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Abstract 

According to an investigation, which was done by The Confederation of Swedish 
Enterprise during 2007, men run companies three times more often than women, but 
there are big differences between the different provinces and municipalities in Sweden. 
In 2005, Statistics Sweden published, an examination about the labour which showed 
that of the swedish company owners 5 percent were women and 14 percent were men. 
In the society today there exits some set of values of what professions are masculine or 
feminine. Professions like; refuse collector, fireman and police are masculine and 
professions like:  hairdresser, nurse and secretary are feminine. At big companies it is 
common that more women then men work at the department of information and 
administration. Men, at big companies, are working as managing director or at the 
financial department. When two students at University College Of Borås, during spring 
2007, made graduate composition they found a statement which follow: “Woman 

borrow less money then men when they start a company”. They proposed other students 
could do more investigation into if it is true or not. Since we are interested in both 
business economics and gender science we became curious about to investigate the 
truthfulness in the statement. 
 
The purpose of this study is to investigate how feminine and masculine company 
owners in Marks municipality like the life as entrepreneur and if they had any problems 
with borrowing money when they started their company. The study is based on a 
hermeneutic view with a gender perspective. This perspective focus on the reality and 
conditions in mens and womens lives, possibilities and responsibilities. We´ve made a 
qualitative inquiry with four informant interviews and four respondent interviewes. Our 
informants are from Swedbank, SEB, Nordea and ALMI Företagspartner and our 
respondents are one equipment shop, one accounting firm and two hotel business. 
 
Our informants and respondents gave us answers that indicates that women, from a 
financial perspective, are more careful then men when they start a company. One reason 
may be that women are more afraid to fail then men are. According to one of our 
respendents business is a masculine tradition which also can explain why female 
entrepreneurs become more careful. Women of today’s society have more expectations 
to live up to than men and compared to yesterdays women, this according to our 
theoreticl frame of reference. Our female respondents had run into problems when they 
wanted to borrow money from the bank. They had to convince the bank about their 
business idea because the banks had a restrictive adjustment to the womans company. 
One of the women had a female bank accountant but she could not make decisions 
without her male colleagues. It was them our female respondent had to convince. The 
other female respondent also had to convinced the bank to believe in her business idea. 
The woman wanted to take over a hotel business, together with her sister, a hotel, which 
have had many owners during the last years. Our four respondents says that there is a 
freedom with being an entrepreneur and that it many times is a hard and difficult life, 
but it becomes a lifestyle and this lifestyle is more pleasant for them then being an 
employee. 
 
Keywords: organizingculture, business,gender science 
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Sammanfattning 

I en undersökning, gjord av Svenskt Näringsliv under 2007, framkom att tre gånger så 
många företag drivs av män som av kvinnor men att det finns stora skillnader mellan de 
olika länen och kommunerna i Sverige. En arbetskraftsundersökning, som gjorts av 
SCB under 2005, visar att färre antal kvinnor än män är företagare. Bland kvinnorna är 
andelen företagare 5 procent och bland männen 14 procent. I samhället finns idag 
rådande värderingar om att klassiskt manliga yrken är renhållningsarbetare, brandman 
och polis medan klassiskt kvinnliga yrken är frisör, sjuksköterska och sekreterare. På 
stora företag är det vanligt förekommande att kvinnor är överrepresenterade på 
informations- eller personalavdelningen och män på finansiella avdelningar eller på 
VD-stolen. Enligt en magisteruppsats, skriven under våren 2007 vid Högskolan i Borås, 
stötte författarna till uppsatsen på ett påstående som lyder: ”Kvinnor lånar mindre än 

män då de startar ett företag.” Författarna gav som förslag till fortsatt forskning att 
utreda om det ligger någon sanning i detta påstående. Vi är intresserade av 
företagsekonomi men även av genusvetenskap och med anledning av detta väcktes vårt 
intresse för att forska vidare på ovanstående påstående. 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vad kvinnliga och manliga företagare i Marks 
kommun anser om livet som företagare och om de stött på problem när de skaffat 
kapital till sin företagsstart.  Vi har i vår studie utgått ifrån det hermeneutiska synsättet 
och vi har haft ett genusperspektiv. Detta fokuserar på män och kvinnors verklighet och 
förutsättningar där beaktande tas till olika livserfarenheter, möjligheter och ansvar. Vi 
har genomfört en kvalitativ undersökning där fyra informantintervjuer gjorts med 
affärsbankerna Swedbank, SEB och Nordea samt ALMI Företagspartner. I vår 
kvalitativa undersökning har vi även genomfört fyra respondentintervjuer med en 
inredningsbutik, en redovisningsbyrå och två hotell- och konferensanläggningar.   
 
Det svar som vi fick från informanterna och respondenterna, om att kvinnor lånar 
mindre pengar än män när de startar företag, visar att kvinnor som startar företag är 
försiktigare än männen. Detta kan bero på att kvinnorna är räddare för att misslyckas.  
En av våra respondenter sade också att företagande är en manlig tradition som kan bidra 
till att kvinnliga företagare blir försiktigare. Enligt vår teoretiska referensram är det stor 
skillnad mellan att vara kvinnlig och manlig företagare. En kvinna har mer 
förväntningar på sig att lyckas med det hon tar sig an och att det finns vissa svårigheter 
med att ha ett tidskrävande jobb som företagande innebär och vara kvinna. Våra 
kvinnliga respondenter har stött på problem när de velat låna pengar. Bankerna har haft 
en restriktiv inställning till deras företagande och kvinnorna har verkligen fått kämpa. 
Den ena kvinnan hade visserligen en kvinnlig bankman som enbart fick fatta beslut i 
samråd med sina manliga kollegor. Det var dessa manliga kollegor som vår kvinnliga 
företagare var tvungen att övertyga. Den andra kvinnliga respondenten fick kämpa med 
banken för att övertyga dem att tro på hennes affärsidé. Kvinnan övertog, tillsammans 
med sin syster, en hotell- och konferensverksamhet som haft många ägare de senaste 
åren.  De fyra respondenter som deltagit i vår undersökning anser att det en stor frihet 
att vara företagare men att det många gånger är jobbigt. Företagandet blir dock en 
livsstil som de anser vara mer angenäm för dem än att vara anställda.  
 
Nyckelord: organisationskultur, företagande, genusvetenskap 
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1. Introduktionskapitel  

Detta introduktionskapitel inleds med en bakgrund till vårt uppsatsämne och fortsätter 
med en problemdiskussion inom ämnet. I kapitlet presenterar vi också vår 
problemformulering, vårt syfte och våra avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Vi har tagit del av en magisteruppsats som är skriven under våren 2007 vid Högskolan i 
Borås. Författarna till uppsatsen hade som syfte att beskriva och analysera varför så 
många nystartade aktiebolag går i konkurs inom tre år. I sitt avslutande kapitel ger 
författarna förslag till fortsatt forskning. De skriver att det under en av deras intervjuer 
framkommit ett påstående som författarna anser vara värt att forska vidare på. 
Påståendet lyder: ”Kvinnor lånar mindre än män då de startar ett företag”

 . 
(”Varför går så många nystartade aktiebolag i konkurs” Magnus Hansson & Ludwig 
Reinisch.2007) 
 
I Nuteks rapport Finansieringssituation för kvinnor som är företagare presenteras en 
övergripande bild som visar att svenska småföretag har god tillgång till externt kapital. 
Företagsledarna i dessa småföretag bedömer möjligheten att få lån och krediter som god 
eller mycket god. Rapporten visar att sju av tio småföretag saknar långfristiga lån men 
att nio av tio beviljas lån eller kredit när de lämnar in en ansökan. Bland 
småföretagsledarna finns det en grupp som upplever ett större problem med tillgång på 
lån. Denna grupp är kvinnorna. En lägre andel av kvinnliga än manliga företag beviljas 
lån och krediter. De kvinnliga företagen har även i mindre utsträckning externa 
långfristiga lån från exempelvis bank, finansbolag eller Almi än de manliga. 
(”Finansieringssituation för kvinnor som är företagare” Nutek 2007, s7-8) 
 
När det gäller andelen företagare som ansökt om lån eller kredit under åren 2002 – 2005 
finns det tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Under perioden har 46 procent av 
de manliga företagen ansökt om lån och krediter medan 35 procent av de kvinnliga 
företagen har ansökt. Av det manliga företagen som ansökt om lån har 17 procent blivit 
beviljade lånet medan 9 procent av de kvinnliga företagen beviljats lånet. Totalt sett 
under perioden har andelen företag som ansökt om lån ökat från 38 procent år 2002 till 
44 procent år 2005. Andelen som beviljats lån har även den ökat men ökningen tycks 
enbart gälla företag som drivs av män. Andelen av de kvinnliga företagen som beviljats 
lån har minskat från 90 procent år 2002 till 83 procent år 2005. Det finns ett mönster 
som tyder på att företag som leds av kvinnor har mindre behov av extern finansiering 
för att kunna genomföra tillväxtplaner. Av de kvinnliga företagarna anser 40 procent att 
de inte har något lånebehov jämfört med 37 procent av de manliga företagarna. (Ibid.) 
 
I början av oktober år 2004 lades en motion i Riksdagen av fyra socialdemokratiska 
riksdagskvinnor om kvinnors företagande. Motionärerna ansåg att forskare som inriktat 
sig på att forska om kvinnligt företagande hade svårigheter med att få forskningsanslag. 
Enligt motionen saknades grundläggande data om kvinnors och mäns företagande, data 
som behövs som underlag för tillväxtarbete. Den data som saknas gäller bland annat 
frågor som berör kvinnors ägande, en fråga som det behövs kunskap om inom arbete 
med generationsskiften och kvinnorepresentation. Enligt motionärerna är det viktigt att 
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implementera ett jämställdhetsperspektiv när forskning bedrivs om tillväxt och att det 
behövs särskilt riktade insatser till kvinnor som vill starta eller driver företag. Ett 
jämställt företagande bygger på kunskaper om hur kvinnor ser på företagande. (Motion 
2004/05: N433)  
 
Motionen avslogs av Riksdagen, i enlighet med det betänkande som lämnats från 
näringsutskottet. Dessa hänvisade till att det redan förekom olika insatser inom det 
område som motionen behandlade. (Betänkande 2004/05: NU9) 
 
En arbetskraftsundersökning, som gjorts av SCB under 2005, visar att färre antal 
kvinnor än män är företagare. Den visar att totalt sett, av antalet sysselsatta personer i 
Sverige, är andelen företagare 10 procent. Bland kvinnorna är andelen företagare 5 
procent och bland männen 14 procent. 
 
