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Abstract 
A business owner describes as an individual that identifies new business opportunities and 
turn them into new business activities. The establishment phase is where the business owner 
starts the business and see if the business idea works. The business owner also identifies the 
market and produces products and services during this phase. The establishment phase 
involves a high risk because it arises unexpected activities that the business owner need to 
handle, to be able to survive the phase. Personal attitudes, control and social norms affect an 
individual's driving force to start a business. A business owner often starts a business to be 
able to control their own time and also to be able to implement business ideas. Female 
business owners are often considered leaving their employment because lack of job 
satisfaction and therefore choose to start a new business. Something that often affect female 
business owners experience during the establishment phase are networks, family situations 
and attitudes from both yourself and society. The purpose of this study is to generate an 
understanding of how the establishment phase perceives by female business owners in 
Sweden. 
  
This study had used a qualitative method with an inductive approach. Female business owners 
have been interviewed through unstructured interviews. The material that had been collected 
during the interviews, resulted in stories by female business owners. Criteria to choose 
respondents have been created to make sure that the study only includes relevant information 
for the purpose and research question. It was required that the respondents were a female 
business owner in Sweden. It was also required that they have survived the establishment 
phase and founder of the business in which they operate.  
  
The business owners’ stories, resulted in information that it is important to be energetic and 
actionable as a business owner and also believe in the business idea. The establishment phase 
involves a high risk, but the respondents think that it is important to dare to take a risk to be 
able to reach success. The respondents also think that a good self-esteem and a good 
self-awareness are two important characteristics to become a successful business owner. The 
respondents did perceive experiences during the establishment phase, similar but also 
different. One of the business owners, described the establishment phase divided into two 
different periods. The first period of the establishment phase was perceived as fun and 
exciting. The second period consisted of doubts about the own ability and also a worse 
self-esteem. The respondents did also explain financial uncertainty as a experienced because 
of that the business income is not certain during the establishment phase. Networking was a 
positive experience because it has been giving the business owners good relationships, new 
ideas and also a marketing tool. It has also resulted in new potential employees, business 
partners and customers. The female business owners described that the feeling of security 
have made the establishment phase easier and therefore they describe this feeling as 
important. 

Keywords: female business owners, experiences, the establishment phase and Sweden. 
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Sammanfattning 
En företagare beskrivs som en individ, som identifierar nya affärsmöjligheter och därefter 
utvecklar dessa till nya affärsdrivande verksamheter. Etableringsfasen är den fas där 
företagaren sätter igång verksamheten och prövar affärsidéen. Under denna fas skapas även 
produkter och tjänster samt att marknader identifieras. Etableringsfasen förknippas ofta med 
hög risk, då det uppkommer oväntade händelser som företagaren behöver hantera, för att 
kunna överleva etableringsfasen. Personliga attityder, kontroll och samhälleliga normer 
påverkar en individs drivkraft till att starta en verksamhet. En företagare startar ofta en 
verksamhet för att kunna styra sin tid mer, men också för att kunna förverkliga företagsidéer. 
Kvinnliga företagare anses ofta lämna deras anställningar på grund av bristande 
arbetstillfredsställelse och väljer därför att etablera en ny verksamhet. Nätverk, 
familjesituationer samt egna och omgivningens attityder, är ofta något som påverkar 
kvinnliga företagares upplevelser under etableringsfasen. Denna studie syftar till att generera 
förståelse för hur etableringsfasen upplevs av kvinnliga företagare i Sverige. 
  
Utifrån en kvalitativ metod och en induktiv ansats, har kvinnliga företagare intervjuats via 
ostrukturerade intervjuer. Materialet som samlades in under intervjuerna har varit 
utgångspunkten för denna studie och resulterat i kvinnliga företagares berättelser. För att 
kunna säkerställa att studien erhåller relevant material för att besvara studiens forskningsfråga 
och syfte, har urvalskriterier skapats. Det krävdes att respondenterna skulle vara kvinnliga 
företagare i Sverige samt överlevt etableringsfasen och grundat verksamheten som de är 
verksamma i. 
  
Via företagarnas berättelser framkom det att respondenterna ansåg att det är viktigt att ha ett 
driv, vara handlingskraftig samt tro på sin affärsidéidé.  Etableringsfasen är en riskfylld fas, 
men respondenterna anser ändå att det är viktigt att våga ta en risk för att lyckas. En god 
självkänsla och en god självkännedom, anser respondenterna som två viktiga egenskaper för 
att kunna bli en framgångsrik företagare. Respondenterna delade uppfattning om många 
upplevelser under etableringsfasen, men det fanns också upplevelser som skiljer sig mellan 
respondenterna. En av de kvinnliga företagarna beskrev att etableringsfasen var uppdelad i 
två olika perioder. Den första perioden av etableringsfasen upplevdes rolig och spännande. 
Upplevelserna under den andra perioden utav etableringsfasen ansågs bestå utav mer tvivel på 
den egna förmågan samt en sämre självkänsla. Respondenterna delgav också upplevelser 
såsom finansiell osäkerhet, då företagets intäkter i etableringsfasen inte var helt säkrade. 
Nätverkande var en positiv upplevelse under etableringsfasen, eftersom det bidrog till goda 
relationer, nya idéer samt ett marknadsföringsverktyg. Nätverkandet bidrog också till 
relationsskapande med nya potentiella anställda, affärspartners och kunder. De kvinnliga 
företagarna beskriver att känslan av trygghet har underlättat etableringsfasen och det är en 
känsla som de beskriver har varit viktig.  
 
Nyckelord: kvinnliga företagare, upplevelser, etableringsfasen och Sverige. 
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1.0 Inledning 
Inledningen innefattar en bakgrundsdiskussion där forskningsämnet presenteras och 
problematiseras. Bakgrundsdiskussionen avslutas med en motivering kring forskningsämnets 
betydelse och vikten av att det beforskas.  
 
1.1 Bakgrundsdiskussion 
Den huvudsakliga utgångspunkten för studien är att erhålla kvinnliga företagares upplevelser 
av etableringsfasen. Landström (2005) beskriver en företagare likt en individ som etablerar 
nya företagsverksamheter och identifierar nya affärsmöjligheter. Landström och Löwegren 
(2009) är eniga och menar att då en företagare har etablerat en ny verksamhet sker en 
företagsetablering vilket beskrivs som en igångsättning av en ny affärsdrivande verksamhet. 
Klofsten (2002) menar att etableringsfasen är den del av företagsstarten där affärsidén prövas 
och utvecklas, produkter och tjänster utformas, rekrytering görs och marknaden identifieras. 
Lindholm Dahlstrand (2004) är enig och tillägger att det är vid denna fas som 
marknadsfunktionen utvecklas och verksamhetens försäljning organiseras.  
 
Lindholm Dahlstrand  (2004) anser att vid etableringsfasen gör företaget sina första och en av 
de största investeringarna, vilket kräver ett stort kapital. I denna fas introduceras företaget på 
marknaden och behöver därmed skapa en kundkrets, som ofta är tidskrävande och kostsam. 
De marknadskontakter som skapas under etableringsfasen kommer att vara viktiga för 
företagets utveckling ( Lindholm Dahlstrand , 2004). Klofsten (2002)  menar att redan i ett 
tidigt skede behöver företaget uppnå en stabil affärsplattform, vilket innebär att företaget har 
nått ett tillstånd där de minskat sin sårbarhet. Det finns två grundvillkor för att uppnå en stabil 
affärsplattform för verksamheten, där det första är att säkerställa ett resursflöde in i 
verksamheten. Detta innebär att det finns en definierad marknad samt relationer till kunder 
och andra externa parter som är i tillräckligt god kvalitet för att säkerställa företagets 
resurstillgång. Det andra villkoret är att verksamheten effektivt utnyttjar dessa resurser vilket 
innebär att det finns drivkraft och kompetens hos företagaren samt att det skall finnas en 
fungerande organisationsstruktur. Resurser är en central del under etableringsfasen då 
utnyttjande och mobilisering av resurser är grunden för tillväxten av ett nystartat företag. Det 
är ett problematiskt moment i ett företags utveckling att erhålla och utnyttja rätt resurser och 
det är ofta i detta moment där det brister och företag misslyckas med att förverkliga sin 
affärsidé (Klofsten, 2002). 
 
Klofsten (2002) menar att etableringsfasen förknippas med en hög risk då det är vanligt att 
företag går i konkurs eller läggs ner de första åren. År 2013 var det enbart ett utav tre företag 
som överlevde etableringsfasen (Tillväxtanalys, 2013). Khan, Tang och Josbi (2014) anser att 
etableringsfasen innehåller oväntade händelser och därav behöver företagare engagemang, 
tydlig strategi och målsättning med verksamheten för att kunna förhindra och motverka 
eventuella problem (Khan, Tang och Josbi, 2014).  
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Näsman (2000) anser att nätverk, familjesituationer samt attityder i omvärlden har en stor 
påverkan på kvinnors upplevelser under etableringsfasen. Uhlander (2003) tillägger att 
kvinnors förväntningar på deras egna roll kan komma att påverka hur samhället bemöter och 
hanterar dem.  Holmqvist (2008) är enig och menar att det oftast är egna samt andras attityder 
som hindrar kvinnliga företagare att etablera en verksamhet. Bandura (2004) menar att 
individens hantering av dessa attityder påverkas ofta av individens självförmåga. Holland och 
Garrett (2015) anser att det krävs en viss grad av ihärdighet och drivkraft för att kunna stå 
emot dessa attityder.  
 
Iglesias-Sánchez, Jambrino-Maldonado, Velasco och Kokash (2016) anser att drivkraften att 
vilja starta ett företag kommer från personliga attityder, ökad kontroll samt samhälleliga 
normer. Drivkraften bakom att vilja bli företagare och starta eget är ofta strävan efter 
självständighet och frihet, men även få möjlighet att förverkliga sina idéer. Ett annat skäl till 
att vilja bli företagare är möjligheten att disponera och bestämma över sin egen tid och ta 
hänsyn till familjens behov (Iglesias-Sánchez, Jambrino-Maldonado, Velasco och Kokash, 
2016) . Fölster (2000) beskriver att det också är vanligt att brist på arbetstillfredsställelse 
resulterar i att kvinnor lämnar sin ordinarie arbetsplats och blir företagare. 
 
Forskningsområdet kring kvinnliga företagares upplevelse av etableringsfasen i Sverige, är 
delvis outforskat. Det anses därför vara av intresse att undersöka upplevelser  av 
etableringsfasen hos kvinnor som är företagare i Sverige.  Detta för att skapa förståelse för hur 
kvinnliga företagare har tagit sig igenom etableringsfasen och därmed etablerat sin 
affärsdrivande verksamhet på marknaden.  
 

1.2 Problemformulering 
- Hur upplever kvinnliga företagare etableringsfasen av deras affärsdrivande verksamhet? 
 
1.3 Syfte 
Studien syftar till att generera förståelse för hur etableringsfasen upplevs av kvinnliga 
företagare i Sverige. 
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1.4 Disposition 
Nedan presenteras en figur kring hur studien är disponerad och vad respektive kapitel 
innefattar.  

