett behov av att arbeta med något intressant och ha en 
stimulerande arbetssituation men att det inte utgör ett så stort behov för henne. Därför 
kan vi inte riktigt påstå att denna teori stämmer med Terese eftersom hon anser att pengar 
är viktigare än att uppgiften är intressant. 
 
Hult (1996) menar att viljan att klara sig själv är en mycket stark drivkraft både i 
företagsstarten och i det fortsatta företagandet. Terese säger att hon drevs av att få 
bestämma själv i inledningsfasen av företaget men att oberoende är den drivkraft som är 
minst viktig för henne i det nuvarande företagandet. Terese säger också i ett annat 
sammanhang under intervjun att hon absolut inte kan tänka sig att bli styrd av andra. Vi 
tycker att detta talar för Hults teorier. Hult påstår även att möjligheten att kunna 
kombinera arbete med privatliv på ett bättre sätt än som anställd för kvinnor är en stark 
drivkraft vid företagande. Möjligheten att kunna kombinera arbete och privatliv 
rangordnade Terese som den näst viktigaste drivkraften av åtta möjliga i hennes 
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nuvarande företagande vilket betyder att Hults teori även i detta fall överensstämmer med 
Terese. 
 
Hult (1996) påstår att möjligheten att tjäna pengar inte tillhör de främsta drivkrafterna 
hos en kvinna som är företagare. Tereses drivkrafter i hennes fortsatta företagande är mer 
av ekonomisk karaktär då det på flera punkter under intervjun pekade på detta. 
Betydelsen av att tjäna pengar utgör en viktig del i hennes företagande, mer exakt åttio 
procent, jämfört med den sociala delen i företagandet som står för tjugo procent. Hon 
rangordnade pengar som den tredje viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes 
nuvarande företagande. Terese svarade även att hon anser att det är viktigare att tjäna 
mycket pengar än att det är ett intressant arbete. För Terese ligger dessutom motivationen 
i möjligheten att tjäna pengar i samband med att hon kommer på en ny idé som hon vill 
genomföra i sitt företag. Vi tycker inte att Hults påstående stämmer in på Terese då det 
mesta talar för att pengar till stor del driver Terese i sitt företagande. 
 

5.3 Personliga egenskaper hos kvinnan som är entreprenör i jämförelse 
med teorin  

Den egenskap hon tycker passar ganska bra (3) in på henne är att hon är realistisk och 
detta finner vi överensstämmer med Halvarsson & Wennbergs (1996) påstående som går 
ut på att kvinnor som är entreprenörer har en realistisk inställning till sin verksamhet.  
 
Terese anger att de egenskaper som passar tämligen (4) bra in på henne är att hon är 
flexibel och stresstålig och detta stämmer med Hisrich & Brushs (1986) teori om de 
egenskaper som karaktäriserar en kvinna som är entreprenör.  
 
Terese anser att hon är tämligen (4) uthållig, målinriktad, idérik och självsäker vilket 
enligt Ahlén & Jonson (1982), Holmquist & Sundin (2002), Hisrich & Brush (1986) samt 
Landström (1999) är egenskaper som kännetecknar en entreprenör. Om vi även tar 
hänsyn till vårt experiment med användningsområden av en eller flera PET-kapsyler 
minskar dock överensstämmelsen med den delen av teorin som berör idérikedomen. Hon 
hade få förslag på hur en PET-kapsyl kan användas vilket eventuellt skulle kunna tyda på 
att Terese inte har så stor idérikedom. Här måste vi dock reservera oss för att vårt 
experiment av Terese kan ha upplevts som oinspirerande och därför resulterat i få förslag. 
Därför lägger vi ingen större vikt vid experimentet utan utgår från Tereses egen 
uppfattning om hennes idérikedom. När vi under intervjun presenterade en av oss utvald 
definition av en entreprenör, som exempelvis innebär att den personen är bra på att 
upptäcka nya affärsmöjligheter, sa Terese att hon tycker att den definitionen stämmer på 
henne. Detta tycker vi tyder på att hon är en nyskapare och självstartare vilket också 
Adizes (1979) teori påstår är kännetecknande för en entreprenör. 
  
Terese uppger att hon absolut inte kan tänka sig att bli styrd av andra och går gärna och 
shoppar ensam och detta skulle kunna visa att hon är oberoende vilket överensstämmer 
med vad Hisrich & Brush (1986) påstår. Enligt samma författare identifierar kvinnor som 
är entreprenörer sig med sin pappas personlighet som innebär bestämdhet och 
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självständighet. Eftersom Terese anser att hennes pappa inte är bestämd och självständig 
överensstämmer inte denna teori med Terese. Ahlén & Jonson (1982) och Landströms 
(1999) teori kring hur en entreprenör är innefattar ett påstående om att denne har svårt att 
acceptera auktoriteter och arbeta tillsammans med andra. Terese anser att hon är ganska 
samarbetsvillig beroende på situationen och har svårt att acceptera auktoriteter vilket gör 
att det är svårt att avgöra om författarnas teori stämmer in på Terese. 
 
Terese ser hellre möjligheter än problem och har alltså en förmåga att lösa oväntade 
problem vilket stämmer med det resultat Frelin & Jones (2002) kommit fram till i sin 
studie av den kvinnliga entreprenören. Här måste tilläggas att författarnas resultat härrör 
ur en studie de genomfört på ett begränsat antal respondenter och därför inte har så stort 
genomslag i vår analys. Hisrich & Brush (1986) påstår att en kvinna som är entreprenör 
ofta fattar snabba beslut och Frelin & Jones (2002) menar att en kvinna som är 
entreprenör reagerar snabbt. Terese anser att hon fattar snabba beslut och har en tämligen 
(4) snabb reaktionsförmåga vilket alltså stämmer med dessa författare syn på den typiske 
kvinnliga entreprenören.  
 
Terese anser vidare att egenskapen som innebär att vara aktiv och energisk stämmer bra 
(5) in på henne och hon anser sig också vara tämligen (4) initiativrik. Dessa svar tyder på 
att det i Tereses fall finns belägg för teorier som Ahlén & Jonson (1982), Hisrich & 
Brush (1986) och Landström (1999) framhåller. Detta eftersom de menar att dessa 
egenskaper karaktäriserar en entreprenör. Holmquist & Sundin (2002) håller med dessa 
författare om påståendet att en entreprenör är aktiv men de säger ingenting om att hon är 
initiativrik. Tereses syn på kompetens pekar på att hon har ett lärande synsätt då hon 
berättade för oss att hon lär sig varje dag i sitt arbete vilket enligt Ahlén & Jonson (1982) 
och Landström (1999) karaktäriserar en entreprenör. 
 
Holmquist & Sundin (2002) tar upp ytterligare en egenskap som de tycker kännetecknar 
en entreprenör och den är att de är rastlösa. Terese svarade under intervjun att hon tycker 
att rastlöshet är något som passar bra in (5) på henne vilket alltså stämmer med 
Holmquist & Sundins påstående. 
 
Hisrich & Brush (1986) påstår att kvinnor som är entreprenörer kan inspirera och 
motivera sin anställda. Terese anser att hon skulle kunna inspirera och motivera de 
anställda om hon arbetade tillsammans med dem vilket gör att Hisrich & Brush teori bör 
överensstämma med Terese. Enligt Ahlén & Jonson (1982) avhåller sig entreprenörer 
från att bli närmare vänner med människor på företaget. Detta påstående stämmer inte på 
Terese eftersom hon anser att det är ganska viktigt med nära relationer till sin anställda.  
 
Elmlund (1998) uppger att en entreprenör är arbetsam och denna teori stämmer överens 
med Terese eftersom hon anser sig vara relativt arbetsam. 
 
Terese är inte rädd för att söka hjälp då hon uppger att hon bland annat brukar rådfråga 
sin make i ekonomiska spörsmål. Detta sätt att vara stämmer överens med den bild Ahlén 
& Jonson (1982) och Landström (1999) ger av entreprenören.  
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Enligt Landström (1999) och Ahlén & Jonson (1982) har företagare högt värde avseende 
estetisk känsla och konstnärlighet vilket vi också kan hålla med om då Terese ansåg att 
hon var tämligen (4) konstnärligt begåvad. 
 
Terese väljer hellre en säker investering med garanterad avkastning än en mer riskabel 
investering med chans till högre avkastning men hon struntar i att betala parkeringsavgift 
vid kortare ärenden med risk för att få böter. Terese skulle hellre välja att ta en guidad tur 
än att göra upptäckten på egen hand vid en semesterresa. Vidare uppgav hon att hon kan 
tänka sig en ”blinddate” och att hon ofta fattar beslut snabbt och ogenomtänkt. Dessa svar 
ger oss en antydan till att hon är mer måttligt risktagande än kalkylerat risktagande. Detta 
riskbeteende stämmer bättre överens med Landström (1999) och Holmquist & Sundin 
(2002) som påstår att de tar måttliga risker än med Ahlén & Jonson (1982) som menar att 
de tar kalkylerade risker. Enligt ovanstående resonemang finns det belägg för att Adizes 
(1979) teori som innebär att entreprenören ska vara villig att ta risker stämmer på Terese 
men det som talar emot detta är att Terese ogärna konfronterar sin rädsla för höjder. 
Holmquist & Sundin (2002) anser att äventyrlighet kännetecknar en entreprenör och detta 
stämmer till viss del in på Terese då hon föredrog den guidade turen men kunde tänka sig 
en ”blinddate”.  
 
Entreprenören sägs ha en intern ”locus of control” på det sättet att de upplever att de 
själva kan kontrollera situationen, medan personer med en extern ”locus of control” 
uppfattar att de är offer för en situation som de inte själva kan påverka (Landström, 
1999). Hult (1996) menar att en entreprenör har intern ”locus of control” vilket innebär 
att de tror att de alltid kommer att klara sig på något sätt. När vi analyserar de svar Terese 
angivit som kan kopplas till begreppet ”locus of control” finner vi att hon till stor del har 
en extern ”locus of control”. Detta grundar vi bland annat på att hon ibland upplever att 
hon inte kan påverka situationer i sitt arbete som hon inte är nöjd med. Hon fattar ofta 
snabba och ogenomtänkta beslut och eftersom teorin säger att personer med extern ”locus 
of control” lägger ner relativt lite tid på att söka efter information inför ett beslut tyder 
detta på att Terese har en extern ”locus of control”. Det som däremot kan tala för att 
Terese har inslag av intern ”locus of control” är att hon på en fråga svarade att hon inte 
kunde tänka sig att bli styrd av andra vilket anses vara ett av kännetecknen på en person 
med intern ”locus of control” (Robbins, 2001). Således stämmer alltså inte Tereses ”locus 
of control” in på Landströms (1999) ovan nämnda teori om att en entreprenör har intern 
”locus of control”. Enligt Hisrich & Brush (1986) tror en kvinna som är entreprenör att 
hon kan påverka utgången av olika situationer, denna teori stämmer bättre in på Terese 
eftersom hon säger att hon ofta  men inte alltid känner så.         
 

5.4 Bakgrund hos kvinnan som är franchisetagare i jämförelse med teorin 
Annika Olsson är trettiotre år och denna ålder överensstämmer med Halvarsson & 
Wennberg (1996) som säger att kvinnor som är entreprenörer är i åldern trettio till femtio 
år. Annikas ålder stämmer inte med Hisrich & Brushs (1986) som säger att dessa är i 
åldern trettiofem till fyrtiofem år. Annika var vid företagsstarten sambo och hade två 
barn, fyra respektive ett år. Enligt Holmquist & Sundin (2002) är åttio procent av de 
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kvinnor som är entreprenörer gifta eller sambor vid företagsstarten. Påståendet härrör ur 
en studie som författarna gjort och vi kan observera att det stämmer med Annikas 
situation. Vidare säger författarna att dessa kvinnor har hemmaboende barn under arton 
år vid företagsstarten, även detta finner vi överensstämmer med Annika. Hisrich & Brush 
(1986) påstår att hälften av kvinnorna är gifta med en akademiker och i genomsnitt har 
två barn. Detta påstående kommer också ur en enstaka studie och vi kan observera att 
Annika inte hör till den halva urvalsgrupp av kvinnor som är gift med just med en 
akademiker. Hisrich & Brushs påstående att en kvinna som är entreprenör i genomsnitt 
har två barn kan vi konstatera helt stämmer in på Annikas familjesituation. 
 