Antal och andel företagare av samtliga sysselsatta 

 
(”Finansieringssituation för kvinnor som är företagare” Nutek 2007, sammanfattningen 
och sidorna 1-4 och 6) 

1.2 Problemdiskussion 

Under år 2007 publicerade Svenskt Näringsliv en rapport om att kvinnligt företagande 
ökat men att ökningen var så liten att det skulle ta 80 år för kvinnorna att komma ikapp 
männen. Enligt rapporten anses det att kvinnorna i snitt har mindre eget sparande och är 
mindre riskbenägna än männen, av dessa anledningar startar de inte företag. Det 
framkom även att tre gånger så många företag drivs av män som av kvinnor men att det 
finns stora skillnader mellan de olika länen och kommunerna i Sverige. Enligt svenskt 
Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster, gjordes en intressant iakttagelse om att ”ju fler 
företagare det finns i en kommun från början, desto fler nya företag startas”. Vidare 
ansåg Fölster att: ”Det gäller i högre grad för kvinnor än för män.” När många i 
omgivningen är företagare finns förebilderna. Sannolikheten är också större att det finns 
någon att fråga till råds”. (Om 80 år är kvinnorna ikapp männen. 2007) 
 
I budgetpropositionen för hösten 2007 aviserades en satsning på 100 miljoner kronor för 
att främja kvinnors företagande samt öka kunskaperna och forskningen om kvinnors 
företagande. Ett program1 för att öka företagandet bland kvinnor togs fram. 
(Regeringskansliet. 2007) 
 
Organisationen Företagarna har även de bedrivit viss forskning om företagande. Dess 
avdelning inom Marks kommun skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att 
Sverige är världsbäst på jämställdhet fast detta gäller inte inom företagande – där slåss 
Sverige om sistaplatsen.  

                                                
1 ”Främja kvinnors företagande 2007-2009” Nutek 



 3 

De skriver att kommuner, regering och riksdag kan göra ett antal saker för att främja 
kvinnligt företagande. Det som till exempel kan göras är: ”öppna upp den offentliga 
sektorn för privat konkurrens” samt att ”införa entreprenörskap som ett ämne i skolan”. 
Avdelningen skriver även att det i en undersökning om de mest jämställda kommunerna 
ur företagssynpunkt framkom att Marks kommun hamnar på 86: e plats bland Sveriges 
290 kommuner. (Företagarna. 2008)   

1.3 Problemformulering 

Vi kan ur vår bakgrund och problemdiskussion utläsa att färre antal kvinnliga företag 
beviljas lån och krediter och att färre antal kvinnor är företagare. Vi anser att det 
problem som uppstår ur problemdiskussion är att kvinnor och män har olika 
förutsättningar för att driva företag. En kvinna verkar ha svårare att få ihop kapital till 
sin verksamhet. Enligt vårt sätt att se det vill vi gå vidare med att undersöka företagande 
ur ett lokalt perspektiv med en genusvetenskaplig inriktning. Av den anledningen vill vi 
undersöka vad kvinnliga och manliga företagare samt lokala banker i Marks Kommun 
anser vara orsaken till varför kvinnor lånar mindre pengar än män när det startar företag. 
Vi vill även undersöka om företagarna haft svårigheter med att skaffa kapital till 
företagsstarten.  
 
Vår problemformulering lyder:   
Vad är orsaken till att kvinnor lånar mindre pengar än män då de startar företag?  

1.4 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om kvinnliga och manliga företagare på lokal 
nivå bedriver företag på lika villkor och om de stött på problem när de skaffat kapital till 
sin företagsstart.   

1.5 Avgränsningar 

Det finns ett flertal bolagsformer att välja mellan när en person vill starta företag. Vi har 
i denna uppsats valt att inrikta oss på aktiebolag eftersom det krävs ett startkapital för att 
starta ett sådant.  
 
För de informanter och respondenter som ingått i vår studie har vi har valt att 
geografiskt avgränsa oss till Marks Kommun.  Dels för att vi är bosatta i kommunen och 
dels för att vi vill ställa den nationella forskningen i relation till lokal nivå.  
 
De lokala långivare som vi intervjuat är inte ”nya” affärsbanker eller kreditinstitut2  utan 
etablerade sedan lång tid tillbaka i kommunen.  

                                                
2 ”nya” affärsbanker t.ex. ICA-banken och kreditinstitut t.ex. Acceptus Finans och GE Money Bank. 
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2. Metod  

I metodkapitlet redogör vi för vilken vetenskapssyn vi tillämpat för vår uppsats. Vi 
beskriver även hur vi gått tillväga för att hitta informanter och respondenter, vårt motiv 
för den metod vi valt att tillämpa samt vilket teoretiskt material vår uppsats bygger på. 
Kapitlet innehåller även kritik till vår valda metod och vårt teoretiska material. 

2.1 Vetenskapssyn 

Inom vetenskaplig forskning undersöks insamlade fakta på ett metodiskt sätt enligt ett 
forskningsparadigm. Paradigm betecknar mönster av antaganden som leder till nya 
kunskaper. Forskningen styrs av vetenskapliga antaganden, frågor och åsikter. När de 
grundläggande antagandena, frågorna och ståndpunkterna är klara finns möjlighet att 
blanda olika perspektiv. (Henny Olsson & Stefan Sörensen .2001) 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

En hermeneutiker är aktiv och engagerad i händelsen och är därmed att anses som en 
aktör. Om en uppsats inte skrivs enligt det hermeneutiska synsättet så kan den skrivas 
enligt det positivistiska synsättet. Den positivistiska vetenskapsuppfattningen är ett 
synsätt som länge dominerat forskningen. Om någon förespråkar positivism innebär det 
att denne förespråkar avbildning. Enkelt uttryckt innebär att avbilda något är att visa på 
hur något direkt ser ut. När det gäller tolkning av resultat vill en positivistiker förklara 
med hjälp av en tolkningsmodell och finna samband. För att finna samband använder de 
sig ofta av statistiska metoder. Därmed blir de utomstående observatörer.  
(Wiedersheim & Eriksson.1987)  

2.1.2 Kvalitativ metod och kvantitativ metod 

Kvalitativ metod bygger på induktivt tillvägagångssätt och ett inifrånperspektiv. 
Forskaren deltar oftast själv i insamlingen av data och har en närhet till 
undersökningsproblemet och en öppen interaktion med informanten. Förhållandet 
mellan teori och undersökning bygger på ett successivt framväxande där företeelsen 
förklaras och teorin upptäcks. Resultaten går på djupet och gäller i specifika kretsar, 
förhållanden och tillfällen.  
 
Kvantitativ metod bygger i regel på deduktion och ett utifrånperspektiv. Den 
kvantitativa forskaren skall vara neutral och selektiv och i förväg ha strukturerat klart 
formulerade frågeställningar samt hålla en viss distans till undersökningsobjektet.  
Forskaren har som syfte att beskriva och förklara resultatet av de utförda mätningarna. 
Resultaten är generella och variablerna entydiga, valida och reliabla.  
(Henny Olsson & Stefan Sörensen .2001) 
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2.1.3 Induktiv, deduktiv och abduktiv 

Allt vetenskapligt arbete föds ur frågande. Hur frågandet går till och vilka metoder som 
används för att få svar är beroende på det paradigm, det vill säga mönster eller 
perspektiv, som forskaren ansluter sig till. Om forskningsarbetet bedrivs efter den 
induktiva linjen utgår forskaren från upptäckter i verkligheten som sedan sammanförs i 
en teori. Deduktiv är den slutledning där slutsatser dras från allmänna principer om 
enskilda företeelser. En teori som bevisar hur relationerna mellan olika förhållanden ter 
sig i verkligheten. En abduktiv slutledning är en blandning av induktiv och deduktiv 
slutledning.  (Henny Olsson & Stefan Sörensen .2001) 

2.2 Val av metod  

Vi har i vår studie utgått ifrån det hermeneutiska synsättet eftersom vi vill tolka och 
förstå verkligheten och undersöka den frågeställning som vi har. Grunden för våra 
tolkningar ligger i de frågor som vi ställt till våra informanter och respondenter. De svar 
som vi fick bidrog till vår tolkning av verkligheten. 
 
Vi har ett hermeneutiskt synsätt med ett genusperspektiv i vår uppsats. 
Genusperspektivet fokuserar på män och kvinnors verklighet och förutsättningar där 
beaktande tas till olika livserfarenheter, möjligheter och ansvar. Uppsatsen har en 
deduktiv ansats eftersom vi först skaffat oss kunskap och förväntningar om hur 
verkligheten ser ut och därefter gått ut och samlat in empiri. Denna empiri jämförde vi 
sedan med vår teoretiska referensram för att se om de stämde överens. Anledningen till 
att ansatsen blir deduktiv är för att vi har funnit en uppfattning om verkligheten utifrån 
ett utifrånperspektiv. Vi ställer dock öppna frågor utifrån ett inifrånperspektiv som gör 
det möjligt för respondenten att ge oss ett perspektiv på förhållanden ur verkligheten. 
Forskningsansatsen blir kvalitativ och vi skall försöka att med hjälp av empiriska data 
tolka vår frågeställning. Våra informanter och respondenter blir våra viktigaste 
datakällor och det är deras svar som utgör grunden för hela vår tolkning av 
frågeställningen.   

2.3 Motiv för val av metod  

Vi valde att använda oss av personliga intervjuer, detta eftersom det intervjuklimat som 
ges genom att möta informanterna och respondenterna ”öga mot öga” skulle ge oss mer 
information än att intervjua per telefon. Under en personlig intervju är det enklare att 
avläsa kroppsspråk och tolka ansiktsuttryck. Anledningen till att vi valde kvalitativ 
metod var för att vi ansåg att de resultat som intervjuerna skulle ge går på djupet och 
gäller i specifika förhållanden.  

2.4 Metodkritik 

Att boka tid för personliga intervjuer med företagare var enligt oss förenat med vissa 
svårigheter. Vi ansåg att en egenföretagare oftast är fokuserad på att till hundra procent 
ägna sig åt verksamhet som gagnar företaget och ekonomin. Vi misstänkte att vi med 
våra ”krav” kunde drabbas av att företagarna inte ansåg sig ha tid med att delta i vår 
undersökning, eftersom det inte gagnar deras verksamhet.  
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Våra misstankar om tidsbristen bekräftades när 70 procent av våra tjugo utvalda företag 
inte ens besvarade vår förfrågan, trots att vi genomförde den vid upprepade tillfällen. Vi 
sökte upp företagen men de var inte på plats, vi mailade upprepade gånger men fick 
ingen respons och vi ringde men företagarna svarade inte på vare sig fast- eller 
mobiltelefon. Av resterande företag från vårt urval (30 procent) valde fyra företag att 
tacka ja till en intervju och två avvisade helt med anledning av att de inte ansåg sig ha 
tid att deltaga.  

