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Abstract 

This essay is a sociological study with the intention to increase the understanding why 

men and women start their company together with another business partner. We have 

made a qualitative study, consisting of interviews with key persons as well as self-

employed persons in Norrbotten. We were assigned the mission by Coompanion, which 

is a company that counsels men and women who want to start a financial union.  

 In inland parts of Sweden and mainly in Norrbotten the numbers of jobs are 

decreasing and the population move to get a job. The political goal is to increase the 

number of self-employed persons, which will increase the number of jobs in the county. 

Men and women are usually divided into different fields of work and the labour market is 

segregated. There is a lack of research about women entrepreneurs and companies that 

have several owners.  

 The result shows that the women in our study start their company with other 

women and men with other men. Both men and women in our study start companies with 

other people to pursue appreciation. Women mostly want to gain a social safety while 

men want to share and receive their knowledge with other people. Advisers, banks and 

other company owners affects peoples decision in the choice of company form by having 

attitudes about joint-stock companies and see them as the correct company form. The 

majority of the women in our study have started their companies in industries dominated 

by women. Most of the company owners we have interviewed want to convert or change 

their company into a joint-stock company.  

 

Key word: Gender, habitus, entrepreneur, corporation, start a company together, women 

entrepreneurs, socialisation, social ontology.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en sociologisk studie där syftet är att öka förståelsen om varför män 

och kvinnor startar företag tillsammans med andra. Vi har belyst hur stor påverkan 

omgivning, kön och ålder har på beslutet att starta företag tillsammans. Vi har gjort en 

kvalitativ studie som består av intervjuer med nyckelpersoner och företagsägare i 

Norrbotten. Studien är gjord i uppdrag av företaget Coompanion som ger rådgivning åt 

män och kvinnor som har eller vill starta ekonomiska föreningar.  

I Sveriges inland och framförallt i Norrbotten läggs arbeten ner och invånare 

flyttar därifrån för att få jobb. Det politiska målet är att öka antalet egna företagare i länet 

för att i sin tur öka sysselsättningen och tillväxten. Arbetsmarknaden i Sverige är 

segregerad eftersom kvinnor och män arbetar inom olika områden. Det finns brist på 

forskning om kvinnligt företagande samt om företag som drivs av flera personer.  

Resultatet visar att kvinnor ofta startar företag tillsammans med andra kvinnor och 

män startar företag tillsammans med andra män. Både männen och kvinnorna i studien 

sökte trygghet och uppskattning när de startade företag med andra människor. Kvinnorna 

strävade efter en social trygghet medan männen ville bolla idéer med andra. Nästan alla 

kvinnor i studien startade företaget inom kvinnodominerade branscher. Resultatet visar 

att aktiebolag är den företagsform som är norm bland företagare. Majoriteten av 

företagare vi har intervjuat strävar efter att ha ett aktiebolag. De blir även 

rekommenderade av rådgivare, banker och omgivningen eftersom det finns attityder i 

samhället om att aktiebolag anses vara ett seriöst företag.  

 

Nyckelord: Socialisation, habitus, genus, entreprenörskap, företagande, starta företag 

tillsammans, kvinnor som företagare, ontologisk trygghet. 
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1. Inledning 

Arbetsmarknaden i Sverige har genomgått omfattande strukturförändringar. Detta har 

medfört att antalet arbetstillfällen har minskat. I Norrbotten har detta bidragit till ökat 

utflyttning från länet.1 Den politiska målsättningen är att öka antalet företagare för att där 

igenom öka tillväxten och sysselsättningen i landet och regionen.2 

Trots en lång tid av jämställdhets politiska intentioner finns det fortfarande en 

segregerad arbetsmarknad, vilket även avspeglas i kvinnors företagande.3 Utvecklingen 

har gått i motsatt riktning från de politiska jämställdhetsmålen. Den primära 

könssegregeringen handlar om att kvinnor varit helt uteslutna från arbetsmarknaden. 

Denna segregering har brutits i och med att kvinnor finns i arbetslivet i nästan lika stor 

utsträckning som män. Den sekundära könssegregeringen syftar på att män och kvinnor 

finns i olika arbetsområden, sektorer, yrken och branscher. Denna segregering i Sverige 

är stark och har en koppling till löneskillnaderna på arbetsmarknaden.4 Horisontell 

segregering är ett begrepp som används för att beskriva att män och kvinnor har olika 

yrken, arbetsgivare och arbetsplatser. Med vertikal segregering på arbetsplatser menas att 

kvinnor inte når lika långt i sina yrkeskarriärer som män.5 Det är svårare att bryta 

könsmönster än att bryta arbetslösheten.6  

Enligt Sundin och Holmquist (1996) så finns det en bristande kunskap om 

kvinnors företagande. Det har främst bedrivits generella studier om företag, 

entreprenörer, tillväxt och företagens omgivande miljö. Det finns ett stort behov av 

arbetstillfällen i Sverige och kvinnodominerade arbetsområden, så som handel och 

service som går att utveckla. Sundin och Holmquist menar att det bör ges bättre 

information om de hinder som finns för kvinnor som väljer att avknoppa från offentlig 

verksamhet. Vidare menar Sundin och Holmquist att deras studier om kvinnor som 

företagare visat att de trivs med att vara företagare. Att som kvinna starta eget företag kan 

därför vara en anledning att komma bort ifrån den marginalisering7 som kvinnor utsätts 

                                                 
1 Andnor. T m.fl (2004:135);23 
2 Ibid;15 
3 Sundin, E & Holmquist, C (1996);10 
4 Nyberg. A. m.fl. (2005:66);156 ff. 
5 Löfström, Å (2004:43);41 
6 Ibid.;18 
7 Enligt www.wikipedia.se betyder marginalisering att människor utestängs från makt, status och diskurs. 

http://www.wikipedia.se
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för i arbetslivet och i samhället. Sundin och Holmquist anser att detta är en av de 

viktigaste orsakerna som finns till att studera kvinnor som är företagare.8 

De flesta företag som startas idag utgörs av ensamföretagare, dock är intresset av 

att starta tillsammans stort.9 Kvinnor söker sig oftast till kooperativ verksamhet men det 

saknas en förklaring till varför de gör de.10 En fråga som aktualiseras är vad som ligger 

bakom denna motsägande bild att det är vanligast med ensamföretagande men viljan att 

starta tillsammans är störst.  

 

1.1 Uppdraget 

Vår uppsats skriver vi i uppdrag åt företaget Coompanion som ger rådgivning till 

nystartade ekonomiska föreningar. Uppdraget syftar till att studera varför män och 

kvinnor väljer att starta företag tillsammans med andra människor.   

Vi kom i kontakt med Coompanion via Exjobb i Luleå. Exjobb är ett projekt som 

ger studenter möjlighet att göra sina examensarbeten åt företag.  

För Coompanion var det viktigt att få en ökad insikt för män, kvinnors och 

ungdomars intresse för företagande. Informationen är värdefull för deras dagliga 

rådgivningsarbete. 

Coompanion är en ekonomisk förening som erbjuder kostnadsfri rådgivning till 

människor som vill eller har startat en ekonomisk förening. Coompanion finansieras av 

verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Coompanion finns i hela Sverige och har två 

kontor i Norrbotten som är placerade i Luleå och Gällivare. Coompanion i Norrbotten ger 

rådgivning åt män och kvinnor som vill starta ekonomiska föreningar i länet.11 Många av 

deras kunder avser att starta eller har startat ett kooperativt företag. Målet för 

Coompanion är att alla som vill starta företag tillsammans ska kunna ha den möjligheten.  

 

 

                                                 
8 Sundin, E & Holmquist, C (1996);5, 8. 
9 Coompanion (2006);5 ff.  
10 Sundin, E & Holmquist, C (1996);15 
11 www.coompanion.se 

http://www.coompanion.se
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse varför män och kvinnor startar 

företag tillsammans. Våra frågeställningar är: 

- Varför startar kvinnor respektive män företag tillsammans med andra människor?  

- Har omgivning och ålder betydelse för kvinnor respektive män i valet att starta 

företag tillsammans med andra? 

- Hur uppfattar kvinnor respektive män hur det är att bedriva företag? 

- Hur uppfattar kvinnor respektive män skillnader mellan de olika företagsformerna? 

 

1.3 Avgränsningar 

Första avgränsningen vi gjorde var att begränsa studien till Norrbotten eftersom 

Coompanions kontor i Luleå endast har kunder i länet. Norrbotten har även färre 

företagare än övriga Sverige. Den politiska ambitionen i Sverige är att uppmuntra 

företagande i inlandet och i Norrbotten.12 Vidare avgränsade vi oss till en kvalitativ studie 

eftersom det ger en djupare förståelse till män och kvinnors val av att starta företag 

tillsammans. De företagsformer vi har undersökt är enskild firma, ekonomiska 

(kooperativa) föreningar, handelsbolag och aktiebolag på grund av att de är de största 

företagsformerna i Sverige.13  

Vi valde att inte begränsa oss till ekonomiska föreningar för att inte resultatet 

skulle styras av företagare med den företagsformen. Därför var det nödvändigt att 

kontakta ett annat företag som ger rådgivning åt övriga företagsformer. Eftersom 

företaget Coompanion endast har rådgivning för ekonomiska föreningar har vi vänt oss 

till företaget Priorum som ger rådgivning åt alla företagsformer. Mot bakgrund av att 

Priorums kunder i majoritet finns i Luleå med viss spridning inom fyrkanten innebär detta 

att vår studie till stora delar är begränsade dit. Med fyrkanten menas Boden, Luleå, Piteå 

och Älvsbyn.  

Vi har begränsat antalet intervjupersoner till totalt åtta företagare och två 

nyckelpersoner. Det är två företagare från varje företagsform som har deltagit i studien. 

Vi intervjuade företagare som har startat företag tillsammans med andra för att besvara 

                                                 
12 Andnor. T m.fl (2004:135);15 
13 SCB (2006);17 
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vårt syfte och våra frågeställningar. Skälet till att vi intervjuade personer med enskilda 

firmor var för att de har fungerat som en motpol till de män och kvinnor som startar 

tillsammans med andra samt att de var en av de vanligaste företagsformerna i Sverige.  

Vårt urval har vidare begränsats till företag som har varit på väg att starta eller 

varit verksamma i högst två år. Detta för att informanterna skulle komma ihåg 

anledningen till att de startade sitt företag och varför de valde att starta ensam eller 

tillsammans med andra. Vårt urval bestod endast av tjänsteföretag eftersom det till större 

delen är tjänsteföretag som startas i Sverige och Norrbotten.14  

 

1.4 Definitioner av viktiga begrepp i studien  

I det här avsnittet kommer vi att förklara definitioner av begrepp och företagsformer som 

förekommer i studien. Detta gör vi för att läsaren ska få en förståelse till vad vi menar 

med dessa begrepp eftersom de kan ha olika betydelse för olika personer.  

Till att börja med har vi valt att använda oss av begreppen genus och kön 

synonymt i vår studie när vi talar om skillnader mellan könen. Vår definiering av 

begreppen är att de förklarar den socialt, kulturellt och historiskt skapade bilden av vad 

som anses vara manligt och kvinnligt, inte den biologiska skillnaden mellan könen.15  

Vi har definierat företagare som personer som äger företag. Vi använder oss av 

orden män och kvinnor som företagare istället för manliga och kvinnliga företagare. Detta 

gör vi för att undvika eventuellt missförstånd om att det skulle utgöra en naturlig skillnad 

mellan män och kvinnor som företagare. 

Sedan har vi använt oss av begreppet könsposition. Det definierar vi som de 

förväntningar män och kvinnor tillskrivs i samhället.  I dessa positioner ingår egenskaper, 

utseenden och beteenden. Vi använder oss inte av ordet könsroller i texten eftersom roll 

är något som personen sedan kan kliva ur. Vi menar att de förväntningar och ageranden 

som skiljer könen åt är en socialisationsprocess och det är inget som män eller kvinnor 

kan komma ifrån.16 

  

                                                 
14 ITPS (2006);4 
15 Gothlin, E (1999);5 ff. 
16 Elvin Nowak. Y & Thomson. H (2003);104 
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Vi har valt att definiera de fyra olika företagsformer som nämns i studien som 

följande: 

• Enskild firma är en företagsform där endast enskilda människor kan starta företag. 

För att starta upp en enskild firma krävs en fysisk person (det vill säga en människa) 

som själv driver och tar ansvar för sitt företag. Ägaren är personligt ansvarig för att 

avtal hålls och skulder betalas. Som enskild firma tecknas ägarens personnummer 

som företagets identitetsbeteckning.17 

• Handelsbolag är en bolagsform där bolagsmännen delar vinst och skuld solidariskt 

mellan sig. Bolaget måste vara infört i handelsregistret. I och med införandet i 

handelsregistret blir de en juridisk person.18  

• Aktiebolag innebär att företagets tillgångar inte är aktieägarnas egna. Skulder betalas 

från bolagets tillgångar och inte av aktieägarna. Eventuell vinst delas ut till 

aktieägarna vid en aktieutdelning. För att starta ett privat aktiebolag krävs ett 

insatskapital på minst 100 000 kr. Bolaget drivs genom en styrelse och en vice 

direktör.19 

• Ekonomisk förening är en ekonomisk verksamhet som ska gynna medlemmarnas 

ekonomiska intresse. Verksamheten bedrivs genom en styrelse. Styrelsen 

tillförskriver stadgar och regler för verksamheten. Det måste finnas minst tre 

medlemmar och medlemskapet skall vara öppet till sin konstruktion. Med det menas 

att det kan göras begränsningar i stadgarna. Överskott fördelas mellan medlemmarna 

och inte inom verksamheten.20 Kooperativa företag är en form av ekonomisk förening 

som bygger på demokrati och fritt medlemskap.21 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med att belysa tidigare forskning om män och kvinnor som är 

företagare. Sedan följer ett metodavsnitt som innehåller analys, urval, etiska aspekter, 

                                                 
17 http://www.bolagsverket.se/foretag/enskild/ 
18 Enligt Agell, A & Malmström, Å (2005) innebär juridisk person att ett företag kan sluta avtal, har 
rättigheter och skyldigheter och kan svara för sig själv i en domstol; 278. 
19 Ibid.;279 ff. 
20 Ibid.;285 ff. 
21 www.coompanion.se  
 

http://www.bolagsverket.se/foretag/enskild
http://www.coompanion.se
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validitet och reliabilitet. Efter metoden ges en bild av hur företagande ser ut i Sverige och 

Norrbotten utifrån offentlig statistik. Sedan presenteras de teorier som ligger till grund för 

uppsatsen. Teorikapitlet belyser socialisation, ontologisk trygghet, habitus och 

genusteorier. Efter det presenteras resultat från intervjuer med nyckelpersoner och 

företagare. Vi avslutar uppsatsen med diskussion och slutsatser. 
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2. Tidigare forskning om kvinnor som företagare 

Detta avsnitt kommer att ta upp tidigare sociologisk forskning rörande kvinnor som 

företagare. Först presenteras kvinnor och män som företagare för att sedan beröra 

kvinnors yrkes- och företagsområden.  