Elmlund (1998) och Ahlén & Jonson (1982) nämner att företagare i genomsnitt är sämre 
utbildade än löntagare. Eftersom Annika inte har någon akademisk utbildning anser vi att 
Elmlund och Ahlén & Jonsons teorier i detta fall kan anses riktiga. Flertalet företagare 
har enligt Elmlund erfarenhet från anställning innan steget till företagande togs. Annikas 
bakgrund som anställd tyder på att det finns belägg för ovanstående teori. Elmlund påstår 
att kvinnor som är företagare har stor erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, vilket 
däremot inte stämmer med Annikas erfarenheter. Ahlén & Jonsons påstående att de flesta 
entreprenörer inte haft en chefsposition innan de startade företaget stämmer på sätt och 
vis inte in på Annika då hennes senaste anställning som ansvarig för avdelningen ”frukt 
och grönt” på en livsmedelsbutik innebar en slags högre befattning. Dock är vi inte helt 
säkra på att författarnas uppfattning av en chefsposition överensstämmer med den 
befattning Annika innehade och därmed kan vi inte avgöra hur väl påståendet stämmer på 
Annika. Annikas befattning som innebar att hon var ansvarig för avdelningen ”frukt och 
grönt” kan betyda att Smiths (2003) påstående om att franchisetagare har varit mellanchef 
eller högre chef stämmer med Annikas bakgrund. Författarna påstår även att 
franschisetagaren har ett förflutet inom det militära eller inom utbildningsväsendet vilket 
däremot inte stämmer med Annikas bakgrund. 
 
Hisrich & Brush (1986) hävdar att de flesta kvinnor som är företagare är förstfödda i en 
medelklassfamilj men detta stämmer inte in på Annika då hon har en storebror och 
dessutom anser hon att familjen tillhörde arbetarklassen under uppväxtåren. Författarna 
nämner även att dessa kvinnor identifierar sig själv med den personlighet pappan har som 
innebär bestämdhet och självständighet. Detta överensstämmer till viss del med Annika 
då hon tycker att pappan var bestämd och självständig i sin yrkesroll men inte hemma 
och Annika kan se likheter mellan sin egen och pappans personlighet i vissa situationer. 
Halvarsson & Wennberg (1996) påstår att kvinnor som är entreprenörer har en mamma 
som är företagare och som också utgör en viktig förebild för kvinnan. Hisrich & Brush 
(1986) menar däremot att kvinnor som är entreprenörer har en mamma som inte arbetar 
utanför hemmet. Eftersom Annikas mamma blev svårt sjuk när Annika var sju år och inte 
längre kunde arbeta stämmer Hisrich & Brushs teori till vis del eftersom Annikas mamma 
mer än halva uppväxttiden varit hemma.  Halvarsson & Wennbergs teori finner vi inte 
överensstämmande med Annikas situation eftersom Annikas mamma varken är 
entreprenör och inte heller är någon större förebild för Annika. Hisrich & Brush påstår 
också att en kvinna som är entreprenör har haft en uppväxtmiljö som medfört att denne 
tidigt lärt sig att vara självständig och flexibel. Denna uppväxtmiljö påstår författarna 
även är prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning. Annika anser att 
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uppväxtmiljön till viss del varit prestationsinriktad med fokus på hårt arbete men också 
med en del fokus på utbildning. Annika anser också att hon tidigt lärt sig vara 
självständig eftersom barnen fick klara sig själv mycket under uppväxtåren. Flexibel 
anser hon också att hon är men vet inte om det härrör ur hennes barndom.  Vi tycker 
därför att Hisrich & Brushs teori till stor del stämmer med Annika uppväxtmiljö.  
 
En teori som Landstöm (1999) anför går ut på att vissa entreprenörer har haft en olycklig 
familjebakgrund som inneburit förlust av anhöriga, många uppbrott och avsaknad av en 
fadersgestalt. Annika anser att hennes bakgrund präglats av ett antal större uppbrott. 
Hennes föräldrar separerade när Annika var väldigt ung och några år senare flyttade 
Annika med sin mamma, bror och styvfar till en by utanför Luleå. Detta upplevdes inte 
positivt av Annika och i samband med denna flytt blev hennes mamma svårt sjuk. Detta 
skulle eventuellt kunna associeras med en olycklig familjebakgrund vilket antyder att 
Landströms teori stämmer in på Annika. Ahlén & Jonson (1982) anger att många 
entreprenörer ofta har föräldrar som också är entreprenörer och detta stämmer inte in på 
Annika. Den enda entreprenören i hennes närmaste omgivning är hennes sambos pappa. 
Annika säger att det är sambons familj som till stor del har påverkat henne till att ta steget 
att bli franchisetagare. Detta kan troligtvis inte kopplas till Ahlén & Jonsons teori då vi 
tror att den till stor del handlar om att föräldrarnas entreprenörskap påverkar barnet redan 
under uppväxtåren. Ahlén & Jonsson påstår även att entreprenörer har många vänner och 
bekanta som är entreprenörer och det överensstämmer inte med Annika eftersom hon 
endast har ett fåtal ytliga bekanta som är entreprenörer.  
 

5.5 Behov hos kvinnan som är franchisetagare i jämförelse med teorin 
Alderfers existensbehov innefattar enligt Robbins (2001) och Rubenowitz (1978) de 
basbehov en människa behöver för att leva, det vill säga mat, dryck och tak över huvudet. 
Vi antar att hon har det behovet eftersom det är ovanligt att någon vill svälta eller vara 
utan tak över huvudet någon längre tid.  
 
Rubenowitz (1978) och Robbins (2001) menar att en individ även har behov av beskydd, 
ordning och gränser samt behov av att tillhöra en grupp och ha nära relationer och kallar 
detta för relationsbehov. Annika anser att hon inte har behov av beskydd eftersom hon 
aldrig har behövt använda sig av vakterna i Smedjan. Annika tycker att man ska ligga på 
samma nivå som sina anställda och inte ha så många gränser och regler vilket tyder på att 
hon endast har ett litet behov av ordning och gränser. Hon tycker att det är viktigt att 
tillhöra en grupp eftersom hon uppgav att hon var positiv till att ingå i ett nätverk 
bestående av andra inredningsbutiker men även positiv till att butiken är lokaliserad i 
Smedjan som innebär en känsla av grupptillhörighet. Dessutom tycker hon att det är 
viktigt att ha nära relationer till sina anställda vilket innebär att Annika och de anställda 
anförtror sig till varandra. Annika är mån om sina vänner eftersom hon skulle ställa upp 
om någon vän behöver flytthjälp men hon har dock inte lyckats behålla alla vänner sedan 
hon startade sitt företag eftersom tiden inte har räckt till för att underhålla relationerna. 
Detta resonemang tyder på att Annika inte har ett alltför stort behov av relationer. 
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Det tredje behovet i Alderfers behovsgruppering kallas för jagbehovet enligt Rubenowitz 
(1978) översättning. Jagbehovet innefattar behov av självförverkligande som innebär att 
individen har behov av att skapa, utvecklas och känna egenvärde. Annika är intresserad 
av att växa som person och säger att hon till exempel skulle vilja lära sig mer om det 
ekonomiska och delta i olika kurser. Hon har alltså ett behov av självförverkligande. 
Eftersom Annika hellre vill komma på nya saker istället för att kopiera vad andra redan 
gjort anser vi att hon har ett behov av att skapa. Annika tycker att utmaningar är den 
viktigaste av alla åtta drivkrafter vi presenterade och detta tycker vi kan kopplas till 
hennes behov av att skapa. Hon har ett behov av att ge sig in i nya branscher men detta 
hämmas av den familjesituation hon befinner sig i. Vi anser att dessa olika uttalanden 
tyder på att Annika har ett jagbehov. 
 
När individer har en önskan om att göra saker bättre än det tidigare har gjorts har de 
enligt McClelland ett behov av prestation (need for achievement). Dessa människor 
strävar efter utmaningen med uppgiften snarare än belöningen kopplad till prestationen. 
De föredrar enligt Robbins (2001) en lagom utmaning i arbetet och vill inte lyckas på 
grund av slumpen, författaren menar att de inte är särskilt riskbenägna. De söker också 
personligt ansvar för att finna lösningar på problem. De tycker att det är viktigt att 
resultatet av arbetet beror på dem själva och inte på andras arbetsinsatser. De har också 
ett relativt litet intresse av att influera andra till att prestera bra. Utifrån de svar på de 
frågor som berör hennes risktagande har vi förstått att Annika är ganska risktagande 
eftersom fler än hälften av frågorna indikerade ett risktagande beteende. Intervjun visar 
också att Annika är mer intresserad av utmaningen i själva uppgiften än belöningen. 
Dessutom visar resultatet av intervjun att hon väljer att ta personligt ansvar för att lösa 
problem. Hennes svar påvisar ett ganska stort intresse av att influera andra till bra 
prestationer eftersom hon vid ett tillfälle under intervjun nämnde att hon bjöd sin 
medarbetare på en mässa som ett sätt att belöna denne för bra prestationer. När vi väger 
samman dessa svar kan vi se att Annika har ett ganska stort behov av prestation. 
 
McClelland menar enligt Robbins (2001) att individer som har en stor önskan om att vara 
inflytelserika har ett behov av makt (need for power). Dessa individer vill vara i 
tävlingsinriktade och statusorienterade situationer och vill hellre ha inflytande över andra 
än att det blir ett effektivt utförande. McClelland menar enligt Robbins (2001) att 
individer som har en stor önskan om att vara inflytelserika har ett behov av makt (need 
for power). Dessa individer vill gärna vara i statusorienterade situationer och vill hellre 
ha inflytande över andra än att det blir ett effektivt utförande. Annika har ett visst behov 
av makt eftersom en del av svaren påvisar ett intresse av att ha kontroll över andra, 
exempelvis säger hon att hon kan påverka de flesta situationer hon hamnar i och även 
göra något åt det hon är missnöjd med. Annika uppskattar när andra visar henne 
uppskattning utan att för den skull fjäska för henne och hon vill inte att andra ska se upp 
till henne. Detta säger oss att hon inte gillar statusorienterade situationer vilket stärks av 
att status hamnade näst sist i hennes rangordning av åtta olika drivkrafter i hennes 
nuvarande företagande. Annika är troligen inte heller tävlingsinriktad eftersom hon hellre 
valde att samarbeta med andra inredningsbutiker än att konkurrera med dem. Annika 
uppgav dessutom att hon inte tycker att hon är speciellt (2) tävlingsinriktad. Hon vill ha 
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en viss kontroll över andra men dock överväger svaren som tyder på att hon inte har så 
stort behov av makt. 
 
McClelland omnämner även att individen har ett behov av tillhörighet (need for 
affiliation) vilket innebär att individen har en önskan om att bli omtyckt och en stark 
strävan efter vänskap (Robbins 2001). Personer med ett stort behov av tillhörighet 
föredrar samarbetssituationer över tävlingssituationer. Annika ansåg sig ha ett ganska 
stort behov av att räknas med i någon grupp eftersom hon uppgav att det var positivt att 
vara lokaliserad i Smedjan som för henne innebär en känsla av grupptillhörighet. Hon 
skulle kunna tänka sig att ingå i ett nätverk för att samarbeta med andra inredningsbutiker 
och detta skulle eventuellt kunna indikera att hon inte är tävlingsinriktad. Nära relationer 
med medarbetarna tycker Annika är viktigt, särskilt i en arbetssituation med få 
medarbetare. Annika har förlorat nära vänner och inte skaffat sig några nya nära vänner 
sedan hon startade företaget.  Hon uppger att det kan bero på att tiden helt enkelt inte 
räcker till och det kan visserligen stämma men det kan även tyda på en relativt svag 
strävan efter vänskap. Däremot har Annika har en nära relation till sin medarbetare och 
vill att kunderna ska tycka om henne. Ovanstående resonemang visar att Annika har ett 
behov av tillhörighet. 
 
Under intervjun framkom det att Annika i företagets inledningsskede inte var särskilt 
intresserad av att tjäna pengar i någon större omfattning utan det viktiga var att företaget 
skulle överleva. Hennes ointresse för pengar i startfasen motsäger Ahlén & Jonsson 
(1982) som påstår det motsatta. De säger att entreprenörer ser pengar som en motor i 
företaget i inledningsskedet. När det gäller kvinnor som är entreprenörer och deras 
specifika drivkrafter uppger Elmlund (1998) att ett vanligt motiv för företagande för 
dessa är att de vill förverkliga en idé och detta stämmer däremot bättre in på Annika. 
Företagaren strävar enligt Elmlund (1998) efter självförverkligande. Annika säger att 
självförverkligande är den tredje viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande och utgör alltså för närvarande en ganska viktig drivkraft i hennes 
företagande och det stämmer alltså ganska bra med Elmlunds teori. Även författarens 
påstående, att en företagare vill leva ett drägligt liv med stor frihet hellre än att skapa 
något stort, stämmer in på Annika eftersom hon värdesätter friheten som företagande 
innebär och även det faktum att pengar endast är den fjärde viktigaste drivkraften för 
henne talar för att hon nöjer sig med ett drägligt liv.  
 
Elmlund (1998) menar att en entreprenör vill arbeta med något intressant och skapa en 
stimulerande arbetssituation. Annika anser att det är viktigt att arbetet känns meningsfullt 
att det är kul och att hon får ett bra bemötande från kunderna. Annika nämnde också att 
det för henne är viktigare att ha intressanta arbetsuppgifter än att tjäna mycket pengar. 
Annika har utifrån detta resonemang ett behov av att arbeta med något intressant och ha 
en stimulerande arbetssituation. Därför anser vi att Elmlunds teori stämmer med Annika 
eftersom hon anser att det är viktigare att uppgiften är intressant än att tjäna mycket 
pengar. 
 