2.5 Val av informanter och respondenter  

En informant är en person som har specifik kunskap om särskilda villkor. Denne ger 
information om faktiska förhållanden samt uppfattningar om andras åsikter för den 
lokala marknaden. Ett bankkontor är en informant då banken är en observatör på det 
som händer och sker på lokal nivå. En respondet är en person som ger direkt 
information om egna känslor, åsikter och uppfattningar för en specifik fråga. (Henny 
Olsson & Stefan Sörensen .2001) 

2.5.1 Val av informanter 

Vår hemkommun Mark har tre etablerade affärsbanker, Nordea, SEB och Swedbank, 
och vi valde att intervjua informanter från dessa tre. Vi valde också att intervjua en 
informant från ALMI Företagspartner i Borås. I Sverige finns 21 stycken ALMI-kontor 
och det kontor som ligger närmast oss ligger i Borås.  
 
Bankerna och ALMI skulle ge oss långivarnas syn på vårt forskningsproblem. Vi 
kontaktade bankerna med ett personligt besök och bokade in en tid för intervju. Denna 
genomfördes sedan på informantens arbetsplats där vi frågade samma frågor till alla tre 
bankerna. ALMI kontaktades via mail, vilka hörde av sig några dagar senare och 
accepterade vår förfrågan om att få ställa några frågor till dem. Denna intervju 
genomfördes på ALMI: s kontor i Borås och vi ställde samma frågor till denna 
informant som vi gjort till bankerna.  
 
När vi tog kontakt med de informanter som vi önskade skulle ingå i vår studie möttes vi 
av olika inställning till att ställa upp. Vi blev väl bemötta på hos bank A och B och de 
företagsrådgivare som tog emot oss där bokade direkt in oss för en personlig intervju tre 
dagar senare. Vi genomförde intervjuerna under ca 60 minuters tid och rådgivarna gav 
oss informationsrika svar och en del tips inför vårt fortsatta uppsatsarbete. Hos bank C 
blev vi inte lika vänligt bemötta och av en kassörska blev vi inbokade hos en 
företagsrådgivare tre dagar senare. När vi skulle utföra den personliga intervjun visade 
det sig att företagsrådgivaren hade fått dålig information om vilka vi var och vad vi ville 
intervjua om. Detta medförde att rådgivaren hade vissa svårigheter med att besvara våra 
frågor. Intervjun genomfördes under 30 minuter och svaren vi fick var inte lika 
informationsrika och rådgivaren var mer intresserad av vad de andra bankerna hade 
sagt. ALMI kontaktade vi via mail som besvarades efter tre dagar och efter två veckor 
tog de emot oss för en intervju. Den person som vi intervjuade var trevlig men gav oss 
inte lika informationsrika svar som bank A och B gav. Vi anser att skälet till att det var 
lätt att boka in en personlig intervju med en företagsrådgivare är för att det är något som 
ingår i bankernas och ALMI: s verksamheter. 
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2.5.2 Val av respondenter 

Vi ville intervjua företrädare för aktiebolag inom olika verksamhetsområden i Marks 
kommun där företagarna skulle vara kvinnor och män. Vi valde att inrikta oss på 
aktiebolag eftersom det krävs ett startkapital för att kunna bilda ett sådant. Via Eniro 
sökte vi inom branscherna: redovisning och bokföring, personlig assistans, PR och 
marknadsföring, hotell, restaurang, städ, samt butikshandel, och fick fram ett antal 
företag verksamma i kommunen. För att få vetskap om företagsägarens kön använde vi 
oss av databasen Affärsdata, som vi haft tillgång till via högskolans bibliotek. Vi stod 
nu med en förteckning på ett trettiotal företag och vi ansåg det lämpligt att kontakta ett 
tjugotal företag. Urvalet av företag gjordes genom att vi ville kontakta lika många 
kvinnliga och manliga företrädare verksamma inom samma bransch. Företrädarna 
kontaktades per mail och telefon med förfrågan om de ville ställa upp för en personlig 
intervju i vår studie.  
 
Vi fick via telefon kontakt med sex företag varav två inte ville ställa upp på grund av att 
de inte ansåg sig ha tid.  Fyra företag valde att ställa upp och mellan telefonsamtal och 
intervjutillfälle dröjde det cirka två veckor innan de hade möjlighet att ställa upp. 
Intervjuerna utförde vi på deras kontor och varje intervju genomfördes under 45 
minuter. Vi lyckades inte på något sätt att komma i kontakt med fjorton av de tjugo 
företagen. Detta trots att vi kontaktade företagen via mail, personliga besök och telefon, 
både till fast telefon och mobiltelefon.  

2.6 Konstruktion av intervjufrågor 

Vid skapandet av intervjufrågor utgick vi ifrån vår teoretiska referensram. Vi ville få ut 
så mycket information som möjligt. Av den anledningen utformade vi de två första 
frågorna för informanterna på så sätt att svaren skulle ge oss en bredd för uppsatsen. De 
två sista frågorna utformades så att svaren från dem skulle ge oss djupet i uppsatsen och 
ligga till grund för analys och slutsats.   
 
Intervjufrågor till respondenterna utformade vi på samma sätt som för informanterna 
Svaren från de två första frågorna skulle ge oss en bredd för uppsatsen. De tre sista 
frågorna utformades så att svaren från dem skulle ge oss djupet i uppsatsen och ligga till 
grund för analys och slutsats. 
 
Intervjufrågorna finns som bilagor i denna uppsats. 

2.7 Litteraturval 

Litteratur för bakgrunden hittade vi genom att utnyttja Borås Akademiska Digitala 
Arkiv (BADA) där vi använde sökordet aktiebolag.  Vi använde oss även av 
webbplatsen www.nutek.se under avdelningen för publikationer. Där använde vi oss av 
sökorden företagsfinansiering och finansiering.  
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För att hitta litteratur till problemdiskussion använde vi oss av den internetbaserade 
sökmotorn google, där vi använde sökordet jämställt företagande. 
 
Till vår teoretiska referensram valde vi att använda oss av både internet och högskolans 
bibliotek. På internet sökte vi på webbplatsen www.nutek.se under avdelningen för 
publikationer. Där använde vi oss av sökorden företagsfinansiering och finansiering. I 
högskolans bibliotekskatalog använde vi oss av sökorden: företagsetablering Sverige, 
kvinnliga chefer, organisationskultur, arbetsliv och företagskultur. Vi fann en hel del 
litteratur på biblioteket och anser att det är viktigt att mer djupgående presentera den 
litteratur vi valde ut.   
 
• Rapport ”Kvinnors och mäns företagande”  

I rapporten frågar sig Nutek hur småföretagandet ser ut i Sverige. De skriver om i 
vilka branscher och regioner som kvinnor och män driver företag. Nutek skriver 
även i rapporten om vad företagen har för mål med sin verksamhet och vilka hinder 
de upplever finns vid företagsdriften. Rapporten ger en bred översikt över de villkor 
och den verklighet som finns för kvinnor och män som driver företag i Sverige idag. 
Faktaunderlaget är till största del hämtat från organisationen men även från SCB 
och ITPS. (Nutek) 

 
• Rapport ”Finansiering för nyföretagare”  

När en person ska starta ett företag är det viktigt att denne har en affärsidé som 
personen verkligen tror på. En annan viktig del som Nutek skriver om i rapporten är 
att det förutom en unik affärsidé behövs ett startkapital för att komma igång med 
verksamheten. De ger tips och råd om hur en person på bästa sätt löser 
finansieringen så att företaget får en bra start. (Nutek)  

 
• Rapport ”Finansieringssituation för kvinnor som är företagare”  

Nutek fick i december 2006 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till 
program som skulle främja kvinnors företagande. Regeringens mål med uppdraget 
är att programmet ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och till att fler 
av de företag som drivs av kvinnor växer. Rapporten ”Finansieringssituation för 
kvinnor som är företagare” är en kunskapsöversikt om finansieringsmöjligheter för 
kvinnor som är företagare. Den bygger dels på analyser av Nutek: s och SCB: s 
enkätundersökning ”Företagens villkor och verklighet”, och på en genomgång av 
utredningar och rapporter som tidigare har publicerats. (Nutek) 

 
• Starta & driva företag  

Lundén och Svensson ger i boken, ”Starta och driva företag”, tips och råd till den 
som funderar på att starta ett företag eller som redan har startat ett. De skriver att 
ämnet är väldigt stort och de har valt att skriva om det som de anser är viktigast. I 
boken förklarar de bestämmelser som styr verksamheten i ett företag och de har då 
använt sig av material från skattemyndigheten, försäkringskassan och andra 
myndigheter. Boken är skriven på begriplig svenska och innehåller många praktiska 
exempel. (Lundén & Svensson 2001, s 7) 
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• Viljan till makt?  
Utgångspunkten för boken, ”Viljan till makt”?, är Yvonne Due Billings intresse för 
varför kvinnor vill vara chefer och vad som sker under processen från det att en 
kvinna är arbetare tills hon blir chef. Due Billing anser att det är viktigt att utreda 
vilken betydelse könet har för att bli chef och i synnerhet då för kvinnor, eftersom 
hon anser att chefskapet för kvinnor innebär en balansgång. (Due Billing, Y. 2006, 
s. 5) 

 
• Organisationens vardag – sett underifrån  

Corvellec och Holmbergs bok bygger på historier från människor som befinner sig 
långt ner i företagshierarkin. Författarna speglar i boken företag från ett 
underifrånperspektiv och bryter därmed mot ”den normala” organisationslitteraturen 
som speglar uppifrån. Boken är ett bra verktyg när en person vill förstå varför det 
förekommer myter, skrönor och skämt i företag. (Corvellec & Holmberg 2004. s 9) 

 
• Arbetslivet 

Hansen och Orban anser i sin bok att vuxna tillbringar en stor del av sina liv på en 
arbetsplats och att arbetet skapar mening i livet. De vill med sin bok framställa och 
begripliggöra förvärvslivets komplexa värld. Boken är skriven ur ett brett perspektiv 
och författarna har använt sig av flera medförfattare i sin bok. (Hansen & Orban 
2002. s 9-10) 

 
• Det hållbara företaget  

Karin Kronstams avsikt med boken är att visa hur medvetenheten om de olika 
värderingarna i företaget har betydelse för företagets utveckling och hur ett hållbart 
företag skapas. Hon anser att tidigare generationers arbetare hade en liknande social 
och kulturell bakgrund. Idag är situationen annorlunda och dagens arbetare har i allt 
större utsträckning olika kulturell bakgrund och därmed olika värderingar. Det är 
sällan som dagens arbetare stannar på samma arbetsplats under hela sitt liv, tiderna 
har förändrats och nya generationer har ett större behov av att röra på sig än vad de 
tidigare haft. I sin bok skriver hon även om vad som förväntas ske i framtiden och 
vad företagen bör tänka på om de vill utvecklas och behålla sin personal. (Kronstam, 
K. 2002. s 7-9) 

2.8 Källkritik  

Det finns en mängd olika böcker och forskningsmaterial att utgå ifrån när det ska 
skrivas en uppsats inom företagsekonomi. Det krävdes av oss att söka på relevanta 
sökord som vi kunde omsätta i vår uppsats. Vi kom tidigt fram till att det i vår grundidé 
fanns ord som organisationskultur, företagande och genusvetenskap. I mångt och 
mycket är det mesta av litteraturen så specifikt skriven att det varit svårt för oss att 
använda den. Vi har sökt länge och funderat och värderat och känner att den litteratur vi 
valt är någon som vi är nöjda med.  
 