 
 Figur 1, Beskrivning av studiens disposition. 
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2.0 Metod 
Nedan kommer forskningsprocessen att redovisas, med argumentation för de metodologiska 
ställningstaganden som gjorts. Kapitlet kommer beröra undersökningsmetod, 
materialinsamling, urval, tolkning av material samt etiska överväganden.  
 
2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
Forskningen har använt en kvalitativ metod, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt med ett tolkningsinriktat synsätt. Den kvalitativa metoden skall 
skapa en förståelse för deltagarnas upplevelser av den sociala verkligheten som de ingår i, 
därför anses metoden adekvat för forskningen. Utifrån forskningens syfte, har därefter 
ontologiska och epistemologiska ställningstaganden utformats.  
 
Ontologin förklarar antaganden om hur världen är uppbyggd och denna forskning har grundat 
sig i det ontologiska perspektivet, konstruktionism (Bryman och Bell, 2013; Kvale och 
Brinkman, 2014).  Det konstruktionistiska perspektivet tar sin utgångspunkt ur en kvalitativ 
forskningsstrategi och antar att världen kontinuerligt konstrueras av sociala aktörer. Världen 
skapas därför genom socialt samspel som ständigt förändras och blir därmed aldrig statisk 
(Bryman och Bell, 2013; Kvale och Brinkman, 2014). Perspektivet tar samma utgångspunkt 
som forskningens syfte då respondenternas etableringsfas betraktas som konstruktioner 
baserade på upplevelser. Etableringsfasen förändras ständigt eftersom den bygger på 
handlingar och uppfattningar hos varje individ. Det konstruktionistiska perspektivet kommer 
vara genomgående i forskningen för att skapa en förståelse för respondenternas upplevelse av 
deras socialt konstruerade verklighet. 
 
Bryman och Bell (2013) samt Kvale och Brinkman (2014) förklarar begreppet epistemologi 
som ett antagande om vad som är godtagbar kunskap och vad kunskap egentligen är. 
Forskningen har tagit sin utgångspunkt ur det epistemologiska perspektivet, hermeneutik. Det 
hermeneutiska perspektivet tar sin utgångspunkt ur en kvalitativ metod och vid detta 
perspektiv baseras kunskapsuppfattning på förståelse och tolkning av sociala aktörers 
beteenden. Bryman och Bell (2013) samt Kvale och Brinkman (2014) menar att 
hermeneutiken antar att individer uppfattar den sociala verkligheten olika och därför ser den 
inte lika ut för alla. Det hermeneutiska perspektivet anses adekvat, då denna forskning vidtar 
en kvalitativ metod samt har ett syfte som innefattar att skapa en förståelse för kvinnliga 
företagares upplevelser. 
 
2.2 Tillvägagångssätt för materialinsamling 
Tillvägagångssättet för insamlingen av material har baserats på en induktiv ansats. Bryman 
och Bell (2013) beskriver att en induktiv ansats grundar sig i den empiriska insamlingen och 
därefter formas teoretiskt material, detta skiljer sig från den deduktiva ansatsen som utgår från 
en teoretisk referensram (Bryman och Bell, 2013). Graneheim och Lundman (2004) är eniga 
och menar att en induktiv ansats behandlar relationen mellan det empiriska materialet och 
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påståenden som samlats in och därefter mynnar ut i teoretiskt material (Graneheim och 
Lundman, 2004). Den induktiva ansatsen anses vara relevant för denna studie då den sociala 
verkligheten tolkas utifrån upplevelser hos kvinnliga företagare. Om fallet hade varit en 
deduktiv ansats, där teorin samlats in före empirin, hade detta inneburit en begränsning av 
studiens  empiriinsamling. För att inte låta det teoretiska materialet styra respondenternas 
uppfattning, anses en induktiv ansats adekvat för studien, då intentionen är att 
respondenternas upplevelser skall styra den teoretiska materialinsamlingen. 
 
2.3 Insamling av material till företagarnas berättelser 
Insamling av empiriskt material utgår från ostrukturerade intervjuer, som genomfördes genom 
ett målstyrt- och snöbollsurval, varav sju kvinnliga företagare ligger till grund för den 
empiriska ramen. Studiens empiriska kapitel kommer benämnas som “företagarnas 
berättelser” då varje intervju kommer ha ett enskilt kapitel för att fånga företagarnas 
berättelser. Intentionen med intervjuerna är att samla in primärdata genom att ge 
respondenterna möjlighet att fritt associera och delge upplevelser av etableringsfasen.  
 
2.3.1 Urval 
Intentionen för denna studie är att erhålla material där de kvinnliga respondenterna delger hur 
dem upplever etableringsfasen för att kunna skapa en förståelse kring detta. Vid en kvalitativ 
forskning kan målstyrt urval användas vid insamlingen av empiriskt material, menar Bryman 
och Bell (2013). Målstyrt urval innebär att forskaren strategiskt väljer ut de individer som 
skall medverka i forskningen (Bryman och Bell, 2013). Målstyrt urval har därav ansetts vara 
en relevant insamlingsmetod av företagarnas berättelser, för att kunna uppfylla studiens syfte. 
Valet av respondenter är baserade på forskarnas nyfikenhet och intresse i dessa kvinnliga 
företagare som medverkar i studien. Kriteriet för urvalet har varit kvinnliga företagare som är 
grundare till den verksamhet som de är verksamma i, men även att de skall ha överlevt 
etableringsfasen. Under studiens gång tillkom även andra respondenter genom snöbollsurval 
vilket enligt Denscombe (2009) beskrivs som en form av bekvämlighetsurval där en 
respondent har hänvisat till ytterligare personer att intervjua. För studien innebar det att en av 
respondenterna rekommenderade två ytterligare respondenter som befann sig inom ramen för 
urvalets kriterier. Dessa båda personerna ansågs relevanta för studien och kontaktades därför 
med en förfrågan om att medverka i studien (Denscombe, 2009). 
 
För att kunna skapa en förståelse för fenomenet var forskningens intention att samla in ett 
djupgående material kring företagarnas upplevelser och därav har ett mindre antal 
respondenter använts under studien. Under studien har nio kvinnliga företagare, som 
uppfyllde urvalskriterierna, tillfrågats om att delta i studien, varav sju respondenter valde att 
medverka. Då företag har haft flera kvinnliga delägare som varit grundare har samtliga 
tillfrågats om att delta i studien. Respondenterna har kontaktats via telefon för en beskrivning 
av forskningssyftet, där dem har tagit ställning till sin medverkan i studien. Efter ett 
accepterande från respondenten har intervjun utförts på en plats där respondenten känt sig 
bekväm och inte blivit distraherad under intervjuns gång. Intervjun avslutades då samtalet 
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mellan forskaren och respondenten nådde en mättnad, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 
innebär att respondenten inte kunnat delge mer ny information till forskningen.  
 
2.3.2 Primärdata 
Forskningen har använt sig av primärdata, vilket Ghauri och Grønhaug (2005) förklarar som 
forskarnas egna insamlade material. Forskningens primärdata innehåller information som är 
anpassat efter problemformuleringen för att besvara forskningens syfte. Studiens 
materialanskaffning har därför inhämtats hos ursprungskällan, som i detta fallet är kvinnliga 
företagare i Sverige. Primärdatan till denna studien baseras på sex intervjuer, varav en 
intervju var en gruppintervju där två respondenter deltog. Totalt sju kvinnliga respondenter 
har delgett information om hur de upplever etableringsfasen i deras affärsdrivande 
verksamhet.  Studien har varit beroende utav respondenternas medverkan för att kunna erhålla 
material till att besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte, detta nämner Ghauri och 
Grønhaug (2005) som en nackdel med primärdata.  

 
2.3.3 Ostrukturerade intervjuer  
Forskningen har grundat sig i ostrukturerade intervjuer, vilket Bryman och Bell (2013) samt 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver som en metod för att samla in empiriskt material vid en 
kvalitativ forskning. Utifrån syftet med forskningen anses ostrukturerade intervjuer vara en 
relevant insamlingsmetod, då intentionen var att respondenterna skall få associera fritt under 
samtalet och beskriva deras sociala verklighet. En ostrukturerad intervju är utformad likt ett 
samtal. Forskaren reagerar enbart på de aspekter som behöver en följdfråga och därav har 
intervjun ingen fast struktur eller förutbestämda formulerade frågor. En forskare som håller i 
en ostrukturerad intervju skall inte avbryta respondenten eller gå in i en argumentation utan 
fokusera på att lyssna på det som respondenten delger (Bryman och Bell, 2013; Kvale och 
Brinkman, 2014). Intentionen med att använda ostrukturerade intervjuer för den här studien 
var att skapa en förståelse för hur respondenten upplevt den sociala verkligheten, utan att 
styra respondenten i dess upplevelse av etableringsfasen. Det har varit av betydelse att 
respondenterna får associera fritt och beskriva deras upplevelser av etableringsprocessen i 
deras företag. En av intervjuerna var en gruppintervju som genomfördes enligt samma princip 
som resterande intervjuer. Anledningen till att en gruppintervju genomfördes var att 
grundarna har startat företaget tillsammans samt att båda grundarna uppfyller urvalets 
kriterier. Det finns en medvetenhet kring att respondenterna kan har påverkat varandras svar. 
Frågorna som ställdes under gruppintervjun var däremot personligt riktade för att få fram 
personliga upplevelser istället för gemensamma. 
 
Studien innefattar bakgrundsfakta om respondenterna för att kunna ta hänsyn till företagarnas 
erfarenheter och bakgrund. Detta för att lättare skapa en förståelse för respondenternas 
upplevelser utav etableringsfasen. Bryman och Bell (2013) styrker att bakgrundsfakta medför 
att svaren bildar ett sammanhang, därför har det ansetts vara relevant för studien. Samtliga 
intervjuer har genomförts med bandspelare för att enklare kunna sammanställa materialet. För 
att visa hänsyn gentemot respondenterna har de tillfrågats om inspelning. Detta tekniska 
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hjälpmedel har ansetts vara användbart för studien, för att kunna avspegla respondenternas 
egna ordalag och minimera risken att gå miste om uttryck och fraser från respondenterna.  
 
Samtliga intervjuer har inletts med frågeställningen “Hur upplever/upplevde du 
etableringsfasen av ditt företag?”. Respondenterna ges möjligheten att fritt tolka denna fråga 
utefter deras värderingar och erfarenheter för att kunna uppfylla studiens syfte. Forskarna 
reagerade enbart på viktiga aspekter där följdfrågor tillkom efterhand som samtalet fortgick. 
Följande följdfrågor har ställts till respondenterna under samtliga intervjuer: 

- Vad gjorde att du startade ditt företag? 
- Vilka egenskaper är viktiga under etableringsfasen?  
- Vad tyckte du var kul och spännande under etableringsfasen? 
- Stötte du på några problem? 
- Jobbade du för att förebygga risker? 
- Vilka råd skulle du ge till kvinnor som vill starta eget? 