Hult (1996) menar att viljan att klara sig själv är en mycket stark drivkraft både i 
företagsstarten och i det fortsatta företagandet. Under intervjun framkom det att Annika i 
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inledningsskedet inte var särskilt intresserad av att tjäna pengar i någon större omfattning 
utan det viktiga var att få företaget att överleva. Hults teori stämmer inte riktigt med 
Annikas drivkraft i startfasen eftersom hon inte nämnde att viljan att klara sig själv var en 
drivkraft i företagsstarten. Däremot framkom det under intervjun att oberoende var den 
näst viktigaste drivkraften och att hon inte alls kan tänka sig att bli styrd av andra vilket 
skulle kunna tala för att den delen av Hults teori stämmer med Annika. Hult påstår även 
att möjligheten att kunna kombinera arbete med privatliv på ett bättre sätt än som anställd 
för kvinnor är en stark drivkraft vid företagande. Möjligheten att kunna kombinera arbete 
och privatliv rangordnade Annika som den sjätte viktigaste drivkraften av åtta möjliga i 
hennes nuvarande företagande vilket betyder att Hults teori i detta fall inte 
överensstämmer med Annika. 
 
Hult (1996) påstår att möjligheten att tjäna pengar inte tillhör de främsta drivkrafterna 
hos en kvinna som är företagare. Annikas drivkrafter i hennes fortsatta företagande är 
mer av social karaktär då det på flera punkter under intervjun pekade på detta. Betydelsen 
av att tjäna pengar utgör inte en särskilt viktig del i hennes företagande, mer exakt fyrtio 
procent, jämfört med den sociala delen i företagandet som står för sextio procent. Hon 
rangordnade pengar som den fjärde viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes 
nuvarande företagande. Annika svarade även att hon anser att det är viktigare att ha ett 
intressant arbete än att tjäna mycket pengar. För Annika ligger dessutom motivationen i 
utmaningen i samband med att hon kommer på en ny idé som hon vill genomföra i sitt 
företag. Vi tycker därför att Hults påstående stämmer in på Annika då det mesta talar för 
att pengar inte driver Annika i sitt företagande. 
 

5.6 Personliga egenskaper hos kvinnan som är franchisetagare i 
jämförelse med teorin 

Den egenskap hon tycker passar tämligen bra (4) på henne är att hon är realistisk och 
detta finner vi överensstämmer med Halvarsson & Wennbergs (1996) påstående som går 
ut på att kvinnor som är entreprenörer har en realistisk inställning till sin verksamhet.  
 
Annika anger att de egenskaper som passar tämligen bra (4) in på henne är att hon är 
flexibel och stresstålig och detta stämmer med Hisrich & Brush (1986) teori om de 
egenskaper som karaktäriserar en kvinna som är entreprenör.  
 
Annika anser att hon är ganska (3-3,5) uthållig, målinriktad, idérik och självsäker vilket 
enligt Ahlén & Jonson (1982), Holmquist & Sundin (2002), Hisrich & Brush (1986) samt 
Landström (1999) är egenskaper som kännetecknar en entreprenör. Om vi även tar 
hänsyn till vårt experiment med användningsområden av en eller flera PET-kapsyler 
minskar dock överensstämmelsen med den delen av teorin som berör idérikedomen. Hon 
hade få förslag på hur en eller flera PET-kapsyler kan användas vilket eventuellt skulle 
kunna tyda på att Annika inte har så stor idérikedom. Här måste vi dock reservera oss för 
att vårt experiment av Annika kan ha upplevts som oinspirerande och därför resulterat i få 
förslag. Därför lägger vi ingen större vikt vid experimentet utan utgår från Annikas egen 
uppfattning om hennes idérikedom. När vi under intervjun presenterade en av oss utvald 
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definition av en entreprenör, som exempelvis innebär att den personen är bra på att 
upptäcka nya affärsmöjligheter, sa Annika att hon tycker att den definitionen stämmer lite 
grand på henne eftersom hon har lätt för att se vilka produkter som kan sälja bra och på så 
sätt skulle hon kunna kallas en nyskapare och självstartare vilket också Adizes (1979) 
teori påstår är kännetecknande för en entreprenör. Detta går helt i linje med Axbergs 
(1993) påstående som går ut på att en franchisetagare är affärsbegåvad. 
  
Annika uppger att hon inte alls kan tänka sig att bli styrd av andra och hon går väldigt 
gärna och shoppar ensam och detta skulle kunna visa att hon är oberoende vilket 
överensstämmer med vad Hisrich & Brush (1986) påstår. Enligt samma författare 
identifierar kvinnor som är entreprenörer sig med sin pappas personlighet som innebär 
bestämdhet och självständighet. Eftersom Annika anser att hennes pappa i vissa 
situationer är bestämd och självständig och att Annika ibland kan identifiera sig med 
honom överensstämmer denna teori till stor del med Annika. Ahlén & Jonson (1982) och 
Landströms (1999) teori kring hur en entreprenör är innefattar ett påstående om att denne 
har svårt att acceptera auktoriteter och arbeta tillsammans med andra. Annika anser att 
hon är ganska samarbetsvillig beroende på situationen och har ibland svårt att acceptera 
auktoriteter vilket gör att det är svårt att avgöra om författarnas teori stämmer in på 
Annika. 
 
Annika ser hellre möjligheter än problem och har alltså en förmåga att lösa oväntade 
problem vilket stämmer med det resultat Frelin & Jones (2002) kommit fram till i sin 
studie av den kvinnliga entreprenören. Här måste tilläggas att författarnas resultat härrör 
ur en studie de genomfört på ett begränsat antal respondenter och därför inte har så stort 
genomslag i vår analys. Hisrich & Brush (1986) påstår att en kvinna som är entreprenör 
ofta fattar snabba beslut och Frelin & Jones (2002) menar att en kvinna som är 
entreprenör reagerar snabbt. Annika anser att hon fattar snabba beslut och har en ganska 
(3) snabb reaktionsförmåga vilket alltså stämmer ganska bra med dessa författares syn på 
den typiske kvinnliga entreprenören och detta kan vi också hålla med om. Även här 
måste tilläggas att författarnas resultat härrör ur en studie de genomfört på ett begränsat 
antal respondenter och därför inte har så stort genomslag i vår analys.  
 
Annika anser vidare att egenskapen som innebär att vara aktiv och energisk stämmer 
ganska eller tämligen (3,5) bra in på henne och hon anser sig också vara tämligen (4) 
initiativrik. Dessa svar tyder på att det i Annikas fall finns belägg för teorier som Ahlén 
& Jonson (1982), Hisrich & Brush (1986) och Landström (1999) framhåller. Detta 
eftersom de menar att dessa egenskaper karaktäriserar en entreprenör. Holmquist & 
Sundin (2002) håller med dessa författare om påståendet att en entreprenör är aktiv men 
de säger ingenting om att entreprenören är initiativrik. Annikas syn på kompetens pekar 
på att hon har ett lärande synsätt eftersom hon berättade för oss att arbetet innebär ett 
ständigt lärande vilket enligt Ahlén & Jonson (1982) och Landström (1999) 
karaktäriserar en entreprenör. 
 
Holmquist & Sundin tar upp ytterligare en egenskap som de tycker kännetecknar en 
entreprenör och den är att de är rastlösa. Annika svarade under intervjun att hon tycker att 
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rastlöshet är något som passar ganska (3) bra in på henne vilket alltså stämmer ganska bra 
med författarnas påstående. 
 
Hisrich & Brush (1986) påstår att kvinnor som är entreprenörer kan inspirera och 
motivera sin anställda. Annika anser att hon och de anställda inspirerar varandra och hon 
försöker även motivera sin anställde genom att exempelvis låta denne följa med på olika 
intressanta inköpsmässor vilket gör att Hisrich & Brush teori bör överensstämma med 
Annika. Enligt Ahlén & Jonson (1982) avhåller sig entreprenörer från att bli närmare 
vänner med människor på företaget. Detta påstående stämmer inte på Annika eftersom 
hon anser att det är ganska viktigt med nära relationer till sin anställda och dessutom har 
en nära relation till sin anställde. 
 
Elmlund (1998) uppger att en entreprenör är arbetsam och denna teori stämmer överens 
med Annika eftersom hon anser sig vara arbetsam. Smith (2003) menar att 
franchisetagare är överpresterande personer och detta känns inte riktigt likvärdigt med att 
Annika är arbetsam och därför kan vi inte säga att detta påstående överensstämmer med 
henne. Bernfeld (1995) och Love (1998) säger att franchisetagare arbetar hårt och Axberg 
(1993) säger att franchisetagare är ambitiösa och detta är något som vi anser stämmer 
mycket bra med Annikas arbetsiver. Larson (2001) påstår att kvinnor som är 
franchisetagare är duktiga på att prioritera och Annika säger att hon på det stora hela är 
ganska duktig på det och därför stämmer Larsons påstående på Annika. Axbergs (1993) 
teori om att franchisetagare är disciplinerade stämmer inte på Annika eftersom hon inte 
upplever sig själv som det. Axberg säger vidare att franchisetagare är aktiva, energiska 
och uthålliga och Annika svarade att hon anser att hon är ganska (3) uthållig och ganska 
eller tämligen (3,5) aktiv och energisk vilket säger att författarens teori stämmer ganska 
bra på Annika.  
 
Larson (2001) säger att kvinnor som är franchisetagare är goda kommunikatörer och 
Axberg menar att franchisetagare är utåtriktade. Annika anser att hon är en ganska god 
kommunikatör och ganska utåtriktad men hon skulle inte gå fram till en främmande 
person om hon inte hade någon direkt anledning. Detta skulle kunna tyda på att 
författarnas påstående är riktiga ifråga om hur en franchisetagare är eftersom det stämmer 
på Annika. Axberg säger också att franchisetagare är samarbetsvilliga och villiga att lära 
sig nya saker. När det gäller att samarbeta säger Annika att hon är bra på det om hon 
behöver hjälp med något och när det gäller viljan att lära sig nya saker sade hon att hon 
lär sig hela tiden i vardagen. Detta säger oss att Axbergs påstående som handlar om viljan 
att lära sig nya saker stämmer bättre på Annika än hans påstående som handlar om 
samarbetsviljan. En annan av Axbergs teorier handlar om att franchisetagare kan 
underordna sig och acceptera att andra har insyn i företaget. Eftersom Annika ibland har 
svårt att acceptera auktoriteter skulle detta eventuellt också kunna innebära att hon har 
svårt att underordna sig vilket i sin tur innebär att Axbergs påstående i detta fall är 
ogiltigt. Däremot säger Annika att hon inte har några större problem med att människor 
kan ha insyn i hennes företag vilket gör att den delen av teorin stämmer med Annika. 
Författaren påstår vidare att franchisetagare är målmedvetna vilket vi tycker passar 
ganska bra in på Annika som själv anser att hon är ganska (3) målinriktad. 
 

  43



  
ANALYS   

  
Annika är inte rädd för att söka hjälp då hon uppger att hon bland annat brukar rådfråga 
Pentiks andra franchisetagare eller sin svägerska i frågor som rör företaget. Detta sätt att 
vara stämmer överens med den bild Ahlén & Jonson (1982) och Landström (1999) ger av 
entreprenören.  
 
Enligt Landström (1999) och Ahlén & Jonson (1982) har företagare högt värde avseende 
estetisk känsla och konstnärlighet vilket inte till fullo kan anses överensstämma med 
Annika eftersom hon graderade sin konstnärliga begåvning till 3,5 av 5 möjliga vilket 
inte kan räknas som ett högt värde. 
 
Annika väljer hellre en säker investering med garanterad avkastning än en mer riskabel 
investering med chans till högre avkastning men hon struntar i att betala parkeringsavgift 
vid kortare ärenden med risk för att få böter. Annika skulle hellre välja att göra 
upptäckten av en ny plats på egen hand än att ta en guidad tur. Vidare uppgav Annika att 
hon inte alls kan tänka sig en ”blinddate”. Hon fattar ofta beslut snabbt och ogenomtänkt. 
Dessa svar ger oss en antydan till att hon är mer måttligt risktagande än kalkylerat 
risktagande. Detta riskbeteende stämmer bättre överens med Landström (1999) och 
Holmquist & Sundin (2002) som påstår att de tar måttliga risker än med Ahlén & Jonson 
(1982) som menar att de tar kalkylerade risker. Enligt ovanstående resonemang finns det 
belägg för att Adizes (1979) och teori som innebär att entreprenören ska vara villig att ta 
risker stämmer på Annika. Smiths (2003) säger att franchisetagaren är risktagande och 
detta skulle kunna stämma överens med Annika då vi kommit fram till att hon är mer 
måttligt risktagande än kalkylerat risktagande. Holmquist & Sundin (2002) anser att 
äventyrlighet kännetecknar en entreprenör och detta kan indikera på att författarnas 
påstående till viss del stämmer in på Annika då hon föredrog att utforska en ny plats på 
egen hand men inte kunde tänka sig en ”blinddate”. 
 