Som vi skrev i förra avsnittet har vi valt att använda oss av en bok som är skriven av 
Lundén och Svensson. Vi anser att boken ”Starta och driva företag” är skriven på ett sätt 
som många kan associera sig med. De förklarar de svåraste sammanhangen på ett enkelt 
sätt och språket är översatt till begriplig svenska. Dock kände vi att boken ibland är 
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skriven på ett lite för enkelt sätt men denna nackdel försvinner då vi även använt oss av 
mer avancerade källor. 
 
När det gäller att hitta genusvetenskaplig litteratur märkte vi att den har ökat 
explosionsartat under de senaste åren. Mycket av den är skriven med en lite för 
feministisk inriktning och vi tvingades att arbeta extra mycket på vårt val av denna 
litteratur eftersom vi inte vill ”tappa” manliga läsare. Vi har genom långa och många 
diskussioner tolkat och värderat den genusvetenskapliga litteraturen och försökt hålla 
oss så neutrala som möjligt. Böckerna vi har valt behandlar genusvetenskap ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv och arbetsrätt hör enligt oss ihop med företagande.  
 
Vi undersökte även vilken tidigare forskning som förekommit på området och fann ett 
antal rapporter från olika organisationer. De rapporter som vi valt att använda oss av är 
relevanta för vår problemformulering. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi om vad olika författare anser vara grunden för företagande, 
företagande ur ett genusperspektiv, kvinnliga kontra manliga yrken, företagens 
kapitalanskaffning samt vad dagens unga anser om framtidens företagande.     

3.1 Grunden för företagande 

Det viktigaste, förutom vilken verksamhet företagaren ägnar sig åt eller vilka 
egenskaper denne har, är affärsidén som påstås vara grunden för företaget. En företagare 
ska försöka att skriva ner affärsidén så snart som möjligt och fatta sig kort. Ofta räcker 
det med en eller ett par meningar. En affärsidé behöver inte vara ny utan kan vara en 
vidareutveckling av andra företags affärsidéer, dock är det ofta en fördel om en affärsidé 
är ny. De förhållanden som uppstår i omvärlden kräver att en företagare hela tiden 
måste utveckla sin affärsidé. En företagare får aldrig tillåta sig att stanna upp och slå sig 
till ro. Detta är några av de faktorer som gör det så spännande med att vara företagare. 
(Lundén & Svensson 2001, s 11-15) 
 

När någon vill starta ett företag krävs det att personen har en affärsidé som är unik. 
Detta eftersom det är affärsidén som ligger till grund för intjänandet av pengar. Förutom 
detta krävs ett startkapital och det krävs att vissa inköp görs och att företaget kanske hyr 
en lokal.  De pengar som innehas vid starten ska täcka företagets utgifter under den 
första tiden och det är många företagare som finansierar starten med egna pengar. För 
de som inte har möjlighet till detta finns det andra vägar att gå. Företaget kan låna på 
banken eller få hjälp av ALMI Företagspartner. Om ett företag kommer att växa snabbt 
finns även möjlighet till att ta in riskkapital. En person skall aldrig räkna med att kunna 
få bidrag för att starta ett företag. Att få bidrag är en liten möjlighet och finns enbart för 
särskilda grupper med vissa förutsättningar som till exempel arbetslösa eller de som 
startar företag i ett så kallat stödområde. Det kan oftast ta tid innan en företagare har 
möjlighet att ta ut en fast lön och det är viktigt att ha ett bra startkapital till sin affärsidé. 
Grunden i företagande är att skaffa sig en uppfattning om hur mycket kapital det behövs 
för företagsstarten och driften av företaget men även för de privata kostnaderna.  
(”Finansiering för nyföretagare” Nutek 2008, s 3-4, 6-8 samt 10-11) 

3.2 Företagande ur ett genusperspektiv 

De människor som befinner sig i karriären saknar ofta tillräckligt med tid för familjen 
och har inte tid för eftertanke eller att bara vara. Alltfler känner sig utbrända och 
behöver en paus eftersom klimatet och tempot i samhället har skruvats upp under de 
senaste fem till tio åren. En kvinna matas redan under uppväxten med förmaningar om 
att hon inte ska åta sig ett tidskrävande jobb eftersom hon förväntas ha det primära 
ansvaret för familjen. Detta kan vara orsaken till att många kvinnor saknar intresse för 
tidskrävande jobb så länge som barnen är små och eller att kvinnor väljer jobb som 
lättare kan anpassas till ett familjeliv. Att ha ett tidskrävande arbete eller oregelbundna 
arbetstider passar sällan ihop med till exempel dagistider vilket kan anses vara en 
diskrimineringsfaktor eftersom den usla samstämmigheten mellan arbete och familj 
håller kvinnorna tillbaka. (Due Billing, Y. 2006, s 7-16) 
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De förhållanden som råder i arbetslivet och på arbetsmarknaden är ofta till kvinnornas 
nackdel. Dessa förhållanden har sin grund i att kvinnor och män förväntas vara på ett 
visst sätt, att de förväntas arbeta inom ett visst yrke, hur de förväntas tänka och vad som 
anses vara kvinnliga och manliga egenskaper. Redan när vi föds till flicka eller pojke så 
blir vi belagda med de värderingar och förväntningar som ingår i könsrollen ”flicka” 
och ”pojke”. Det är främst kvinnor och kvinnliga forskare som ägnat sig åt att studera 
problemen kring könsförhållanden i arbetslivet och att det främst är politiska partier 
med en stark kvinnopolitisk inriktning som gjort sig tongivande i samhällsdebatten. 
Mannen förväntats vara den huvudsaklige försörjaren och kvinnan den som har 
huvudansvar för omsorgs- och hushållsarbete. Det dröjde fram till år 1939 innan det 
tillkom lagar mot att arbetsgivare fick avskeda kvinnor på grund av graviditet, 
förlossning eller giftermål. På den tiden ansågs det ”naturligt” att gifta kvinnor skulle 
vara hemmafruar. Denna syn har förändrats och när kvinnorna i de västerländska 
ekonomierna började arbeta bidrog de med det största arbetskraftstillskottet som 
medförde att industrisamhället utvecklades ytterligare. Studier har påvisat att kvinnor 
och män arbetar ungefär lika mycket men att männens arbete i större utsträckning är 
avlönat. Till kvinnornas fördel ligger att det anses att deras fritid är mer uppdelad i korta 
episoder eftersom de har ansvar för familj och hem därmed har kvinnor en annan form 
av frihet än vad en man har. Mannen förväntas ju vara den försörjande och det krävs av 
honom att han ligger i för att få det att gå ihop och han måste då försumma familjen. 
Eftersom det förväntas att kvinnan ska ta hand om familjen har flertalet kvinnor i 
Sverige löst situationen genom att arbeta deltid och avstår då från karriär och makt.  
(Hansen, Orban & Soidre.2002. s 367 – 373) 

3.3 Kvinnliga kontra manliga yrken 

I dagens samhälle råder klara föreställningar om att vissa typer av utbildning och arbete 
är förbundna med ett bestämt kön. Detta är en farlig föreställning och det är bättre att 
titta på individens egenskaper eftersom en kvinna kan ha ”typiskt manliga” drag och en 
man ”typiskt kvinnliga” drag. Västvärlden anser att vad som är ”manligt” bäst beskrivs 
med egenskaper som hård, kylig, opersonlig, analytisk och materialistisk. Vad som är 
”kvinnligt” beskrivs bäst med egenskaper som vänlig, blyg, stillsam, förstående och 
passiv. Yrken som anses vara ”manliga” är renhållningsarbetare, brandman och polis 
medan yrken som anses ”kvinnliga” är frisör, sjuksköterska och sekreterare. 
Inställningen varierar till vad som är kvinnliga kontra manliga yrken från kultur till 
kultur. Yrkesområden som i västvärlden självklart anses vara manliga kan lika självklart 
anses vara kvinnliga i andra delar av världen. Dock anses, att yrken som generellt 
karaktäriseras som kvinnoyrken är mindre värt än mansyrken. Kvinnor har heller inte 
samma möjlighet till avancemang på grund av förväntningarna om att kvinnan har det 
primära ansvaret för familjen. (Due Billing, Y. 2006, s 40-50) 
 
Kvinnor och män har till viss del har olika arbetsmarknader och kvinnor är till exempel 
överrepresenterade inom vård och handel och männen inom industri och polisväsende. 
Även inom yrken där det finns en mer jämlik fördelning mellan könen är tendensen att 
kvinnor och män går olika vägar i sina karriärer. På stora företag är det vanligt 
förekommande att kvinnor är överrepresenterade på informations- eller 
personalavdelningen och män på finansiella avdelningar eller på VD-stolen. Att hitta 
kvinnliga chefer i till exempel tekniska branscher förändrar inte den mansdominerade 
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maktstrukturen som överlag råder i arbetslivet. Anledningen till att det ser ut på detta 
sätt beror på att det finns en underordningsmakt i arbetslivet. Med underordningsmakt 
menas att en part underkastar sig den andre och bygger sin situation såsom den 
dominerade parten vill. Männen styr i arbetslivet vilket gör att kvinnor får det svårt att 
slå sig fram och när de väl arbetat för jämställdhet blir de nedtystade och anses som 
jobbiga. Medvetenheten i samhället omkring denna situation har ökat och något är nu på 
väg att hända. De politiska partierna i Sverige har tydliga ställningstaganden för 
feminism i sina partiprogram. Detta bidrar till att värderingar utvecklas och det sker en 
successiv förändring gällande fördomar i arbetslivet – men det verkar gå 
trögt.(Corvellec & Holmberg 2004 s 114 samt s 118) 

3.4 Framgångsfaktorer för att lyckas 

Män brukar dra iväg rätt snabbt när de startar företag, ofta tappar de snabbt kontrollen. 
Kvinnor däremot smyger oftast igång, vilket kan vara att föredra men kan resultera i att 
företaget tynar bort innan det ens kommit igång. Kvinnor har en tendens att starta 
företag i branscher som de själva är intresserade av, branscher som inte alltid är de 
lönsammaste. För kvinnor är huvudsaken med att driva företag mer ett sätt att 
förverkliga sig själva än att tjäna pengar. Män är oftare mer inriktade på att tjäna pengar 
än att verksamheten är trevlig att hålla på med. Till den manliga företagarbilden hör en 
häftig amerikansk skåpbil, ett stort exklusivt skrivbord, en laptop, en läckert designad 
mobiltelefon och ett snyggt kontor. Att leva upp till en bild som denna kostar pengar 
och män är ofta benägna till att investera för kraftigt när företaget startar. Kvinnor är 
betydligt försiktigare och väntar med större investeringar tills företagsverksamheten är 
igång på allvar. Genom att vara på detta sätt tar kvinnorna en risk som innebär att de 
avstår från nödvändiga investeringar som medför till att företaget stagnerar eller tynar 
bort om de inte genomförs. (Lundén & Svensson 2001, s 16) 
 
Framgångssituationen skiljer sig mellan kvinnor och män och till huvudsak beror detta 
på att kvinnor tycks ha svårare att finansiera sina verksamheter. Detta problem 
förekommer inte enbart i Sverige utan även i många andra länder. Det finns många olika 
faktorer som gör att framgångssituationen mellan kvinnliga och manliga företag skiljer 
sig åt. Dessa faktorer är:  
 

• Branschskillnader: Kvinnor och män har en tendens till att verka i olika branscher. 
De branscher som kvinnor verkar inom, anses som mindre lönsamma och lockar inte 
många finansiärer till sig. 