 

2.1 Kvinnor som är företagare 

Sundin och Holmquist (1989) menar att samhällets normer återspeglar sig i företagandet 

som är präglat av genussystemet. De val individen gör speglas utifrån könsidentiteten.22 

Typen av företagare ändras över tid i och med att befolkning och utbildningsnivå ökar. I 

takt med att utbildningsnivån i samhället höjs kommer också utbildningsnivån på 

företagare att höjas.23 Enligt Sundin och Holmquist går företagandet i arv. De beskriver 

två typer av arv; det första är det materiella arvet som handlar om nätverk och kunskap, 

det andra är det immateriella arvet som är livsstilen och synen på företagandet. Det 

immateriella arvet formas och överförs från generation till generation. Sundin och 

Holmquist menar att de flesta som startar företag har någon förebild som har eget företag. 

Med förebilder menar någon i den närmaste omgivningen som har eller har haft eget 

företag. Vilket visar på vikten av den immateriella arvet.24 

Enligt Sundin och Holmquist (1996) är det lika många män och kvinnor som är 

förvärvsarbetande i Sverige. Det är flest kvinnor som arbetar inom offentlig sektor, 

nästan tre fjärdedelar. Resultatet av deras studie visar att kvinnor är mer bundna till 

företaget, har svårt att ta pauser och arbetar delade arbetstider i större utsträckning än 

män. Män är mer rörliga och deras arbete sträcker sig oftast längre geografiskt.25  

Könssegregeringen på arbetsmarknaden avspeglas också i företagsvärlden, enligt 

Sundin och Holmquist. Detta beror på att människor oftast startar företag i de branscher 

de har erfarenhet av. Trots att kvinnor utgör ungefär en fjärdedel av alla företagare är de 

relativt osynliga i statistik rörande företagsverksamhet. Detta beror enligt författarna på 

att tidigare studier har fokuserat på män som företagare.26 

                                                 
22 Sundin, E & Holmquist, C (1989);141 ff. 
23 Ibid.;55 
24 Ibid.;54 
25 Sundin, E & Holmquist, C (1996);15 
26 Ibid.;10 
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Att kvinnor startar företag inom tjänstesektorn kan enligt Sundin och Holmquist 

(1996) bero på att fylla ett behov i samhället men också kvinnornas behov av utveckling 

och självförverkligande.27 Kvinnors nätverk är ofta bundet till orten.28 Vanligtvis startar 

kvinnor handelsbolag, enskild firma eller i någon form av kooperativ verksamhet.29 I 

samhällen där offentlig verksamhet skärs ner och det är hög arbetslöshet uppmuntras 

oftare kvinnor att bli företagare än i övriga samhällen.30 

Sundin (2000) menar att kvinnor som vill avknoppa från offentlig sektor ofta 

stöter på problem. Detta beror på att småföretag är i underläge gentemot stora och statliga 

organisationer. Det kan handla om myndigheter och kommunala enheter.31  

 

2.2 Företagare och könsbundenhet 

Jessica Edelbro m.fl. (2004) menar att starta företag, ensam eller tillsammans med andra, 

kan vara ett steg ut ur arbetslösheten. Att starta företag har många fördelar men tillför 

också risker som att bli skuldsatt.32 Studien visar på att män anses vara mer riskbenägna 

än kvinnor. Åsikter om män är att de har bättre självförtroende, mindre rädda att 

misslyckad och inte prioriterar familjen i lika stor utsträckning som kvinnor. Män tar 

också generellt större lån och anses vara mer intressanta för banker att satsa på än 

kvinnor. Enligt Edelbro behandlas kvinnor mindre seriöst av banker och har därför 

svårare att få låna pengar.33 

 
2.3 Kvinnor som är innovatörer 

Sociologen Saila Piippola (2006) har i en studie undersökt kvinnor som är innovatörer i 

Norrbotten. Saila menar att kvinnor och män som är innovatörer finns i skilda sfärer. 

Förklaringen till det är enligt Piippola är värderingar i samhället av vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. I innovationsbranschen avspeglas samhällets värderingar att 

mannen är norm och kvinnan är avvikande.34 

                                                 
27 Sundin, E & Holmquist, C (1996);11 
28 Ibid.;15 
29 Ibid.;15 
30 Ibid.;20 
31 Sundin, E (2000);64 
32 Edelbro, J (2004);1 
33 Ibid.;17 
34 Piippola, S (2006);32 ff. 
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Enligt Piippola var vikten av förebilder avgörande för kvinnorna i studien att 

starta företag. De kvinnor som saknar förebilder har haft stöd från familjen och nätverk 

med andra idébärare och kunniga på området. Kvinnor som varit långtidssjukskrivna har 

kunnat förverkliga idéer om eget företag som de inte kunnat göra som anställda vilket har 

bidragit till att de kunna rehabilitera och återgå till arbetslivet som företagare. Studien 

synliggör också att kvinnor prioriterar familj och barn framför företaget.35 

Piippola (2006) menar att det är informella och formella normer som både 

möjliggör och hindrar tillväxten av sysselsättning och jämställdhet i regionen. Att 

förändra strukturer handlar om att påverka maktrelationer på olika nivåer i samhället.36 

Enligt Piippola finns det vissa män inom innovationsbranschen som motverkar 

utvecklingen av jämställdheten vilket visar på en avspegling från övriga samhället.37 

 

2.4 Ekonomisk förening lockar många kvinnor 

Sociologen och utredaren Åsa Hult har gjort en studie om kvinnors intresse för 

ekonomiska föreningar. Hults resultat visar att kvinnors motiv till eget företag är 

samverkan. Detta gör att en ekonomisk förening passar verksamheten bättre än någon 

annan företagsform. Styrelser med endast kvinnor menar att de startat en ekonomisk 

förening på grund av att startkapitalet i ett aktiebolag varit ett hinder.38 

Hult (2002) betonar att ekonomiska föreningar ofta har styrelser som består av 

både män och kvinnor vilket är ovanligt i andra företagsformer.39 Att kvinnor som 

företagare har ökat i ekonomiska föreningar tror författaren har att göra med den 

offentliga förvaltningens nedskärningar och besparingar under 1990-talet inom bl.a. vård 

och omsorg. Intresset för ekonomiska föreningar har att göra med vilken typ av 

verksamhet som bedrivs.40 Kvinnor väljer ofta ekonomiska föreningar på grund av 

ekonomiska skäl.41  

                                                 
35 Piippola, S (2006);32 
36 Ibid.;29 
37 Ibid.;34 
38 Hult, Å (2002);30 
39 Ibid.;35 
40 Ibid.;58 
41 Ibid.;59 
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3. Metodologiska överväganden 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi har genomfört studien och vilka 

metodologiska överväganden vi har gjort.  

Vi har gjort en jämförande studie för att se om det är skillnader mellan män och 

kvinnors motiv till att starta företag ensam eller tillsammans. Vi har tillämpat en 

kvalitativ metod42 och arbetat induktivt.43 För att bättre förstå individernas val har vi 

använt oss av djup intervjuer.44 Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuform 

som består av en blandning av fasta och öppna frågor.45  

Studien har belyst befintliga databaser som SCB (statistiska centralbyrån), ITPS 

(institutet för tillväxtpolitiska studier) och NUTEK (verket för näringslivsutveckling). Vi 

har även använt oss av företaget Coompanions egna statistik. 

 

3.1 Genomförande av studien 

Till att börja med gjorde vi en promemoria (pm)46 där vi presenterade ett preliminärt syfte 

och frågeställningar. Vi utgick från pm:et och började leta tidigare forskning på området 

företagande. Utifrån tidigare forskning förberedde vi intervjufrågor och tog kontakt med 

vår handledare som hjälpte oss att tematisera intervjufrågor. De första intervjuerna vi 

gjorde var med nyckelpersonerna. Via nyckelpersonerna fick vi tillgång till företagare. Vi 

vidareutvecklade intervjufrågor till företagarna efter att vi fått en ökad insikt i 

företagsverksamheten med hjälp av nyckelpersonerna. Sedan genomförde vi våra 

intervjuer med företagarna. Transkriberingen gick till så att intervjuerna bandades och 

skrevs ut ordagrant. Efter att ha samlat in all data sammanställde vi och kategoriserade 

                                                 
42 Enligt Jacobsen, K (2003) är en metod kvalitativ då intervjuer genomförs med olika subjekt och ingen 
enkät skickas ut. Den kvalitativa metoden är viktig för att belysa individuella skillnader. Tyngdpunkten 
ligger på tolkning och förståelse;19 ff. 
43 Enligt Miles, M (1994) innebär induktivt arbete att forskaren samlar in data och utgår från materialet. 
Forskaren ska inte ha några förutfattade meningar om var arbetet kommer att leda och stödjer sig inte på 
några teorier förrän resultatet är klart.;155  
44 Enligt Svenning, C (2003) används djupintervjuer för att koncentrera intervjun till få betydelsefulla 
punkter. Syftet är att få ett djup snarare än en bredd från individerna man intervjuar.;86 ff. 
45 Enligt Hellevik (1984) innebär öppna frågor att intervjuaren anpassar frågorna efter de svar 
intervjusubjektet ger.;97 
46 Enligt www.wikipedia.se är promemoria ett dokument med lösa anvisningar som används i skolsyfte för 
att presentera en senare, större studie på området.  

http://www.wikipedia.se
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resultaten. Utifrån de teman som skapades letade vi teorier som berörde dessa teman. Allt 

material har bearbetats och formaterats om till dess nuvarande form. 

 

3.2 Urval 

Vi har via vår nyckelperson, Roine Karlsson på Coompanion, fått tillgång till företagare 

som startat ekonomiska föreningar. Vår handledare tipsade oss om företaget Priorum som 

ger företagsrådgivning åt samtliga företagsformer. Via vår andra nyckelperson, Pia 

Måård på Priorum, fick vi tillgång till företagare ur deras kundregister. Fördelen med att 

använda sig av nyckelpersoner från Coompanion och Priorum är att dessa personer har en 

god insyn i företagsverksamhet i länet.47 

Urvalet av företagare som startat ekonomiska föreningar gick till så att vi 

sorterade ut de företag ur Coompanions kundregister som skulle startas eller varit 

verksamma som längst i två år. Utifrån dessa gjorde vi ett obundet slumpmässigt urval.48 

När vi kontaktade Priorum bad vi vår kontaktperson ta fram två företagsägare ur varje 

företagsform; en man och en kvinna med samma tidskriterier som tidigare.  

De företagare i vår studie som har eller ska starta en ekonomisk förening är 

lokaliserade i mindre kommuner i Norrbotten. Priorums kunder däremot finns främst i 

Luleå, med viss spridning till Boden, Piteå och Älvsbyn. Priourums kundregister med 

nyföretagare49 uppskattas vara 200-300 företagare. Vi har kontaktat sammanlagt två 

personer ur Coompanions kundregister och fem personer ur Priorums. Utöver 

ovanstående företagare har vi även via personlig kännedom kontaktat ett handelsbolag. 

Detta företag finns i en medelstor kommun i Norrbotten. 

Kontakten med informanterna har skett via telefon där vi har presenterat oss, vår 

uppsats och syftet med studien. Intervjuerna har i de flesta fall utförts med enskilda 

företagare som startat respektive företagsform. I två av intervjuerna har även delägare 

deltagit. Vi har strävat efter att göra enskilda intervjuer för att få fram individernas egna 

motiv till varför han eller hon har startat sitt företag. 

 

                                                 
47 Carlsson, B (1991);48. 
48 Enligt Carlsson, B (1991) Innebär obundet slumpmässigt urval att forskaren lottar bland de grupper som 
ska ingå i studien.;46 
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3.3 Etiska aspekter 

Vi har tagit hänsyn till hur viktigt det är med anonymitet för informanterna och deras 

företag. Det kan handla om ett företag som inte har etablerats ännu och som kan ta stor 

skada av att offentliggöras. Vissa svar kan även märka ut intervjupersonerna. Vi har 

använt oss av figurerade namn i resultatdelen med företagare eftersom de eller deras 

företag kan ta skada att bli identifierade. Våra nyckelpersoner har vi inte sett någon 

anledning till att vara anonyma eftersom de inte har uttryckt åsikter eller gett information 

som de själva eller någon annan kan ta skada av. Eftersom de arbetar på företag med få 

anställda är de även lätta att känna igen.50  

 Vi har utfört intervjuer med enskilda personer eftersom motiven kan skilja sig 

mellan delägare. Efter intervjuerna har vi försäkrat oss om att få återkomma till 

informanterna om vi under vårt arbete med uppsatsen skulle behöva komplettera 

väsentlig information som kan ha fallit bort. Informanterna har rätt att ta del av uppsatsen 

om de så önskar. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Vi eftersträvar att ha en hög grad av validitet likväl som hög reliabilitet. Med validitet 

menas att vi mäter det vi avsett att mäta.51 Vi valde att genomföra samtliga intervjuer 

tillsammans för att öka validiteten så att inget skulle missförstås. Dessutom har vi låtit vår 

kontaktperson på Coompanion och några oberörda personer läsa materialet för att få 

respons på innehållet i uppsatsen.  

Reliabilitet är ett begrepp som förklarar hur tillförlitlig undersökningen är. Det är 

svårare att uppnå i en kvalitativ studie.52 För att få en hög reliabilitet har vi använt oss av 

flera intervjuer med företagare och nyckelpersoner för att resultatet ska vara så nära 

verkligheten som möjligt. Vi har också använt oss av bandspelare vid alla 

intervjutillfällen för att förhindra att viktig informations faller bort eller feltolkas. 

                                                                                                                                                  
49 Med nyföretagare menar vi de företag som ska startas eller varit verksamma som längst i två år. 
50 Carlsson, B (1991);56 
51 Svenning C (2003);64 
52 Ibid.;67 ff. 
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4. Företagande i Sverige och Norrbotten 

I det här kapitlet kommer vi att presentera offentlig statistik från NUTEK, SCB och ITPS 

för att belysa företagandet i riket och regionen. Kapitlet berör även kvinnors och 

ungdomars företagande i Sverige. 