Entreprenören sägs ha en intern ”locus of control” på det sättet att de upplever att de 
själva kan kontrollera situationen, medan personer med en extern ”locus of control” 
uppfattar att de är offer för en situation som de inte själva kan påverka (Landström, 
1999). När vi analyserar de svar Annika angivit som kan kopplas till begreppet ”locus of 
control” finner vi att hon till stor del har en intern ”locus of control”. Detta grundar vi 
bland annat på att hon ofta upplever att hon kan påverka situationer i sitt arbete som hon 
inte är nöjd med. Däremot tyder det faktum att hon ofta fattar snabba och ogenomtänkta 
beslut på att Annika har inslag av extern ”locus of control” eftersom teorin säger att 
personer med extern ”locus of control” lägger ner relativt lite tid på att söka efter 
information inför ett beslut. Det som ytterligare kan tala för att Annika har en intern 
”locus of control” är att hon under intervjun uppgav att hon inte kunde tänka sig att bli 
styrd av andra vilket anses vara ett av kännetecknen på en person med intern ”locus of 
control” (Robbins, 2001). Eftersom det mesta talar för att Annika har intern ”locus of 
control” stämmer alltså Annika in på Landströms (1999) ovan nämnda teori om att en 
entreprenör har intern ”locus of control”. Enligt Hisrich & Brush (1986) tror en kvinna 
som är entreprenör att hon kan påverka utgången av olika situationer. Även denna teori 
stämmer på Annika eftersom hon säger att hon ofta känner på detta vis.      
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Larson (2001) påstår att kvinnor som är franchisetagare har bra ledarskapsfärdigheter och 
en ekonomisk förståelse. Annika tycker inte att hon är en typisk ledartyp och anser att 
hon har lite brister i sin ekonomiska förståelse. Annikas egenskaper stämmer alltså inte 
på Larsons påståenden i det här fallet. Hon anser inte heller att hon besitter ett 
detaljorienterat synsätt, vilket inte heller överensstämmer med Larson som påstår att 
kvinnor som är franchisetagare har detta synsätt. Bernfeld (1995) menar att kvinnor som 
är franchisetagare är van att hantera många olika saker samtidigt och det är något som 
Annika har vana av och därför stämmer hans påstående på henne. Larson påstår att en 
kvinna som är franchisetagare är kompetent och utbildad. I Annikas fall stämmer detta 
påstående relativt bra eftersom hon anser att hon är kompetent inom Pentiks sortiment. 
Det som gör att påståendet inte stämmer till fullo är att hon inte har någon högre 
utbildning.  
 

5.7 Jämförande analys mellan kvinnan som är entreprenör och kvinnan 
som är franchisetagare 

Vi har sammanställt intervjumaterialet i en överskådlig matris (se bilaga 4-6) för att ge 
läsaren en överblick och för att underlätta dennes jämförelse av de resultat intervjuerna 
gav i förhållande till de kärnord vi har identifierat i de teorier vårt arbete vilar på. 
Nedanstående sammanställning är en sammanfattning av de likheter och olikheter som vi 
ser mellan respondenterna. 
 
BAKGRUND: 
 
Familjebakgrund 

 Varken Annika eller Terese är förstfödda eller uppvuxen i en medelklassfamilj. 
 Terese uppväxt var normal medan Annikas uppväxt i vissa avseenden eventuellt 

skulle kunna kallas olycklig. 
 Ingen av dom hade någon närstående under uppväxten som var entreprenör.  
 Både Tereses mamma och Annikas mamma arbetade inte utanför hemmet en stor 

del av respondenternas barndom och uppväxten lärde båda respondenterna att bli 
självständiga och flexibla. 

 Terese ser sin mamma som en stor förebild till skillnad mot Annika som inte gör 
det vilket hon själv sade beror på att hennes mamma var svårt sjuk under en stor 
del av Annikas liv. 

 Terese identifierar sig inte alls med sin pappas personlighet medan Annika ibland 
i vissa situationer kan göra det. 

 Annika hade en mer prestationsinriktad uppväxt med fokus på hårt arbete och 
utbildning än vad Terese hade. 

 
Sociala Förhållanden 

 Terese har lite fler i sin närhet som är entreprenörer än vad Annika har. 
 

Civilstånd och ålder 
 Båda är i trettioårsåldern och har barn under arton år som bor hemma. 
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 Terese är gift, men inte med en akademiker, och Annika är sambo. 
 Både Tereses och Annikas make/sambo arbetar inom sin familjs familjeföretag. 

 
Utbildning 

 Ingen av respondenterna har någon högre utbildning 
 

Arbetslivserfarenhet 
 Båda har haft anställning tidigare och Annika har haft en viss chefsposition 
 Ingen av erfarenhet av offentlig sektor men båda är verksamma inom 

handelssektorn 
 

 
BEHOV: 
 
Trygghet 

 Terese tycker att trygghet är en stor drivkraft medan Annika inte alls tycker det. 
 

Skapa  
 Båda vill komma på nya saker och inte kopiera vad andra redan gjort. 
 Terese känner en nyfikenhet på områden både inom och utom hennes bransch 

medan Annika känner en nyfikenhet inom hennes bransch. 
 Terese anser sig vara mer av en entreprenör än vad Annika gör. 
 Annika tycker att utmaning är en större drivkraft än vad Terese tycker.  

 
Tydliga gränser 

 Terese svar indikerar att hon har större behov av ordning och gränser än vad 
Annika har. 

 
Relationer 

 Annikas svar indikerar att hon tycker att nära relationer på arbetet är viktigare än 
vad Terese tycker. 

 Terese svar indikerar att hon är bättre på att bevara nära relationer än vad Annika 
är men båda tycker att det är viktigt att tillhöra en grupp. 

 
Uppskattning 

 Annikas svar indikerar att hon vill ha mer uppskattning än vad Tereses svar 
indikerar men båda tycker att respekt i form av att andra ser upp till dem är 
oviktigt. 

 
Pengar 

 Båda såg inte pengar som en drivkraft i inledningsskedet av företagandet 
 Terese drevs i inledningsfasen av att få hålla på med något kul och få bestämma 

själv när medan Annika drevs i inledningsfasen av att företaget skulle bli 
livskraftigt.  

 Terese ser pengar mer som en drivkraft i det nuvarande företagandet än vad 
Annika gör. 
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 Annika tycker att det är viktigt att arbetet är intressant till skillnad från Terese 

som tycker att det är viktigt att tjäna mycket pengar. 
 Annikas motivation till att genomföra en idé är att det känns utmanande medan 

Tereses motivation är att tjäna mer pengar. 
 

Kontroll 
 Annikas svar indikerar att hon har lite mer behov av kontroll än vad Tereses svar 

gör. 
 

Betydelsefulla uppgifter 
 Annika och Tereses svar indikerar att båda har lika stort behov av att göra 

betydelsefulla uppgifter på arbetet. 
 

Oberoende 
 Annika och Tereses svar indikerar att båda har lika stort behov av oberoende 

 
Självförverkligande 

 Annika har lite mer behov av självförverkligande än vad Terese har. 
 

Frihet 
 Tereses svar indikerar att hon har mer behov av frihet än vad Annika har. 

 
 

PERSONLIGA EGENSKAPER: 
 
Problemlösande 

 Både Terese och Annikas svar indikerar att de är lika bra på att lösa problem i 
oväntade situationer och ingen av dem har heller svårt för att söka hjälp vid 
behov. 

 
Risktagande 

 Annika och Tereses svar indikerar att båda är mer av den måttliga risktagartypen 
än av den kalkylerade risktagartypen. 

 
Självsäker 

 Terese är mer självsäker än Annika. 
 

Social kompetens 
 Annikas svar indikerar att hon är bättre än Terese på att motivera sina anställda 

och hon är också mer realistisk till sin verksamhet. 
 Annika och Tereses svar indikerar att båda har lika svårt för att acceptera 

auktoriteter, underordna sig och tillåta insyn men de är båda lika samarbetsvilliga, 
flexibla, lika goda kommunikatörer och har lika god simultanförmåga. 

 Terese svar indikerar att hon är mer osocial med de anställda men har bättre 
ledarskapsfärdigheter och är mer utåtriktad än vad Annika är. 
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Kompetent 

 Annika och Tereses svar indikerar att båda har näsa för affärer men att de har en 
låg utbildning. 

 Båda anser sig kompetenta inom det sortiment de saluför i butiken och båda har 
enligt dem själva brister i den ekonomiska förståelsen. 

 
Kreativ 

 Tereses svar indikerar att hon är mer idérik, fyndig, konstnärlig och kreativ än vad 
Annikas svar indikerar. 

 Terese svar indikerar att hon är mer utav nyskapare och självstartare än vad 
Annikas svar indikerar. 

 Annika och Tereses svar indikerar att båda har lika stort detaljorienterat synsätt. 
 

Aktiv 
 Tereses svar indikerar att hon är mer aktiv, rastlös och uthållig än vad Annikas 

svar indikerar. 
 Annikas svar indikerar att hon är mer arbetsam och ambitiös än vad Tereses svar 

indikerar. 
 Annika och Tereses svar indikerar att båda är lika initiativrika, disciplinerade 

stresståliga och duktiga på att prioritera. 
 

Intern” locus of control” 
 Annika svar indikerar att hon har en intern ”locus of control” medan Tereses svar 

indikerar att hon har extern ”locus of control”. 
 

Tävlingsinriktad 
 Annika och Tereses svar indikerar att Terese är mer tävlingsinriktad och 

målinriktad än vad Annika är. 
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6.  SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att besvara vår c-uppsats syfte; att skapa en förståelse för om 
kvinnan som är franchisetagare har liknande bakgrund, personliga egenskaper och 
behov som kvinnan som är entreprenör. 
 
 
De resultat vi fått av vår studie pekar på att kvinnan som är företagare och kvinnan som 
är franchisetagare har liknande bakgrund, personliga egenskaper och behov. Kvinnan 
som är franchisetagare och dennes bakgrund och personliga egenskaper överensstämmer 
till stor del med den teori som talar om hur en kvinnlig entreprenör är. Det är alltså inte så 
stor skillnad på en kvinna som är franchisetagare och en kvinna som är entreprenör vad 
beträffar dessa faktorer. Utifrån rent allmänna behovsteorier kan vi se att den kvinnliga 
franchisetagaren och den kvinnliga entreprenören har ett antal likartade behov och skiljer 
sig därför inte heller i detta avseende särskilt mycket från varandra.  
 
Det finns några likheter i bakgrunden hos kvinnan som är franchisetagare och kvinnan 
som är företagare. De är inte förstfödda och de har inte haft någon närstående under 
uppväxten som varit entreprenörer som kan ha påverkat dem till att ta steget in i 
företagsvärlden. Däremot har båda haft entreprenörer i sin närhet i vuxen ålder som kan 
ha påverkat dem till att bli entreprenörer. Både kvinnan som är franchisetagare och 
kvinnan som är företagare har mödrar som inte har arbetat utanför hemmet. De har också 
haft en uppväxt som lärt dem att bli självständiga. Kvinnan som är företagare och 
kvinnan som är franchisetagare är i trettioårsåldern, gift eller sambo med en man som 
arbetar inom sin familjs familjeföretag. Vid företagsstarten hade de barn under arton år 
hemmaboende. De är inte högutbildade men har haft anställning innan företagsstarten. De 
har också erfarenhet av handelssektorn men inte av den offentliga sektorn.        
 
Det finns även en del likheter vad beträffar de personliga egenskaperna hos kvinnan som 
är företagare och kvinnan som är franchisetagare. Båda är duktiga på att lösa problem i 
oväntade situationer och söker hjälp vid behov, vilket innebär att de är problemlösare. 
Vidare är kvinnorna som är företagare och franchisetagare måttliga risktagare. Båda är 
självsäkra men kvinnan som är entreprenör är lite mer självsäker. Ytterligare egenskaper 
som karaktäriserar båda typerna är att de har svårt för auktoriteter, svårt för att 
underordna sig men tillåter insyn vilket säger oss att de är ganska oberoende. Vidare 
anser båda att de är samarbetsvilliga, flexibla, goda kommunikatörer och att de har en bra 
simultanförmåga. Både kvinnan som är franchisetagare och kvinnan som är entreprenör 
är utåtriktad men entreprenören är något mer utåtriktad, dock har båda social kompetens. 
Kompetens inom sitt arbetsområde är något som både kvinnan som är entreprenör och 
franchisetagare anser sig besitta och de är även affärsbegåvade.  
 