 

• Efterfrågan på lån: De företag som drivs av kvinnor är mindre än de som männen 
driver. Detta gör att långivare drar sig för att satsa på att låna ut pengar till mindre 
företag eftersom små lån är mindre lönsamma och det är de stora lånen som 
långivarna tjänar pengar på. 
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• Manliga normer styr: Även om kvinnorna har mer unika affärsidéer och handlar 
efter ett annat mönster än män så kanske de finansiella aktörerna inte har den 
nödvändiga kunskap/erfarenhet som krävs för att kunna bedöma kvinnornas 
affärsidéer och handlingar. De finansiella aktörerna har sin utgångspunkt från 
männen och att det är efter det könet som normen byggs. Det förekommer oftast inte 
direkt diskriminering av kvinnor utan det är ett invant beteende som gör att 
kvinnliga företagare kan få det svårt. 

 

• Företagarerfarenhet: Trots att företagarkvinnor ofta har högre utbildningsnivå än 
sina manliga kollegor så saknar de många gånger företags- och ledningserfarenhet. 

 

• Betydelsen av ”rätt” kontaktnät: Kvinnor har ett annorlunda kontaktnät än män och 
det kan påverka finansieringsmöjligheterna. 

 

• Risköverväganden: Eftersom kvinnor ofta kombinerar sitt företagande med ett stort 
ansvar för hem och familj leder det till att kvinnor har ett större motstånd till att ta 
risker och stora lån för sitt företagande. Det dubbla ansvaret kan också missgynna 
kvinnor i finansiärernas ögon.  

 

• Mindre säkerheter: När kvinnor startar sina företag har de oftare ett mindre eget 
kapital att använda eller som säkerhet för sina lån. 

 

• Värderingar: Kvinnor styrs mer av rådande värderingar och normer än vad män gör. 
Kvinnorna saknar ofta självsäkerhet vid kontakter med myndigheter och finansiärer. 
Detta kan leda till att de får det svårare att övertygande redogöra för sina affärsidéer. 
Vanligtvis har även finansiärerna en uppfattning om att kvinnor är mindre kapabla 
än män till att vara företagare.  

(”Finansieringssituation för kvinnor som är företagare” Nutek 2007, sammanfattningen 
och sidorna 1-4 och 6) 

3.5 Kapitalanskaffning 

Det inte är många som tar banklån när de startar företag. Däremot är det vanligt 
förekommande att det nystartade företaget står i behov av att göra investeringar. Innan 
verksamheten kommit igång kan en företagare även låna så kallat rörelsekapital i form 
av att en checkräkningskredit tecknas. Krediten ska täcka företagets löpande utgifter 
under den första tiden.  
(”Finansiering för nyföretagare” Nutek 2008, s 3-4, 6-8 samt 10-11) 
 
Leasing eller avbetalning kan vara alternativ till banklån. För de företagare som inte vill 
låna på banken, leasa eller köpa på avbetalning kan ALMI Företagspartner vara ett 
alternativ. Det finns även möjlighet till att ta in en investerare med riskkapital i 
företaget. Insatsen med riskkapital sker ofta i utbyte mot till exempel aktier och det är 
inte helt ovanligt att företagaren får mindre inflytande över sitt företag om 
riskkapitalinvesteraren är stor. Förutom lån finns vissa möjligheter att genom 
Arbetsförmedlingen få bidrag för sin företagsstart. Det finns även möjlighet att få bidrag 
från Trygghetsstiftelsen eller länsstyrelsen om företaget ska startas i gles- eller 
landsbygd. (Ibid.) 



 15 

3.6 Framtidens företagare 

Samhället var under mitten av 1900-talet uppdelat så att de människor som jobbade 
inom samma yrke och delade samma värderingar bodde i samma bostadsområde. 
Eftersom de arbetade och levde enligt samma villkor hade de mycket gemensamt som 
förstärktes av ett relativt litet utbud av tidningar och annan information. Under de 
senaste 20 åren är det inte levnadsvillkor som varit i fokus utan individen. Idag är det 
vanligt förekommande att vi inte känner våra grannar och avståndet mellan bostad och 
arbete har blivit längre. Människor idag har en annan tillgång till media där vi bara med 
några sekunders fördröjning kan få veta vad som händer på andra sidan jordklotet. 
(Kronstam, K. 2002. s 69-74) 
 
Under 90-talet genomfördes olika undersökningar om vilka värderingar som individer 
födda under 70- och 80-talet har. 70-talisterna ser sig själva som aktiva, effektiva och 
fantasifulla och majoriteten av dem vill ha ett arbete som innehåller meningsfulla 
arbetsuppgifter. 80-talisterna ser sig själva som självständiga, rörliga och kreativa och 
de vill ha arbetsuppgifter som innehåller variation och förnyelse. Ett flertal av 70-
talisterna vill inte ha ett arbete som tar fritiden i anspråk och de föredrar regelbundna 
arbetstider. 80-talisterna däremot vill inte ha ett arbete med dålig arbetsmiljö eller där de 
inte får utnyttja sin lagliga medbestämmanderätt. (Ibid.) 
 
Det är ett flertal faktorer som kommer att påverka den framtida arbetsmarknaden. Den 
äldre generationen lämnar arbetslivet och ersätts av en ny generation. Den nya 
generationen bidrar med ett annat synsätt som medför att hela arbetslivet kommer att 
genomsyras av andra värderingar. Det som gäller för företagen i framtiden är att locka 
till sig unga människor genom att erbjuda dem en balans mellan arbete och privatliv. De 
lockas inte längre av bra lön eller fasta arbetstider. (Ibid.) 
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4. Empiri/Egen undersökning  

I empirikapitlet redovisas resultaten från våra personliga intervjuer med informanter och 
respondenter. Intervjufrågorna finns i bilaga. Vi har av konkurrensskäl valt att benämna 
våra banker med A, B och C. Våra respondentföretag har vi valt att kalla W, X, Y och Z 

4.1 Resultatredovisning Informanter 

4.1.1 Vad en företagare får låna till 

När en potentiell aktiebolagsföretagare kommer till bank A finns många möjligheter till 
att låna kapital för att finansiera företaget. Banken beviljar lån till startkapitalet, i form 
av ett privatlån, med detta menas att företagaren som privatperson tar ett lån som 
överförs till bolaget. När företagaren behöver låna pengar för till exempel 
inventarieinköp, produktutveckling eller för att bygga upp ett varulager, ger bank A 
även möjlighet till detta. När ett företag startas tar det ofta lite tid innan ”verksamheten 
rullar” och pengar börjar komma in i bolaget. För att finansiera detta kan företagaren 
låna rörelsekapital, vilket ofta sker i form av att en checkräkningskredit tecknas. Det 
krävs av företagaren att denne har en egen insats på femton till tjugo procent av det 
önskade lånebeloppet.  
 
Bank B godkänner i princip lån till ”vad som helst” för en blivande företagare. Banken 
beviljar lån för till exempel investeringar och produktutveckling. De ger även möjlighet 
för företagaren att låna rörelsekapital i form av en checkräkningskredit. Det finns även 
möjlighet att låna till startkapitalet i form av att företagaren tar ett personligt lån som 
sätts in i bolaget. För att ett lån ska beviljas krävs att företagaren har en egen insats på 
tjugo till trettio procent av det önskade lånebeloppet. 
 
När en potentiell aktiebolagsföretagare kommer till bank C har vederbörande redan 
sparat ihop till startkapitalet och en viss del av investeringskapitalet. Därmed lånar de 
inte upp hela investeringssumman och banken har inga krav på kontantinsats. En 
blivande företagare kan även hos bank C i princip ”låna till allt”.   
 
När en blivande företagare kommer till ALMI krävs det av denne att den har det 
startkapital som fordras för att starta ett aktiebolag. Detta eftersom ALMI endast 
beviljar lån till investeringar och rörelsekapital. Företagaren får dock inte låna till hela 
investeringen utan enbart max 50 procent av summan, resterande delen måste 
finansieras på annat sätt till exempel via banklån. 

4.1.2 Vad en företagare inte får låna till 
 
Bank A beviljar de flesta företagare lån men om affärsidén inte känns trovärdig eller 
företagaren inte kan uppvisa hållbara kalkyler och budgetar så nekar bank A 
finansiering. Detta eftersom banken anser att en företagare som har en icke trovärdig 
affärsidé är att anse som en risk och banken lånar inte ut riskkapital. Företagare som vill 
starta i branscher som banken anser överetablerade är banken också restriktiva till att 
bevilja lån. Med detta menar vår intervjuperson att om banken redan har beviljat lån till 
många fastighetsmäklare och det kommer in en till så finns det risk att banken 
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överväger att inte låna ut till denne. Detta för att banken jobbar på att ha en så stor 
spridning som möjligt på sina klienter. Om det blir en ny fastighetskris i Sverige och 
banken enbart har klienter inom denna bransch ökar risken för banken att gå miste om 
det kapital som de lånat ut.  
 
Bank B beviljar inte lån som kan anses vara ”riskkapital”. Vår intervjuperson anser att 
om till exempel en uppfinnare kommer in till honom och presenterar en produkt som 
vår intervjuperson inte tror är gångbar så ber han uppfinnaren ta kontakt med ett 
riskkapitalbolag. Detta för att banken vill skydda sig mot risken att förlora det utlånade 
kapitalet om det skulle gå så illa att företaget går omkull.  
 
Bank C ser varje affärsidé som unik och tittar inte på om branschen är mättad – det 
viktigaste är att företagaren kan ”ta för sig och är drivande”. Vår intervjuperson menar 
att en företagsrådgivare ganska snabbt kan känna av om personen passar för att driva 
företag eller inte och att rådgivaren går på den känsla och det intryck denna får av den 
blivande företagaren. Detta medför att företagare som kommer in till bank C i princip 
inte har några svårigheter med att beviljas lån. Banken har ingen policy för vad en 
företagare inte får låna till.  
 