 
Samtliga intervjuer har genomförts hos de kvinnliga företagarnas respektive företag eller 
lokal, detta för att underlätta för respondenterna. Tidsåtgången för samtliga sex intervjuer har 
varit 45 minuter och det är ingen av respondenterna som har avbrutit tidigare än önskat. 
Tillvägagångssättet vid de ostrukturerade intervjuerna har varit att samtliga tre forskare har 
varit närvarande. Uppgifter har fördelats bland forskarna för att förenkla intervjuns upplägg. 
En forskare har fokuserat på att lyssna och ta in respondentens svar. Den andre forskarens 
fokus, var att kontrollera att inspelningen fungerade samt var uppmärksam på speciella 
betoningar av ord och uttryck. Den tredje forskaren har fokuserat på följdfrågor och var den 
forskare som deltog mest i samtalet. 
 
2.3.4 Telefonintervju 
Telefonintervju har använts som ett tillvägagångssätt vid en av de ostrukturerade intervjuerna, 
då en respondent inte hade möjlighet för ett personligt möte, på grund av arbetsbelastning. 
Bryman och Bell (2013) nämner telefonintervju som ett alternativt tillvägagångssätt för en 
intervju, vilket kan vara användbart i de fall där respondenten är svår att får tag i. En viktig 
aspekt, är att det över telefon inte kan förmedlas kroppsspråk för att se hur respondenten 
reagera på vissa frågor. Det finns ett visst intresse för intervjuaren att kunna tolka gester och 
minnesspel för att kunna registrera förvirring, obehag och svårigheter enligt Bryman och Bell 
(2013). Som forskare togs ett aktivt val av att genomföra telefonintervjun, med tanke på att 
respondenten bedömdes som en intressant kvinnlig företagare för studien, vilket övervägde de 
brister som en telefonintervju kan föra med sig. Det finns en medvetenhet kring att intervjun 
går miste om kroppsspråket, men det vägdes upp genom att respondenten var tydlig i sina 
förklaringar, betonade ord samt talade på ett inlevelserikt sätt. Telefonintervjun genomfördes 
enligt samma principer som övriga ostrukturerade intervjuer. 
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2.4 Reflexivitet 
Reflexivitet innefattar problematiken med forskarens förståelse och tolkning, vilket är en 
väsentlig del för studien. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att reflexivitet handlar om 
att forskaren är en del av den sociala verkligheten, där det är viktigt att ha en 
självmedvetenhet under mötet med forskningsobjektet. Alvesson (2011) förklarar att det finns 
olika sätt att tolka och förstå något. Reflexivitet benämner Alvesson och Sköldberg (2008) 
som att vara medveten om sitt egna medvetande samt att vara självkritisk inför rollen som 
forskare. Reflexivitet bygger på premisserna kring forskarens språkanvändande, tänkande och 
observerande. Det handlar om forskarens paradigmatiska och kollektiva inslag samt de 
personliga bagaget och egenheter (Alvesson och Sköldberg, 2008). Alvesson (2011) beskriver 
också att reflexivitet kan användas i en annan mening och då ligger tonvikten mer på 
intervjusituationen, intervjupersonen samt de producerade berättelserna istället för 
intervjuaren. Resultatet av intervjun är central och viktig men Alvesson (2011) menar på att 
det inte är det enda väsentliga, utan att också lägga tonvikten på detaljerna i texten. 
 
Det har funnits en medvetenhet kring att egna tolkningar kan ha färgat studien under 
forskningens process. Det har funnits en beaktning kring att tidigare upplevelser och 
erfarenheter kan ha  format det vi hört under intervjuerna. Det har även funnits en 
medvetenhet kring att det inte går att helt vara objektiv i sitt skrivande. Detta på grund av att 
vi som forskare i skrivprocessen inte enbart varit observatörer utan även agerat som aktörer. 
Samtligare forskare i studien har haft egna föreställningar och tankar som kan ha påverkat det 
insamlade materialet. Däremot har forskarnas medvetenhet medfört att företagarnas 
berättelser har sammanställts på ett självkritisk sätt för att spegla respondenternas upplevelser. 
Tanken med studien är att förmedla respondenternas aspekter enligt deras egna ordalag med 
citering för att minimera egna tolkningar.  
 
2.5 Transkribering 
För att lyckas med att framställa respondenternas egna uttryck har en bandspelare använts för 
att därefter kunna transkribera materialet. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) 
innebär transkribering att skriva ner det som sagts under intervjun med text. Vid 
transkribering är det av intresse att använda en bandspelare för att se till hur respondenten sa 
olika meningar och fraser, då det har en inverkan på hur materialet tolkas. Transkribera 
material från intervjuer är tidskrävande då det skrivna materialet behöver ge en indikation på 
hur tonen var när respondenten talade (Saunders, Lewis och Thornhill, 2008). 
Transkriberingen utfördes direkt efter varje intervju på grund av att inspelningen inte skulle 
blandas ihop med andra inspelningar samt associeras med annat material. Vid 
transkriberingen har allt material som delgetts under intervjun skrivits ned i ett enskilt 
dokument, med alla verbala uttryck och ord. Materialet har därefter kontrollerats och jämförts 
med det inspelade materialet upprepade gånger för att säkerställa att materialet har framställts 
på ett korrekt sätt. Kapitlet med företagarnas berättelser har utformats med stycken, där 
forskarna förklarar tolkningen av respondentens upplevelse i löpande text, som därefter 
kopplats till ett citat där respondenten styrker och förklarar upplevelsen. Citaten har skrivits 
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utefter respondenternas egna ordalag men med en visst korrigering av ord som exempelvis 
“typ” och “ehh”, eftersom dessa ord inte anses beskriva respondenternas upplevelser. Citaten 
uppmärksammas genom indragningar i texten. Då citatet innehåller `[...]´ indikerar det att 
citatet fortsätter, men att det inte anses relevant för studien och har därför uteslutits. För att 
indikera när respondenten lägger vikt vid speciella begrepp eller ord, är dessa fetstilade i 
citaten.  När gruppintervjun utformades har namnet på den respondent som sagt citatet 
kursiveras  framför citatet för att indikera vem som säger det. När transkriberingen har utförts 
har materialet tolkats och därefter har färdigställt material delgetts till berörd respondent för 
kontrolläsning. Det material som har delgetts till respondenterna är det material som ingår i 
studien. Respondenten fick här möjlighet till att kontrollera sitt egna språkbruk och forskarnas 
tolkningar, då tal inte är detsamma som skrift. Kapitlet med företagarnas berättelser har 
disponerats efter respektive intervju för att tydliggöra respektive respondents upplevelser 
under etableringsfasen. Intentionen med studien har varit att varje respondent ska ge sin 
förklaring av sin enskilda upplevelser, därav anses det naturligt att använda denna disposition 
för att inte upplevelser och ordalag ska gå förlorade. Om respondenternas upplevelser hade 
vävts samman i kapitlet, som innehåller företagarnas berättelser, ansågs det ha bidragit till att 
upplevelserna hade tagits ur deras sammanhang. Detta hade bidragit till att de kvinnliga 
företagarnas berättelser hade gått förlorade. Därav motiverar det för att disponera respektive 
intervju enskilt.  
 
2.6 Tolkning av företagarnas berättelser 
Då forskningen har utgått ifrån en kvalitativ metod med en induktiv ansats har företagarnas 
berättelser behövts tolkas och det med hjälp av en innehållsanalys, vilket Bryman och Bell 
(2013) beskriver som tolkning och bearbetning av det insamlade materialet. Graneheim och 
Lundman (2004) tillägger att vid en innehållsanalys skall det insamlade materialet bearbetas 
noggrant upprepade gånger för att erhålla en helhetsbild.  
 
Danielson (2012) sammanställer de termer som verkar inom en innehållsanalys och dessa 
benämns som domän, analysenhet, meningsenhet, kod och tema. Området för analysen 
benämns under domän och de respondenter som ingått i forskningen uppges under 
analysenhet. Meningsenheterna är utvald och tolkad information som framkommit under 
intervjuerna. När meningsenheter valts ut förminskas det insamlade materialet och kan 
därefter kodas (Graneheim och Lundman, 2004). Danielson (2012) beskriver termen kod som 
en kondenserad meningsenhet, med syftet att dela in materialet i mindre delar. Graneheim och 
Lundman (2004) förklarar att det är härefter viktigt att finna en röd tråd genom de 
identifierade koderna så att teman kan konstrueras som ett samlingsnamn. Teman påvisar det 
bakomliggande innehållet av det som koderna beskriver, förklarar Graneheim och Lundman 
(2004).  
 
Tillvägagångssättet för innehållsanalysen har varit att studera intervjutexterna för att markera 
väsentliga meningar som innehåller viktig information för studien. Därefter lästes 
intevjutexterna upprepade gånger för tolkning och bearbetning, för att få en djupare förståelse 
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och inte missa viktigt innehåll. Efter att meningsenheterna identifierats, kondenserades de till 
koder för att kunna dela in materialet i mindre delar. Utifrån koderna skapades sedan teman 
för att analysera textens underliggande mening. De teman som utmynnades från 
innehållsanalysen är det som studiens teori har tagit fasta på. Nedan synliggörs tabellen som 
har använts för studiens innehållsanalys (se figur 2). Utförandet av innehållsanalysen kommer 
vidare redovisas i kapitel 4.0. 

 

Domän Analysenhet Meningsenhet Kod Tema 

     

     

Figur 2, utformning av modell för utförandet av innehållsanalys. 
 
2.7 Kvalitetsmått  
För att säkerställa att forskningen uppfyller förväntad kvalitet har kvalitetsmåtten trovärdighet 
och äkthet använts. För att uppnå trovärdighet anser Bryman och Bell (2013) att olika 
underkriterier ska uppfyllas, vilket benämns som tillförlitlighet, pålitlighet samt konfirmering 
och bekräftelse. För att uppnå tillförlitlighet har forskningen rapporterats och utförts enligt 
definierade regler samt att den färdigställda rapporten har överlåtits till inblandade 
respondenter. Syftet med överlåtelsen har varit att bekräfta författarnas förståelse av 
respondenternas upplevelser. Tillförlitlighet har även säkerställts genom att kapitlet med 
företagarnas berättelser, innehåller citat som förklarar och stärker forskarnas tolkningar av 
respondenternas upplevelser. Genom att inkludera citat i kapitlet kring företagarnas 
berättelser, ger det möjlighet för läsaren att göra egna tolkningar av primärdatan. 
Underkriteriet pålitlighet har uppfyllts genom att säkerställa att forskningsprocessen har 
redovisats på ett fullständigt och tillgängligt sätt. För att stärka pålitligheten ytterligare har 
kollegor och handledare granskat forskningen under hela processen och säkerställt att 
slutsatserna är berättigade. För att uppnå konfirmering och bekräftelse har forskarna inom 
ramen för denna studie varit medvetna kring sin egen medvetenhet, där egna åsikter kan ha 
påverkat studien. Det andra kvalitetsmåttet som Bryman och Bell (2013) anser vara viktigt att 
säkerställa är äkthet, som menar att forskningen ska ge en rättvis bild av den sociala 
verkligheten som studerats. Urvalet innefattar respondenter från olika branscher och 
omgivningar, vilket i sin tur lett till att det inte presenterats en vinklad bild som endast 
beskriver en typ av kvinnligt perspektiv.  
 