Varken kvinnan som är franchisetagare eller kvinnan som är företagare har ett 
detaljorienterat synsätt men de är idérika, fyndiga, konstnärliga och kreativa. Kvinnan 
som är entreprenör verkar ha större grad av dessa egenskaper, trots detta anser vi att båda 
är kreativa. Arbetsamma och ambitiösa är både kvinnan som är entreprenör och kvinnan 
som är franchisetagare men det verkar som att franchisetagaren är lite mer arbetsam.  
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SLUTSATSER   

  
Vidare är båda initiativrika, disciplinerade, stresståliga och duktiga på att prioritera vilket 
gör dem till aktiva personer. Slutligen anser båda kvinnorna att de är målinriktade fast det 
verkar som om kvinnan som är entreprenör har lite mer av den egenskapen.  
 
När det gäller kvinnan som är franchisetagare och kvinnan som är företagare har de ett 
antal liknande behov men dessa varierar lite i styrka. Båda kvinnorna vill komma på nya 
saker och inte kopiera vad andra redan gjort och båda kan därmed sägas ha ett behov av 
att skapa. För både kvinnan som är företagare och kvinnan som är franchisetagare är det 
viktigt att tillhöra en grupp och detta kan tyda på att båda har behov av relationer. 
Respekt är inte viktigt vare sig för kvinnan som är företagare eller för kvinnan som är 
franchisetagare men däremot har kvinnan som är franchisetagare ett större behov av 
uppskattning än vad kvinnan som är företagare har. Ingen av dem såg pengar som en 
viktig drivkraft i inledningsfasen av företagandet.  
 
Nära relationer är viktigt för båda kvinnorna men franchisetagaren verkar tycka att det är 
lite viktigare med relationer på arbetet medan entreprenören verkar tycka att det är 
viktigare med relationer utanför arbetet. När det gäller deras behov av kontroll visar det 
sig att kvinnan som är franchisetagare har ett något större behov av detta än kvinnan som 
är företagare. Behovet av betydelsefulla uppgifter på arbetet är däremot något som båda 
kvinnorna verkar ha i samma grad. Kvinnan som är företagare och kvinnan som är 
franchisetagare har båda behov av självförverkligande, dock verkar kvinnan som är 
franchisetagare ha aningen större behov av detta. Båda kvinnorna har behov av 
oberoende och frihet men franchisetagaren verkar ha lite mer behov av oberoende. 
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7.  EPILOG 
När vi började arbeta med vår c-uppsats hade vi en del tankar kring hur den kvinnliga 
franchisetagaren är och hur den kvinnliga entreprenören är och vad dessa personer har för 
behov. Vissa av dessa tankar visade sig i efterhand stämma in med de respondenter som 
ingår i vår fallstudie medan vissa tankar visade sig vara helt felaktiga. Bland annat trodde 
vi att kvinnan som är franchisetagare var mindre risktagande och hade mer behov av 
trygghet än kvinnan som är företagare, vilket visade sig vara en felaktig uppfattning. 
Vidare trodde vi att kvinnan som är entreprenör var mer intresserad av att tjäna pengar än 
kvinnan som är franchisetagare, vilket dock visade sig stämma bättre med våra 
respondenter. 
 
När vi genomfört våra intervjuer har vi stundtals använt oss av frågor som kan tyckas lite 
experimentella och det är de kanske också till viss del. Bland annat frågar vi om hur de 
skulle reagera på en havererad diskmaskin en fredags eftermiddag efter en hektisk 
arbetsdag. Det svar vi fått på en sådan typ av fråga kan av naturliga skäl inte användas till 
att dra några slutsatser från men vi tycker ändå att den frågan har sin plats i vår 
intervjuguide. Detta eftersom de ger oss en vink av hur kvinnorna eventuellt skulle kunna 
agera i vissa situationer men detta gäller naturligtvis inte i alla situationer av den typen.  
 
Vi tycker att våra respondenter har gett oss en delvis ny bild av hur en franchisetagare 
och en entreprenör är och vilka behov de har men även till viss del hur deras bakgrund 
ser ut. Vi känner också att ämnet var lika intressant som vi inledningsvis trodde och 
rekommenderar därför andra med likasinnat intresse att forska vidare i ämnet då vi anser 
att det saknas forskning kring hur den kvinnliga franchisetagaren är. 
    

7. 1  Vidare forskningsfrågor 
Efter att ha genomfört denna studie och konstaterat vilken bakgrund, personliga 
egenskaper och behov kvinnor som är franchisetagare och företagare har känner vi att det 
skulle vara intressant att se hur dessa personer får behoven tillgodosedda i sina företag. 
Det skulle också vara intressant att jämföra i hur hög grad de får dessa behov 
tillgodosedda. Eventuellt skulle detta också kunna kopplas till de förväntningar kvinnor 
som är franchisetagare respektive företagare har på företagsformen. Dessa förväntningar 
kan eventuellt innebära att kvinnorna strävar efter att tillgodose sina olika behov i högre 
grad. Ovanstående skulle alltså kunna utgöra tänkbara forskningsfrågor i vidare studier i 
ämnet kvinnor som är franchisetagare och företagare. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Namn:……………………………………………………………….. 
Företag: ……………………………………………………………... 
 
Bakgrund, civilstånd, familjeförhållanden 
 
1. Vilket år startade företaget? 
2. Är du gift? Om nej, är du sambo? 
3. Hur gammal är du? 
4. Har du barn? Om ja, hur många och vilken ålder är det på barnen? 
 Vilken utbildning har du?  
5. Har du syskon? Om ja, vilken plats i syskonskaran har du? 
6. Vilken är din yrkesmässiga bakgrund? Tidigare anställningar? 
7. Innebar något av dessa arbeten en högre befattning? 
8. Vilken samhällsklass, enligt dina värderingar, hörde du och din familj till under 
 uppväxtåren? Överklass, medelklass eller arbetarklass? 
9. Var din pappa bestämd och självständig? Identifierar du dig med din pappas 
 personlighet? 
10. Har du tvingats genomgå många uppbrott under din uppväxt? 
11. Var någon i din familj eller annan närstående egen företagare? Tror du att det har 
 påverkat dig till att bli företagare? 
 
 
Behov, egenskaper, drivkrafter, könsroller 
 
12. Har du behov av att rådfråga andra personer om frågor som rör ditt företag?  
13. Är tydliga gränser på arbetsplatsen viktigt för dig?                     
14. Är nära relationer viktigt för dig, exempelvis att du och dina medarbetare anförtror 

 er till varandra? 
15. Är det viktigt för dig att höra hemma i en grupp eller arbetsgemenskap?  
16. Har du förlorat nära vänner och/eller skaffat nya sedan du startade företaget?  
 Vad känner du inför detta? 
17. Hur viktig är respekten från andra människors sida vad beträffar ditt företagande? 
 Tycker du att du får respekt från andra på grund av att du är företagare? 
18. Har du behov av att uträtta något betydelsefullt på arbetet?  
19. Känner du att ditt självförtroende har ökat på grund av du är företagare? 
20. Anser du dig vara kompetent inom ditt arbetsområde? 
 Har denna kompetens förändrats sedan du startade ditt företag? 
21. Anser du dig ha mer frihet som företagare än som anställd?  
 Om ja, hur yttrar sig denna frihet? Uppskattar du denna frihet? 
22. Känner du behov av att ytterligare utveckla dig och växa som person?  
23. Känner du nyfikenhet på områden antingen inom eller utanför din bransch? 
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24. Är du duktig på att inspirera dina medarbetare till att göra bra ifrån sig?  
25. Upplever du ofta att du kan påverka situationer i ditt arbete som du inte är nöjd 

med? 
26. När du fattade beslutet att starta ditt företag, hur viktigt var det att det fanns en 

möjlighet att kunna tjäna mycket pengar? 
27. Vilket förhållande har den sociala delen jämfört med den ekonomiska delen för dig 
 och ditt företagande? 
28. Vad driver dig i ditt fortsatta företagande? Rangordna följande alternativ, där 1 är 

mest viktigt och 8 är minst viktigt. 
 

 oberoende  
 självförverkligande 
 pengar 
 trygghet 
 status 
 utmaning 
 få utlopp för din kreativitet 
 kombinera arbete och privatliv 

 
29. Nämn så många tänkbara användningsområden som möjligt för en eller flera 
 kapsyler från PET-flaskor 
 
 
Vilket av följande alternativ skulle du välja? 
 
30.  a.) En säker investering med garanterad avkastning 
  b.) En mer riskabel investering med chans till högre avkastning 
 

31.  a.)  Innan jag tar ett beslut vill jag ha mycket information för att beslutet ska 
 bli så bra som möjligt 

  b.)  Beslut fattar jag snabbt och ibland ogenomtänkt 
 

32.  a.) När jag reser till ett nytt ställe utforskar jag det på egen hand 
  b.)  Jag väljer gärna en guidad tur när jag vill utforska något nytt 
 

33.  a.)  När jag ska göra ett ärende på högst tio minuter lägger jag inte i några pengar i 
 parkeringsautomaten utan chansar på att jag inte får böter 

  b.)  När jag ska göra ett ärende på högst tio minuter lägger jag alltid i pengar 
     för att inte riskera böter 
 

34.  a.) Det viktiga för mig är att mitt arbete är intressant  
 b.)  Det viktiga för mig är att tjäna mycket pengar   
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Hur väl passar dessa egenskaper in på dig?  
 
1 motsvarar ”stämmer inte alls”, 2 ”inte speciellt bra”, 3 ”ganska bra”, 4 ”tämligen bra” 
och 5 motsvarar ”stämmer bra överens”. 
  
   1         2    3       4        5 
35. Problemlösande i oväntade situationer 
 

36. Förmåga att reagera snabbt  
 

37. Konstnärlig  
 

38. Tävlingsinriktad 
 

39. Målinriktad/resultatorienterad 
 

40. Initiativrik 
 

41. Självsäker 
 

42. Stresstålig 
 

43. Realistisk till verksamheten 
 

44. Flexibel 
 

45. Uthållig/ ihärdig 
 

46. Rastlös 
 

47. Idérik/ fyndig 
 

48. Aktiv/ energisk 
 
 
Hur ställer du dig till följande påståenden på en skala 1-5? 
 
1 motsvarar ”stämmer inte alls”, 2 ”inte speciellt bra”, 3 ”ganska bra”, 4 ”tämligen bra” 
och 5 motsvarar ”stämmer bra överens” 
    1       2    3       4        5 
 
49. Jag skulle kunna tänka mig att ha en ”blinddate” 
50. Jag kan tänka mig att bli styrd av andra 
51. Jag går gärna och ”shoppar” ensam  
52. Jag tänker mycket på mitt arbete även under ledig tid 
53. Jag tycker om att göra saker som ingen annan gjort 
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Tänk dig följande scenario:  
Vi är medvetna om att svarsalternativen inte är fulltäckande men välj det alternativ som 
du tycker passar bäst in på dig. 
 
54. Du kommer hem en fredagseftermiddag efter en hektisk och jobbig arbetsvecka och 

möts av din man/sambo som meddelar att diskmaskinen havererat. Hur reagerar du? 
  a.) Du tänker att ”nu tar jag tillfället i akt och lär barnen lite hushållsarbete” 
  b.) Du blir bedrövad och tänker ”nu får jag/vi spendera stor tid av helgen  
  till den tråkiga disken” 
   
55. Din konkurrent har länge varit duktig inom ett område genom ett visst arbetssätt. 
 Hur känner du inför detta?  

 a.) Du känner dig driven att förbättra din konkurrents arbetssätt  
  b.) Du kommer att försöka kopiera din konkurrents arbetssätt  
  c.)  Jag vill komma på helt nya saker  
 

56. Du har kommit på en ny idé som du vill testa och som innebär en stor förändring i 
ditt företag. Vari ligger din motivation till detta? 
 a.) Utmaningen i sig känns rolig och stimulerande 
 b.) Möjligheten till ökade vinster i företaget och därmed även i din egen  
  inkomst 
 

57. Du får ett erbjudande att ingå i ett nätverk bestående av andra inredningsbutiker i 
ditt närområde för att ni tillsammans ska bli bättre på att tillgodose markandens 
behov. Hur reagerar du? 

  a.)  Du tackar gladeligen ja till detta och ser fram emot att få lära dig av  
   andras kunskaper samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper 
  b.)  Du tackar vänligt men bestämt nej till detta eftersom du hellre vill  
   konkurrera med dem 
 
58. Det uppstår ett problem på arbetet. Hur agerar du?  
  a.) Du tar gärna ett personligt ansvar för att finna en lösning på problemet 
 b.) Du överlåter gärna ansvaret för problemlösandet till någon annan som är 
  kunnig på detta 
 
59. Din verksamhet ingår i en galleria, tycker du att fördelarna eller nackdelarna med 

detta överväger?   
 a.)  Du tycker att fördelarna överväger 
  b.) Du tycker att nackdelarna överväger 
 
60. Någon av dina vänner behöver flytthjälp. Vad gör du? 
  a.)  Du erbjuder din hjälp 
  b.) Du ”blir” plötsligt så väldigt upptagen att du inte kan ställa upp 
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Bilaga 2 - Kompletteringsfrågor till Annika Olsson, Pentik 
 

1. Vad arbetade din mamma med? 
2. Tycker du att din mamma varit en viktig förebild för dig?  
3. Upplever du att du tidigt lärt dig att vara självständig och flexibel? 
4. Var din uppväxtmiljö prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning? 
5. Du placerade trygghet som den minst viktiga drivkraften (8) i ditt företagande, 

vad innebär trygghet för dig? 
6. Valde du franchiseformen på grund av att det var mer tryggt än att vara egen 

företagare?  
7. Har du många vänner och bekanta som är företagare förutom din sambos pappa? 
8. Du svarade att du trodde att du skulle kunna växa som person om något år då du 

kanske hade anställt någon fler person, kan du utveckla det svaret? 
9. Är du bra på att prioritera? 
10. Tycker du att du är ambitiös och mycket arbetsam? 
11. Har du ett detaljorienterat synsätt? 
12. Är du en god kommunikatör? 
13. Kan du hantera många olika saker samtidigt? 
14. Anser du dig vara disciplinerad? 
15. Tycker du att du är en utåtriktad person?  
16. Tycker du att du är en samarbetsvillig person? 
17. Har du svårt att acceptera auktoriteter? 
18. Har du svårt att acceptera och tillåta insyn i ditt företag?  
19. Tycker du denna definition överensstämmer med dig som företagare?  
 