 

4.1 Företagsverksamhet i Sverige och Norrbotten 

I Sverige är drygt 10 % egna företagare av alla sysselsatta.53 Majoriteten av alla företag 

ägs av män.54 Siffror från ITPS (2004) visar att ungefär 40 % av alla privatanställda 

arbetar i småföretag med färre än 50 anställda.55  

I Norrbotten under 2005 var det 7,4 % av alla sysselsatta som var egen 

företagare.56 Företagsverksamheten var som störst i Luleå och Piteå kommun och som 

lägst i Arjeplog och Överkalix.57 

Under 2005 startades 44 585 nya företag i Sverige. Det är en ökning med cirka 

7% jämfört med året innan.58 Ökningen har skett framförallt inom tjänstesektorn som 

också är den dominerade sektorn inom nyföretagande. Där startades 82 % av Sveriges 

företag.59 Kvinnor utgör ungefär en tredjedel av alla företagare.60 Vanligast är att 

människor startar företag i åldrarna 31-40 år, de motsvarar cirka en tredjedel av alla 

nyföretagare i riket. Näst vanligast är åldersgruppen 41-50 år. De som är yngre än 26 år 

utgjorde ungefär en tiondel av Sveriges nyföretagande år 2005.61 Varannan person som 

startar företag har eftergymnasial utbildning. Det är fler kvinnor än män som är 

högutbildade bland företagare.62  

                                                 
53
 http://www.regionfakta.com/GemensamDynamiskPresentation.aspx?id=514 

54 http://www.regionfakta.com/GemensamDynamiskPresentation.aspx?id=15643 Tabellen visar att det var 
68% män och 32% kvinnor som var företagsägare år 2005. 
55 http://www.nutek.se/sb/d/210 I studien ingår inte företag inom jordbruk, skogsbruk, fiske, civila 
myndigheter, intresseorganisationer, religiösa samfund, internationella organisationer och företag med 
okänd näringsgren. 
56 http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=501   
57 http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=512 
58 ITPS (2006) År 2004 var antalet nyföretagande i Sverige 41792 stycken.;4 
59 Ibid.;4 
60 Enligt ITPS (2006) var det 34% kvinnor respektive 65% män som var nyföretagare år 2005.;9 
61 Ibid.;13 
62 Enligt ITPS (2006) är det 58% kvinnor jämfört med 46% män är högutbildade nyföretagande.;14 ff. 

http://www.regionfakta.com/GemensamDynamiskPresentation.aspx?id=514
http://www.regionfakta.com/GemensamDynamiskPresentation.aspx?id=15643
http://www.nutek.se/sb/d/210
http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=501
http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=512
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4.2 Kvinnor som driver företag 

Enligt en rapport från NUTEK (2003) avspeglas könsfördelningen i samhället även bland 

småföretagare. Kvinnor som är företagare anställer oftare kvinnor än män. Det är dock 

fler kvinnor som har en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland sina anställda. 

Bland män som är företagare är genusfördelningen ännu tydligare. En förklaring till att 

män och kvinnor anställer personer med samma kön kan antas bero på att män och 

kvinnor driver företag inom genusrepresenterade yrken och har svårare att anställa 

motsatt kön. Resultatet i undersökningen visar att kvinnor föredrar att anställa kvinnor 

och män föredrar att anställa män även om det finns möjlighet att anställa det 

underrepresenterade könet.63 

I NUTEK rapporten framgår det att kvinnor som är företagare är yngre än 

männen. Det är något fler kvinnor än män som är högutbildade.64 Rapporten visar även 

att kvinnor försöker anpassa familj med företagande. En vanlig föreställning om att ha 

eget företag är att det krävs mycket övertidsarbete. För att fler kvinnor ska starta företag 

krävs det att bilden av eget företag förändras.65 Ett annat skäl till att kvinnors företagande 

hämmas kan vara de traditionellt könsbundna branscherna. De hindras att bli företagare 

för att kommun och landsting äger stora delar av vissa branscher exempelvis vård, 

omsorg och utbildning.66 

 

4.3 Ungdomars företagande 

I en rapport av NUTEK (2007), bland unga i åldern 18 till 30 år visar det sig att 73 % av 

ungdomarna i ålder 18-30 år kan tänka sig att starta eget företag. Män är mer positiva till 

eget företag än kvinnor.67 Intresset för företagande minskar ju äldre personerna blir. Från 

åldersgruppen 18-21 till 26-30 så har intresset minskat med 9 %. Det är framförallt 

kvinnors intresse för företagande som minskar ju äldre de blir. Mellan åldersgrupperna 

                                                 
63 NUTEK (2003);45 
64 Ibid.;56 ff. 
65 Ibid.;83 
66 Fölster, S & Wikner, G (2007);5 
67 Enligt NUTEK (2007) är andelen 80 % av männen respektive 67 % av kvinnorna positiva till att starta 
eget företag.;13 
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18-21 och 26-30 har kvinnors intresse minskat med 15 % jämfört med 3 % bland 

männen.68 

 

Tabell i procent över andel som helst vill driva företag ensam respektive 

tillsammans med andra, 18-30 år.69 

Grupp Ensam Tillsammans med andra 

Kvinnor 

Män 

24 
30 

76 
70 

Födda utomlands 

Födda i Sverige 

37 
26 

63 
74 

18-21 år 

22-25 år 

26-30 år 

27 
25 
30 

73 
75 
70 

Samtliga 28 72 
 

Det är betydligt fler som vill starta företag tillsammans med någon annan än ensam. Det 

är framförallt fler unga kvinnor som vill starta företag tillsammans med andra. Intresset 

för att starta företag tillsammans är även störst bland unga i åldern 22-25 och bland de 

som är svensk födda.70  

NUTEK rapporten visar tydligt att både skola och förebilder har en påverkan på 

ungas intresse för eget företag. 81 % av de som uppmuntrats att starta företag från skolan 

kan tänka sig starta företag. 78 % av de som har närastående som har startat företag kan 

också tänka sig att bli företagare.71  

I en rapport från svenskt näringsliv kan orsaken till att många unga inte startar 

företag bero på att för att våga eller lyckas med eget företag krävs det ett brett kontaktnät, 

finansiering och rådgivning. Unga saknar ofta kontaktnät och ekonomi för att våga starta 

eget företag och är därmed ett hinder.72  

 

                                                 
68 NUTEK (2007);15 ff. 
69 Ibid.;21 
70 Ibid.;21 
71 Ibid.;20 
72 Fölster, S & Wikner, G (2007);3 
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5. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet berörs teoretiska begrepp och teorier som förklarar studiens 

utgångspunkt och syfte. Till att börja med förklaras begreppen socialisation och 

etnologisk trygghet som handlar om individens utvecklingsprocess i samhället. Vi 

fortsätter med Bourdieus begrepp habitus som förklarar individens handlingar. Efter det 

belyser vi mäns och kvinnors skilda positioner i samhället ur genusteorier.  

 

5.1 Socialisation 

Sociologen Anthony Giddens (2003) förklarar socialisationsbegreppet som en process 

som barn och nya medlemmar i samhället går igenom där de lär sig den livsstil och kultur 

som samhället består av. Barn måste tas om hand av vuxna för att klara sig. Barn lär sig 

och blir medvetna om vad som passar in i den kultur de omges av. 

Socialisationsprocessen är livslång för individen och förs över från en generation till en 

annan.73 Genom socialisationen lär sig individen de sociala positioner som finns i 

samhället. Med det avses de förväntningar som finns på individen när denne befinner sig i 

en social position. En individ kan ha flera sociala positioner, till exempel inom yrke, 

familj och bland vänner. I de sociala positionerna förväntas ett visst beteende. Sociala 

positioner formar individens sociala och personliga identitet; det vill säga de egenskaper, 

värderingar och tillhörighet en individ har. Kön, sexualitet, nationalitet, etnicitet och 

samhällsklass formas i socialisationsprocessen. Med det menas att kvinnor och män 

formas att ha olika egenskaper, värderingar och beteenden och förväntas sedan leva upp 

till dessa. Den sociala identiteten är det som gör att människor liknar varandra och tillhör 

sociala grupper och den personliga identiteten är det om skiljer människor åt. Den 

personliga identiteten är den utvecklingsprocess som alla individer går igenom.74 

 

5.2 Ontologisk trygghet 

Giddens (2002) skriver om begreppet ontologisk trygghet. Han hävdar att när män och 

kvinnor utvecklar sin identitet söker de trygghet och uppskattning hos andra människor. 

                                                 
73 Giddens. A (2003);42 
74 Ibid.;43 ff. 



 

 24 

Detta beroende av andras erkännande börjar redan från barndomen.75 Att individen 

känner en ontologisk trygghet innebär att personen har kunskap om vardagshandlingar. 

Individen får respons och reaktioner för sina beteenden. De handlingar som är generellt 

accepterade utgör en verklighetsram som människor anpassar sig till. Vid normbrott 

reagerar andra personer direkt och dramatiskt som leder till att individen skapar ångest.76 

I situationer där människor känner sig osäkra använder de en tillit till omgivningen som 

försvarssköld för att undvika ångest. Män och kvinnor som är rädda för det existentiella 

söker trygghet i egendom, pengar och relationer istället. Dessa saker binder dem till 

tillvaron.77 

 
5.3 Habitus  

Pierre Bourdieus begrepp habitus förklarar hur den sociala strukturen påvekrar individens 

agerande. Habitus kan ses som de kunskaper, färdigheter och föreställningar individer får 

genom internalisering från samhället.78 Med internalisering avses att individen införlivar 

samhällets tankar, värderingar och reaktionssätt och gör dessa till sina egna.79 Individen 

påverkas både av samhället, omvärlden men också från individens närmaste omgivning. 

Internaliseringen från individens materiella och kulturella värld tillsammans med 

levnadsförhållanden och erfarenheter påverkar individens ageranden. Bourdieu menar att 

människor som finns i samma sociala klasser har samma habitus. Individer, sociala 

grupper och klasser försöker upprätthålla deras sociala position.80 

 

5.4 Genus  

Genus är ett begrepp som innefattar den kunskap vi människor har om vad som betraktas 

vara manligt respektive kvinnligt.81 Genus används för att förklara relationen mellan 

könen. Mäns och kvinnors beteenden, sysslor och egenskaper är socialt, historiskt och 

kulturellt konstruerade. Genus finns i alla samhällen i olika utsträckningar.82 

                                                 
75 Giddens. A (1999);51 
76 Ibid.;48 ff. 
77 Ibid.;52 
78 Buchmann, M (1989);32 
79 www.wikipedia.se  
80 Buchmann, M (1989);32 ff. 
81 Gothlin, E (1999);5 
82 Ibid.;4, 6 

http://www.wikipedia.se
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5.4.1 Genuskontrakt 

Teorin om genussystem introduceras i Sverige på 1980-talet av historikern Yvonne 

Hirdman. Hon menar att det finns osynliga band som bestämmer förhållandet mellan män 

och kvinnor. Detta band kallar hon för genuskontrakt.83 Hirdman förklarar begreppet 

genuskontrakt: 

 

Kontrakt ska här förstås som en osynlig relation, en övertagen, kulturellt 

nedärvd ”överenskommelse”, ett slags (tvångs)band mellan två enheter. 84 

 

Genuskontraktet är de positioner som kvinnor och män har. Det handlar bland annat om 

föreställningen om vad som är kvinnligt och manligt. Genuskontraktet består av intressen, 

arbetsområden, egenskaper och utseende som män och kvinnor tillförskrivs. Hirdman 

skriver om att genussystemet håller isär det som är kvinnligt och det manligt. I och med 

att könen hålls isär gör det att mannen är överordnad och norm i samhället medan 

kvinnan är underordnad och avvikande.85 Hirdman menar att jämställdhets utvecklingen 

hämmas på grund av bristen av resurser. De resurser Hirdman syftar på är ekonomi, 

kunskap och självförtroende både hos individ och kollektiv. Detta hindrar kvinnor på 

arbetsmarknaden att få lika löner och utvecklingsmöjligheter som män.86 

 

5.4.2 Genussystem 

Britt-Marie Thurén som är socialantropolog har kommit att utveckla begreppet 

genussystem. Hon anser att forskningen bör titta på hur starka manliga och kvinnliga 

positioner är i samhället. Över tid har intressen, arbetsfördelning, yrken etc. blivit mer 

jämlikt och skillnaden mellan det som anses vara kvinnligt och manligt har försvagats. 

Ett jämställt yrke idag gör att vi inte längre kan mäta det som könsbundet.87 Thurén vill 

                                                 
83 Gemzöe, L (2005);93 ff. 
84 Hirdman, Y (1990:44);78 
85 Gemzöe, L (2005);93 ff. 
86 Hirdman, Y (1990:44);73 
87 Gemzöe, L (2005);94 ff. 
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däremot inte använda sig av ordet hierarki i genusbegreppet. Hon menar att det kan finnas 

samhällen utan hierarkiska genussystem.88 

Feminister har tagit till sig Hirdmans teori om genussystem och har utvecklat dess 

tanke. Genussystemet utgör och formar vårt psykiska liv; våra tankar, drömmar, 

förhoppningar och eftersträvan. Detta gör sig sedan synligt i vårat sociala liv.89 Det är 

bland annat inom familjen, ekonomin och politiken som mäns överordning och kvinnors 

underordning är som tydligast.90 Att genus är så starkt införlivat hos människor gör att det 

är svårt att bryta.91 

                                                 
88 Gothlin, E (1999);6 
89 Gemzöe, L (2005);83. 
90 Ibid.;81. 
91 Ibid.;83 ff. 
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6. Resultatredovisning av intervjuer med nyckelpersoner 

De nyckelpersoner som intervjuats arbetar på företagen Coompanion och Priorum som 

arbetar med företagsrådgivning. Företagen har kontor i Luleå kommun. Roine Karlsson är 

verksamhetsledare för företaget Coompanion i Norrbotten och de har kunder över hela 

länet. Pia Måård arbetar som rådgivare på företaget Priorum som har varit Luleå 

kommuns nyföretagande verksamhet. Priorum har kunder i Luleå med några undantag 

från närliggande kommuner. Rådgivarna har högskoleutbildning och har arbetat med 

andra arbetsuppgifter tidigare. De har sedan sökt sig till rådgivning för 

företagsverksamhet. Båda nyckelpersonerna är i 50 års åldern och har arbetat med 

företagsrådgivning i sju år. 

 

6.1 Nyföretagare 

De kunder som Priorum har haft bestod till största delen av enskilda firmor och 

aktiebolag men även en del handelsbolag. Enligt Pia är enskilda firmor det naturliga valet 

för ensamföretagare. 

 

Dom flesta som vi har mött det är soloföretagare som startar enskilda 

firmor. För det är där man börjar någonstans. Man börjar som en egen och 

man börjar som en enskild. Sen finns det som växer, det finns dom som 

anställer och det finns dom som växlar över till aktiebolag eller som tar in 

en kompanjon. – Pia. 

 

Pia menar att enskild firma är startgropen för företagare som är ensam, men att det är 

vanligt att utöka eller ändra bolagsform. 

Bland ekonomiska föreningar och Coompanions kunder i Norrbotten är majoriteten 

kvinnor. Roine uppskattar antalet kvinnor till 60-70 %. Roine upplever att kvinnor oftare 

startar mindre kooperativa företag i större utsträckning än män.  

 

Jag tror att kvinnor inte attraheras av stort och macho och kan tänkas att 

där ska jag jobba järnet – Roine 
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Roine upplever att det oftast är män som attraheras av stora företag. Detta antar han beror 

på att det finns en bild i samhället att män arbetar mer än kvinnor. Han beskriver också 

att människor uppfattar att företagande kräver mycket tid och att kvinnor inte vill lägga 

lika mycket tid på företaget som män vill.  

Många av Coompanion kunder är akademiker. Roine beskriver att trots att det är 

flest kvinnor som startar ekonomisk förening är det fler män som är högutbildade. Han 

beskriver också att kvinnor ofta startar sociala företag och att de ofta är lågutbildade.92 

Pia upplever däremot att det är fler män som startar företag även om intresset finns hos 

båda könen.  