2.8 Etiska överväganden 
Enligt Kvale och Brinkman (2014) är etiska aspekter en väsentlig del att ta hänsyn till under 
forskningsprocessen, vilket innefattar genomförandet av forskningen samt hanteringen av de 
inblandade personerna (Kvale och Brinkman, 2014). Som forskare togs därför ett aktivt 
ansvar för hur inblandade personer behandlats samt hur forskningen genomförts. En etisk 
aspekt som har tagits i beaktning är att säkerställa att det inte har förmedlats felaktig eller 
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vilseledande information till respondenterna gällande undersökningen. Respondenten har vid 
ett tidigt skede fått information kring tillvägagångssättet och syftet med forskningen samt fått 
rättigheten till att avbryta. För att minimera risken att viktig eller väsentlig information 
undanhålls för studien, har samtliga respondenter delgetts rättigheten till anonymitet. Det 
färdigställda materialet av företagarnas berättelser, har även överlämnats till respondenterna 
för kontrolläsning. Det insamlade materialet har enbart använts för forskningens ändamål.  
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3.0 Företagares berättelser 
Nedan kommer tolkningen av respondenternas upplevelser att presenteras, där citat används 
för att styrka och förklara upplevelserna med respondenternas egna språkbruk. Citaten 
uppmärksammas genom indragningar i texten. De upplevelser som kommer presenteras i de 
olika avsnitten är ur respektive respondents perspektiv. De respondenter som medverkat är 
Pingis Hadenius, Anne Wolgast, Kristina Lidehorn, Josefina Carlbom, Mernosh Saatchi samt 
Cornelia Munge (LYX) och Olivera Bobuiescu (LYX). 

 
3.1 Pingis Hadenius 
Pingis Hadenius bor i Stockholm och är delägare samt grundare till företagen Flattered AB, 
Economista och Löwengrip Care & Color. Pingis beskriver att Flattered AB erbjuder 
sofistikerade och eleganta inneskor, medan Economista är en podcast om aktie, privat- och 
omvärldsekonomi. Det tredje bolaget erbjuder svensktillverkad skönhetsvård för känslig hy 
och hårbotten. Pingis har sedan gymnasietiden drivit en enskild firma vid sidan av studier och 
haft olika sidouppdrag, men det är först sedan fem år tillbaka hon definierat sig som 
företagare. Pingis har både studerat till civilekonom och journalist, men har alltid känt att det 
är hennes kall att driva företag. 
 

Jag tycker att det är så otroligt kul med affärsutveckling och jag är en otrolig 
“doer”. Jag gillar alltså att gå från idé till handling väldigt snabbt och det är 
väldigt svårt att göra det som anställd. Man hittar också en helt annan 
motivation när man driver eget bolag och är villig att ta mycket större risker. 
Sen så har jag alltid känt att det har varit mitt kall. 

  
Pingis har under sina år som företagare insett hur viktigt det är att skapa något som man 
verkligen tror på. Hon försökte under några år starta företag med kompisar där de hade en 
affärsidé som det fanns en bra marknad för, men där intresset av idéen inte fanns och blev 
därför inte tillräckligt driven att genomföra den. Det var först när hon startade samarbetet med 
sina bolagspartners som hon fann det stora drivet för att starta företag, vilket berodde mycket 
på deras affärsidé. 
  

För mig handlade det om att hitta rätt affärsidé som var otroligt spännande att 
genomföra. Det är väldigt väldigt viktigt med passion för det man håller på med 
varje dag, för det gör att när jag vaknar på morgonen tycker jag att det är jättekul 
och har hela tiden nya idéer på hur vi kan utveckla bolagen. 

  
Pingis förklarar även hur betydelsefullt det har varit för henne att samarbeta med bra 
bolagspartners. Det har bidragit till att det alltid funnits någon att utbyta idéer med samt att de 
har kunnat jobba med olika områden samtidigt. 
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[...] Det är viktigt att ha bra bolagspartners. Om man vill att en verksamhet ska 
växa, så kan man inte göra allting själv och framförallt när man är i kniviga 
situationer är det viktigt att ha någon som man åtminstone kan bolla utmaningar 
med, det är oerhört viktigt. 

  
Pingis beskriver det första året som egen företagare som det mest påfrestande. Vid uppstarten 
av respektive bolag använde sig grundarna enbart av eget kapital, därav beskriver Pingis att 
det har varit viktigt för dem att ha en stabil ekonomisk situation privat. Genom att ha en stabil 
privatekonomi behövde de inte känna sig stressade över hur deras företagande påverkade 
deras privatekonomiska situation. Deras stabila grund gjorde det möjligt för dem att tro på 
den väg som de valt.  
 

Det första året som man startar ett bolag från noll med eget kapital är det tuffaste. 
Det är viktigt att man har en sund och stabil privatekonomi så att man åtminstone 
inte är privatekonomiskt stressad utan kan sitta lugn i båten och veta att man är 
påväg mot rätt spår.  
 

Pingis beskriver att dem har haft tuffa perioder i deras företagande när det gäller likviditeten. 
Pingis tycker därför att det är viktigt att någon inom bolaget kan räkna på likviditeten och 
kassaflödet, eftersom det är vanligt att företag går i konkurs under de första åren. Pingis 
förklarar att detta kan bero på att lager inte omsätts tillräckligt snabbt eller för att företag gör 
missberäkningar. 
 

Många går nog på pumpen så att säga, när man inte har koll på sin likviditet och 
sitt kassaflöde. För det är många som går i konkurs för att de har ett lager som inte 
säljs av tillräckligt snabbt eller för att man gör drömberäkningar. 

 
Pingis beskriver även etableringsfasen som en period där företagskonceptet prövas. Det sker 
mycket nya saker dagligen där det inte finns någon färdig mall att utgå ifrån. Pingis beskriver 
därför att det är viktigt att ha mycket is i magen samt vara trygg i sig själv. 
 

[...] Det handlar inte bara om att komma igång, utan under det första året är det 
mycket saker som man testar parallellt. Man testar hur det är att jobba med sina 
bolagspartners, sina första anställda och man testar: “funkar denna modellen?”. 
[...] Det gäller att ha mycket is i magen under det första året och vara lugn och 
trygg i sig själv och bara veta att “jag tror på min idé och jag är påväg mot rätt 
spår och det är bara till att köra på”. 
 

Pingis beskriver att det kan bli mycket frustration och väntan under uppstartsfasen innan de 
första kunderna hittas. Även om ett företag har förberett sig noggrant innan företagsstarten, 
menar Pingis att kunden kanske inte reagerade på en produkt i samma takt som önskat, vilket 
kan skapa oro inom företaget. 
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[...] Man kanske själv är färdig med produkten och tjänsten och är redo att sälja 
den, men kunderna kanske inte reagerar så snabbt, oavsett hur bra man än är.  

  
Pingis berättar att Löwengrip Care & Color sålde in sina produkter till ett större svenskt 
företag och de blev därav deras första återförsäljare. Pingis upplevde det som väldigt nervöst 
när de skulle göra affärer med återförsäljaren, eftersom det innebar starten av deras företag 
och de skulle nu få reda på om deras affärsidé sålde. 
  

Jag kommer ihåg att det var ganska nervöst när vi skulle in till en potentiell 
återförsäljare, för nu var det verkligen på allvar och det fanns hela tiden en 
nervositet kring “kommer det gå så bra som vi tror?”. Men det gick ju bättre än 
vad vi hade trott. Det vi hade gjort då var att verkligen rusta upp och verkligen 
göra allt vad vi kunde för att stötta försäljningen hos återförsäljaren. Och vår 
strategi funkade. 

 
Vid en händelse under etableringsfasen av företaget Löwengrip Care & Color försökte en 
underleverantör lura dem angående kostnaden av en produktion. Pingis beskrev att det hade 
kunnat gå väldigt illa för företaget men istället för att fokusera på det negativa tänkte de 
istället på hur de skulle ta sig runt problemet. Pingis anser därför att det är viktigt att tycka om 
problemlösning som företagare. 

 
[...] Det var en underleverantör som höll på att förstöra vår första produktion och 
ville ta dubbelt betalt och då la jag all energi och kraft på hur man kunde komma 
runt det på något sätt. Jag tänkte att det måste finnas något kryphål i deras 
motivering eller argumentation. Och det fanns det ju och då kom vi istället väldigt 
mycket bättre ur det. Så det handlade här om att klara av problemlösningen. 
 

Pingis anser att personer som överväger att driva företag bör fundera över om det är kul med 
nya utmaningar och problem där det inte finns något givet svar. Problemlösning är en central 
del i att driva företag, därför menar Pingis att företagare måste tycka att det är kul att det inte 
finns något facit. 
 

För mig har det alltid varit så att om man har kört fast någonstans, oavsett vad det 
är, så är det bara att tänka “Aha det gick inte, vad gör vi nu då?”. Och sen får man 
köra en plan B eller en plan C. Det som aldrig löser ett problem är ju att sätta sig 
på en stol och börja gräma sig, då är det ju kört liksom. Man måste tycka att det är 
roligt att det inte alltid finns en handbok. Tycker man att det skapar mer stress ska 
man nog inte driva bolag. 
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Pingis gillar utmaningar och drivs av att lösa problem. Hon beskriver att vissa upplever det 
som stressande, men hon blir istället stressad när det är för lugnt och att inte har någonting att 
göra.  

 
Jag vaknar ju upp varje morgon och är taggad. Jag lutar mig aldrig tillbaka, jag 
tycker ju att utmaningar är kul. Jag tror att det skulle skapa en otrolig stress för 
vissa, för mig skapar det snarare en stress när det är för lugnt, för då tror jag att det 
är något som inte stämmer. Jag blir nog nästan mer driven av problem. 
 

Pingis anser att det är lätt för kvinnliga företagare att skapa hinder för sig själva och genom 
påverkan från omvärlden gör sig själva till offer. Det skapas därför ursäkter kring att det är 
svårt att starta företag för kvinnor. Pingis har inte upplevt under sin karriär att hon har haft det 
svårare att driva företag för att hon är kvinna och det anser hon beror på sitt synsätt. Hon hade 
bestämt sig från start att hon inte ville hamna i det facket. 
 