”Entreprenörskap har att göra med att upptäcka nya affärsmöjligheter, 
organisera nödvändiga resurser, samt att exploatera affärsmöjligheter på 
marknaden” 

 

20. Står du för din åsikt även om ingen annan delar den med dig?  
21. Om dina vänner inte vill gå och se en bio går du själv och ser den då?  
22. När något gått bra för dig, tänker du då ”det är på grund av min tur”?  
23. Stämmer detta påstående på dig?;  

Även fast människor säger åt dig att ”det inte kommer att gå” måste du göra det 
för att upptäcka det själv. 

24. Om du är rädd för något försöker du övervinna eller trotsa din rädsla?  
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Bilaga 3 - Kompletteringsfrågor till Terese Höggren, Fina Rum 
 
 

1. Vad arbetade din mamma med? 
2. Har din mamma varit en viktig förebild för dig? 
3. Upplever du att du tidigt lärt dig att vara självständig och flexibel? 
4. Var din uppväxtmiljö prestationsinriktad med fokus på hårt arbete och utbildning?  
5. Har du många vänner och bekanta som är företagare förutom din mans familj? 
6. Om du fick välja hade du hellre velat att ditt företag varit ett franchiseföretag just 

med tanke på möjligheten till ökad trygghet i form av stöd och råd?  
7. Vad innebär att sätta tydliga gränser för dig och är detta något du har behov av? 
8. Tycker du att du är ambitiös och mycket arbetsam? 
9. Är du bra på att prioritera? 
10. Har du ett detaljorienterat synsätt? 
11. Är du en god kommunikatör? 
12. Kan du hantera många olika saker samtidigt? 
13. Har du svårt att acceptera auktoriteter? 
14. Tycker du att du är en samarbetsvillig person? 
15. Tycker du att du är en utåtriktad person?  
16. Tycker du att det känns besvärande att andra kan ha insyn i ditt företag? 
17. Har du goda ledarskapsfärdigheter? 
18. Anser du dig vara disciplinerad? 
19. Tycker du denna definition överensstämmer med dig som företagare?  
 

”Entreprenörskap har att göra med att upptäcka nya affärsmöjligheter, 
organisera nödvändiga resurser, samt att exploatera affärsmöjligheter på 
marknaden” 
 

20. Står du för din åsikt även om ingen annan delar den med dig?  
21. Om dina vänner inte vill gå och se en bio går du själv och ser den då?  
22. När något gått bra för dig, tänker du då ”det är på grund av min tur”?  
23. Stämmer detta påstående på dig?  

Även fast människor säger åt dig att ”det inte kommer att gå” måste du göra det 
för att upptäcka det själv. 

24. Om du är rädd för något försöker du övervinna eller trotsa din rädsla för detta?  
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Bilaga 4 - Intervjucitat och fakta angående bakgrund hos respondenterna 
 

 
BAKGRUND: 

 
Terese Höggren, företagare 

 
Annika Olsson, franchisetagare 

 
Familjebakgrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”jag är näst yngst bland fyra systrar”  
 
”jag tycker att jag har haft en normal uppväxt, min 
mamma dog när jag var 21 år det var naturligtvis det 
största uppbrottet men vi har inte flyttat en massa 
gånger. Jag har bara flyttat en gång i barndomen och 
det var bara positivt för då fick vi får varsitt rum” 
 
”den enda som har varit företagare i släkten är morfar 
som hade något såg-grejs i Boden men han hann jag 
aldrig träffa, han dog ung” 
 
”jag tror inget från barndomen har påverkat mig till 
att bli företagare” 
 
”ja vi var då inte överklass i alla fall, medel eller 
arbetarklass, någonstans mittemellan. Mamma hade 
ett ganska bra jobb medan pappa var lastbilschaufför. 
Vi var ju ändå fyra barn och det gjorde ju sitt, att ärva 
kläder var ju vanligt och nya cyklar var inte att tänka 
på.” 
 
”mamma var hemmafru till dess att jag började 
skolan och sedan blev hon kameral på F21 och var 
jätteduktig på sitt jobb” 
 
”det var min mamma som bestämde och hon är en 
stor förebild för mig eftersom hon klarade av allt så 
bra. Jag menar , hon födde faktiskt fyra barn och 
skötte både jobbet och allt där hemma och vi hann 
ändå med att resa och göra massa roliga saker” 
 
”jag identifierar mig absolut inte med min pappas 
personlighet eftersom han och jag är väldigt olika 
varandra” 
 
”när jag växte upp pushade mina föräldrar alla utom 
mig, de sa: – Terese hon kommer alltid att klara sig. 
Jag var väldigt skoltrött och insåg snabbt att jag 
kunde jobba utan att behöva studera. Vi hade nog en 
ganska fri uppfostran och det var inget fokus på hårt 
arbete” 
 
”vi var ju fyra barn och det var många viljor som 
skulle tas hänsyn till så visst har man lärt sig att vara 
flexibel” 
 

 
”jag har en storebror” 
 
”mina föräldrar separerade när jag var ett år och 
egentligen hade jag inte så mycket kontakt med min 
pappa när jag var liten, varannan helg kanske…” 
 
”min styvfar var fruktansvärt sträng och bestämd” 
 
”jag identifierar mig egentligen inte med min 
biologiska pappas personlighet. Han har alltid varit 
chef, så det är klart vi är nog ganska lika på sätt och 
vis.  
 
”mamma var kontorist till dess att hon blev 
sjukpensionär. Jag kan inte säga att hon är en förebild 
för mig eftersom hon har varit sjuk så länge, men 
kanske till viss del innan hon blev sjuk” 
 
”mamma blev hemskt sjuk och kunde inte prata, hon 
blev förlamad på halva sidan, och har varit 
sjukpensionär sedan jag var sju år men före det var hon 
ju väldigt framåt och ja, jag kan nog tänka mig, och 
många säger det, att vi är som kopior” 
 
”vi flyttade tillsammans med vår styvfar Gunnar till 
hans föräldrahem och det var vid den vevan som 
mamma blev sjuk så det var ett väldigt stort uppbrott, 
både det att vi barn inte ville flytta dit och att mamma 
blev sjuk” 
 
”ingen i min familj har varit eller är företagare men 
egentligen det här med Pentik blev jag nog mer pushad 
från min killes sida, hans familj har eget företag” 
 
”när jag växte upp hörde vår familj till arbetarklassen” 
 
”ja, vi fick ju klara oss själv ganska mycket när vi 
växte upp så nog har man blivit självständig. Jag tycker 
att jag är flexibel men om det beror på något från 
barndomen det vet jag inte” 
 
 
”ja, pappa kunde säga – Trava den här veden innan du 
gör någonting annat, så man kan väl säga att uppväxten 
var inriktad på hårt arbete” 
 
”föräldrarna ville ju förstås att vi barn skulle ha en 
utbildning så lite fokus på utbildning var det väl också” 
 

Sociala förhållanden 
 

 
”alla mina systrars män har ju eget företag så nog 
hade man en aning om vad det var man gav sig in i ” 
 
”jag har en del bekanta som är företagare men vi 
umgås inte speciellt mycket”  
 
”min man arbetar i hans familjs företag” 
 
 

 
”några företagare känner jag men dom är lite mer ytligt 
bekanta” 
 
”min sambo arbetar i hans familjs företag” 
 

  60



  
 
  
  
Civilstånd och ålder 
 

 
Terese är 36 år och gift och hade vid företagsstarten 
två barn. Hon har fått ett till barn sedan dess och alla 
barn är under 18 år.  
 

 
Annika är 33 år gammal och sambo och hade vid 
företagsstarten två barn. Hon har inte fått fler barn 
sedan dess och alla barn är under 18 år. 
 

Utbildning 
 

 
”jag har, förutom den nioåriga grundskolan, gått två- 
årig social linje och kompletteringsläst på Komvux” 
 

 
”jag har gått distribution och kontor, DK, nu heter det 
ju Handels”  
 

Arbetslivserfarenhet 
 

 
”jag har varit anställd som försäljare av kläder, 
läskedrycker och ett år som försäljare på min mans 
företag, men aldrig haft någon chefsposition” 
 

 
”jag har bara haft en anställning tidigare, på Hemköp, 
och där har jag jobbat sedan jag var 18 år. Först 
började jag i kassan, sedan blev jag kassaansvarig och 
sedan vart jag frukt- och grönt ansvarig” 
 
”chefsposition?... Ja det var ju det att man hade 
ansvaret, jag fick ju sköta mig själv och gjorde i stort 
sett precis vad jag ville, jag hade det egentligen jättebra 
där” 
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Bilaga 5 - Intervjucitat och fakta angående behov hos respondenterna 
 
BEHOV: 
 

Terese Höggren, företagare 
 

Annika Olsson, franchisetagare 
 

Trygghet 
 

 
Terese placerade trygghet, som den viktigaste av 
åtta möjliga drivkrafter i henens nuvarande 
företagande. För henne innebär trygghet att ha 
tillräckligt med pengar. 
 
”om det bara handlade om tryggheten så skulle jag 
föredra att driva ett franchiseföretag men det finns 
för många nackdelar som att man inte får köpa in 
vilka varor man vill så på det stora hela skulle jag 
inte vilja det” 
 
”jag tycker att fördelarna som till exempel att det 
finns trygghet i form av vakter överväger 
nackdelarna när det gäller butikens lokalisering i 
Strand Galleria” 
 

 
Annika placerade trygghet som den minst viktiga av 
åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande. 
 
”Med trygghet menar jag då att man vet att man har en 
trygg framtid, jag menar skulle jag bryta benet då är 
det kört. Om trygghet hade varit en av mina främsta 
drivkrafter hade jag ju inte valt det här arbetet” 
 
”ja, det är ganska lustigt, jag valde inte direkt att bli 
franchisetagare utan det var mera slumpen som gjorde 
att jag blev det så jag funderade aldrig på tryggheten 
och så i franchiseformen. Fast i och för sig om jag 
hade varit tvungen att skaffa egna leverantörer och 
sånt som man gör när man har eget företag då hade jag 
kanske inte valt att bli företagare” 
 
”ja, jag har då aldrig behövt använda mig av några 
vakter så inte behöver jag beskydd” 
 

Att skapa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”jag vill komma på helt nya saker istället för att 
kopiera vad andra redan gjort” 
 
”jag kan känna mig sugen på andra branscher men 
jag tror man måste inrikta sig på det man håller på 
med, det finns gränser när man har tre barn men 
kanske sedan när de blivit stora” 
 
”jag är ingen entreprenör så att jag skulle vilja 
starta upp ett företag där och driva det ett par år för 
att sedan starta upp ett annat och driva det ett tag” 
 
”definitionen av en entreprenör tycker jag stämmer 
ganska bra på mig” 
 
Terese rangordnar utmaningar som den sjätte 
viktigaste av åtta möjliga drivkrafter i hennes 
nuvarande företagande. 
 
Terese anser att i hennes nuvarande företagande är 
drivkraften att få utlopp för sin kreativitet den 
femte viktigaste av åtta möjliga. 
 

 
”för mig är det faktiskt viktigt att inte kopiera vad 
andra redan gjort” 
 
”jag känner mig nyfiken på områden inom min 
bransch och jag känner att franchisegivaren Pentik 
skulle stötta mig om jag sa att jag ville prova på 
annat” 
 
Annika tycker att utmaningar är den viktigaste av åtta 
möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande. 
 
Annika anser att i hennes nuvarande företagande är 
drivkraften att få utlopp för sin kreativitet den femte 
viktigaste av åtta möjliga. 
 