ALMI beviljar inte lån till förlustkapital eller företag som verkar inom överetablerade 
branscher som till exempel frisör.  

4.1.3 Faktorer som långivarna beaktar 

En företagsrådgivare hos bank A går tillsammans med den blivande företagaren igenom 
affärsidén, branschen som företaget skall etablera sig i och företagarens personliga 
intresse i affärsidén. Under intervjufrågan återkommer banken gång efter annan till att 
det är en bra genomarbetad affärsidé som är det grundläggande för att få låna. Andra 
viktiga faktorer som banken tittar på är företagarens personliga branscherfarenhet, 
kunnande om marknaden samt kontaktnätet som företagaren har med andra företagare. 
 
Det bank B tittar på när företagaren kommer in, är affärsidén och gångbarheten för 
denna. De tittar även på företagarens privata ekonomi samt dennes personliga 
egenskaper för att driva sin affärsidé. Affärsidén är det grundläggande för lån och 
banken tittar extra noga på i vilken bransch företagaren vill starta. Det finns branscher i 
Marks kommun som vår intervjuperson anser vara mer riskbenägna än andra och där det 
finns en tendens till en redan mättad marknad. Banken nekar inte lån till någon som till 
exempel vill starta en frisersalong, men banken upplyser om att det är en marknad som 
anses mättad i kommunen. 
 
Hos bank C är affärsidén det grundläggande som banken tittar på när en blivande 
företagare kommer in. Andra viktiga faktorer som beaktas är företagarens lämplighet 
och dennes förmåga att argumentera för sin affärsidé. 
 
Hos ALMI är affärsidén det grundläggande för att få låna. Dessutom tittar de på 
personens branscherfarenhet, bakgrund och konkurrenssituationen för den bransch 
företaget ska starta i. I de flesta fall beviljar ALMI finansiering men om de inte tror på 
företagarens affärsidé så avböjer de. 
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4.1.4 Orsaker till varför kvinnor lånar mindre pengar än män 

Vår intervjuperson på bank A, anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar 
än män när de startar företag är korrekt, men att det inte beror på att de är kvinnor. Han 
anser istället att kvinnor och mäns lånebehov påverkas av den bransch de startar sitt 
företag i. De kvinnliga företagare som banken har finns i mindre kapitalintensiva 
branscher som till exempel frisör. Vidare anser han att män har en förmåga att ”starta 
först och tänka sedan” och att kvinnor i större utsträckning bedriver företaget vid sidan 
om en traditionell anställning. För kvinnor är det viktigt att ha en stadig inkomst och 
företaget drivs inte ”lika allvarligt”.  
 
Vår intervjuperson på bank B, anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar 
än män när de startar företag helt och hållet stämmer just för att de flesta företagare är 
män. Han menar att företagsklimatet har förändrats de senaste åren och att 
könsfördelningen mellan de företag som startats idag är relativt lika. Han menar att det 
dock fortfarande är fler män som är företagare än kvinnor. Vidare anser han att kvinnor 
är mindre benägna till att ta risker och är mer av den ”fundersamma sorten”. 
Personligen anser han att det är mer intressant att möta en blivande kvinnlig företagare 
eftersom hon ofta har en oerhört genomarbetad affärsidé och förberett sig noga innan 
hon kommer till banken, ”hon har alla papper i ordning”. En man ”tutar och kör” mer, 
har inte sig förberett lika noga och kastar sig ”hals över huvud” in i livet som företagare. 
 
Vår intervjuperson på bank C anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar 
än män när de startar företag inte stämmer utan att kvinnor och män lånar lika mycket. 
Det är inte könet som är den avgörande faktorn utan kapitalbehovet för branschen 
företagaren ska starta i.  
 
Vår intervjuperson på ALMI anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar än 
män när de startar företag rent generellt stämmer. Kvinnorna är försiktigare än männen 
och under den senaste tiden har vår informant endast mött ett fåtal kvinnor som velat 
låna pengar. Det är vanligt förekommande att vår informant får upplysa männen om att 
arbeta om sin affärsidé och kalkyl och få mannen att öka sina intäkter och minska sina 
kostnader.  

4.2 Resultatredovisning respondenter 

4.2.1 Kapitalanskaffning till företagsstarten 

Företag W är en inredningsbutik som ägs och drivs av en kvinna som är född under 
1970-talet. Hon övertog företaget under början av år 2007, hon ombildade det befintliga 
företaget från handelsbolag till aktiebolag. Det startkapital som krävdes för aktiebolaget 
lånade hon inte pengar till eftersom hon hade ärvt pengar från sin bortgångne far. 
Däremot lånade hon pengar på banken för att investera i lager och renovering av 
butikslokalen.  
 
Företag X är ett redovisningsföretag som ägs och drivs av en man som är född under 
1970-talet. Han bildade sitt aktiebolag år 1998 då han övertog det redovisningsföretag 
som han var anställd på. Han lånade 25 procent av det startkapital som krävdes för 
aktiebolaget, resterande del hade han sparat ihop. I övrigt ansåg han sig inte ha behov av 
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att låna mer kapital eftersom han redan hade det som krävdes för driften som till 
exempel skrivbord och dator. 
 
Företag Y är en hotell- och konferensanläggning som ägs och drivs av två systrar, varav 
vi intervjuat den ena som är född under 1960-talet. Under år 2004 köpte de tillsammans 
företaget som då var försatt i konkurs. De valde aktiebolag som bolagsform och det 
startkapital som krävdes lånade de av en privatperson. Till banken vände de sig för att 
teckna en checkräkningskredit som de hade som säkerhetskapital innan de fick igång 
verksamheten.   
 
Företag Z är även det en hotell- och konferensanläggning som ägs och drivs av en familj 
bestående av föräldrar och en son. Mannen i familjen har VD-positionen i företaget och 
är född under 1940-talet. Familjeföretaget har funnits sedan 20 år tillbaka och när 
bolaget startades hade familjen det startkapital som behövdes. Verksamheten startade i 
liten omfattning och av banken fick företaget en checkräkningskredit beviljad. 

4.2.2 Faktorer som långivarna beaktade 

När företag W tog kontakt med banken för att låna pengar möttes hon av en något 
restriktiv attityd. Hon ansåg att hon fick kämpa för att övertyga banken om att få låna 
pengar. Rådgivaren på banken var en kvinna som inte hade befogenhet att på egen hand 
bevilja lån utan hon var tvungen att rådgöra med sina manliga kollegor. Vår respondent 
anser att det var enkelt att övertyga kvinnan men svårare att övertyga bankmännen. Med 
anledning av detta anser hon att könet var den faktorn som banken tittade på när de 
skulle besluta om lånet. 
 
Företag X är verksam inom redovisningsbranschen och därför hade han inte några 
svårigheter med att få låna pengar på banken eftersom han i sitt yrke ofta hade kontakt 
med dem. Därför visste banken redan visste vem han var. Han anser att banken tittade 
mest på hans privata ekonomi och på affärsidén. 
 
När företag Y tog kontakt med banken för att låna pengar anser vår respondent att de 
möttes av en något restriktiv attityd. Hon anser att de fick kämpa för att övertyga 
banken om att få låna pengar. Detta eftersom det ”konkursföretag” som de köpte har ett 
”skamfilat rykte i bygden” och en något brokig historia. ”Varför skulle banken vilja 
satsa på detta hotell igen?” Systrarna fick övertyga banken att de var uppvuxna i ett 
familjeföretag inom branschen och hade den kunskap och erfarenhet som krävdes för att 
lyckas.  De övertygade banken och har idag inga problem med att bli beviljade lån för 
till exempel investeringar. Vår respondent anser att banken tittade mer på ”konkursboets 
historia” än på systrarnas ekonomi och erfarenhet. 
 
Företag Z anser att det inte var några problem att få låna kapital och att banken tittade 
på den privata ekonomi och personliga bakgrunden. 
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4.2.3 Företagande 

Företrädaren för företag W ser sig själv som en väldigt social person och har alltid haft 
många vänner runt omkring sig. När hon nu är företagare så har hon inte lika mycket tid 
längre att umgås med sina vänner eftersom det är mycket som ska planeras för företaget 
och hon ska hinna med att sköta om hemmet och barnen. Tidigare arbetade hon som 
undersköterska och skötte det mesta av hushållsarbetet hemma och hennes man 
jobbade. När hon valde att bli företagare var hennes man delaktig i detta beslut och nu 
är det han som tar större delen av hushållsarbetet och barnen. Detta eftersom hon arbetar 
mycket i butiken och helt enkelt inte har tid att göra mera. Hon är inte uppvuxen i en 
företagarfamilj utan har fått lära sig av egna erfarenheter. Vår respondent sade även att 
hon ibland saknar att vara anställd och att det ibland är jobbigt att driva företag eftersom 
det är så mycket som hon måste ta ansvar för och ordna på egen hand. Hon tror inte att 
hon kommer att ha kvar butiken hela livet utan kanske byta verksamhetsgren och hon 
har svårt att se sig själv som anställd igen eftersom det är en frihet att vara företagare. 
 
Företrädaren för företag X är uppvuxen i en företagarfamilj, men prövade på att vara 
anställd i ett antal år innan han valde att bli egenföretagare. Han visste vad han gav sig 
in på och framhåller att han har ett gott samarbete med sin fru, så i möjligaste mån delar 
de på ansvar för hem och barn. Att vara företagare är många gånger roligt eftersom han 
själv får styra över och påverka i vilken riktning företaget ska gå. Nackdelen är dock att 
en egenföretagare blir uppbunden och det är svårt att känna den ”frihet” som många tror 
är förknippat med företagande. Företagandet blir en livsstil och är förknippat med 
många förpliktelser och ansvarssysslor. Samtidigt är det svårt att hitta tid till att vara 
social med släkt och vänner. Han saknar inte livet som anställd men är inte främmande 
för att bli det igen, om ”rätt erbjudande dyker upp”. Därmed är han osäker på om han 
kommer att fortsätta vara egen företagare tills han blir pensionär. 
 
Den av företrädarna som vi intervjuat för företag Y anser att livet som företagare inte är 
lätt och i möjligaste mån försöker hon och systern dela på ansvaret. När det gäller hem 
och barn delar hon och maken på ansvaret och de har viss hjälp av hennes mamma. Vår 
respondent har provat på att vara anställd men det blev till slut tråkigt och hon startade 
då företaget med sin syster. Det hon mer eller mindre tvingas avstå ifrån när hon valt 
livet som företagare är fritiden och umgänge med vänner. Företagande är förknippat 
med ansvar och hårt arbete måste utföras för att verksamheten ska hållas flytande. Vår 
respondent sade även hon på ett eller annat sätt alltid kommer att vara företagare. Hon 
tänker inte bli anställd igen eftersom det är så roligt att vara företagare trots alla hinder 
som måste besegras. 
 