 

När vi tittar på dom som kom för att gå utbildning så hade vi ganska många 

gånger övervikt av kvinnor som kom och hade idéer men när man sen går ut 

och startar företag så var det männen.. – Pia. 

 

Pia upplever att kvinnor har lika stort intresse som männen att bli företagare men att det 

sedan var flest män som startade upp företaget. Hon menar att det kan antas bero på att 

kvinnor stöter på mer hinder som företagare än vad män gör. 

Coompanions och Priorums kunder är vanligtvis verksamma inom 

tjänstenäringen. Bland Priorums kunder är det få företag som finns inom tillverkning. Pia 

uppskattar att 20-25 % av deras kunder är verksamma inom tillverkningssektorn. Enligt 

Pia beror intresset för tjänsteföretag på hur samhället ser ut i stort.  

 

Vi lever ju i ett tjänstesamhälle i allra högsta grad så dom flesta naturligtvis 

var tjänsteföretag. - Pia  

 

Pia beskriver att sättet det svenska samhället är uppbyggt även avspeglar sig i 

företagsverksamheten.  

                                                 
92 Enligt http://www.socialaforetag.nu/ är målet med sociala företag att få människor som stått utanför 
arbetsmarknaden får chansen till ett arbete. Sociala företag är fristående från offentlig verksamhet, har som 
mål att återinverstera vinst i sin egna eller andra liknande verksamheter. I centrum står medarbetaren och 
deras förutsättningar.  

http://www.socialaforetag.nu
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Roine märker att det är vanligt att de som arbetar inom offentlig verksamhet gärna 

vill starta eget företag. De är oftast äldre personer och besitter stor kunskap som känner 

sig missnöjda med sitt arbete eller sin chef men vill fortsätta att hjälpa människor. Han 

menar att dessa personer startar upp sitt eget företag för att få vara självständiga.   

  Rådgivarna menar att åldern bland nyföretagare är varierad. Den nya trenden är 

att unga kvinnor startar företag. Vanligtvis är det personer mellan 40-50 år som startar 

företag på grund av att de redan har familj och hunnit skaffa sig erfarenhet enligt 

rådgivarna. Roine anser att medelåldern och studietiden är de bästa tiderna att starta 

företag för att de då är mer fria. Med det menar han att de inte är lika beroende av andra 

faktorer exempelvis att skaffa familj och barn. Han förklarar varför de flesta nyföretagare 

är i 40-50 års ålder.  

 

Nu har man jobbat och nu vill man utöka och göra något annat. Man vill 

utvecklas, man får inte utlopp för det man kan och då kan man känna att 

man vill försöka göra det och få utlopp för det själv och klara sig själv. –

Roine.  

 

Roine beskriver att män och kvinnor i 40-50 års ålder har samlat på sig kunskap och 

erfarenhet i arbetslivet som de upplever att de inte får upplopp för som anställd. 

Alternativet för dessa personer är att starta företag enligt rådgivaren.  

 

6.2 Vikten av den lokala förankringen 

I intervjuerna med rådgivarna framkom det att i Norrbotten startas det fler företag vid 

kusten eftersom det är där större delen av befolkningen finns. Vid kusten startas 

vanligtvis handelsföretag. Både Roine och Pia anser att Norrbotten har en ganska låg 

företagsutveckling jämfört med övriga län i Sverige. Trots att samtliga Norrbottens 

kommuner har egen nyföretagsverksamhet och framför allt i Luleå kommun har det 

satsats mycket på nyföretagande, upplever Pia att det fortfarande finns en rädsla hos 

människor att starta företag. 
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Det kostar mycket pengar alltså att driva företag. Alltså många säger ”åh, 

har du företag då åker du åka på gräddfilen och har mycket pengar och du 

kan nolltaxera”. Men det finns inga som är så hårt beskattade som 

småföretagare. Du måste verkligen brinna för det du gör och tycka att det 

här är livet på en pinne och jobba häcken av dig för lite pengar. Att 

byråkratin skulle bli enklare, att det kanske skulle bli skattelättnader för 

dom här soloföretagarna till exempel att arbetsgivaravgiften togs bort helt 

och hållet. Såna saker skulle göra det lättare att starta företag. Kanske fler 

skulle våga. – Pia  

 

Pia beskriver att den hårda byråkratin för företagare skrämmer både män och kvinnor att 

starta företag på orten. Det krävs god kunskap om byråkratin och ruljans i företaget för att 

ägaren ska klara av den hårda beskattningen, som råder för företagare menar hon. Pias 

erfarenhet är att företagare måste ha ett brinnande intresse för sin idé och sitt företag för 

att orka lägga ner det hårda arbete som krävs för att klara av kostnaderna med att driva 

företag. Pia menar att för att fler människor ska våga starta företag måste det införas 

skattelättnader för företagare. 

 

6.3 Processen att starta företag 

Företaget Priorum ger företagsrådgivning åt samtliga företagsformer utom ekonomisk 

förening som de vidarefodrar till företaget Coompanion. Coompanion ger endast 

rådgivning till ekonomiska föreningar. Enligt Roine arbetar de anställda på Coompanion 

utifrån ett kooperativt arbetssätt vilket innebär att ha långsiktiga mål, självständighet, 

utveckla sig själv samt att främja demokratin. Företagen Coompanion och Priorum ger 

tillgång till seminarium, utbildning och rådgivning för nyföretagare. I rådgivningen hjälps 

företagarna med att utveckla en affärsidé, marknadsföring, bokföring och andra 

ekonomiska bitar. Enligt Roine sker den första kontakten med människor som vill starta 

företag vanligtvis när de är i idéstadiet men tidpunkten kan variera. 
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Det finns en del underbara människor som kommer och börjar prata idéer 

tidigt, sen finns det vissa andra som kommer trettio sekunder innan de ska 

skicka in ansökan till bolagsverket. – Roine. 

 

Roine beskriver att företagarna får hjälp med att förverkliga sina idéer oavsett om det är 

småskaliga idéer som innebär sysselsättning för en själv eller större verksamhet med 

delägare och/eller anställda enligt rådgivarna. Både Pia och Roine beskriver att de har 

kontakt med sina kunder från det att de har en idé till att det har varit verksamma i 

ungefär tre år.  

 

Efter tre fyra år så är de så pass etablerade att de inte behöver våran hjälp. 

Det är under projekttiden och sedan övergångstiden man har kontakt – 

Roine.  

 

Roine förklarar att under den senare tiden är kontakten med företagare mindre och 

oregelbunden. Enligt Roine beror detta på att företagarna har så pass mycket kunskap om 

att driva företag att de inte behöver lika mycket hjälp.  

 

6.4 Företagsformer och risker 

I intervjun med Pia framkom det att det finns risker med att vara ensamföretagare. Hon 

beskriver att ensamföretagare har svårt att sjukskriva sig eller ta ledigt hur som helst. 

Fördelarna med enskild firma är däremot att det inte kostar något att registrera företaget 

och att det är enkelt att starta upp för personer som planerar att driva företag ensam. 

 

Naturligtvis för att det är så enkelt. Och du behöver inget kapital. Vi lever i 

ett tjänstesamhällde där dom flesta inte behöver ta lån. Det är enkelt och 

dom flesta startar själva och då blir det enskild firma. Och sen aktiebolag 

naturligtvis om man vet att man ska starta upp någonting där det är mer 

pengar. Det är en bra form. – Pia.  
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Pia erfar att enskild firma är den företagsform som är enklast att starta och att aktiebolag 

är den mest förmånliga bolagsformen för företagare som vill tjäna pengar.  

Aktiebolag är den enda företagsformen som förutsätter en större kapital insats. 

Enligt Pia är det kapitalet som är det största hindret för företagare som vill starta ett 

aktiebolag. Hon menar att ett alternativ för två personer som vill starta företag är då 

handelsbolag.  

En fördel med ekonomisk förening är dock att det är billigt, enkelt att starta upp, 

har låga driftkostnader och låga ekonomiska risker enligt Roine. Han förklarar i intervjun 

att vinsten inte behöver vara stor för att företaget ska gå runt. Nackdelar med en 

ekonomisk förening är att den inte tas på allvar av omgivning och banker. Pia menar att 

det finns en okunskap hos människor och banker om ekonomiska föreningar. 

 

Jag ska inte säga att den inte är rumsren för det är den ju men alltså i 

många sammanhang så tycker många att ekonomisk förening, det är väl 

inget företag, fast det är det. – Pia. 

 

Ytterligare ett hinder som Roine upplever med ekonomiska föreningar är att det är svårt 

för företagarna att fakturera då ekonomiska föreningar inte skickar in årsredovisningar till 

bolagsverket vilket gör att det inte går att få en kreditupplysning om företaget. I och med 

detta är andra firmor ovilliga att låta företaget betala med faktura.  

 

6.5 Motiv till att starta företag 

Resultatet av intervjuerna med rådgivarna synliggörs det att den främsta orsaken till att 

starta företag handlar om situationen på arbetsmarknaden. Pia menar att arbetslöshet har 

varit en bidragande orsak till att män och kvinnor startar företag på grund av 

sysselsättning. Samtidigt märker rådgivarna att flertalet män och kvinnor bär på en idé till 

ett företag under en längre tid och att arbetslösheten är startskottet till att de startar eget 

företag.  
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Man skulle förstås kunna säga att ”ja jag blev arbetslös och därför ska jag 

prova det här”. Många uttryckte det att varför de ville starta företag var att 

få vara sin egen. Att få göra en egen sak och bestämma själv. – Pia. 

 

I Pias berättande framkommer det att en av anledningarna till att män och kvinnor startar 

företag är att få vara självständiga.  

 

6.6 Motiv till att starta företag tillsammans 

Rådgivarna menar att motivet till att starta företag tillsammans med andra handlar om 

tryggheten med att vara flera.  

 

Ett motiv är att man inte vill vara ensam. Ett annat är man ser inga 

möjligheter man vill göra något men vill inte göra det personligen även fast 

kanske en person skulle kunna fixa det men inte vill vara själv. - Roine 

 

Roine menar att företagare klarar att driva företag själv men söker trygghet med andra 

människor. Detta på grund av att en del människor inte tror att de skulle klara av att driva 

företag ensam. 

Enligt Roine blir idén till företaget i sig bättre och mer genomtänkt om det är flera 

personer inblandade. Båda rådgivarna menar att det dock är viktigt att tänka igenom vad 

personerna vill ha ut av företaget om de startar tillsammans. Om de finns oenigheter kan 

det uppstå konflikter förklarar Pia. 

 

Handelsbolag är ju om man är två stycken som vill köra igång. Men vi har 

också sett att det håller inte alltid. Dom handelsbolag vi har sett är när det 

är äkta makar. Kompisar som startar tillsammans men sedan drar viljorna 

isär, man vill åt olika håll. – Pia. 

 

Pia beskriver att de flesta som startar tillsammans går skilda vägar eftersom de inte har 

samma målsättning med företaget. Däremot klarar sig företaget oftare om det är ett 

familjeföretag enligt rådgivaren. 
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6.7 Förebilder 

Båda rådgivarna menar att det är betydelsefullt för företagarna att ha förebilder och stöd 

från sin närmaste omgivning. De flesta kunder hos Coompanion och Priorum har 

vanligtvis bekanta i sin omgivning som har eller har haft eget företag även om det finns 

en del som kommer helt utan erfarenhet av entreprenörskap eller förebilder.  

 

Det var väldigt olika, endel hade drivit företag förut. Och det fanns också 

dom som kom från företagarfamiljer. Det fanns också dom som inte hade 

någon erfarenhet på något vis eller i sin närmaste omgivning som drivit 

företag. - Pia 

 

Pias erfarenhet är att de som kommer från företagarfamiljer har mer kunskap och stöd i 

processen att starta företag än de som saknade förebilder.   

 

6.8 Hinder 

Rådgivarna upplever att kvinnor som är företagare oftare stöter på hinder än män. Detta 

anser Pia bero på att det finns attityder hos allmänheten som även avspeglas i 

företagsverksamheten. 

  

Den erfarenhet vi har när det gäller kvinnor som ska starta företag och som 

vill komma ut och låna pengar till exempel, det är ju fortfarande så att 

arbetsmarknaden är segregerad så det finns kvinnoarbetsplatser och 

kvinnoyrken och det finns mansyrken, så är det i Sverige det är segregerat. 

Och det är också i företagsvärlden är det ganska så åtskilt… man startar i 

olika verksamheter. Så kommer du som kvinna till en bank och vill låna 

pengar för att du vill starta en bröllopsbutik till exempel är det inte lika lätt 

att få pengar än om en kille kommer och startar ett dataföretag. Nu låter det 

som att jag generaliserar, och gör schabloner… faktum är att det är lite 

attitydproblem hos banken. Speciellt om man kommer som ung tjej. – Pia. 
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Citatet synliggör att kvinnor oftare stöter på hinder än män, exempelvis på banken då de 

har svårt att få lån. Hon anser att det är speciellt tufft som ung kvinna att få banklån. Båda 

rådgivarna anser att de negativa attityder som finns i samhället avspeglas i 

företagsvärlden vilket bidrar till att kvinnor kan ha svårare att driva företag. 

 

6.9 Företagens överlevnad 

Roine märker att de flesta kunder som kommer till dem startar upp ett eget företag. Han 

beskriver att det är en liten del av deras kunder som väljer att lägga ner sin verksamhet av 

olika anledningar. Bland de företagare som Priorum träffar är de många som är 

intresserade av att starta företag men det är inte alla som gör det. Samtidigt har Pia 

erfarenheten att personer som går igenom processen att starta eget gör dem mer 

anställningsbara.  

 

Mätt är det drygt hälften som har startat företag. Den andra hälften går ut i 

samhället igen. Då har vi sett att de människor som gått ut och sagt att ”nej 

jag ska inte starta företag” dom har faktiskt blivit mycket mer 

anställningsbara. Därför att dom har vuxit och dom har under den här 

tiden också fått ja i och med att man måste ta kontakt och prata med folk så 

har det blivit att man marknadsfört sig själv och sina egna kompetenser. Vi 

utvecklar människor inte bara företag. – Pia.  

 

Pia uttrycker det som att företagsprocessen inte bara om att lära sig hur 

företagsverksamheten fungerar, utan även att utvecklas som människa vilket bidrar till att 

de har lättare att få arbete.  

 

6.10 Nuvarande och framtida mål 

Rådgivarna har i sitt arbete som målsättning att utveckla människor och göra det lättare 

för enskilda individer att starta företag. Det långsiktiga målet för 

rådgivningsverksamheten Coompanion är att de som vill starta företag tillsammans ska 

kunna ha den möjligheten och få hjälpen de behöver.   
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7. Redovisningsresultat av intervjuer med företagare 

Intervjuerna med företagare har bestått av totalt åtta personer varav fem stycken har 

startat företag tillsammans men någon annan och tre stycken har startat företag enskilt. 

De företagare som har intervjuats har startat varierande företagsformer, däribland 

aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och enskild firma.  