”man kan väl säga att definitionen av en entreprenör 
stämmer in lite grann på mig eftersom jag ibland kan 
se någon produkt som kanske inte finns i Luleå och då 
försöker jag ju få in den i sortimentet om jag tror att 
den skulle gå bra” 

Tydliga  gränser 
 

 
”för mig är tydliga gränser att de anställda kommer 
och går i tid och att dom inte står och hänger som 
ett fån om det någon gång är lugnt i butiken. Jag är 
även tydlig mot mina leverantörer” 
 

 
”jag tycker man ska ligga på samma nivå som sina 
medarbetare istället för att ha en massa gränser” 

Relationer 
 
 
 
 
 
 

 
Nära relationer, som att Terese och medarbetarna 
anförtror sig till varandra tycker hon är ganska 
viktigt men hon säger också ”eftersom jag inte 
jobbar så mycket med mina anställda har jag inte 
en så nära relation” 
 
”det är viktigt att höra hemma i en grupp men nu 
har jag inte en så stor grupp, en anställd och 

 
”ja, jag tycker att det är viktigt att tillhöra en grupp” 
 
”jag har blivit ganska osocial faktiskt, vi hälsar aldrig 
på någon nu och vi bjuder inte hem folk på middag” 
 
”jag har faktiskt tappat några vänner sedan jag startade 
företaget och jag hinner inte skaffa nya för jag är ju 
bara här och när jag kommer hem väntar barnen och 
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Forts.  
Relationer 
 

extraanställd. Det är ju roligt att vara några stycken 
men där tycker jag att sedan jag har flyttat hit till 
Strand Galleria har jag lärt känna många och vi har 
en gemenskap och är måna om varandra. Handlar 
de inte hos mig får de gärna gå till Birgitta..” 
 
”jag tycker inte att jag har förlorat några vänner 
och jag har heller inte skaffat mig några nya vänner 
mer än de som är här i huset” 
 
”jag erbjuder nog min hjälp om några av mina 
vänner skulle behöva flytthjälp, vi har ju en lastbil” 
 

tvätten och disken och allt…. det är inte så mycket 
man kan göra åt det, det är som det är. Jag skjuter 
problemet framför mig och tänker att det blir bättre 
sedan man blivit lite inarbetad och så, om fem tio år 
kanske” 
 
”jag har en mycket bra relation till Jenny (den 
anställde), vi känner varandra bra” 
 
”jag skulle helt klart försöka ställa upp om mina 
vänner behövde flytthjälp, om jag inte jobbade…” 
 
”jag tycker att fördelarna överväger nackdelarna när 
det gäller butikens lokalisering i Smedjan eftersom det 
är många bra butiker samlade på ett ställe och vi kan 
hjälpa varandra om det behövs” 
 

Uppskattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”jag tycker inte att det är viktigt med respekt om 
man ser det som en slags bekräftelse men visst 
ibland kan jag känna att jag får fördelar bara för att 
jag är företagare och det är inget som jag 
egentligen eftersträvar. ” 
 
Terese rangordnade status som den näst minst 
viktiga av åtta möjliga drivkrafter i hennes 
nuvarande företagande.  
 

 
”jag är den som franchisegivaren Pentik jämför andra 
med och det är kul” 
 
”när någon tar mig på allvar som företagare och ger 
mig uppskattning från hjärtat känns respekt bra. 
Respekt är viktigt på det sättet att jag kan mantla min 
roll bättre idag än förut och att jag känner en sorts 
trygghet i mig själv” 
 
 
”eftersom fler och fler börjar känna till att jag äger 
företaget får jag ett annat bemötande än tidigare. Det 
är inget som jag känner är speciellt roligt.  Jag tar inte 
åt mig eller vill att folk ska se upp till mig, hellre vill 
jag att dom tycker om det jag säljer och att jag är 
trevlig” 
 
Annika rangordnade status som den näst minst viktiga 
av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande.  
 

Pengar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”när jag startade Fina Rum handlade det inte om att 
jag skulle bli rik utan det tog jag som för givet att 
det inte skulle bli så eftersom Peter (maken) och 
dom haft företaget så länge, men det är klart om 
man skulle kunna tjäna mer pengar är väl det 
trevligt. För mig var det viktiga att få hålla på med 
något som jag tycker är jättekul och att få 
bestämma själv. Att det skulle gå så här långt, att 
jag skulle hamna inne i centrala stan det trodde jag 
nog inte i början. Jag tyckte det var kul att få starta 
något som jag inte tyckte fanns i stan” 
 
”för mig är det viktigare att tjäna mycket pengar än 
att det är ett intressant arbete. Det krävs lite mer än 
att det ska vara intressant för att det ska vara en 
drivkraft för mig” 
 
”jag tycker att den ekonomiska delen av 
företagandet är viktigare än den sociala” (80/20) 
 
Terese rangordnar pengar som den tredje viktigaste 
av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande. 
 
”för mig ligger motivationen i möjligheten att tjäna 
pengar i samband med att jag kommer på en ny idé 
som jag vill genomföra i mitt företag” 

 
” det som var huvudsaken när jag startade Pentik var 
att det skulle funka, jag tänkte aldrig så långt som till 
att jag skulle bli rik på det.  Det är klart, det är alltid 
roligt om man kan tjäna pengar men det är inte det 
viktiga.  Jag tycker att det är viktigare att arbetet är 
intressant än att jag ska tjäna mer pengar” 
 
”jag tycker att den sociala delen av företagandet är 
viktigare än den ekonomiska delen” (60/40) 
 
”min motivation till att genomföra en idé inom 
företaget ligger i att det känns som en rolig och 
stimulerande utmaning” 
 
Annika rangordnar pengar som den fjärde viktigaste 
av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande. 
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Kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”jag kan tänka mig en ”blinddate” om jag inte var 
gift vill säga…..” 
 
”det är ingen drivkraft för mig att prova nya grejer 
och på det sättet vara annorlunda och häftig men 
jag skulle visserligen inte vara rädd för att testa” 
 
”även om jag hade kompetent anställt folk som jag 
jobbade samtidigt med skulle jag ta ansvaret för att 
finna en lösning på ett problem” 
 
”jag tycker att, om det går att påverka situationen 
så gör man ju det men ibland känner jag att min 
röst är för liten fast det är  mer sällan” 
 
”jag är ganska duktig på att inte tänka på mitt 
arbete när jag är ledig men det är klart att det är 
svårt att låta bli när de anställda ringer så ofta” 
 
”ibland när människor säger åt mig att något är 
omöjligt känner jag att jag blir lite tvärsom och 
måste prova ändå” 
 
”det är viktigt att man som ledare hjälper sina 
anställda på traven och att de får utlopp för sina 
idéer. Sen om det inte alltid skulle bli som jag vill, 
det är klart då måste jag ändra det dom har gjort till 
hur jag tycker det ska vara eller så får man bita 
ihop” 
 

 
”blinddate.. nä det kan jag inte tänka mig” 
 
”jag tycker att det är lite kul ibland att göra sånt som 
andra inte gjort men det händer inte så ofta” 
 
”om det uppstår problem på jobbet vill jag själv lösa 
det även om det finns andra som är kompetenta att 
lösa det” 
 
”jag tycker att jag kan påverka de flesta situationer jag 
hamnar i och jag tror att jag kan göra något åt det jag 
är missnöjd med, exempelvis leveranser”  
 
”jag tänker mycket på mitt arbete även under min 
lediga tid” 
 
 ”ibland när människor säger åt mig att något är 
omöjligt så ifrågasätter jag och undrar varför de inte 
tror på det men tycker jag trots deras förklaring att det 
känns genomförbart så gör jag det ändå. Ibland när jag 
fått orderbekräftelser från Pentik kan de ha skrivit på 
dom och undrat om jag verkligen ska ha så många som 
jag beställt och då svarar jag –jajamän det ska jag, det 
här tror jag att jag får sålt!” 
 

Betydelsefulla 
uppgifter 
 

 
”jag tycker det är viktigt att kunderna ska bli nöjda 
och hitta det de söker. Det är det jag jobbar med 
fast det är lite ytliga saker samtidigt. Ibland kan jag 
tycka att ”vad håller jag på med” när jag läser om 
all misär och barn som far illa. Men jag fyller ju 
någon funktion med det här också, för många 
kunder är det en social grej att komma in på 
affären. Man är lite av en kurator ibland” 
 

 
”det är viktigt att det jag gör på arbetet är 
betydelsefullt, att det är kul och att jag får ett bra 
bemötande från kunderna.” 
 

Oberoende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”jag går väldigt gärna och shoppar ensam” 
 
”jag kan absolut inte tänka mig att bli styrd av 
andra” 
 
”jag känna ibland känna behov av att rådfråga 
andra människor om saker runt i kring” 
 
”om det bara handlade om tryggheten så skulle jag 
föredra att driva ett franchiseföretag men det finns 
för många nackdelar med franchise som att man 
inte får köpa in vilka varor man vill så på det stora 
hela skulle jag inte vilja det” 
 
”jag brukar stå för min åsikt även om ingen annan 
delar den med mig men det beror förstås lite på 
situationen” 
 
”nej, jag skulle inte kunna tänka mig att gå på bio 
ensam. Jag skulle försöka lura med mig någon 
senare om det var så att jag gärna ville se den bion” 
 
”jag tycker att fördelarna som till exempel att det 
finns trygghet i form av vakter överväger 

 
”jag går väldigt gärna och shoppar ensam” 
 
”jag kan inte alls tänka mig att bli styrd av andra” 
 
”att vara franchisetagare till Pentik är som att vara 
egen företagare, de bryr sig inte så mycket och jag får 
i stort sätt göra som jag vill” 
 
”jag tror inte att jag skulle vilja jobba helt själv utan 
jag vill ha någon som jag kan fråga” 
 
”ibland har jag behov av att rådfråga andra och då 
tillfredställer jag det behovet, alltså jag pratar av mig 
lite grann och lättar lite på trycket för ibland är man ju 
orolig. När vi besöker Pentik i Finland får vi verkligen 
prata av oss i flera dagar” 
 
”på våra butikschefsmöten här i huset är jag nog 
ganska tyst av mig men är jag i en grupp där det pågår 
en bra dialog kan jag ibland framföra min åsikt även 
om den skiljer sig från andra” 
 
”nej, jag kan inte tänka mig att gå på bio ensam” 
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Forts. 
Oberoende 
 
 

nackdelarna när det gäller butikens lokalisering i 
Strand Galleria” 
 
Terese anser att oberoende utgör den minst viktiga 
av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande. 
 

Annika anser att oberoende utgör den näst viktigaste 
av åtta möjliga drivkrafter i hennes nuvarande 
företagande. 
 
 

Självförverkligande 
 
 
 
 
 

 
”jag är inte så intresserad av att växa som person 
men jag vill gärna att företaget ska växa och det 
tror jag att det kommer göra också. Jag är mycket 
intresserad av områden inom min bransch” 
 
Självförverkligande är den fjärde viktigaste av åtta 
möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande. 
 
 

 
”jag tycker att jag har behov av att växa som person, 
det gör man väl hela tiden,. Man kan alltid lära sig 
något mer. Jag hade önskat att jag hade lärt mig ännu 
mer om det ekonomiska, att få mer insikt om var 
pengarna far. Men det får vänta till jag kan anställa 
någon och får mer tid över till att gå kurser och 
utvecklas på så vis”  
 
”jag känner mig intresserad av att utvecklas inom 
företaget och inom branschen och jag tror att Pentik 
kommer att stötta mig om det blir aktuellt” 
 
Självförverkligande är den tredje viktigaste av åtta 
möjliga drivkrafter i hennes nuvarande företagande. 
 

Frihet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”jag tycker att jag har både mer och mindre frihet 
som företagare och jag uppskattar den frihet jag har 
väldigt mycket. Men ska jag gå ut på lunch måste 
jag leja in någon som står och ibland kan jag tycka 
att det inte riktigt är värt det.” 
 
”det har alltid varit mitt mål att starta det här och 
kanske få den friheten att jag exempelvis kan vara 
med på barnens skolavslutning utan att någon ska 
sitta och säga att nu får du inte vara ledig. Men jag 
ska samtidigt ha råd med den här friheten, pengarna 
ska ju in och jag måste ju ersätta den som ska 
ersätta mig” 
 
Möjligheten att kunna kombinera arbete och 
privatliv rangordnade Terese som den näst 
viktigaste drivkraften av åtta möjliga i hennes 
nuvarande företagande. 
 

 
”jag har på sätt och vis mer frihet nu än som anställd i 
och med att jag kan gå på lunch när jag vill, jag kan gå 
när jag vill men samtidigt så kan man ju inte det för 
man måste ju vara här jämt” 
 
”jag tycker att det är skönt med den här friheten att 
man kan känna att det bara är att springa iväg eller inte 
vara exakt på jobbet en viss tid” 
 
Möjligheten att kunna kombinera arbete och privatliv 
rangordnade Annika som den sjätte viktigaste 
drivkraften av åtta möjliga i hennes nuvarande 
företagande. 
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Bilaga 6 - Intervjucitat och fakta angående egenskaper hos respondenterna 
 
PERSONLIGA 
EGENSKAPER: 
 

Terese Höggren, företagare Annika Olsson, franchisetagare 

Problemlösande 
 
 

 
”om diskmaskinen gått sönder en fredagseftermiddag 
skulle jag välja alternativet att tänka ja, nu tar jag tillfället 
i akt att lära barnen lite hushållsarbete..” 
 