[...] Jag har ju aldrig hamnat i det facket och jag tror att många hamnar i ett ”jag 
har problem för att jag är kvinna” och gör sig själv till ett offer. Eller man 
påverkas av omvärlden och tror det. Jag har aldrig  känt att det har varit knepigt 
för att jag är tjej, men det är lätt att hitta det som en ursäkt, exempelvis “Jag kan 
inte få finansiering för att jag är kvinna” eller något sånt där. Man bestämmer ju 
själv om man sätter upp hinder eller inte. 

 
Pingis anser att det viktigaste för en företagare är att vara trygg i sig själv och vara medveten 
om sina egna styrkor och svagheter. Det gör det i sin tur enklare att hitta bolagspartners som 
kompletterar ens styrkor och svagheter då det är svårt att göra allting själv.  
 

För egen del betydde det oerhört mycket att jag hade rett ut mig själv privat och 
hade lärt känna mina styrkor och svagheter. För då vet man också, vad jag kan 
bidra till i företaget och vad kan jag inte kan bidra med så att man hittar en eller 
flera partners som har dom egenskaperna, så att man tillsammans blir väldigt bra.  

 
En ytterligare egenskap som Pingis anser är viktigt att ha som företagare är drivet. Det anses 
viktigt då företagare är sin egna chef och behöver därför ha motivationen till att ta tag i saker 
och vara handlingskraftig, även de gånger då de inte anses roliga. 
 

Sen en annan egenskap är ju att ha drivet, otroligt viktigt . För att till skillnad från 
att vara anställd så måste man själv vakna på morgonen och själv vilja göra dessa 
rätt jobbiga sakerna för att man tycker att det är kul. Man är ju sin chef mycket 
mer varje dag och man måste trivas med det. 

 
Pingis förklarar att det är väldigt viktigt att skapa sitt egna nätverk som företagare och 
medverkar själv i två olika strukturerade affärsnätverk. Pingis lägger också ner väldigt 
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mycket tid på att skapa sitt personliga nätverk genom att träffa mycket folk. Det är genom sitt 
nätverk som Pingis hittar sin personal, affärskontakter och får nya idéer. Pingis råd till 
kvinnor som vill starta företag är därför att skapa sig ett eget nätverk. 
 

Sen om jag ska ge några råd till kvinnor som ska starta eget så är det att skapa sig 
ett nätverk med andra kvinnor som är företagare. Gärna med människor som 
driver eget och som är yngre och äldre och som gör helt olika saker och lever med 
samma typ av risk och utmaningar, så att man kan hjälpa varandra. Det får man ut 
väldigt mycket av.  
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3.2 Anne Wolgast 
Anne Wolgast startade VA-utveckling 2001, tillsammans med två äldre bolagspartners. Anne 
utsågs till VD då hennes bolagspartners befann sig vid pensionsåldern och blev istället Annes 
mentorer och lärare. De äldre kollegorna hade drivit företag tidigare och hade därför både 
kunskap och erfarenhet som de kunde dela med sig av. De tre grundarna har arbetat 
tillsammans på ett konsultföretag tidigare och fick därigenom idéen att starta ett eget företag. 
VA-utveckling arbetar med utveckling av programvaror och kartor för vatten- och 
avloppsverksamhet och har totalt tre kontor, varav huvudkontoret är beläget i Växjö. Anne är 
i grunden byggnadsingenjör och fick under sin tid som konsult en längtan efter att kunna 
bestämma själv och leda människor. 
  

I ett konsultföretag var man alltid tvungen att fråga om olika beslut. Allt var 
mycket mer omständligt och man kunde inte riktigt göra som man ville […]. Jag 
gillar att leda folk mot rätt håll. Jag har alltid varit värsta medlaren i skolan när det 
varit bråk. 

  
När VA-utveckling startade upplevde Anne inga större förändringar gentemot hennes tidigare 
jobb som konsult, då de tog över sina befintliga kunder från konsultverksamheten. Anne 
upplevde däremot att hon kunde driva utveckling och hjälpa kunden på ett annorlunda sätt än 
tidigare då hon kunde påverka alla beslut som fattades. Strategi var däremot ingenting som 
företaget ägnade sig åt under etableringsfasen. 
  

Hade man gjort samma sak idag kanske man hade förstått bättre att man behöver 
ha en strategi i början, exempelvis “vart ska vi komma om fem år?”. Det lullade 
liksom på i början och att ha en strategi fick vi lära oss efterhand. Det blev på så 
vis väldigt stabilt med mycket trogna kunder. Vi ville inte att det skulle expandera 
hur mycket som helst i början. 

  
Den stabila grunden som byggdes upp under de första åren bidrog till en minskad oro för 
eventuella risker. Företaget växte däremot inte så mycket, utan befann sig på en jämn och 
stabil nivå. Anne började arbeta med strategiska planer för nio år sedan efter hon gått en 
företagsutbildning och har haft ett stort intresse av det sedan dess. 
  

Det har varit jättekul med strategiska frågor som: “Hur ska vi driva företaget 
framåt? Hur blir vi flera?”. 

  
Anne förklarar att det finansiella inte utgjorde några större svårigheter vid etableringsfasen, 
eftersom de tre grundarna hade ett avtal med deras förra arbetsgivare, där de utlovat att arbeta 
ett visst antal timmar mot betalning. De kunde däremot inte ta ut någon egen lön under de 
första månaderna. Anne anser även att de befinner sig på en stabil marknad vilket resulterat i 
en ekonomisk trygghet. 
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Sen är vi ju i den kommunala marknaden och den är stabil. Det är aldrig som i 
andra branscher där företag säger att det är svårt att få betalt. Vi påverkas inte av 
kommunens inkomst, för vatten och avlopp måste alla ha […]. 

  
Då företaget under etableringsfasen hade svårt att hitta rätt person till rätt position, innebar 
det att Anne fick göra mycket utav arbetet själv och var inblandad i varje arbetsuppgift. Att 
rekrytera ny personal är något som därför upplevde som svårt under etableringsfasen. 
Orsaken är deras specifika företagskultur som försvårade rekryteringen.  
  

Vi har en speciell företagskultur, därför var det svårt att hitta rätt personal 
personlighetsmässigt samt kompetensmässigt. Vi söker medarbetare som tycker 
det är kul att arbeta mycket med kund och som har rätt kompetens om vatten och 
avlopp, samt kartläggning […]. 

  
Anne beskriver att företaget lägger mycket fokus på att ha en nöjd kund framför 
ekonomin. Hon förklarar att de har en platt organisation med en innovativ atmosfär, där 
personalen har ett personligt och glatt bemötande. Företagskulturen har satt sin prägel 
på hur klimatet är bland de anställda, men även på bemötandet till deras kunder. Anne 
anser att det är företagskulturen som har bidragit till att företaget har blivit så 
framgångsrikt som det är idag. 
  

Vi är ärliga mot varandra och kunden och det bygger en stabilitet. Vi går inte ut 
och lovar massa saker. Vi kanske hade kunnat tjänat mycket på det, men vi gör 
inte det. Och i längden har det visat sig att det lönar sig faktiskt […]. 

  
Att förstå kommunikationen mellan andra människor och ha känslan för att kommunicera på 
rätt sätt tror Anne är den viktigaste egenskapen för att driva VA-utveckling.  
  

Det finns inte ett sätt att kommunicera, som funkar för alla. Det tror jag är det 
viktigaste. Både till kunder som till medarbetare. Och ärlighet. Kan vi inte 
leverera så säger vi det, svårare än så är det inte […]. 

  
Annes förmåga att kommunicera har hjälpt henne att bygga upp sitt nätverk som hon 
prioriterar högt. Hon förklarar att hennes nätverk mestadels består av konsulter och kunder, 
vilket har gjort att hon redan hade ett stort nätverk innan hon startade företaget. 
  

[…] Det är klart att nätverk är otroligt, otroligt  viktigt, men det behöver inte vara 
det uppstyrda företagsnätverket utan man kan hitta personer i sin närhet eller 
arbetskrets som förstår mycket mer vad man jobbar med. Jag har varit med i vissa 
uppstyrda företagsnätverk, men de har inte kunnat hjälpa mig eftersom de inte 
arbetar inom samma spetsområde som jag gör. 
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Anne beskriver att det har varit tacksamt att arbeta inom branschen vatten och avlopp. Alla 
uppskattar deras jobb eftersom de arbetar för att förenkla för deras kunder. Anne upplever det 
som väldigt drivande när hon får mycket positiv feedback från kunder. Däremot anser hon att 
det har varit en väldigt mansdominerad bransch. 
  

När vi började och även innan när vi var konsulter var det nästan alltid 1 tjej av 
50. Nu är det nästan 30 till 40 procent tjejer. När man kommer ut på byggen eller 
vart som helst så tycker dem det är trevligare när det är lite tjejer också. Det blir 
inte riktigt lika hård stämning. 

  
Anne har upplevt att hon som tjej måste överbevisa att hon är duktig innan hon kan bli 
accepterad.  
 

Man har alltid varit tvungen att överbevisa först, liksom att jag kan någonting. 
Man får ha lite skinn på näsan. Man kan inte vara jätteblyg och sätta sig 
någonstans, utan då tror alla direkt att man inte kan något, även om man skulle 
vara världens skarpaste. 

  
Som slutgiltiga råd till kvinnor som vill starta företag säger Anne att det är viktigt att våga 
starta företag, ta beslut, ha en strategi samt brinna för sin affärsidé. 
  

Mina råd är  starta!  Kör på.  Det är bra att fundera igenom vad man vill, det här 
med strategi är ju inte så dumt att tänka på. Det är också viktigt att våga ta beslut. 
Hellre våga ta beslut och att det blir fel, så får man rätt till det i efterhand. Man 
måste också brinna för det man gör, det är ingen mening att bara tro att man ska 
kunna tjäna pengar, man måste tycka att det är kul också. Om det bara är för 
pengarna, då är det väldigt svårt att lyckas. 
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3.3 Kristina Lidehorn 
Kristina Lidehorn är en jurist och företagare som driver och har drivit många olika bolag. Hon 
har arbetat parallellt som advokat på stora advokatbyråer i Stockholm samt som chefsjurist på 
olika företag. Kristina ser sig själv som en driven samt kreativ företagare och jurist som 
inriktat sitt yrke mot entertainment juridik och arbetar mycket med upphovsrätt inom 
musikbranschen. Kristina har startat och driver ett företag som heter Pompadore Publishing 
AB tillsammans med två delägare, varav en är artist. Företaget fungerar som både ett 
skivbolag, musikförlag och konsultbolag. Företaget skiljer sig från det klassiska management 
upplägget, där Pompadore Publishing AB valt att placera artistens rättigheter i bolaget och 
därmed få kompensation för det jobb som utförs.  
  

[...] Allt jobb har utgått från hans låtar och artisteri. Efter ett par år så signade vi 
en till låtskrivare så då jobbade vi mycket med honom och fixade skivkontrakt till 
honom så att hans låtar skulle kunna komma ut. Då blev det något slags skivbolag, 
musikförlag och konsultbolag. 