 

7.1 Nyföretagare 

De personer i vår studie som har startat ett aktiebolag är Carin som är 31 år och Annika 

som är 32 år. Carin är ensamföretagare och Annika har startat företag tillsammans med 

två andra personer. Båda är bosatta på större orter i Norrbotten. De företagare som har 

startat ett handelsbolag är Johan som är 40 år och Lars som är 50 år. Johan har startat 

företag i en medelstor stad medan Lars kommer har sitt företag i en större stad i länet. 

Båda männen har startat företag tillsammans med andra personer. Sedan är det två 

företagare som har ekonomiska föreningar. Dessa är Louise som är 28 år samt Mats som 

är 56 år. De har båda flera delägare i sin firma. Båda två har företaget på mindre orter i 

Norrbotten. Vi har även intervjuat Stig som är 63 år och Yvonne som är 49 år som har 

enskild firma. Dessa firmor finns lokaliserade i större kommuner i länet.  

Sammanlagt har vi intervjuat fyra män och fyra kvinnor. De flesta företagare vi 

intervjuat har eftergymnasial utbildning. En företagare har endast gymnasial utbildning.  

 

7.2 Vikten av den lokala förankringen    

De informanter vi intervjuat har sina företag lokaliserade på den ort där företagarna själva 

är bosatta. Tre av informanterna är inflyttade till boendeorten och Norrbotten men har 

alla varit bosatta på orten en längre tid. Ortens betydelse är för vissa företagare viktigt i 

och med ortens utveckling.  

 

Just nu känns det som en stor fördel eftersom det är en positiv anda. Det 

händer mycket det startas företag. Just nu känns det som rätt läge, men jag 

tror det är positivt för hela Norrbotten över huvud taget. – Annika 32 år.  
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Två av företagarna anser att orten har stor betydelse för dem på grund av att de var först 

med sin nisch. Det är även viktigt för företagarna att ha en bra geografiskt placering på 

den lokala orten där människor passerar och kommer i kontakt med företaget. 

 

Vi har ju i stan för att flest människor här runt i kring passerar där. Vi 

försökte få det mera centralt först. Men då tappade vi endel som var 

intresserade eftersom vi är en bit utanför. En del brydde sig inte ens. Det 

kommer människor från näraliggande byar. – Louise 28 år 

 

Mats som har en ekonomisk förening har tagit tillvara på den mindre kommunens 

tillgångar där företaget ska etableras. Han anser att det inte finns något hinder med att ha 

ett företag som ligger avsides. Mats företag är inte beroende av att ligga centralt eftersom 

de inte säljer varor eller tjänster eller har kontakt med kunder.  

 

I första rummet så handlar det om en stark miljö. Det är ett geografisk 

privilegium. Det är viktigt med tystnad till förändring. Framför allt naturen 

men också människor som bor och lever här. Vi ska försöka bevara genuin 

kultur men också nytänk för att få harmoni och balans. – Mats 56 år.  

 

Johan har startat företag i en medelstor kommun och menar att det är både positivt och 

negativt att starta företag på den egna hemorten. Det positiva för företagarna är stadens 

läge samtidigt som orten har begränsningar. 

 

På både gott och ont. Jag kan känna att jag trivs ganska bra i orten jag bor 

på. Ganska lagom stad, det finns egentligen det jag vill ha. Det är lagomt 

stort, man träffar många bekanta, lär sig att känna igen ansikten. Nackdelen 

är att det finns en ganska begränsad målgrupp. – Johan 40 år. 

 

7.3 Processen att starta ett företag   

Alla företagare utom ett handelsbolag har sökt och fått starta eget bidrag. Anledningen till 

att ägaren till handelsbolaget valt att inte söka bidraget beror på att personerna har fasta 
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anställningar på sidan om sitt egna företag. Hälften av alla företagare som deltagit i 

studien har även tagit lån till företaget. Bland de personer som har tagit lån finns de 

”större” verksamheterna. Det innebär att de planerar att anställa tre eller fler personer till 

sitt företag. Endast en person av dem som tagit lån är ensamföretagare. Av de företag 

som kommer att anställa eller har anställda är det blandat män och kvinnor.  

Alla utom två företagare har gått starta eget kurser som anordnats av rådgivare 

eller kommuner. Ett aktiebolag fick kunder till sitt företag och hade inte tid att gå kursen. 

Ett handelsbolag har inte sökt hjälp hos företags rådgivare eller gått starta eget utbildning, 

ägaren till bolaget har däremot drivit företag sedan tidigare. 

 

7.4 Företagsformer och risker 

Alla företagare har fått information om de företagsformer som finns tillgängliga. De 

företagare som valde att starta handelsbolag valde denna form på grund av att de var två 

eller fler delägare och att det var enkelt att starta upp. I intervjuerna med företagarna 

synliggjordes att de som äger ett handelsbolag är mest negativa med sin företagsform. 

Orsaken till den negativa inställningen med handelsbolag är att det är delade risker, delat 

ekonomiskt ansvar och att den enskildes ekonomi påverkas.  

 

Driver man ett företag som ett handelsbolag så måste man tänka på att, 

först se till att relationerna fungera mellan de två personerna. Man måste 

också vara insatt i att allt som händer i företaget, händer det något som är 

negativt drabbar det dig som privatperson. Hårt draget så kan man säga om 

din kompanjon inte betalar telefonräkningen kan man säga att de kan 

stänga din telefon. Så är det ju i princip. Skillnaden med ett aktiebolag, går 

ett företag sämre en viss period så har man inte samma möjligheter i ett 

handelsbolag som ett aktiebolag. Som handelsbolag har man möjlighet som 

privat finansiär skjuta in pengar. – Johan 40 år. 

 

Johan upplever att handelsbolag har sina nackdelar då det är ett delat ekonomiskt ansvar. 

Det kan uppstå problem om delägaren missköter ekonomin i företaget drabbas även den 

andra delägaren. 
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I våra intervjuer har det framkommit att de personer som startat ekonomiska 

föreningarna är positiva till företagsformen. De upplever att det är en trygg företagsform 

som inte förutsätter något startkapital samtidigt som de inte riskerar sin privata ekonomi. 

De personer i vår studie som har ekonomisk förening upplever att det finns negativa 

attityder bland andra etablerade företagare och hos allmänheten om denna företagsform. 

Enligt företagarna handlar det om att det inte är allmänt känt att det är ett företag 

eftersom det heter förening.  

Mats startade en ekonomisk förening på grund av att han ville att pengarna skulle 

stanna i företaget och att de inte gick till delägarnas privata ekonomi. Anledningen till det 

är att företaget arbetar med människor och delägarna vill att målet ska vara att hjälpa 

människor, inte att tjäna pengar.  

De två intervjupersoner som har enskild firma anser att det är enkelt att starta upp 

företag ensam. Nackdelen däremot med enskild firma är att den privata ekonomin som 

står på spel och det är ett personligt ansvar om något går fel. Båda företagarna som har 

enskild firma har blivit rekommenderade av rådgivare att välja denna företagsform.  

Enligt samtliga informanter är fördelen med ett aktiebolag att den enskildes 

ekonomi inte påverkas. Majoriteten av de som deltagit i undersökningen vill ha eller kan 

tänka sig att ha ett aktiebolag. Oftast är det insats kapitalet på 100 000 kr som förhindrar 

företagarna från att starta ett aktiebolag. De menar att de måste ta lån eller betala 

insatskapitalet ur den privata ekonomin. De flest företagare i vår studie upplever att de 

saknar eget kapital till att starta aktiebolag.  

De flesta företagare har blivit rekommenderade av rådgivare, bank och den 

närmaste omgivningen att starta ett aktiebolag. Attityden från banken och omgivningen är 

att företagarna är seriösa och kommer satsa på företaget om det är ett aktiebolag. Carin 

har ett aktiebolag och menar att omgivningen är positiva till att hon har denna 

företagsform.  

 

Mer positiva reaktioner i sådana fall. Mer att folk ”jaha ni har jaja att det 

känns som att då, då tänker du ju satsa på det här.” – Carin 31 år. 
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Lars vill göra om sitt handelsbolag till ett aktiebolag i framtiden på grund av bankens och 

omgivningens positiva syn på aktiebolag.  

 

Då blir det aktiebolag, dessutom tror jag att det är bättre att göra affärer. – 

Lars 50 år. 

 

Citatet synliggör att omgivningens inställning till aktiebolag påverkar Lars beslut att göra 

om sitt handelsbolag till ett aktiebolag.  

Louise har en ekonomisk förening, hon menar att hon har svårt att handla på faktura 

eftersom ekonomiska föreningar inte skickar in årsredovisningar som andra företag och 

privat personer kan ta del av. De företag som ska skicka fakturor kan inte se Louises 

företags tillgångar och skulder och vågar därför inte låta henne betala med faktura.  

Företagarna i vår studie uppfattning är att det är en ekonomisk trygghet att äga ett 

aktiebolag därför att utgifterna i företaget endast tas från företagets vinst och inte från 

företagarens privata ekonomi. En del företagare poängterade vikten av att vänta med att 

göra om sitt företag till ett aktiebolag till deras företag går med vinst. 

 

7.5 Motiv till att starta företag  

En av företagarna har en heltidsanställning på sidan om sitt företag. Han startade upp sitt 

företag på grund att han såg en potentiell utveckling i ett redan existerande företag. 

Majoriteten av företagarna som intervjuats valde att starta sitt företag för att skapa 

sysselsättning efter en längre tids arbetslöshet. De flesta företagarna har dock haft en idé 

till företaget under en längre tid men inte förverkligat på grund av olika orsaker som till 

exempel fast anställning, för att bo kvar på orten. 

 

Det var nog 10 år sen jag först fick idén. Men det blev inte att starta det då 

för då hade man fast anställning men tanken fanns där. – Stig 63 år.  

 

Ovanstående citat synliggör att Stig upplevde en risk att säga upp sig från en fast 

anställning även om han haft idén länge så vågade han inte riskera sin privata ekonomi 

och tryggheten som en fast anställning innebär.  
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De flesta företagare upplevde att arbetslösheten var en bidragande orsak till att 

starta företag för att kunna bo kvar på orten. Ett exempel är en kvinna som utvecklade 

idén till sitt företag då hon upplevde att hon ”tvingades” in i företagande. Hon beskriver 

att hon saknade alternativ till arbetslösheten eftersom det inte fanns några jobb på orten 

inom hennes utbildningsområde. För att kunna bo kvar på orten valde kvinnan att starta 

eget företag.  

Arbetslösheten var för en del företagare en bidragande orsak till att förverkliga en 

tidigare idé. Det har handlat om alltifrån en fundering om hur det skulle vara att starta 

eget företag till en konkret affärsidé. 

Annikas anledning att hon ville starta företag för att vara sin egen och att ha friheten 

att bestämma själv. 

 

Dels att jag är arbetslös måste jag prova och se hur det funkar annars 

kommer jag att gå och fundera på det här jätte länge och sen så blir det som 

inget av det. Och sen så just med friheten att kunna bestämma själv vad man 

ska göra, att inte vara så begränsad. – Annika 32 år.  

 

Carin fick idén till företaget under studietiden där hon etablerade kontakt med olika 

företag som hon också utförde mindre arbeten till. Genom dessa kundkontakter lade hon 

grunden till hennes eget företag. Istället för att bli arbetslös eller söka anställning valde 

hon tillsammans med två studiekamrater att starta ett företag. 

 

Det var sista året på universitetet då eftersom jag gick en utbildning som 

var teoretisk och en hel del praktisk också. …och till slut hade vi en bank 

med kunder som kom tillbaka till oss. Så att då kändes det som en ganska 

naturlig väg. Vad ska vi göra ska vi börja söka jobb nu eller. Vi kan nog 

köra, kan ju chansa så det började på vinst och förlust. Vi bestämde oss för 

att vi väljer att inte söka en anställning utan vi kör på eget, vi gör vårat. – 

Carin 31 år 
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Sysselsättningen är den främsta orsaken till att informanterna startar företag. En del av 

männen i studien upplever att de har svårt att få en anställning eftersom de har passerat 

50 år. Det handlar här således inte om att lämna en anställning, sysselsättning för att 

starta ett företag på grund av en bättre inkomst utan snarare för att ha en inkomst och 

sysselsättning.  

 

7.6 Företagare söker sig till varandra 

De företagare som har startat ett företag tillsammans med andra personer upplevde att det 

var en tillfällighet att det startade företaget tillsammans och med just de människorna. I 

informanternas berättelser har det däremot framkommit att det inte är en tillfällighet i 

ordets mening att dessa personer startade företag tillsammans utan att de kommer från 

liknande bakgrund. De har även sökt sig till andra personer som varit i samma situation, 

exempelvis arbetslösa, studerande eller där båda haft heltidsanställning men både velat 

driva företag på sidan om. Ett exempel är Lars som beskrev att han alltid haft en önskan 

om att driva eget företag. Det var när Lars gick på en kurs som arbetsförmedlingen 

anordnade som Lars kom i kontakt med tre andra personer som en företagsidé formades. 

Att dessa personer sökte sig till varandra och arbetade i grupp under kursen var ingen 

tillfällighet. De som startade företag tillsammans var alla arbetslösa och män i åldrarna 

36-50 år. 

Louise annonserade om intresset för att för att starta företag inom vård och omsorg 

genom att sätta upp lappar i en lokal affär. De som svarade på annonsen var kvinnor i 

samma bransch och som var arbetslösa. Därutöver tog hon kontakt med en nära bekant 

som arbetade inom vård och omsorg och frågade om hon var intresserad av att starta ett 

gemensamt företag. De som startade företaget tillsammans var kvinnor i 30 års åldern.  

Carin startade företag tillsammans med två klasskamrater från skolan. Carin 

beskriver att det var en tillfällighet att hon startade företag med dessa personer. 

 

Jag tror att just vi startade tillsammans var tillfälligheter eftersom vi hade 

läst tillsammans och mycket projekt i skolan. Jag har funderat också på om 

jag skulle ha startat själv och jag hade nog gjort det om jag hade haft med 

mig samma personer. Alltså om jag hade haft med mig ----- som anställda då 
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hade jag kunnat göra det men att starta helt själv var från början att leta 

personal och anställa det är jag inte lika säker på att jag hade gjort. – Carin 

31 år. 

 

I intervjun framkom det dock att det inte var en tillfällighet att Carin startade företag 

tillsammans med sina studiekamrater. Dessa personer studerade på högskola tillsammans 

där de arbetade i grupp och blev vänner i och utanför skolan. Det senaste halvåret innan 

examen planerade de att gemensamt starta ett företag. I intervju beskriver Carin även att 

hon inte skulle ha startat företag utan dessa personer. De personer som startade företaget 

är kvinnor i samma ålder och som gick utbildning tillsammans. 

Mats är delägare i en ekonomisk förening där samtliga delägare har likartade 

livserfarenheter inom det behandlingsområdet de verkar inom. I denna ekonomiska 

förening är det både män och kvinnor i olika åldrar som är delägare. Viljan att starta 

företag för att hjälpa andra i likartade situationer som de själva befunnit sig i var den 

direkta orsaken att de startade sitt företag.  

 Johan har startat företag tillsammans med en person i hans nära bekantskapskrets. 

Johan beskriver att han varit intresserad av att arbeta tillsammans med någon annan.  