Terese anser att hon är tämligen bra (4) på att lösa 
problem i oväntade situationer 
 
”jag kan ibland känna behov av att rådfråga andra 
människor om saker runt i kring och då frågar jag ofta 
min man” 
 
 

 
”jag skulle välja alternativet att tänka ja, nu tar jag 
tillfället i akt att lära barnen lite hushållsarbete om 
diskmaskinen gått sönder en fredagseftermiddag.” 
 
Annika anser att hon är tämligen (4) bra på att lösa 
problem i oväntade situationer. 
 
”ibland har jag behov av att rådfråga andra vid problem 
och då tillfredställer jag det behovet, alltså jag pratar av 
mig lite grann och lättar lite på trycket för ibland är 
man ju orolig. När vi besöker Pentik i Finland får vi 
verkligen prata av oss i flera dagar” 
 

Risktagande 
 
 

 
Terese väljer: 
- en säker investering före hög avkastning 
- att fatta beslut snabbt och ibland 
   ogenomtänkt 
- en guidad tur 
- att inte erlägga parkeringspengar  
 
”jag kan tänka mig en ”blinddate” om jag inte var gift vill 
säga…..” 
 
”jag är väldigt höjdrädd och jag utsätter mig ogärna för 
situationer där jag måste vara på höga höjder” 
 

 
Annika väljer: 
- en säker investering före hög avkastning 
- att fatta beslut snabbt och ibland 
   ogenomtänkt 
- att utforska en plats på egen hand 
- att inte erlägga parkeringspengar 
 

”blinddate.. nä det kan jag inte tänka mig” 
 

Självsäker 
 
 

 
”jag tycker nog att mitt självförtroende har ökat i och 
med att jag är företagare” 
 
Terese anser att hon är tämligen självsäker (4). 
 
 

 
”mitt självförtroende har ökat i och med att jag blev 
franchisetagare. Första tiden när jag hade Pentik kände 
jag mig inte som en egen företagare, det är först nu jag 
har vuxit in i rollen” 
 
Annika anser att hon är ganska eller tämligen (3,5) 
självsäker. 
 

Social 
Kompetens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”i dagsläget motiverar jag inte mina anställda i någon 
större omfattning eftersom vi inte arbetar ihop så mycket 
men jag tror att jag skulle kunna göra det om jag arbetade 
mer tillsammans med dem.” 
 
 
Det är viktigt att man som ledare hjälper sina anställda på 
traven och att de får utlopp för sina idéer. Sen om det inte 
alltid skulle bli som jag vill, det är klart då måste jag 
ändra det dom har gjort till hur jag tycker det ska vara 
eller så får man bita ihop. Det handlar om att ha roligt 
tillsammans då har ju båda trevligt på arbetsplatsen” 
 
”jag kan absolut inte tänka mig att bli styrd av andra” 
 
Terese anser sig vara tämligen (4) flexibel. 
 
”ibland händer det att människor missuppfattar mig men 
jag tycker ändå att jag är lyhörd med vad andra 
människor menar” 
 
”jag tycker att det är skitkul när det är stressigt och jag 
har många bollar i luften och belöningen får jag när jag 

 
”jag har haft jättetur som har hittat Jenny för hon och 
jag samarbetar så bra” 
 
”en anställd kan hjälpa och stjälpa ett företag, just 
därför är det viktigt att ha en bra dialog så man förstår 
varandra och törs säga och tycka.” 
 
 ”jag känner att Jenny trivs jättebra och inte har något 
som hon håller inom sig” 
 
”jag vill inte känna att jag har övertag över den som jag 
har anställd utan jag tycker man ska ligga på samma 
nivå och hellre samarbeta väldigt bra och att båda kan 
få känna sig som lite chef” 
 
”jag är ingen sån där riktig ledartyp” 
 
”jag och Jenny inspirerar varandra så himla bra men 
hade det inte varit så hade jag gärna velat inspirera 
henne. Jenny fick följa med upp till Finland på mässan 
och det tyckte hon var inspirerande och det tyckte jag 
var jättekul” 
 

  66



  
 
  
  
Forts. 
Social 
Kompetens 
 
 

lyckats få ihop allt” 
 
”jag har svårt med människor som har en 
överförmyndarstil och har svårt att hålla tyst om de påstår 
något som jag tycker är fel” 
 
”i skolan hade jag en stark gruppkänsla och idag tycker 
jag att jag är samarbetsvillig bara det är något intressant 
vi håller på med” 
 
”jag har inga problem med att gå fram och prata med helt 
främmande personer så på det sättet är jag väl en 
utåtriktad person” 
 
”jag har inga problem med att andra kan ha insyn i mitt 
företag, att till exempel andra kan gå in på Internet och 
kolla min lönsamhet det är något man får ta, så är det 
bara” 
 
”jag tror inte att jag skulle kunna ta en anställning i ett 
stort företag som exempelvis butikschef, så varm i 
kläderna är jag inte, men jag tycker att de 
ledarskapsfärdigheter jag har är fullt tillräckliga för det 
jag gör idag” 
 
Terese anser att hon är ganska (3) realistisk till sin 
verksamhet. 
 

”jag kan inte alls tänka mig att bli styrd av andra” 
 
Annika anser sig vara tämligen (4) flexibel. 
 
”ja jag tycker att jag är en god kommunikatör fast alla 
dagar är ju inte bra dagar men oftast går det bra” 
 
”jag pratar i telefon, sköter ungarna och lagar mat 
samtidigt så visst kan man väl säga att jag kan hantera 
många olika saker samtidigt” 
 
”för det mesta är jag en utåtriktad person men det är 
inte så att jag går fram och pratar med en okänd person 
om det inte är något mycket viktigt jag måste fråga” 
 
”jag tycker att jag är ganska samarbetsvillig om det är 
något jag behöver hjälp med men inte när det gäller 
tapetsering det sköter jag själv” 
 
”på mitt förra arbete kunde jag bli väldigt irriterad om 
någon till exempel brydde sig i hur mycket frukt jag 
köpte in så att ibland har jag svårt att acceptera 
auktoriteter”¨ 
 
”jag bryr mig inte direkt om någon utomstående tar 
reda på företagets resultat men jag vill inte att någon 
får reda på vilka löner jag betalar ut” 
 
Annika anser att hon är tämligen (4) realistisk till sin 
verksamhet. 
 

Kompetent 
 
 
 

 
”jag tycker fortfarande att jag har skitmycket kvar att lära 
mig, om ekonomin och överhuvudtaget det jag håller på 
med, färg och form. Det får som växa med tiden och man 
lär ju sig hela tiden. Jag känner att jag behärskar de 
produkter jag säljer nu” 
 
”jag tycker att jag har näsa för goda affärer och det gör att 
jag anser mig ganska affärsbegåvad” 
 

 
”jag hade önskat att jag hade lärt mig ännu mer om det 
ekonomiska, att få mer insikt om var pengarna far. Men 
det får vänta till jag kan anställa någon”  
 
”jag tycker att jag är duktig på Pentiks sortiment” 
 
”ibland kan jag se någon produkt som kanske inte finns 
i Luleå och då försöker jag ju få in den i sortimentet om 
jag tror att den skulle gå bra” 

Kreativ 
 
 

 
Terese tycker att hon är tämligen (4) konstnärlig och 
idérik. 
 
På vårt experiment med användningsområden kring en 
PET kapsyl kunde Terese komma på fyra saker man 
kunde göra med den. 
 
”jag vill komma på helt nya saker istället för att kopiera 
vad andra redan gjort” 
 
”när jag skulle starta min butik här i gallerian så hade jag 
en övergripande bild i huvudet över hur det skulle se ut 
men jag hade inte funderat över exakt var de olika 
varorna skulle placeras därför tycker jag inte att jag har 
ett särskilt detaljorienterat synsätt” 
 
”definitionen av en entreprenör tycker jag stämmer 
ganska bra på mig” 
 
 
 

 
Annika tycker att hon är ganska eller tämligen (3,5) 
konstnärlig och idérik. 
 
På vårt experiment med användningsområden kring en 
PET kapsyl kunde Annika komma på två saker man 
kunde göra med den. 
 
”för mig är det faktiskt viktigt att inte kopiera vad 
andra redan gjort” 
 
”jag ser helheten först och sedan kan jag börja pilla i 
detaljerna om det finns tid till det. Jag är ju ingen som 
pluttar lite hit och pluttar lite dit. Jag vill gärna måla 
stora väggar för då ser jag snabbt resultat” 
 
”man kan väl säga att definitionen av en entreprenör 
stämmer in lite grann på mig eftersom jag ibland kan se 
någon produkt som kanske inte finns i Luleå och då 
försöker jag ju få in den i sortimentet om jag tror att 
den skulle gå bra” 

Aktiv 
 
 

 
Terese anser att hon är tämligen (4) uthållig, initiativrik, 
och stresstålig. 
 

 
Annika anser att hon är ganska (3) uthållig och rastlös.  
 
Annika anser att hon är tämligen (4) stresstålig och 

  67



  
 
  
  
Forts. 
Aktiv 
 

Terese anser att de egenskaper hon tycker passar bra (5) 
på henne är att hon är aktiv och rastlös. 
 
”ibland är jag arbetsam och ibland inte. När det är mycket 
att göra lägger jag manken till och jobbar hårt men när 
det är lugnt får jag inte lika mycket gjort. Jag är ingen 
slökorv om man säger så” 
 
”jag vill gärna slutföra saker och göra dom på ett bra sätt 
och därför tycker jag att man kan kalla mig ambitiös” 
 
”om jag har tänkt städa hela dagen och någon kompis 
ringer och föreslår en lunchträff så väljer jag helt klart att 
gå på lunch så jag kan därför inte påstå att jag är en 
disciplinerad person” 
 
”jag tycker att det är viktigt att hålla snyggt i butiken men 
på kontoret är jag inte så noga för det är ändå ingen som 
ser det och det är väl en sorts prioritering” 
 

initiativrik.  
 
Annika anser att hon är ganska eller tämligen (3,5) 
aktiv.  
 
”jag är ju bara ledig var fjärde söndag och många dagar 
jobbar jag ända till halvåtta så ja, nog är jag väl 
arbetsam och ambitiös”  
 
”jag tycker jag kan prioritera saker ganska bra men 
ibland rätt ofta så skjuter jag upp saker tills det brinner 
i knutarna och då måste jag ju göra det viktiga innan 
jag kan göra något annat” 
 
”jag är nog inte så disciplinerad eftersom jag ofta 
skjuter upp sånt jag hade planerat att göra” 
 

Intern ”locus of 
control”  
 
 

 
”när jag fattar beslut gör jag det oftast snabbt och ibland 
blir det inte så genomtänkt” 
 
”man lär ju sig hela tiden” 
 
”jag tycker att, om det går att påverka situationen så gör 
man ju det men ibland känner jag att min röst är för liten 
fast det är mer sällan” 
 
Terese tycker att hennes reaktionsförmåga är tämligen (4) 
snabb och att hon är tämligen (4) initiativrik. 
 
”jag kan absolut inte tänka mig att bli styrd av andra” 
 
”i vissa fall när något gått väldigt bra tänker jag att jag 
hade skittur fast visst det händer också att jag tänker att 
det är för att jag har varit duktig som det har gått så bra” 
 

 
”jag tycker att jag har en benägenhet att fatta besluten 
snabbt och de är inte alltid så genomtänkta” 
 
”man kan alltid lära sig något mer” 
 
”jag tycker att jag kan påverka de flesta situationer jag 
hamnar i och jag tror att jag kan göra något åt det jag är 
missnöjd med, exempelvis leveranser”  
 
Annika anser att hennes reaktionsförmåga är ganska (3) 
snabb och at hon är tämligen (4) initiativrik. 
 
”jag kan inte alls tänka mig att bli styrd av andra” 
 
”om försäljningen går bra kan jag tänka att det är för att 
jag har så fina grejer och så men det är klart ibland 
händer det att tanken slår mig att det kanske beror på 
att jag är lite duktig” 

Tävlingsinriktad 
 

 
“handlar de inte hos mig får de gärna gå till Birgitta..” 
 
Terese anser att hon är ganska (3) tävlingsinriktad och 
tämligen (4) målinriktad. 
 
”jag är självgående och inte vilja ingå i ett nätverk med 
andra inredningsbutiker” 
 
”jag vill komma på helt nya saker istället för att kopiera 
vad andra redan gjort” 

 
”jag ser inte Werner och Werner eller Mique som 
konkurrenter även fast det hade varit intressant att se 
vad de betalar i hyra och hur mycket de säljer för” 
 
Annika tycker inte att hon är speciellt (2) 
tävlingsinriktad och ganska (3) målinriktad. 
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