Innan företrädaren för företag Z tillsammans med sin fru startade familjeföretaget var de 
båda anställda som ombudsmän för ett politiskt parti. De båda är uppvuxna inom 
jordbruket och vår intervjuperson anser att de därmed hade en bra erfarenhet av vad det 
innebär att driva företag. Som egen företagare krävs att ”man jobbar för sin sak” sedan 
”har man givetvis ett annat ansvar än som anställd”.  Vår respondent kommer inte att ta 
en anställning igen utan fortsätta vara företagare så länge han orkar. Det han saknar i 
livet som företagare är fritid samt umgänge med släkt och vänner. Detta är något som 
han helt enkelt inte hinner med att hålla en god nivå på. 
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4.2.4 Orsaker till varför kvinnor lånar mindre pengar än män 

Företag W tror att påstående om att kvinnor lånar mindre pengar än män när de startar 
företag stämmer. Orsaken till detta hon anser vara att kvinnor är försiktigare och vågar 
mindre än männen. Hon anser även att männen köper dyrare saker till sina företag och 
att de därför behöver låna mer när de startar företag. En kvinna startar ofta ett litet 
företag och har större krav på sig att lyckas och är mer rädd för att misslyckas än 
mannen.  
 
Företag X anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar än män när de startar 
företag inte alls stämmer. Han menar att det är ett felaktigt påstående eftersom 
lånebehovet har med personligheten att göra och inte med kön. Han ser det som att 
personer som är osäkra på sin affärsidé lånar mindre, om sedan personen är man eller 
kvinna spelar ingen roll. Det beror helt och hållet på personligheten.  Genom sitt yrke 
kommer han ofta i kontakt med personer som vill starta företag och han har inte märkt 
några tendenser till att kvinnor skulle vara försiktigare och låna mindre pengar än 
männen, snarare tvärtom. En kvinna vet många gånger vad hon vill – det är männen 
som är ”fegare”.  
 
Företag Y anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar än män när de startar 
företag stämmer. Orsaken är att kvinnor är försiktigare och mer eftertänksamma än män 
och det är för att en kvinna fostras till att ”vara sådan”. Hon anser också att kvinnor är 
mer rädda för att misslyckas och har svårare för att ta risker och inte vill belåna sig till 
samma nivå som männen. Att vara kvinna i dagens samhälle är förknippat med krav och 
förväntningar och det är något som är svårt att ”bryta emot” även om det börjar hända 
saker på området.   
 
Företag Z anser att påståendet om att kvinnor lånar mindre pengar än män när de startar 
företag stämmer. Enligt vår respondent är bankerna mer restriktivt inställda till kvinnor 
som vill starta företag eftersom dessa ofta vill starta i överetablerade branscher. Männen 
däremot startar mer lönsamma företag. Han menar att en kvinna av naturen är 
försiktigare för att hon helt enkelt ”föds till att vara det”.  
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5 Analys  

I detta kapitel analyserar vi vad våra informanter och respondenter har sagt. Vi 
presenterar vilka åsikter de har gemensamt samt vad som skiljer dem åt. I kapitlet ställer 
vi deras åsikter i relation till det som vi skrivit om i vår teoretiska referensram.  

5.1 Kapitalanskaffning  

I vår teoretiska referensram har vi skrivit att det inte är många företagare som tar 
banklån när de startar företag. Detta stämmer in på våra respondenter då samtliga av 
dem inte tagit lån. I den teoretiska referensramen har vi även skrivit att en företagare 
kan få låna till investeringar och rörelsekapital i form av att en checkräkningskredit 
tecknas i bolaget. 
 
Hos bank A och B finns möjlighet att låna till startkapitalet i form av ett personligt lån 
som sätts in i företaget. Dessutom finns möjlighet att låna till investeringar och 
rörelsekapital innan verksamheten kommit igång. Hos bank C och ALMI kan den 
blivande företagaren inte låna till startkapitalet men till exempelvis investeringar.  
 
Hos samtliga av våra banker och ALMI ges möjlighet till att låna för investeringar och 
rörelsekapital och tre av våra fyra respondentföretag har utnyttjat denna möjlighet.  

5.2 Faktorer som tas i beaktande vid kapitalanskaffning 

När vi jämför det vi skrivit i vår teoretiska referensram med vårt empiriska material kan 
vi se att teorin skriver att det är affärsidén, bransch och egenskaper som avgör om en 
företagare får låna pengar. För samtliga av våra banker och ALMI är affärsidén en av 
grundstenarna för att lån ska beviljas.  
 
Sedan skiljer sig bankerna åt på så sätt att A och B tittar på fler faktorer. Bank C tittar 
enbart på affärsidén och företagarens personlighet medan A och B tittar på vilken 
bransch företagaren vill starta i, det personliga branschkunnandet, kontaktnät inom 
branschen och företagarens egenskaper. Bank A och B tänker en extra gång innan de 
beviljar lån till företagare som vill starta i en för banken överetablerad bransch som till 
exempel frisör. ALMI väger in många faktorer och säger nej till företagare som vill låna 
inom överetablerade branscher. 
 
Företag W, X och Y är kunder hos bank A och deras åsikter om vad denna bank tittade 
på skiljer sig något åt. Företag W upplever att bank A tittade på könstillhörigheten 
medan företag X upplever att de tittade på den personliga bakgrunden och affärsidén. 
Företag Y däremot upplever att bank A lade en större vikt vid företagets historia än att 
de tittade på de som personer eller affärsidén. Vårt sista företag, Z, ansåg att bank A 
tittade på parets privata ekonomi och personliga bakgrund. Företaget hade till en början 
bank A men då ombildningar skedde inom banken så övergick de till bank C eftersom 
företagets kontaktpersoner hos bank A tog anställning i bank C. Inget av våra företag 
har använt sig av ALMI.   
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5.3 Företagande 

I den teoretiska referensramen har vi skrivit om att de som befinner sig i karriären 
saknar tid för familj och vänner. Enligt teorin är det stor skillnad mellan att vara 
kvinnlig och manlig företagare. En kvinna har mer förväntningar på sig att lyckas med 
det hon tar sig an och att det finns vissa svårigheter med att ha ett tidskrävande jobb 
som företagande innebär och vara kvinna. 
 
Våra fyra respondentföretag är överens om att det tar mycket tid att vara företagare och 
att de försummar saker som vänner, fritid och familj men att företagande blir en livsstil. 
Det handlar om att samarbeta med sin familj och involvera dem i företaget på ett eller 
annat sätt eftersom företagandet är en så stor del i familjens vardag. Samtliga av våra 
företagare har haft en anställning innan de startade sina företag. Enbart en av dem kan 
tänka sig att bli anställd igen medan övriga kommer att fortsätta sitt företagande på ett 
eller annat sätt. Den ”frihet” som de anser vara förenat med företagande kostar för 
mycket att offra. 

5.4 Orsaker till varför kvinnor lånar mindre pengar än män  

I den teoretiska referensramen har vi skrivit att det som är avgörande för att kvinnor 
lånar mindre pengar än män när de startar företag är att de bland annat bedriver 
verksamhet i mindre lönsamma branscher och att de styrs mer av rådande värderingar 
och normer. 
 
Bank A, B och ALMI anser att kvinnorna är försiktigare av sig än männen och att 
kvinnorna tänkt igenom noga innan de bestämmer sig för att starta företag. När de 
startar sina företag lyckas de ofta bättre. Då kvinnorna kommer till banken eller ALMI 
har de förberett sig väl och tagit med underlag i form av kalkyler, budgetar och 
affärsstrategier. Bankerna och ALMI anser, med anledning av detta, att kvinnorna är 
förnuftigare än männen som oftast bara drar i gång sitt företag och kör så länge det går. 
Bank C avvek från detta och ansåg att det enda som skiljer mellan lånebehovet hos 
kvinnliga och manliga företagare är att de startar i skilda branscher.  
 
Det svar som vi fick från företagen, om att kvinnor lånar mindre pengar än män när de 
startar företag, skiljer sig något åt. Tre av företagen anser samma sak som bank A, B 
och ALMI och säger att kvinnor som startar företag är försiktigare än männen och att 
detta beror på att kvinnorna är räddare för att misslyckas. Kvinnor tänker mera på vad 
som skulle hända om företaget skulle gå i konkurs. Ett av företagen sade också att 
företagande är en manlig tradition som bidrar till att kvinnliga företagare blir 
försiktigare. Ett av företagen ansåg att orsaken till att kvinnor lånar mindre pengar än 
män inte på något sätt hänger ihop med personens kön utan snarare personligheten.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser och besvara vår 
forskningsfråga utifrån studiens resultat.  

6.1 Orsaker till varför kvinnor lånar mindre pengar än män 

Vi kan konstatera att samhället idag styrs i enlighet med manliga normer. Kvinnor styrs 
mer av rådande värderingar och normer än vad män gör och att kvinnor ofta saknar 
självsäkerhet vid kontakt med finansiärer. Trots att kvinnor ofta har mer unika 
affärsidéer och handlar efter ett annat mönster än män utgår de finansiella aktörerna från 
männen och att det är efter det könet som normen byggs. Kvinnor har även ett större 
motstånd till att ta risker för sitt företagande, detta eftersom de ofta kombinerar sitt 
företagande med ett stort ansvar för hem och familj.  
 
De kvinnliga respondenterna, som ingått i studien, ansåg att de tänker sig mer för innan 
de lånar och är mer rädda för att misslyckas med sitt företag än sina manliga kollegor. 
En av våra manliga respondenter ansåg att rådande värderingar och normer samt 
riskbenägenheten hör ihop med personligheten och inte med könstillhörigheten.  
 
En av våra informanter ansåg att det inte är något negativt i att ”vara försiktig eller 
mindre riskbenägen”. Han menade att: ”visst är kvinnor försiktigare än oss män men 
förnuftigare”. En annan av våra informanter ansåg att det enda som skiljer kvinnliga och 
manliga företagare åt är vilken bransch de verkar inom. 
 
Slutsats ett: De manliga normer som Nutek anser styr i samhället – styr även på lokal 
nivå det vill säga i Marks kommun. Vad Nutek anser om värderingar och 
risköverväganden stämmer in till 75 procent på vad våra intervjupersoner anser om 
skillnaden mellan manliga och kvinnliga företagare. 

6.2 Företagande ur ett tidsperspektiv 

Vi skrev i den teoretiska referensramen om att det finns rådande uppfattningar om att 
företagare saknar tillräckligt med tid för familjen. 
 