 

Jag startade med en som heter ----- och vi har varit vänner sen långt 

tillbaka och kombinationen var riktigt bra jag kände att jag hade matbiten, 

restaurang och han hade ett enormt kontaktnät. – Johan 40 år. 

 

Ovanstående citat synliggör att Johan var intresserad av att kombinera två skilda områden 

som de har skilda erfarenheter att tillföra det nya företaget. Båda delägarna är män i 40års 

åldern som har heltidsanställning på sidan om företaget.  

 

7.7 Motiv till att starta företag tillsammans 

Både män och kvinnor i vår studie har i sina berättelser synliggjort betydelsen av trygghet 

när de väljer att starta företag tillsammans med andra. För kvinnorna handlar det främst 

om social trygghet att vara två personer som driver ett företag framför att driva företag 

själv.  
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Fördelen med att driva tillsammans är den sociala tryggheten, som innebär 

att du har någon att stötta dig på och någon att bolla idéer med och även 

att det blir mer kunskap om man är flera och kanske även olika 

kompetensområden och de känner att de inte skulle klara av det själva. – 

Carin 31 år. 

 

De flesta män och en kvinna i vår studie uttryckte att tryggheten handlade om att ha en 

gemenskap med andra människor och någon att bolla idéer med. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det inte handlade om ekonomisk trygghet 

när de valde att starta företag tillsammans med andra. 

 

Det är så många mer bitar som måste funka. Det är svårt för en person att 

ha alla bitarna. Utan då måste man anställa människor runt omkring. – 

Carin 31 år 

 

Motiven till att starta företag tillsammans skiljer sig åt mellan informanterna. För Johan 

handlade det om att ha ett bra koncept att komplettera två olika arbetskunskaper. Detta 

handlade dels om den praktiska erfarenheten, dels marknadsförings delen för företaget. 

Enligt Johan den främsta anledningen att starta företag att ha en sysselsättning och en 

inkomst.   

 

Däremot så finns de ingen företagare som inte driver företag om man inte 

tjänar pengar. Det kan jag känna, jämför man tiden som man får arbeta så 

kanske det ibland inte känns som det är värt det. Det är det inte. – Johan 40 

år.  

 

Johan ser fördelen med att vara flera delägare i bemötande med banker och andra företag.  

Enligt honom anser banken att det är en säkrare investering att vara två delägare än att 

vara ensam företagare.  
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De nackdelar som både Johan och Louise beskriver med att starta företag 

tillsammans med någon annan, är att det kan resultera i konflikter mellan parterna när det 

handlar om ekonomi. 

 

Däremot så vet jag från tidigare att då det är tre stycken inblandade i 

samma företag, att det är jävligt svårt att hitta en konstellation som 

fungerar. Att driva ett företag med två personer eller flera det är jätte svårt. 

Det gäller att man har klara roller för vem som gör vad. Framförallt allt 

som har med beslut, allt där det handlar om pengar.  – Johan 40 år. 

 

Johan har erfarenheten att driva företag tillsammans med andra människor. Han anser att 

det behövs göras tydliga roller för vad delägarna ska göra i företaget för att undvika 

konflikter. 

Bland de personer som startat företag tillsammans med andra var majoriteten 

företagare tveksamma eller negativt inställda till att starta företaget ensam. Johan är den 

enda företagaren som kunde tänka sig starta företag ensam i framtiden. Han har dock 

drivit företag tidigare med andra personer vilket bidrar till upplevelsen av att det är 

enklare att starta företag ensam.   

 

7.8 Motiv till att starta företag ensam 

I Annikas beskrivning framkom det att anledningen till att hon startade företag ensam 

främst hade med att göra att hon önskade att bevara sin idé. Företaget är verksamt inom 

vård och omsorg med inriktning mot hälsa. Annika vill driva sitt företag ensam för att 

ingen annan ska kunna påverka hennes idé och mål med företaget.  

Yvonne har varit anställd i 27 år på ett stort företag i Norrbotten. När hennes 

avdelning flyttat till en annan ort blev hon arbetslös. Under en längre tids arbetslöshet 

kom hon via en bekant i kontakt med ett företag inom hälsa och blev intresserad av att 

starta ett liknande företag i hemkommunen.  

Stig utbildade sig till ingenjör och hade fast anställning i många år vid olika 

företag. Stig valde att startade eget företag efter en tids arbetslöshet. Han startade företag 

ensam på grund av svårigheten att hitta någon lämplig person att starta tillsammans med.  
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För att jag bara litar på mig själv, är främst orsaken. Också det att jag inte 

har någon som jag hade kunnat starta med så, ingen i min omgivning som 

hade kunnat haka på. – Stig 63 år. 

 

Stig beskriver att han saknade någon person i sin omgivning som ville starta företag 

tillsammans samtidigt som han betonar vikten av att ha någon som har samma mål med 

företaget. Stig är tveksam till om han alls hade velat starta företag tillsammans med 

någon annan.  

 

7.9 Förebilder  

Företagarna i vår studie har alla någon i sin närmaste omgivning som har eller har haft 

egna företag. I den närmsta omgivningen räknas sammanboende partner, föräldrar, 

syskon eller vänner. Ett exempel är Lars som beskriver att han kommer från en 

företagarfamilj. 

 

Jag brukar säga att jag kommer ifrån en familj som min far, hela mitt liv 

har varit egen företagare. Det har legat mig varmt om hjärtat. – Lars 50 år. 

 

För Lars har drivkraften till att starta företag varit hans pappa. Han har vuxit upp med en 

pappa som under hela hans uppväxt varit företagare vilket påverkat Lars val att bli egen 

företagare. 

Yvonne i sin tur har människor i sin nära omgivning som har egna företag trots 

det framkommer i hennes berättelse en omedvetenhet om förebilder men känner ändå att 

hon saknar en förebild, ett kontaktnät eller någon att rådfråga förutom företagsrådgivare. 

 

Jo min systers man, eller min syster de har ett företag. Men nu har de halkat 

in i fastighetsbranschen. Så där har jag som ingen stöttning, jag har ingen 

så där nära, det saknar jag ibland. Att bolla med, startar man eget ska man 

gärna ha en mentor, gärna två, någon som man kan bolla med. – Yvonne 49 

år. 
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Yvonne beskriver att som företagare är det viktigt att ha en förebild eller mentor som har 

eget företag. Hon menar att det är viktigt att ha någon att bolla idéer med som har 

kunskap och erfarenhet av att driva företag. 

 

7.10 Socialt stöd 

Två kvinnor i vår studie har startat företag inom offentlig sektor och kvinnodominerade 

branscher. Båda företagarna upplevde att de har fått mindre stöd av kvinnorna i 

branschen.  

 

Jo det är varierat, de finns de som tycker det är jätte bra, de är imponerad 

att jag har kommit så här långt att jag ska starta det här nu. Samtidigt som 

jag har vissa vänner som ingår, som finns i de här yrkesgrupperna som jag 

har anställt i verksamheten, som inte har blivit tillfrågade för att jag känner 

dem för väl om man säger. Och vissa är av ren välmening tror jag säkert 

vill väldigt gärna lägga sig i vad jag ska göra. Hur det ska se ut, när jag ska 

öppna.  – Annika 32 år. 

 

En annan kvinna som har startat ett företag inom en kvinnodominerande bransch inom 

privat sektor beskriver att hon har fått ett positivt bemötande från hennes närmaste 

omgivning. Hon upplever däremot att männen kan vara lite mer skeptiska än kvinnorna 

till hennes företagsidé inom hälsobranschen. 

Som ung kvinna i en mansdominerad bransch upplever Carin att det är tufft att driva 

företag. Hon beskriver att hon måste visa att hon klarar av arbetet för att bli accepterad av 

männen. Samtidigt upplever hon att män och kvinnor utanför branschen är väldigt 

positiva till företaget. De reaktioner hon möter från sin närmaste omgivning är att hon 

uppfattas som modig som ger sig in i en mansdominerad bransch. 

 

Åtminstone reaktioner skulle jag vilja säga. Alltså att vi var tre tjejer som 

startade. Många av gubbarna i branschen eller i övriga branscher tycker att 

man liksom ”ung tjej” och då tycker jag ändå att man är 30 år man är inte 
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purfärsk ändå ja men att vara då yngre och att vara tjej gör att man har lite 

mer att bevisa. Man blir ofta positivt mottagen och man får gärna komma och 

presentera sitt företag men man får också mellan varven en känsla av ”men 

vad du är duktig lilla gumman” och det är kanske inte den reaktionen man 

vill ha. Man vill vara på samma nivå även om man inte vill basta med 

gubbarna så vill man bli bemött på samma nivå och det blir man inte alltid. 

Det är negativt om man känner att man måste bevisa mer än kanske en man. 

– Carin 31 år.  

 

Carin beskriver att det är på grund av att hon har startat företag inom en mansdominerad 

bransch hon får negativa reaktioner från männen i branschen medan hennes närmaste 

omgivning är mer positiva. 

I motsats till kvinnorna i vår studie framgår det att männen upplever att de får 

liknande reaktioner från både män och kvinnor i sin närmaste omgivning. Vissa män har 

stött på positiva reaktioner och andra negativa till sin företagsverksamhet.   

 

Dom tycker det är bra, och i alla fall de flesta jag känner vill att man ska 

komma igång. – Lars 50 år. 

 

Dom runt om mig tycker nog till 95 % tycker det är negativt. Därför att jag 

börjar få lite insikt i själv att det finns så mycket annat än att bara arbeta, det 

är ju så att människor i sin omgivning och ska ha familj måste man lära sig 

att prioritera. – Johan 40 år. 

 

I Johans beskrivning framgår att hans familj är negativt inställda till att han lägger ner 

mycket tid i företaget. Enligt Johan får familjen besöka honom på företaget om de vill 

träffa honom. Han medger att det är en situation som inte är hållbar eftersom han vill ha 

mer tid till sin familj. Ytterligare en man i vår studie upplever att han får positiva 

reaktioner till sitt företag från både kvinnor och män i sin närmaste omgivning medan 

hans familj är negativa till att han lägger ner mycket tid i företaget. Själv tycker han att 

det går bra att kombinera familjen med företaget.  
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Mats upplever att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnors reaktioner på 

orten, men i hans närmaste omgivning skiljer sig reaktionerna åt. 

 

Alla är mycket positivt inställd. Idag ser alla fördelar med verksamheten. 

Män har haft svårare att ta till sig det här medan kvinnor är mer 

tillmötesgående. De har ett öppet sinneslag till förändring. – Mats 56 år. 

 

Mats företag handlar om att arbeta med människor som behöver vård och behandling. 

Mats anser att det är fler kvinnor i hans omgivning som är positivas till hans företag för 

att kvinnor en ”modersinstinkt” att hjälpa och ta hand om människor och att det därför är 

mer positivt inställda till företaget än män. 

  

7.11 Rätt tid i livet att starta företag 

Tre av fyra kvinnor upplever att de har startat sina företag i rätt tid i livet. Två av 

kvinnorna beskrev att det beror på att de var först med sin verksamhet i kommunen. Alla 

tre kvinnor beskrev vikten av att de har hunnit studera och fått erfarenheter i den bransch 

som de har sitt företag inom. 

 

För min egen del så var det för att jag både hade hunnit läsa. Det kändes 

jätte viktigt för mig och sen att jag hade den här erfarenheten av att jobba. 

Hade jag gjort det här för 10 år sedan så hade jag inte varit mogen att ta det 

ansvar som det är. – Carin 31 år. 

 

Ovanstående citat synliggör att kvinnorna i studien värdesätter utbildning, kunskap och 

erfarenhet som företagare. För Carin handlade det även om en personlig mognad. Hon 

beskriver att hon inte hade klarat av att starta företag när hon var 20 år eftersom hon hade 

andra mål i livet då till skillnad från nu.  

Två av kvinnorna vi intervjuat ser även nackdelar då de upplevde att det kan vara en 

nackdel att starta företag i den ålder de själva befann sig i med hänsyn till de är i en ålder 

där de själva vill skaffa barn. En av kvinnorna har precis fått sitt första barn och en annan 
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funderar på att utöka familjen. Louise upplevde att det var svårt att kombinera tid till 

företaget och till sitt nyfödda barn.  

 

Det var värst egentligen förra sommaren när det var mycket kvällar och 

möten och det var helger och det var öppet hus. – Louise 28 år. 

 

Louise beskriver att hon får lägga ner mer tid till administration i sitt praktiska arbete 

inom vård och omsorg för att ha tid till familjen på kvällar och helger. 

 

Hinder det är kanske både och att man börjar komma i den åldern där man 

vill ha egna barn, och att det kanske krockar med, med olika, som ett eget 

hus, nu har vi köpt det här huset till verksamheten och då blir det som att 

vänta ett litet tag med att köpa ett eget hus. – Annika 32 år 

 

Ovanstående citat synliggör att kvinnor som vill skaffa familj och samtidigt driva företag 

stöter på hinder. Annikas planer att låna pengar till att köpa hus till familjen får vänta på 

grund av att hon redan lånat pengar till att köpa hus till företaget. 

En kvinna och en man som intervjuades hade önskat att de startat företag tidigare 

men att det var svårt på grund av att de hade en fast anställning.  

 

Jag startade upp det för ungefär ett år sedan, det var nog 10 år sen jag först 

fick idén. Men det blev inte att starta det då för då hade man fast anställning 

men tanken fanns där. – Stig 63 år 

 

I intervjuerna med männen framkom det att majoriteten hade velat starta företag tidigare i 

livet. En anledning en företagare hade var på grund av att de startas fler företag inom 

handelsbranschen ökar konkurrensen för företagarna. En annan företagare menade att han 

påverkats av yttre omständigheter. Med yttre omständigheter menar han att han lyssnat på 

andra människor och inte tagit egna beslut. Endast en man menar att det inte gick att 

starta hans nuvarande företag tidigare på grund av att han tog över ett befintligt företag.  
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7.12 Möjligheter 

Alla företagare vi har intervjuat upplevde att de har haft möjligheter från tidigare 

anställningar när de startat företag. Två av kvinnorna i vår studie driver ett mindre företag 

på sidan om det nuvarande företaget. 

 

Fördelar att jag har erfarenhet att jobba med människor och hälsa. Å att 

jag har en inre drivkraft om det finns något jag vill genomföra som jag 

tycker är roligt så blir det som jag tänkt. Nackdelar, kan väl vara den 

administrativa med löner, markandsföring, såna där saker. Jag har en del 

kunskap, men inte så mycket som jag skulle vilja ha. – Annika 32 år. 

 

Annika har arbetat med hälsa tidigare och driver ett mindre företag på sidan om sitt 

nuvarande företag. Hon upplever att hon har kunskap och erfarenhet både från arbetslivet 

och med att driva företag. Eftersom företaget som Annika har drivit sedan tidigare inte är 

lika stort och omfattande som hennes nuvarande företag känner hon att hon saknar viss 

kunskap som exempelvis att betala ut löner och marknadsföra företaget.   