  
Kristina har under olika perioder arbetat på advokatbyråer men berättar att hon trivs mer inom 
rollen som företagare eftersom hon har ett starkt entreprenöriellt drag i sig och anser att 
advokat- och juristrollen är för snäv. 
  

Jag upplever och har alltid upplevt att juristrollen och advokatrollen är rätt så 
snäv, hårt snäv. Vilket är väldigt konstigt för det är ett extremt entreprenöriellt 
yrke. Men det är som att människorna som befolkar detta yrket är ganska snäva, 
begränsade, lite oroliga och rädda. Man utvecklar inte. Så för mig så kan jag vara 
i den miljön i ett par år sen börjar det att klia och jag börjar bli obekväm. 

  
Kristina berättar att det kan funka att arbeta som advokat under längre perioder då hon driver 
olika bolag vid sidan om och agerar på ett entreprenöriellt sätt inom byrån. Det som gör att 
Kristina istället drivs av att vara företagare är att hon vill vara kreativ och få utrymme till att 
utveckla samt förbättra, annars tröttnar hon lätt. 
  

Jag vill skapa och bygga någonting. Annars kan jag få känslan av ”måndag hela 
veckan”, den filmen där det händer samma saker hela tiden. Man gräver något 
dike och så fyller någon på och så gräver man igen… Det måste liksom bli 
utveckling, det måste bli bättre och det måste skapa någonting. Så för mig så sitter 
det väldigt djupt. Så om jag kommer in i något nytt uppdrag, då vill jag att det ska 
bli bättre. 

  
Självständighet, beslutsfattande, problemlösning och utveckling beskriver Kristina vara något 
som sitter djupt rotat i henne. Hon säger även att en individ som startar företag måste nog 
vara lite knäpp för att bli en bra företagare. När andra i Kristinas omgivning ser problem, har 
hon en förmåga att vända det till en fördel och blir istället motiverad till att bevisa motsatsen.  
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[…] Sen att man kanske är lite knäpp. Ja men lite så. Något som gör att man inte 
bryr sig så jättemycket om människors föreställningar om vad jag ska göra eller 
syssla med. Så krävs det att man bara jobbar och inte ger upp när det kommer 
motstånd. Och där ligger ju någon slags galenskap. Där väldigt många andra 
kanske skulle ha sagt ”nä men det här kommer inte att gå, vi gör någonting annat”. 
Jag tänker istället ”vadå?” och bli triggad när folk säger ”nej det där går inte”. Och 
jag går nästan igång på ett sjukligt sätt. […] 

  
Andra egenskaper som Kristina beskriver som betydelsefulla för en företagare är att vara 
envis, kreativ, gilla problemlösning samt ha ett öppet sinne. Det är viktigt vara anpassningsbar 
och kunna ställa om efter nya förutsättningar och inte vara låst till sina idéer. Kristina anser att 
samarbetet mellan delägarna anses som en framgångsfaktor, där det är viktigt att komplettera 
varandras svagheter för att blir starkare. 
  

[…] Man måste kunna vara flexibel, snabbrörlig, tänka nytt och hålla fast vid det 
som är ens idé och mål. Jag tror också att man behöver ha förmågan att kunna 
samarbeta och be om hjälp på det man inte själv är bra på.  Där kan jag se att 
många har fallit. Eller snarare att det skulle kunna gå så mycket bättre om man 
samarbetar, tar hjälp och ser sina styrkor och vad jag behöver komplettera. 
 

Kristina har känt mycket tvivel under företagsstarten som upplevdes påfrestande. Tvivlet 
grundade sig i dels den oförutsägbarhet som det för med sig att starta ett företag samt sin egna 
förmåga. Hon föreställde sig i början det värsta tänkbara scenariot och insåg sedan att det inte 
var så farligt att starta företag. 
  

[…] För mig är det någonstans att ta sig dit som är det jobbiga. Allt tvivel ”jag kan 
inte” och rösterna i ens huvud som ofta kommer från min barndom, där ens 
mamma ”nej det ska vara tryggt och allt ska vara förutsägbart och långsiktigt”. 
[…] Det är därför viktigt att ställa sig själv den frågan ”vad är det värsta som kan 
hända?”, “jag kommer ju inte dö?”. 

  
Att tvivla innan beslutsfattandet tror Kristina är en orsak till att många kvinnor inte tar 
beslutet att starta företag. Hon förklarar vidare att det finns för få kvinnliga förebilder och 
samtal kring kvinnor som testar olika företagsidéer och deras lärdom av det.  Kristina 
medverkar i ett pokernätverk, som en väninna till henne startade, med syftet att kvinnor ska 
våga vara risktagande och testa något nytt samt utbyta erfarenheter. Genom att ta en risk kan 
det i värsta fall leda till ett misslyckande, vilket Kristina anser är viktigt att se som en lärdom 
istället för ett nederlag.  
  

[...] Hon började ringa runt till hennes närmaste, men 99 procent svarade ”nej vi 
kan inte spela poker”. Nej men det är ju hela grejen? Vi ska ju lära oss  att spela 
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poker! Och det tror jag att vi är så hårt präglade i, att vi ska vara så duktiga och är 
vi inte duktiga så ska vi inte göra det. För det absolut värsta som kan hända är att 
misslyckas. Men för att kunna lära sig någonting så ramlar man, det vet ju alla. 

 
Kristina beskriver att hon inte upplevde några särskilda problem under etableringsfasen, 
enbart svårigheter med det administrativa vid uppstarten av företaget. Det ansågs inte som ett 
problem då Kristina hade många att rådfråga. Kristina beskriver däremot att det var otryggt 
och riskabelt att lämna advokatbyrån när hon precis hade fått sin advokattitel. Kristina menar 
att hon inte lyssna för mycket på sin omgivning, utan följer sin egen vilja och gör det som hon 
tror på. 
 

Att lämna det där första trygga jobbet när jag precis hade fått min advokattitel och 
istället ta klivet utåt och starta bolag, det var läskigt. Bolaget var ingen 
advokatbyrå, vilket gjorde att jag dessutom fick lämna tillbaka advokattiteln. Så 
mamma ifrågasatte, ”vad gör du?”. Ja men jag får väl följa det som jag tror är rätt 
för mig. Och det är alltid läskigt. Att kliva utanför det som är norm och det som 
förväntas. Det som är utanför den trygghetszonen. 
 

Under etableringsfasen upplevde Kristina att det var tillfredsställande att få skapa något eget 
tillsammans med delägarna och få vara med och påverka i de beslut som togs. Vilket inte är 
något som kunde göras i samma utsträckning vid tidigare anställningar. 
  

[...] Det är verkligen fantastiskt kul att helt få bestämma själv och få starta något 
eget och bygga. För det kunde jag känna var ett problem för mig på advokatbyrån, 
jag kände att jag var tvungen att leva med andras beslut. Jag kunde tycka att det 
var lättare att deala med mina egna misstag än andras. 

  
Kristina beskriver sig själv som en högriskspelare och har lätt för att fatta riskfyllda beslut när 
det berör hennes egna karriär. Dock skiljer det sig  när det berör andra personer. Därav hade 
Kristina svårt att anställa sin första medarbetare, eftersom det är riskfyllt att ha anställda som 
behöver lön även om kunden faller bort. 
 

Det är riskfyllt när det gäller anställda och ta hand om andras försörjning. Det 
tyckte jag var lite svårt, det gick så himla långt  innan jag anställde för att jag var 
rädd för att dra på mig kostnader, och man kanske borde ha anställt tidigare helt 
enkelt. Eftersom jag väntade med att anställa gjorde det att jag blev helt slut och 
hade nästan inga resurser kvar till att anställa på ett bra sätt, för att jag var helt 
sönderjobbad. Och det tror jag är ganska vanligt […]. 

  
Kristina beskriver det som viktigt att ha goda delägarrelationer, det är däremot komplicerat. 
Kristina ansåg att det är vanligt att ta för givet att alla delägare har samma mål med en 
verksamhet, därför ansågs det viktigt att prata om behov, förväntningar och vilka 
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målsättningar som skall sättas upp för verksamheten. Det är viktigt att kunna vara rak och 
ärlig i kommunikationen gentemot delägarna om något upplevs problematiskt. 
  

I vissa fall kanske man låter det gå för långt när man egentligen skulle ha sagt 
”ahh vänta nu, det här skaver, kan vi prata om det?”. Istället så blir man rädd, lite 
konflikträdd, man tycker kanske att det går jättebra, man vill liksom inte störa. Det 
tror jag är det svåra, att vara ärlig och det kräver en del självkännedom. 

  
Kristinas slutgiltiga råd till kvinnor som vill starta ett eget företag är att inte tvivla utan tro på 
sin egna förmåga och idé. Det värsta som kan hända är att det inte funkar och det skapar i sin 
tur värdefulla lärdomar. 
  

Bara gör. Just do it. Bara gör det. Vad är det värsta som kan hända? Du behöver 
inte förbereda mer, du behöver analysera mer, du behöver inte sitta och göra fler 
listor för och emot. Hur många kvinnor träffar man som är såhär ogenomtänkta 
och bara alldeles för spontana? Det är ju sällan det som är problemet. Bara gör. 
Och om det inte funkar, så lär dig något från det och gå vidare. Det är inte hela 
världen. Det är bara jobb liksom. Bara gör. 
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3.4 Josefina Carlbom 
Josefina Carlbom startade och driver på egen hand advokatbyrån J Law Advokat AB sedan 
2015 och erbjuder juridisk specialistrådgivning inom musikbranschen. Josefina läste 
juristutbildningen och tog examen 2005 och har därefter arbetat på en advokatbyrå samt ett 
musikbolag. Den senaste anställningen som Josefina hade varade i fem år och därefter 
startade Josefina sin egna byrå. Josefina har varit involverad i juridiska frågor inom 
musikbranschen sedan sin första anställning efter examen och därav föll det sig naturligt att 
hennes egna bolag också skulle behandla den typen av ärenden. Josefina anser även att det 
finns ett behov av jurister och advokater som arbetar med ärenden som rör musikbranschen. 
 

Jag är inriktad mot musikbranschen och det är det jag har jobbat med längst. 
Eftersom att jag har arbetat på ett skivbolag så blev jag väldig nischad mot 
“musikjuridik”, vilket jag också tycker är fantastiskt kul […]. 

 
Josefina beskrev att etableringsfasen utav J Law Advokat AB var uppdelad i två olika faser, 
där den första fasen beskrivs som spännande och Josefina kände sig entusiastisk över att få 
starta bolaget. Därefter började den andra fasen bestående av tvivel och en kritisk syn till 
förmågan att kunna driva ett bolag själv. Det var utmanande för Josefina att övervinna tvivlet 
och istället tro på den egna förmågan och kunskapen. Josefina insåg att det är svårt att göra 
allt på egen hand, därför är det viktigt att våga ta hjälp för att kunna vara effektiv i arbetet. 
 