Våra fyra företagare är samstämmiga i sina åsikter om hur det är att vara företagare. 
Samtliga av dem har haft en anställning innan de blev egenföretagare och tre av dem är 
uppvuxna i ”företagarfamiljer” det vill säga företagare finns sedan tidigare generationer. 
Därmed framhåller de att de visste vad de gav sig in på när de valde att bli företagare 
och att de inte saknar livet som anställda i den omfattningen att de skulle lägga ner sin 
verksamhet och bli det igen. Det är en stor frihet med att vara företagare och samtliga av 
dem är överens om att fördelarna överväger nackdelarna. Samtliga är överens om att det 
är jobbigt med att känna ansvarstagandet för sitt företag och alla anser att de inte har 
den tid till förfogande för familj, vänner och fritid som de skulle önska. 
 
Slutsats två: De rådande uppfattningar om att företagare saknar tillräckligt med tid för 
familjen är uppfattningar som vi kan konstatera förekommer hos de fyra företagare i 
Marks kommun som vi intervjuat. 
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6.3 Företagande ur ett genusperspektiv 

I vår problemdiskussion har vi skrivit att Sverige fram till hösten år 2006 leddes av en 
socialdemokratisk regering. Efter riksdagsvalet förändrades detta och den borgerliga 
alliansen tog över makten. De aviserade i sin budgetproposition, under hösten år 2007, 
en satsning på 100 miljoner kronor för att främja kvinnligt företagande samt öka 
kunskap och forskning inom detta område. Organisationerna Svenskt Näringsliv och 
Företagarna har efter denna bugetproposition publicerat två rapporter som tyder på att 
det inte har hänt så mycket sedan propositionen lades. 
 
Slutsats tre: Vår slutsats av detta är att den satsning som den borgerliga alliansen 
vidtagit ännu inte givit resultat. Kvinnliga företagare har inte blivit fler och 
förhållandena är desamma som de var innan – företagande är fortfarande inte ett 
jämställt område. 

6.4 Företagande på lika villkor 

Vi har haft ett genusperspektiv i denna uppsats och både inledningsvis och i vår 
teoretiska referensram har vi refererat till tidigare forskning inom företagande på lika 
villkor. Vi har tolkat den tidigare forskningen som att kvinnor och män inte bedriver 
företag på lika villkor. Olika författare i vår teoretiska referensram menar att samhället 
har olika förväntningar på kvinnor och män. Enligt forskningen har männen enklare för 
att få lån beviljade och är fler till antalet som driver eget företag. Kvinnorna har svårare 
för att få lån beviljade och av olika orsaker är det färre kvinnor som väljer att bli 
företagare.   
 
Slutsats fyra: Eftersom kvinnor har helt andra förväntningar på sig från samhället är det 
är svårare för dem att vara företagare än män. De kvinnliga företagare som ingått i vår 
studie har inte lånat mindre pengar än männen utan där har båda könen lånat i samma 
utsträckning. Kvinnorna har dock fått kämpa med att övertygande redogöra för sina 
affärsidéer för företagsrådgivarna på banken. 
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7. Kommentarer 

I detta kapitel ger vi våra kommentarer till undersökningen.  

7.1 Vad vi tycker 

Vi instämmer inte i påståendet att kvinnor lånar mindre pengar än män när de startar 
företag. Mängden kapital som lånas när ett företag startas anser vi inte vara förknippat 
med kön. Vi anser att viljan till att låna pengar är förknippat med personligheten och 
inte med könstillhörigheten. Vi anser att kvinnor som väljer att bli företagare har helt 
andra ”hinder att besegra” än männen. Enligt oss uppfostras en kvinna med samhällets 
värderingar om att hon inte ska åta sig ett tidskrävande jobb eftersom hon förväntas ha 
det primära ansvaret för familjen. Att ha ett tidskrävande arbete eller oregelbundna 
arbetstider passar sällan ihop med till exempel dagistider. Vi har svårt att se oss själva 
som företagare först och främst eftersom vi känner att det skulle begränsa oss från att 
umgås med vänner och familj. Sedan känner vi även att det krävs ofta mycket hårt 
arbete för att lyckas med sitt företag – och ingen vill väl känna sig misslyckad? Visst 
har en företagare helt och hållet friheten att till exempel bestämma över sina arbetstider 
men vi anser att den friheten har sitt pris. Det priset är vi inte beredda att betala. 

7.2 Vad vi observerat 

• Under våra besök på bankkontoren observerade vi att på de informationstavlor om 
vilken personal som arbetar på företagsavdelningen fanns ett fåtal kvinnliga 
företagsrådgivare. Dessutom observerade vi att det var sparsamt med manliga 
bankkassörskor. Vår intervjuperson på ALMI berättade att av kontorets sju 
medarbetare (fyra män och tre kvinnor) arbetar kvinnorna inom områdena 
administration och innovation och männen inom områdena finansiering och 
affärsutveckling. 

 

• Vi observerade att de företagare som valde att ställa upp i vår studie verkade 
stressade och hade mycket runt omkring sig. Detta har givit oss en viss uppfattning 
om hur livet som företagare kan vara.  

7.3 Vad vi är tacksamma för och kritiska mot 

• Vi är tacksamma till de fyra företagare som tog sig tid att ställa upp för en intervju. 
Företrädarna hade ett trevligt bemötande och var engagerade i våra frågor och vi 
upplever att de svarade uppriktigt och att de utgick ifrån sig själva. 

 

• Vi är tacksamma för att bankerna och ALMI ville ta emot oss och ställa upp för en 
intervju 

 

• Vi är kritiska till de företagare som vi inte kom i kontakt med. De har inte besvarat 
våra mail eller lämnade telefonmeddelanden. Oavsett om de är intresserade eller inte 
av att ställa upp eller inte anser sig ha tid, så tycker vi att de åtminstone borde ha 
återkommit till oss och meddelat detta. Vi undrar hur de kommer i kontakt med sina 
kunder om de inte går att nå på något av de sätt som de hänvisar till på sina 
hemsidor (telefon, mobil och mail).  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under uppsatsens gång läst en del rapporter och artiklar som innehållit 
information om andra områden inom företagsekonomi. Områden som till viss del faller 
utanför vår problemformulering. Det är dock av intresse att andra studenter fortsätter 
forska inom dessa områden.  
 
På webbsidan för Svenskt Näringsliv läste vi i en artikel om att entreprenörskap är ett 
ämne som organisationen vill införa på schemat för gymnasieelever. Vi frågade våra 
respondenter (som är födda mellan 1940- och 1970-talet) vad de tyckte om detta och 
samtliga ansåg det positivt eftersom det behövs fler unga företagare. Det finns en 
organisation som heter ”Ung företagsamhet” och våra förslag till fortsatt forskning är: 
 
• Lyckas unga företagare bättre än äldre företagare?  
 
• Hur ser gymnasieelever alternativt de som bedriver företag genom ung 

företagsamhet på livet som egenföretagare? 
 
Ingen av de företagare som vi intervjuat har använt sig av ALMI: s tjänster, så vilka 
företagare använder sig då av ALMI som långivare när de startar upp sitt företag. Vi 
anser att det finns utrymme för fortsatt forskning om detta. ALMI är en relativt ung 
organisation. Riksdagen beslutade 1994 att ALMI skulle bildas för att främja 
utvecklingen av mindre företag.  
 
• Vilka företagare använder sig av ALMI som långivare när de startar upp sitt 

företag?  
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Bilaga 1 Marks kommun 

I södra delen av Västergötland ligger Marks kommun.  
 
Antalet invånare i kommunen 31 december, 2007 var 33 729 stycken och den totala 
ytan av kommunen är 1018 kvadratkilometer.  
 
Marks kommun bildades år 1971 genom sammanslagning av köpingarna Kinna och 
Skene samt landskommunerna Örby, Fritsla, Svansjö, Sätila, Horred och Västra Mark.  
 
I kommunen finns ett flertal små och medelstora orter, den största orten är Kinna där 
cirka 7000 personer bor.  
 
I Marks kommun finns en entreprenörsanda med många småföretag inom olika 
branscher. Ett flertal av företagen är experter på inredning och i kommunen finns de 
stora textilföretagen och flera möbelfabriker. Det finns även företag inom kemi-, 
elektronik- och förpackningsindustri.  
 
Marks kommun har som mål att ha en allsidig bostads- och arbetsmarknad i alla 
kommundelar och att närservicen ska bevaras och om möjligt utvecklas. Kommunen 
vill främja till att bevara den levande landsbygden genom att ge mindre orter möjlighet 
till utbyggnad.  
 
Källa: www.mark.se (hämtad 2008-04-10) 



 

Bilaga 2 ALMI Företagspartner 

Efter ett riksdagsbeslut år 1994 bildades ALMI som en ny organisation med 
grunduppdraget att främja utvecklingen av mindre företag. ALMI är kanalen för 
näringspolitiska insatser och verkar för att främja tillväxten i näringslivet. 
 
Före år 1994 fanns utvecklingsfonder som var uppdelade länsvis och drevs i form av 
stiftelser men dessa ombildades, år 1994, till aktiebolag som blev regionala 
utvecklingsbolag i en koncern där staten äger moderbolaget.  
 
Staten äger 51 procent av moderbolaget och övriga ägare är landstingen, regionala 
styrelseorgan och kommunala samverkansorgan. I dotterbolagens styrelser sitter 
politiker och regionala näringslivsrepresentanter. Det är i dotterbolagen som den 
operativa verksamheten bedriva och moderbolaget (Staten) har till uppgift att leda, 
samordna samt utveckla produkterna och verksamheten. 
 
Kreditverksamheten inom ALMI är självfinansierande och den löpande verksamheten 
och driften finansieras genom årliga anslag från ägarna.  
 
Runt om i Sverige finns 21 stycken ALMI-kontor. 
 
Källa: www.almi.se (hämtad 2008-04-10) 



 

Bilaga 3 Intervjufrågor till informanterna 

1. Vad får en person som vill/ska starta ett företag låna pengar till? 

2. Vad får en person som vill/ska starta ett företag INTE låna pengar till? 

3. Vad tittar Ni på när en person vill låna pengar? 

– Ex. ålder, utbildning, kön, personlighet, erfarenhet osv. 

4. Vad anser Ni om påståendet att ”kvinnor skulle låna mindre pengar än män då de 

startar ett företag”. 

  



 

Bilaga 4 Intervjufrågor till respondenterna 

1. Hade Du pengar när du startade företaget eller lånade Du? 

2. a) Om Du hade pengar, hade Du sparat/jobbat ihop dessa? 

b) Om Du lånade, vad lånade Du till? 

3. Vad anser Du att banken tittade på? 

4. Hur är det att vara företagare? 

– Är det något du avstår ifrån? Till exempel fritidsintressen  

5. Tror Du att kvinnor/män lånar olika mycket pengar vid företagsstarten? 

– Vid Ja: Vad beror detta på tror du? 

– Vid Nej: Varför inte? 

 



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som 
vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav 
på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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