 

7.13 Hinder 

Kvinnorna som är företagare i vår studie har på olika sätt uttryckt hur de stött på hinder 

på grund av sitt kön. Kvinnorna upplevde, som tidigare nämnt, att de fått negativa 

reaktioner från kvinnor i kvinnodominerandebranscher och från män i mansdominerade 

branscher. Yvonne upplever att hon blivit diskriminerad av sin bank när hon skulle 

ansöka om lån. Hon ansåg sig ha blivit illa bemött av banken som nekade hennes lån 

eftersom de menade att det fanns en risk med hennes företag. Beslutet resulterade i att 

Yvonne fick ta ett privat banklån. Eftersom Yvonne var tvungen att ta lånet privat 

påverkades hennes privata ekonomi i stället för företagets ekonomi. Även de yngre 

kvinnorna i undersökningen har i sina berättelser beskrivit olika former av hinder som de 

mött i samhället på grund av deras ålder och kön. 
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Det är väl i så fall när vi fått fixat lokalen. Det skulle vara det att ”lilla 

gumman, det vet du ingenting om” – Louise 28 år.  

 

Även Carin upplever att hon får reaktioner och kommentarer på grund av att hon är ung 

kvinna i företagsvärlden.  

 

Många av gubbarna i branschen eller i övriga branscher tycker att man 

liksom ”ung tjej” och då tycker jag ändå att man är 30 år man är inte 

purfärsk ändå. Ja men att vara då yngre och att vara tjej gör att man har 

lite mer att bevisa. Man blir ofta positivt mottagen och man får gärna 

komma och presentera sitt företag men man får också mellan varven en 

känsla av ”men vad du är duktig lilla gumman” och det är kanske inte den 

reaktionen man vill ha. Man vill vara på samma nivå även om man inte vill 

basta med gubbarna så vill man bli bemött på samma nivå och det blir man 

inte alltid.  – Carin 31 år 

 

Carin beskriver upplevelsen av att vara ung kvinna i en mansdominerad bransch. Hon 

uttryckte det att som ung kvinna får hon jobba hårdare för att visa att hon klarar av arbetet 

lika bra som männen. 

Annika upplever att hon som kvinna uppmuntras av sin närmaste omgivning och 

företagsrådgivare att bli egen företagare.  

 

Jag tycker att den inblicken jag har fått det är att man lyfts upp, jag har fått 

väldigt mycket hjälp. – Annika 32 år. 

 

Annika upplever att det är på grund av hennes kön som hon lyfts fram och får hjälp som 

företagare från sin närmaste omgivning och företagsrådgivare. 

Till skillnad från kvinnorna upplever männen i vår studie att åldern inte har någon 

påverkan i företagsverksamheten utan snarare i arbetslivet. De som närmar sig 50 år 

upplever att de inte är lika anställningsbara som yngre människor och det är en nackdel. 
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Det är flera företagare som inte har haft kontakt med kommunen de bor i när de har 

startat sitt företag. Det är endast två företagare som har kontakt med kommunen eftersom 

de har avknoppat från offentlig verksamhet. De har haft kontakt med kommunen för att få 

tillstånd till att starta företaget och att köpa hus till företaget. Både företagarna upplever 

att de har stött på hinder från kommunerna som de bor. När de tagit kontakt med 

kommunen upplever företagarna att de inte har fått den hjälp de har behövt när de har 

ansökt om tillstånd till att starta företaget och köpa hus till företaget.  

 

Det är ju i och för sig, kommunen är trögjobbad, man får reda på saker i 

efterhand. Som när vi skulle köpa huset här, så ringde jag innan och 

frågade om det är okej att köpa ett vanligt hus och göra om det. Då fick jag 

svaret ja det är jätte bra bara du har tillstånd i från miljökontoret. Så då 

skickade jag in papperna. Sen efterhand så kom det tillstånd där ifrån och 

därifrån och där ifrån.  – Annika 32 år. 

 

Citatet synliggör ett problem som Annika har stött på när hon skulle köpa hus till 

företaget. Hon upplever att kommunen gav besked om att köpa hus till företaget. Sedan 

visade det sig att det krävdes ytterligare tillstånd och Carin kände att hon inte hade fått 

den hjälp av kommunen hon hade velat ha.  

 

7.14 Företagande ur ett genusperspektiv  

Männen och kvinnorna i undersökningen har olika åsikter om hur kvinnor respektiga män 

är som företagare. Kvinnorna upplever att det är generellt tuffare som kvinna att ha eget 

företag. 

 

Man kanske får va lite tuffare och lite bättre om man är (knackar i bordet) är 

tjej.  – Carin 31 år.  

 

Carin menar att det tufft som ung kvinna att komma in i företagsverksamheten där 

medelåldern bland företagare är 40-50 år. 



 

 54 

Männen i studien ser inte någon skillnad mellan män och kvinnor som företagare 

utan att det handlar om egenskaper hos människorna, att vara en ”entreprenörsmänniska”. 

 

Det jag ser som företagare är personligt, liksom drivkraft, engagemang. – 

Lars 50 år. 

 

Johan beskrev att han inte tror att det är någon skillnad på män eller kvinnor som 

företagare nuförtiden utan att skillnaderna har jämnats ut över tid. 

 

Hade du frågat för några år sen hade jag svarat ja att jag tror det finns en 

skillnad, större fördel att man möter mer respekt om man är man och har ett 

företag men jag tror att det på nåt sätt har ändrats trendbrott mycket av de 

människor jag träffar, och det ser man också att de har hänt bland höga 

chefer och så vidare så är det många kvinnor som är jätte framgångsrika och 

står på sig – Johan 40 år.  

 

Johan menar att det är positivt att kvinnor har kommit in i företagsvärlden och att det är 

mer accepterat idag att vara kvinna och företagare.  

 

7.15 Nuvarande och framtida mål 

Samtliga företagare i vår studie har uttryckt positiva framtidplaner för företaget. De flesta 

företagare uttryckte en önskan om och en vilja att expandera sitt företag, dels genom att 

anställa personal och dels genom att expandera företaget till flera orter. Endast en av 

företagarna uttryckte ett motstånd till expansion, istället ansåg denne vikten av att 

utvecklas och bli bättre att hjälpa människor som behöver vård och behandling. Andra 

mål med företaget är att trygga företagarens framtid. För företagarna handlar det främst 

om att ha en sysselsättning och inkomst för att klara den privata ekonomin.  
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8. Avslutande diskussion och slutsatser 

Avslutningsvis skall vi återknyta till vårt syfte som var att öka förståelsen varför män och 

kvinnor startar företag tillsammans. De frågeställningar vi har undersökt är:  

- Varför startar kvinnor respektive män företag tillsammans med andra människor?  

- Har omgivning och ålder betydelse för kvinnor respektive män i valet att starta 

företag tillsammans med andra? 

- Hur uppfattar kvinnor respektive män hur det är att bedriva företag? 

- Hur uppfattar kvinnor respektive män skillnader mellan de olika företagsformerna? 

 

Vi inleder diskussionen med hur stor vikt personens ålder, genus och liknande 

bakgrunder har för viljan att starta företag tillsammans. Resultatet av intervjuerna med 

företagare visade att kvinnor oftast startar företag tillsammans med andra kvinnor, medan 

män startar företag tillsammans med andra män. De flesta företagare som startar ett 

företag tillsammans är i ungefär samma ålder. Endast i ett av företagen där det ingick 

flera delägare är det blandat kvinnor och män i olika åldrar. Orsaken till detta var att 

personerna har liknande livserfarenheter av vård och behandling vilket är deras främsta 

orsak till att starta företag. Att kvinnor sökte sig till kvinnor och män sökte sig till män i 

samma åldrar i syfte att tillsammans driva företag kan antas bero på att de känner en 

tillhörighet och gemenskap till varandra. Detta handlar om ett igenkännande och 

identifierande med varandra. Ett exempel är att en ung kvinna och en äldre man kan ha 

svårt att identifiera sig med varandra i samma utsträckning som människor med samma 

genus och ålder. 

I intervjuer med nyckelpersoner och företagare framkom det att personer som 

startar ett företag tillsammans bör ha samma målsättning med företaget för att samarbetet 

ska fungera. De företagare som vi har intervjuat har liknande bakgrunder med de 

personer som de startat företaget tillsammans med. Det handlade för informanterna om 

liknande utbildningsbakgrunder, gemensam bekantskapkrets, arbetslivserfarenheter eller 

liknande livserfarenheter. Detta visar på betydelsen av att de har liknande habitus, vilket 

innebär att människor i liknande sociala grupper söker sig till varandra.93 

                                                 
93 Buchmann, M (1989);32 ff. 
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En betydelsefull aspekt som framkommit i vår studie är vikten av tryggheten det 

innebär att starta företag tillsammans med andra personer. Både män och kvinnor i vår 

studie söker trygghet när de väljer att starta företag tillsammans med andra. 

Informanterna upplever att det är bra att ha omgivningens stöd för att inte behöva uppleva 

sig ensam eftersom det bidrar till en känsla av otrygghet. Detta bekräftas av Giddens 

(1999) som skriver att både män och kvinnor söker trygghet och uppskattning hos andra 

människor.94 För de flesta män och en av kvinnorna i vår studie handlade tryggheten om 

att bolla idéer och dela kunskap med andra. Samtliga kvinnor i vår studie betonade vikten 

av den sociala tryggheten, det vill säga att kvinnorna föredrog att vara fler delägare i 

företaget istället för att vara ensam. Resultatet av vår studie visade också på individuella 

motiv till att starta tillsammans med andra. Bland annat en man som ville kombinera 

tidigare erfarenhet från branschen med sin kollegas kunskap om marknadsföring till det 

nya företaget. I hans beskrivning framkom att fler människor som tillsammans ägde 

företaget bidrog till ökad kompetens inom företaget vilket ansågs vara en fördel bland 

annat hos banker där flera delägare hade större slagkraft.  

En NUTEK rapport från 2007 visade sig att åldern har en påverkan på intresset 

för företagande. I rapporten framgår att 73% av ungdomar i åldern 18-30 år kunde tänka 

sig bli företagare. Vidare visar rapporten också att det främst är kvinnor som kan tänka 

sig starta företag med andra kvinnor. Som tidigare nämnt visade intervjuerna med 

kvinnorna i vår studie att de strävade efter en social trygghet när de valde att starta 

företag tillsammans med andra. Ett antagande kan vara att unga kvinnors intresse för att 

starta företag tillsammans med andra har att göra med att de eftersträvar en social 

trygghet och gemenskap till andra. Att det framförallt är kvinnor som strävar efter en 

social trygghet kan antas bero på de könspositioner som kvinnor och män har.95 

  Att starta företag tillsammans är förenat med både för- och nackdelar. Resultatet 

av vår studie visade att det fanns en nackdel med att starta företag tillsammans, både 

rådgivare och företagare upplevde att ju fler delägare i ett företag desto större risk för att 

det ska kunna uppstå konflikter. Som vi nämnt ovan är intresset högt bland unga och 

framförallt bland kvinnor att starta företag tillsammans med andra medan statistiken visar 

                                                 
94 Giddens, A (1999);51 
95 Giddens, A (2003);42 
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att det till störst del är ensamföretagare i Sverige.96 Kan det vara så att oenigheter eller 

saknaden att hitta andra personer som delar samma målsättning med företaget hindrar 

unga från att starta företag tillsammans med andra? För unga är det viktigt med ett 

igenkännande och identifierande med andra människor vilket kan vara avgörande för om 

ungdomar i framtiden kommer att starta företag tillsammans med andra eller inte.  

Vår studie visar på att kvinnor prioriterar familjen före företagandet i högre 

utsträckning än män. Denna prioriteringsskillnad kan vara förväntningar som är förenade 

med genus. Att vara egen företagare upptäckte vi att det fanns vissa svårigheter för 

kvinnorna i vår studie att kombinera företagande med familjen. En av kvinnorna vi 

intervjuade beskriver att det var svårt att kombinera familj med företagande eftersom hon 

i företaget utförde ett pratiskt arbete inom vård och omsorgsbranschen samtidigt som 

företagandet krävde en stor del administrativt arbete. Hon beskriver att hon fick lägga ner 

mycket tid till att sköta företaget under den tid hon skulle ha utfört arbete inom vård och 

omsorg. Det blev dubbelt så mycket med vanliga arbetsuppgifter samt de administrativa 

som kom med det egna företaget. Hon koncentrerade sig på det administrativa arbetet i 

första hand och så fick de anställda ta ett större ansvar för det vanliga arbetet hon skulle 

ha utfört. Detta gjorde hon för att kunna spendera tid med sin familj efter den 

schemalagda arbetsdagen var slut. En annan kvinna hade lånat pengar till ett hus till 

företaget medan hon och hennes familj ville köpa hus privat. Hon beskriver att familjens 

planer på att köpa hus fick skjutas upp en tid eftersom hon redan tagit ett huslån till 

företaget. Att män i högre utsträckning än kvinnor prioriterar företaget framför familjen 

visade sig tydligt i vår studie hos två av männen som spenderar mycket tid i 

verksamheten medan familjerna är negativa. Ett exempel är en man som förklarade att 

familjen fick besöka honom på företaget om de ville träffas. Han upplevde att situationen 

var ohållbar eftersom han ville ha med tid till familjen samtidigt som han måste spendera 

tid i företaget. En annan man förklarade att det gick bra att spendera tid till företaget och 

till familjen samtidigt som han ansåg att familjen var väldigt negativa till att han 

spenderade för mycket tid i företaget. Tidigare studier om företagare visar att kvinnor är 

mer familjeinriktade än männen. Detta antar vi kan bero att traditionellt har kvinnan varit 

                                                 
96 Coompanion (2006);5 ff. 
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hemma med familjen och tagit hand om hushållsarbete. Även om det inte är i samma 

utsträckning som nu finns nog dessa förväntingar på genus kvar.97  

Majoriteten av kvinnorna i vår studie upplevde att de hade startat företag i rätt tid 

i livet medan männen hade velat starta tidigare. För kvinnornas del betonade de att de 

hade slutfört utbildningar och samlat på sig erfarenheter vilket bidrog till att de upplevde 

att de klarade av att driva eget företag. Samtliga män och en äldre kvinna i studien 

upplevde att de hade velat starta företag tidigare livet. En anledning till detta var bland 

annat att konkurrensen ökar i handelsbranschen som flera av företagarna befann sig i. En 

annan man beskrev att han påverkades av andra människor och tog inte beslutet att starta 

företag tidigare i livet. Ett antagande kan vara att åsikterna mellan könen skiljer sig åt 

eftersom kvinnorna i studien var betydligt yngre än männen, vilket är viktigt att ha i 

åtanke. Kvinnorna i studien var i 30 års åldern männen i 50 års åldern vilket kan vara en 

bidragande faktor till att kvinnor upplever att de startat företag i rätt tid i livet. Det kan 

alltså bero på en åldersskillnad snarare än en genusskillnad att det inte skiljer sig på grund 

av att de är män och kvinnor utan på grund av den ålder de är i.  