[…] Jag tycker det har gått i olika faser när det gäller etableringsfasen, i början 
kändes allt så himla kul, spännande och nytt. Nästa fas backade jag tillbaka 
några steg. Jag började ifrågasätta mig själv ganska mycket, kan jag verkligen ha 
ett företag själv? Det var en utmanande fas […]. Det var mycket att sätta sig in i. 
Där är tipset att ta hjälp av de som kan [...]. 

 
Josefina driver J Law Advokat AB utan några anställda i dagsläget, vilket innebär att hon inte 
har några medarbetare att dela idéer med inför olika beslut. Josefina beskriver det som en 
negativ del med att driva ett företag utan medarbetare. Josefina anser att hon är mer flexibel 
idag som egen företagare och kan därmed planera hennes arbete utifrån hennes familjeliv, 
vilket hon prioriterar högt. 
 

[…] Det som är skönt är att jag bestämmer allting själv och att jag kan ha mycket 
flexibilitet. Jag styr ju min tid helt själv och det har varit bland de viktigaste för 
mig. De negativa sidorna är just att vara själv med alla beslut och frågor. Jag kan 
inte bolla med någon, vilket jag tycker är den största utmaningen.  

 
För att kunna finna en självsäkerhet i att ta beslut på egen hand utan att rådfråga kollegor, har 
det varit betydelsefullt för Josefina att finna en inre trygghet och självsäkerhet. Hon har 
tidigare haft en ångest kring att hon måste prestera och undvika misslyckanden. Därför har en 

 

28 



det varit viktigt för Josefina att innan etableringsfasen lära känna sig själv och hitta en bättre 
självkänsla.  
 

För mig som företagare har det varit väldigt viktigt att hitta mig själv och hitta ett 
sätt att hantera min prestationsångest [...]. 

 
Josefina beskrev att i samband med etableringsfasen krävdes det att hitta nya kunder då det 
inte fanns några befintliga kunder sedan tidigare och därav infann det sig en känsla av oro. 
Därav valde Josefina att hålla nere på vissa kostnader under uppstartsfasen för att inte känna 
sig allt för stressad över inkomsterna i verksamheten.  
 

[…] Jag började helt från noll. Jag hade ingen aning om det skulle vara någon 
som ville anlita mig eller inte. Jag var väldigt noga att hålla nere kostnaderna i 
början, därför hade jag problem med lokal, för det är väldigt dyrt i Stockholm, 
därför var det ekonomiskt svårt. Jag började därför att jobba hemifrån och det 
bidrog till en trygghetskänsla för jag hade kontroll över kostnaderna. 
 

Den stabila privatekonomiska situationen har möjliggjort för Josefina att etablera sitt företag 
utan att ha en anställning parallellt. Det fanns en trygghet i att en i familjen hade en fast 
inkomst, dock tillägger hon att de inte var ekonomiskt oberoende. Josefina prioriterar tid med 
familj och vänner samt sitt välmående framför en fast inkomst som anställd. Josefina kände 
därför en trygghet i att säga upp sig för att följa sin företagsidé och förverkliga den. 
 

Privatekonomiskt visste jag ju att vi skulle klara oss, så det var en väldigt skön 
trygghet. Annars hade jag nog inte kunnat starta företaget, inte på det sättet jag 
gjorde, att jag bara sa upp mig och körde. 
 

Josefina betonar nätverk som en viktig del i etableringsfasen. Hon har märkt stora fördelar 
med ett stort nätverk, då hon har använt sitt nätverk för att marknadsföra sig och få kunder. 
Därför har hon lagt stor vikt vid att träffa människor och prata om sin verksamhet. 
 

[...] Det handlar väldigt mycket om ett stort nätverk. Det är kontakter som gör 
det. Jag har inte direkt marknadsfört mig i traditionella bemärkelser. Jag har mer 
varit ute och träffat mycket människor i branschen och nätverkat mycket [...]. 

 
Det som drev Josefina till att starta eget företag var möjligheten att kunna bestämma själv och 
kunna driva företaget på sitt sätt, då hon tidigare upplevt sina anställningar på advokatbyråer 
som begränsade. Josefina har en familjemedlem som driver eget företag, vilket är en förebild 
som bidragit till Josefinas drivkraft till att starta eget företag. 
 

Jag var väldigt trött på att det var så mycket äldre män som bestämde hur jag 
skulle jobba på advokatbyrån [...]. Jag ville testa och jobba på mitt sätt [...]. Jag 
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har en nära familjemedlem som är en väldigt stor förebild, som startade sin 
advokatbyrå innan mig [...]. Det sådde ett frö inom mig, att jag skulle med vilja 
skapa ett eget företag.  

 
Josefina beskriver att det hade varit svårt att starta upp ett företag utan den kunskapen som 
hon erhållit under sina tio år inom arbetslivet samt juridikutbildning. Hon beskriver att hennes 
tidigare kunskap är väsentlig för att känna en grundtrygghet i att leverera sin tjänst till kund. 
  

[…] Jag hade inte kunnat starta ett företag direkt efter juristlinjen, tror jag, eller 
det vet jag. För mig krävdes det många år för att kunna känna mig så pass varm i 
kläderna, jag hade ändå jobbat då i tio år efter examen […]. 

  
I uppstartsfasen anser Josefina att det är viktigt att planera och ha högt uppsatta mål med 
verksamheten. Hon beskriver att det är en fördel som företagare och verksamhetens 
utveckling, att tänka i banor kring hur företaget ska befinna sig på marknaden i framtiden. 
  

[…] Var ska jag vara om ett visst antal år? Vad vill jag göra med verksamheten? 
Hur ska verksamheten utvecklas? Detta strategiska tycker jag är en väldigt rolig 
del i att vara företagare. Jag planerar mycket och har högt uppsatta mål. 

  
Josefina betonar systerskapet som finns hos kvinnor. Att det är viktigt att kvinnor inom 
affärsvärlden, men även kvinnor i andra sammanhang, har en drivkraft att lyfta och stötta 
varandra. För J Law Advokatbyrå AB har hjälpen från andra kvinnliga företagare varit en 
viktig del i uppstartsfasen. Med detta sagt så ansågs det vara ett råd till andra kvinnliga 
företagare att våga ta hjälp, men även vara öppen för att ge sina tips o råd till andra kvinnor. 
  

[…] Vi kvinnor emellan kan hjälpa varandra väldigt mycket. Jag har fått väldigt 
bra hjälp från andra kvinnor i branschen och andra kvinnor i alla olika 
sammanhang. Jag tycker det är härligt med ett systerskap. Det är viktigt att hitta 
en mentor som man kan bolla lite grejer med. 

  
Josefina berättar att alla kan starta företag, det viktiga är bara att våga tro på sig själv genom 
hela etableringsfasen. Det vill säga att våga driva verksamheten på sitt egna sätt och tro på sig 
själv genom hela processen. Hon ger rådet att det är viktigt att kunna lägga misstag bakom sig 
och istället se det som en erfarenhet som gör en starkare.  
  

[…]  Våga och tro, herregud tro på att du kan, för det kan du. Klyschigt med 
att tro på sig själv, jag tror verkligen det. Det finns egentligen ingen mall för en 
person som ska starta ett företag “då måste man kunna det här” eller “då måste 
man ha uppnått det här” eller “då måste man vara den här typen av person”. 
Strunt i det, alla kan. Våga chansa lite. Var inte för rädd för att misslyckas, det 
är inte jordens undergång. 
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Ett annat råd som Josefina ger till kvinnliga företagare är att ägna sig åt det som är roligt. Hon 
menar att det är viktigt att hitta drivkraften, för då blir det lättare att ta sig igenom 
etableringsfasen och driva företaget framåt.  
 

Gör något som du tycker är kul, gör inte det bara för att tjäna mycket pengar, jag 
tror inte det funkar i längden [...]. 
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3.5 Olivera Bobuiescu och Cornelia Munge 
Olivera Bobuiescu och Cornelia Munge har startat och driver LYX VXO som är en 
frisörsalong belägen i Växjö. Frisörsalongen har totalt fem frisörer, varav tre hyr varsin stol i 
salongen. Båda delägarna har studerat frisörlinjen på Kungsmad gymnasiet i Växjö och har 
sedan dess alltid varit säkra på att de har valt rätt yrke. Cornelia beskriver att företag drivs 
med syftet att alla kunder ska kunna unna sig lyx oavsett förutsättningar.  
 

Cornelia:  [...] Lyx kan vara olika för alla och alla kan unna sig lyx, vare sig det är 
en halvtimmes klippning på lunchen eller om man vill göra en lång behandling. 
Vi erbjuder olika priser och olika tider för olika klippningar, så att alla kan unna 
sig lyx. 

 
De valde att starta företaget med syfte att vara bättre än övriga konkurrenter i Växjö. De ville 
förbättra det som de upplevt som bristfälligt på andra salonger och men även ta med sig det 
som de upplevt som positivt. Olivera kunde ibland uppleva att hon drev salongen även om 
hon endast var anställd, därför fick hon idéen om att starta ett eget företag. Cornelia och 
Olivera har varit kollegor på en tidigare arbetsplats, därför fick Olivera idéen om att tillfråga 
Cornelia om ett delägarskap då dom trivts tillsammans samt delar samma värderingar. 
Cornelia berättar att det är väldigt dyrt att hyra en frisörstol hos en annan salong, därför var 
det motiverande att tacka ja när Olivera erbjöd ett delägarskap.  
 

Olivera:  [...] Varför ska vi stå och jobba på andra salonger och få andra 
salongsägare till att se bra ut, när vi kan göra det för oss själva? För det är ju 
också ett supermål som vi har, att vi ska ha sjukt bra rykte. Att verkligen ge 
allting, verkligen göra det för oss själva och för vår egen skull. 
 

Cornelia kände tvivel och osäkerhet inför att öppna en egen salong då hon enbart varit egen 
företagare och hyrt stol på en annan salong i tre månader. Cornelia kände först en osäkerhet 
kring om ett ökat kundnätverk var nödvändigt för att kunna lyckas som salongsägare. Hon 
insåg däremot att det inte kommer att komma en bättre tidpunkt, därför bestämde hon sig för 
att starta tillsammans med Olivera. Alla i Cornelias familj är företagare vilket inte gjorde det 
lika osäkert under företagsstarten.  
 

Cornelia:  [...] Först tänkte jag ”ja men först måste man jobba fem år, få ihop sin 
kundkrets och hit och dit”. Men sen bara så här, det blir ju inte lättare om fem år, 
då blir det ju bara svårare för då kommer fler salonger att ha öppnat liksom. Ja jag 
är väldigt glad över att vi gjorde det. 
 