Då det gäller betydelsen av utbildningsnivå framkom det i intervjuerna med 

nyckelpersonerna att deras kunder i majoritet var högutbildade, med vilket avses att de 

har en eftergymnasial utbildning. De flesta av företagarna som har intervjuats i vår studie 

har högskoleutbildningar. Enligt Sundin och Holmquist (1989) beror detta på att i takt 

med att utbildningsnivån i samhället ökar så ökar också utbildningsnivån bland 

företagare.98 Det är därmed realistiskt att anta att utbildningsnivå och kompetens att driva 

ett företag är en förutsättning för att kunna lyckas och starta upp ett företag, för det kan 

det krävas högre utbildning för att bli företagare. 

Coompanions kundkrets utgörs i majoritet av kvinnor och många kunder har 

akademisk utbildning. Däremot märkte rådgivaren på Coompanion att det är större andel 

kvinnor än män som är lågutbildade. Detta kan antas bero på att traditionellt har kvinnor 

haft lägre utbildning än männen.99 Rådgivaren på Coompanion upplevde att kvinnor 

lämnar offentlig sektor och kvinnodominerade branscher för att starta egna företag. Enligt 

                                                 
97 Edelbro, J (2004);17 
98 Sundin, E & Holmquist, C (1989);55 
99 Folkhälsoinstitutet (2005);20  
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rådgivaren kan skälet till det antas bero på att de är missnöjda med arbetsgivare och 

väljer att starta eget företag.  

Resultatet av våra intervjuer har visat på att samtliga företagare hade någon 

förebild i sin närmaste omgivning som har eller har haft eget företag. Det kan ha varit en 

familjemedlem, bekant eller någon i samma bransch som har inspirerat eller hjälpt 

kvinnorna och männen i vår studie att starta eget företag. Vilket tydliggör omgivningens 

påverkan på individen. De personer som har liknande habitus upprätthåller habitus.100 Ett 

antagande kan vara att ifall en person har någon i sin omgivning som har eller har haft ett 

företag ökar chansen att denne själv startar företag.  

Att informanterna stött på hinder som företagare på grund av sitt kön har 

synliggjorts på olika sätt i vår studie. De kvinnor i vår studie som har avknoppat från 

traditionellt kvinnodominerade branscher från offentlig sektor upplevde att andra kvinnor 

i samma bransch, exempelvis vård och omsorg, var negativt inställda till informanternas 

företag. Detta antar vi kan bero på att andra kvinnor upplever ökad konkurens inom deras 

bransch. En av kvinnorna i vår studie som har startat företag i en mansdominerad bransch 

upplevde att det var tuffare som ung kvinna att starta företag i branschen. En annan 

kvinna upplevde att hon blev diskriminerad av banken på grund av sitt kön. Av tradition 

är det flest män som är och varit företagare och kvinnorna i vår studie upplevde att det 

fortfarande finns hinder som kvinna och företagare. Det är rimligt att anta att det 

forfarande finns normer i vårt svenska samhälle om företagande vilket bidrar till att 

kvinnor möter fler hinder som företagare än män.101  

I vår studie har det framkommit att män upplevde att det var personligheten som 

var det centrala i att bedriva företag, att det krävdes en ”entreprenörsmänniska”. Med 

entreprenörsmänniska avsågs att människor hade personliga egenskaper som drivkraft 

och vilja att driva ett företag. Att män ansåg dessa egenskaper som viktiga uppfattades 

inte ha med genusaspekter att göra vilket kan antas bero på att männen i denna 

undersökning inte stött på hinder i samma utsträckning som kvinnorna gjort. Enligt 

Hirdman är mannen norm i samhället medan kvinna är avvikande.102 Detta skulle kunna 

jämföras med att företagaren är enligt normen man och då en kvinna blir företagare är 

                                                 
100 Buchmann, M (1989):32 ff. 
101 Edelbro, J (2004);17 
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hon en avvikare som sticker ut, bara genom att bli företagare. Män och kvinnor har olika 

könspositioner som gör att de har olika förväntningar på sig från omgivningen. Dessa 

förväntningar har uppkommit under socialisationsprocessen.103 Med detta menar vi att 

redan som barn börjar förväntningarna från omgivningen komma på hur vi ska bete oss i 

samhället. Ju äldre vi blir desto fler förväntningar från omgivningen läggs på vårt genus. . 

Omgivningens förväntningar kan till exempel handla om att då en kvinna skaffar barn ska 

hon spendera tid i hemmet med barnen och inte arbeta 15 timmar om dagen i sitt företag.  

Den lokala ortens betydelse för att starta företag har blivit framträdande i denna 

studie. Företagarna i vår studie hade startat företag på den lokala orten där de oftast var 

uppväxta. För företagarna vi intervjuat var det viktigt att ha företaget på hemorten då de 

har en stark koppling till orten vilket synliggörs genom att de bott på orten en längre tid 

innan de tänker eller har startat företag där. Personerna vi har intervjuat är nöjd med att 

ha sitt företag i Norrbotten och många av dem eftersträvar inte att expandera söderut utan 

är nöjd med att ha sitt företag i sin hemkommun. Några av företagarna vi intervjuat vill 

dock utveckla företaget och arbeta regionalt. 

De företagare i vår studie som hade kontakt med kunder strävade efter att 

företaget skulle lokaliseras centralt där människor ofta passerar. Om företaget sålde 

tjänster innebar det att det var betydelsefullt att företaget låg centralt inom tätorten där 

människor passerar dagligen och därigenom synliggörs företaget. Två av kvinnorna i vår 

studie upplevde att orten var viktig för att de hade bra lokal kännedom och var ensam i 

sin affärsidé i kommunen. En av företagarna som inte hade behov av kundbesök hade 

geografiskt valt att placera sitt företag utanför tätorten för att istället ta tillvara naturen. 

Företaget hade i syfte att vårda människor vilket bidrog till att företagaren ville ta tillvara 

på naturen och de aktiviteter i naturen som orten kunde erbjuda. Att orten hade stor 

betydelse för företagarna kan antas bero på att de har ett personligt kontaktnät och en 

lokal kännedom om orten som utomstående personer saknar.  

Resultatet i vår studie visar att den främsta anledningen till att starta företag var 

att skapa sysselsättning i och med arbetslöshet. En del av företagarna beskrev att de på 

grund av fast anställning inte vågat starta egna företag trots att de haft idéer till företag 

                                                                                                                                                  
102 Gemzöe, L (2005) ; 93 ff. 
103 Giddens. A (2003);42 
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under en längre tid. Detta synliggör att arbetslöshet istället kunde bli en möjlighet till att 

förverkliga en idé personen burit på under många år.  

I vår studie har det framkommit att aktiebolag kan antas utgöra normen bland 

företagare. Samtliga företagare utom en kunde tänka sig eller strävade aktivt efter att 

starta ett aktiebolag. Den företagaren som inte kunde tänka sig ha ett aktiebolag menar att 

det är på grund av att företagets ändamål inte ska påverkas av att delägarna tjänar pengar 

utan att vinsten stannar i företaget. Både rådgivare och företagare som intervjuats menar 

att aktiebolag är en företagsform där privatekonomin inte riskeras vilket är en trygghet 

som företagarna i vår studie strävar efter. De flesta företagare har av rådgivare, banker 

och den närmaste omgivningen blivit rekommenderade att starta aktiebolag. Anledningen 

till detta var att det enligt informanterna var att aktiebolag ansågs som ett seriöst företag 

där bland annat banker var mer villiga att investera i ett aktiebolag. Enligt 

nyckelpersonerna och företagarna handlade det om rådande attityder i det lokala 

samhället att aktiebolag är ett ”riktigt” företag. Med detta menade informanterna att 

omgivningen och lokalsamhället de lever i uppfattar aktiebolag som ett mer trovärdigt 

och seriöst företag än övriga företagsformer. Att starta någon annan av företagsformerna 

än aktiebolag innebär att riskera den privata ekonomin, vilket är en stor nackdel enligt 

företagarna i vår studie. Endast en företagare som driver ett aktiebolag, som vi tidigare 

påpekat, menar att den privata ekonomin inte riskeras om företaget går i konkurs eller 

liknande. Övriga företagare i vår studie upplevde  att privatekonomin riskeras i övriga 

företagsformer.   

Statistiken över registrerade företag visar att det är fler personer som startar 

enskild firma än aktiebolag. Detta antas bero på att för att registrera ett aktiebolag 

förutsätter en kapital insats motsvarande 100 000 kr. Ungdomar och arbetslösa kan ha 

svårt att låna pengarna såvida de inte har ett sparat eget kapital motsvarande insatsen. Vår 

studie har också visat på att kvinnorna vi intervjuat hade upplevt svårigheter att få lån av 

banker. En av kvinnorna vi intervjuat hade blivit nekad ett företagslån från banken utan 

fick istället ta ett privatlån för att finansiera sitt företag. Motsvarande erfarenheter med 

svårigheter för företagarna att få lån, även om det handlade om mindre summor från 

banker, kunde bekräftas av våra nyckelpersoner.    
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 I vår studie har det framkommit att tre av fyra kvinnor startade företag inom 

traditionellt kvinnodominerande branscher, så som vård och omsorg, vilket bidrar till att 

den könssegregerade arbetsmarknaden upprätthålls. En fråga som aktualiseras är därför 

om varför kvinnor väljer att starta företag inom traditionellt kvinnodominerade 

branscher?  
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Slutord 

När vi planerade vår studie var vår ursprungliga avsikt att beakta invandrarbakgrund 

bland företagare i våra frågeställningar. Det visade sig dock vara mycket svårt att få 

kontakt med företagare med invandrarbakgrund som ville ställa upp på intervjuer. Även 

nyckelpersonerna hade väldigt lite eller saknade helt kontakt med företagare med annan 

etnisk bakgrund en svensk. En av nyckelpersonerna kände dock till att det var vanligt 

förekommande bland invandrare att starta enskild firma. Ett förslag på forskningsområde 

är varför det är så lågt antal män och kvinnor med annan etnicitet än svensk som startar 

företag104 och varför de oftast startar enskild firma och inte tillsammans med andra 

människor. 

 Ett annat möjligt forskningsområde vi upptäckt som skulle kunna studeras 

närmare är att unga människor har ett väldigt stort intresse för att starta företag 

tillsammans med andra människor medan statistiken visar att det är få som gör det. 

Förslaget är att ta reda på denna motsägande bild. 

 Vi föreslog i vår diskussion att det kan vara så att könssegregeringen upprätthålls 

genom att kvinnor startar företag inom kvinnodominerade branscher och män inom 

mansdominerade branscher och är något som också skulle kunna forskas vidare på. 

 

 

                                                 
104 Se bland annat NUTEK (2007);15 ff. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor till nyckelpersoner 

Hur gammal är du? 

 

Vad är din arbetsbakgrund?  

- Varför arbetar du med rådgivning? 

 

Hur kom det sig att du började arbeta här ?  

- Hur länge har du arbetat här ? 

 

Berätta om företaget Coompanion/ Priorium  

- Hur ser organisationen ut? 

- Vad är verksamhetens mål ? 

 

Berätta om de olika företagsformen/företagsformerna du ger rådgivning till. 

 

Berätta om de företag ni rådgiver. 

- Hur många år de varit verksamma? 

- I vilket stadie kommer de till er? Idé stadiet eller senare? 

- Är det någon könsfördelning mellan företagare? Åldersskillnad? regionala skillnader ? 

 

I vilken ålder är de som startar företag, varför just då? 

 

Hur hjälper ni företagare? (medel/metod) 

 

Kan du beskriva hur processen att starta företag går till.  

 

Vilka individer är det som startar företag enligt din erfarenhet ? 

- Kön? 
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- Etniska grupper? 

- Utbildningsbakgrund? 

- Ålder? 

- Arbetsmarknad/arbetslöshet/tidigare arbete? 

- Tidigare erfarenheter av företagande? (förebilder) 

 

Vad är de vanligaste anledningar till att starta företag?  

 

Vad är målet med att starta företag? 

- Anställa? (varför, varför inte) 

- Expandera? (varför, varför inte) 

 

Startar människor företag ensam eller tillsammans?  

- Varför? 

 

Vilken är den vanligaste företagsformen ?  

- Vad tror du det beror på ?  

 

Har kvinnor och män lika ”möjligheter” (eller hinder) att starta företag ? 

- Etnicitet?  

- Ålder?  

- Företagsform? 

 

Hur många företag ”överlever” efter att de har startat enligt din erfarenhet? 

 

Hur ser företagsverksamheten ut i länet?  

- Uppmuntras det, varför, varför inte? 

 

Är det något som utmärker Norrbotten?  
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Intervjufrågor till företagare 

Hur gammal är du? 

Var bor du?  

 

Kan du berätta om dig själv?   

- Uppväxt? 

- Familjesituation? 

- Arbetslivserfarenheter? 

- Utbildningsbakgrund? 

 

Har du någon anställning någon annanstans idag? 

 

Vad arbetar din familj med? 

- Föräldrar, (barn) syskon, man/sambo/fru/partner. 

- Vänner 

 

Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att starta företag ? 

- Är det någon/några i din omgivning som har eget företag? 

- Förebild till varför du startade företag? 

 

Berätta om ditt företag?  

(vad har du för planer om du startar företag?) 

- Vad gör du i företaget ? 

- Inom vilket område? 

- Företagets storlek? 

- Verksamhetens mål? 

- Hur länge har företagit varit verksamt? / När kommer det startas? 

- Bidrag? lån? 

- Anställda? Varför/varför inte?  

- Är de anställda män eller kvinnor? Varför? 

- Jobbar du och dina delägare/anställda heltid/deltid? Varför? 
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Vem startar du företag tillsammans med? 

- Nära bekant? Arbetskamrat? Okänd? Varför? 

- Hur många? 

- Kön? Ålder? Etnicitet? 

 

Varför väljer du att starta företag tillsammans med någon? 

 

Hur fick du/ni idén till företaget? 

- Hinder/möjligheter från tidigare anställningar? Vad i så fall? 

- Hinder/möjligheter på grund av ditt kön, ålder, eller företagsform? 

- Hinder/möjligheter dina kollegor har stött på pga, kön, ålder, etnicitet eller 

företagsform? 

 

Kan du beskriva processen att starta företag hur det var för dig.  

- Hur gammal var du när du/ni fick idén? Varför just då? 

- Hur gammal då när du/ni startade företaget? Varför just då? 

 

Varför just den företagsformen? (ekonomisk förening, enskild firma, aktiebolag eller 

handelsbolag) 

- Fördelar/nackdelar? 

- Har du fått information om andra företagsformer? Varifrån? 

 

Har du fått vägledning/stöd i processen med att starta företag? Av vem/vilka ? 

 

Vilken ort har du ditt företag på? 

– Varför just där? 

- Ger orten möjligheter eller hinder för att starta erat företag? 

- Får ni stöd någonstans ifrån? 

 

Vad säger de i din närmsta omgivning om det du gör? Familj, vänner 
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- Män? 

- Kvinnor? 

 

Har du någon uppfattning om det finns skillnader i att vara manlig/kvinnlig företagare ? 

- Fördelar/nackdelar? 

 

Har du några framtidsplaner med ditt/ert företag ?  

- Hur ser det ut för er? Bra/dåligt? Varför?  

- Anställa? 

- Expandera?  

 

 