Etableringsfasen beskriver Olivera som väldigt hektisk. Cornelia menar att de hade väldigt 
kul och att de inte mötte några speciella hinder. Olivera tillägger att månaden innan den 
officiella öppningen av salongen, innebar enbart förberedelser, med allt från att bestämma 
företagskoncept till att utforma lokalen. Sedan företagsstarten har det gått väldigt bra för 
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salongen, vilket har resulterat i en månads väntetid och det beror mycket på att de befintliga 
kunderna har visat sig lojala samt att det har inkommit mycket nya kunder.  
 

Olivera:  Vi hade en kundkrets sedan innan och nu ska man också tillgodose nya 
kunder och det har gjort att vi har så lång väntetid. Man kan ju tyvärr inte jobba 
mycket mer för då jobbar man ju helt plötsligt dygnet runt och man kan inte heller 
jobba snabbare för då får man ett sämre resultat. 

 

Olivera berättar att de använde sig av en checkkredit under etableringsfasen för att finansiera 
salongen och aktiebolaget LYX VXO. Detta var en trygghet för företaget, då de var osäkra på 
hur mycket likviditet som krävdes för att finansiera salongen. Hon berättar även att de inte 
arbetar som anställda i LYX VXO utan arbetar fortfarande för deras privata aktiebolag, vilket 
har förebyggt många risker. Genom att enbart betala hyra till aktiebolaget LYX VXO får 
salongen alltid en stadig summa pengar genom hyra och produktförsäljning, oavsett hur det 
går för de individuella bolagen. Detta ser Cornelia som en fördel då varje frisör i salongen 
kan styra sina egna arbetstider, inköp och lön, vilket förebygger konflikter mellan 
medarbetarna. 
 

Olivera: Lyx är ett aktiebolag och ingen av oss arbetar i det aktiebolaget utan vi 
jobbar för oss själva i egna aktiebolag, så egentligen får LYX bara hyror så 
salongen påverkas aldrig av våra kunder för vi har alltid en skyldighet att betala. 
Detta är en mellanhand för att säkra upp för mig och Cornelia att inte vi ska sitta 
i skiten, att vi behöver jobba röven av oss. 

 
Olivera och Cornelia har långsiktiga planer med hur företaget ska utvecklas och växa. Olivera 
nämner att de har en vision om att vara först med nyheter inom branschen och ser inte hinder 
med hur de skulle kunna utveckla varumärket i framtiden. De ser inte bara varumärket som en 
ren frisörsalong, utan har visioner om att växa inom andra områden. 
 

Olivera: [...] Och grejen är att man inte behöver snöa in sig på våran bransch i 
dag. Utan man kan utveckla detta till så mycket mer. Vi vill exempelvis göra en 
webshop, men jag menar om vi ska göra en produktwebshop, kan vi väl lika väl 
göra en klädwebshop? Det är ju ändå våra egna produkter. 

 
Det som Olivera upplever som mest motiverande under etableringsfasen är att få bestämma 
hur företaget ska drivas och åt vilket håll företaget skall utvecklas. Cornelia är enig och 
tillägger att det är mer motiverande att erbjuda mervärde till kunden när de driver egen 
salong, än när de hyrde stol på en annan salong. De kan på så vis bestämma vad som är viktigt 
att förmedla till sina kunder och därmed påverka företagets rykte, vilket de sett som ytterst 
viktigt under deras etableringsfas. 
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Olivera:  Det är väl att det är ens eget. Det blir ju en helt annan grej varje dag att 
gå till jobbet, för man kan verkligen välja åt vilket håll man vill gå för det finns 
aldrig något stopp på vart jag kan komma liksom. 
Cornelia: Och att man hela tiden vill göra det där lilla extra för kunderna [...]. 

 

Det som gör att Olivera och Cornelia fungerar bra som bolagspartners är att de besitter olika 
egenskaper som gör att de kompletterar varandra. De har delat upp sina ansvarsområden 
utefter deras färdigheter, vilket har resulterat i en effektiv bolagsstyrning, där de även kan ta 
hjälp av varandra i de lägen då det behövs. Trots deras skilda egenskaper har de en gemensam 
grundsyn på hur företaget ska styras vilket också underlättar det dagliga arbetet. 

 
Olivera:  [...] Sen har vi ju klart olika egenskaper. Vi gjorde ganska klart för oss 
från början, vad man ska ha ansvar för. Det är ju ingen mening att vi båda sitter 
och gör samma saker, det kommer aldrig bli effektivt i längden. Utan att man 
delar upp. Då vet jag hela tiden vad jag ska göra och vad Cornelia ska göra och vi 
kan hjälpa varandra om det är något som vi känner att vi behöver hjälp med. Det 
är jätteskönt att ha någon att bolla idéer med. 

  
Cornelia berättar att det handlar om att våga, för att kunna starta eget företag. Som företagare 
är det viktigt att tro på sin idé och vara övertygad om att det är ett vinnande koncept. Olivera 
tillägger att om en person tror på sin egna företagsidé kommer det generera i att andra också 
tror på den. Det krävs därför en inre säkerhet som företagare. 
 

Cornelia : Att våga ta steget egentligen. Att man har sin idé klar och att man själv 
tror på det så mycket, att man vet att det är ett vinnande koncept. 
Olivera: Precis, för tror man själv på det så kommer alla andra också tro på det. 
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3.6 Mernosh Saatchi  
Mernosh Saatchi är en av fyra grundare av företaget Humblestorm. Företaget arbetar idag 
med att hjälpa andra företag med syftet att bygga varumärken och engagera konsumenter 
genom olika former av reklam. Mernosh Saatchi studerade på KTH år 2000 där hon gick 
civilingenjör med inriktning mot elektroteknik. Under studierna fick Mernosh en traineeplats 
på en marknadsföringsavdelning på ett dataföretag. Dåvarande chefen som handledde alla 
junior traineer gick på föräldraledighet och därefter var det oklart kring hur arbetet skulle 
fortsätta. Mernosh och tre andra traineer fick godkännandet att ta över avdelningen och starta 
ett eget företag, och därmed sälja tillbaka tjänsten till företaget. Detta blev företagsstarten av 
Humblestorm, vilket var år 2002. När företaget startade hyrde de ut eventpersonal till andra 
företag, men under en tidsperiod på 1,5 år, hade de tre andra delägarna successivt valt att 
hoppa av då de drog åt olika håll. Mernosh valde att fortsätta driva företaget och utvecklade 
det till en eventbyrå. 
 

[...] Inom loppet av 1,5 år hoppade alla andra tre delägare av, då var jag kvar och 
kände att jag ville fortsätta, så då tog jag över och fortsatte. För mig var det ingen 
tvekan om att jag ville fortsätta, de hoppade av successivt. Vi drog även åt olika 
håll, de var inte lika engagerade som jag, så jag såg inte det som något jätte 
negativt. När vi startade hyrde vi ut eventpersonal, det var vår affärsidé. Sen några 
år senare utvecklade jag företaget till en eventbyrå, så vi genomförde massa stora 
och små event för våra kunder. Sen har vi utvecklats oss till att bli en reklambyrå. 

 
Mernosh kände ingen tveksamhet kring att fortsätta driva företaget eftersom det har alltid 
känts naturligt för henne att bli företagare, då det alltid har lockat henne. Hon har en pappa 
som är företagare, vilket gör att hon blivit uppvuxen med den mentaliteten. Hon upplever att 
företagandet ger henne en möjlighet att göra många olika saker samtidigt där hon får utmana 
sig själv.  
 

[...] Detta blev liksom två flugor i en smäll, fick jobba med kompisar, leda projekt 
och utmana sig själv och göra grejer. 

 
Under etableringsfasen förändrades inte Mernosh arbetsuppgifter särskilt mycket då de 
fyra grundarna tog över en befintlig avdelning och gjorde den till ett nytt bolag samt tog 
över befintliga kunder. Det som Mernosh upplevde som en utmaning var hur de skulle 
värdera deras tjänster och hur de skulle ta betalt för dem.  
 

Jag upplevde inte att jobbet skilde sig så mycket åt. [...]. Den största skillnaden 
var snarare lära sig hur man skriver offerter och hur man tar betalt. Och vardera 
”om vi gör det här hur mycket ska det kosta?” Det hade vi ingen aning om och 
med facit i hand var vi ju super duper billiga i början. 
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Att vara företagare upplever Mernosh som roligt, då hon får mycket utrymme till att 
fatta beslut och utveckla företaget i den riktning som hon önskar. Företagandet ger 
henne ett stort ansvar, vilket både kan medföra positiv samt negativ energi, beroende på 
följderna av olika beslut. När något upplevs svårt menar Mernosh att ansvaret ligger på 
henne själv, att vända det till en möjlighet för att hitta motivationen igen. Samtidigt 
anses det extra roligt när företaget lyckas, då hon upplever det som drivande och en 
bekräftelse på att utfört arbete har gett utdelning. Hon får även en drivkraft av att se sina 
medarbetare lyckas och utvecklas inom företaget.  
 

[...] så fort man tycker något är tråkigt är det upp till en själv att utveckla bolaget 
så man hitta energin igen. Sen jobbar man på något sätt åt sig själv. Även om det 
går dåligt så har jag liksom mig själv att skylla, vilket kan vara skittufft, men när 
det går bra så glänser man extra mycket [...]. 

 
Mernosh beskriver sig själv som ung och naiv när de startade Humblestorm och upplevde inte 
några särskilda problem då hon mest upplevde etableringsfasen som rolig. Hon beskriver att 
hon var för ung för att förstå vad som var ett problem och vad som inte var det. Företaget 
grundades under Mernosh tid som student, därför upplevdes inte heller ett finansiellt problem, 
då de inte var beroende av att tjäna pengar utan strävade efter att erhålla lärdomar och 
erfarenhet. Företaget arbetade därav inte riskförebyggande eller strategiskt under denna 
period. Idag finns det en annan förståelse och förmåga att kunna identifiera problem på grund 
av hennes erfarenhet som företagare.  
 

[...] Så jag har ju upplevt mycket andra problem just nu än vad jag gjorde just då. 
Då var jag väldigt naiv och tyckte det mesta bara var väldigt roligt. 

  
Mernosh beskriver att hon under etableringsfasen har lärt sig att involvera andra personer i 
företaget och att våga ta hjälp. Det är viktigt att vända sig till individer som kan bidra till 
personlig utveckling samt utveckling till företaget. Mernosh berättar att det inte är rimligt att 
ha kunskap inom alla områden som företagare, därav är det viktigt att våga ta hjälp av 
individer som kan tillföra ny kunskap, allt ifrån prismodeller till nya möjligheter. Under 
etableringsfasen av Humblestorm tog delägarna hjälp av varandra, samtidigt som de 
involverade andra i företaget för att utvecklas. Det är även något som Mernosh anser sig ha 
lärt sig som företagare, att skapa sig ett stort kontaktnätverk, eftersom det har hjälpt henne 
under sin karriär. 
 

[...] Att verkligen såhär, bolla, att inte skämmas för att säga ”du jag har ingen 
aning hur jag ska göra här, kan du hjälpa mig?” att släppa all prestige. Men också 
att bolla med folk, men att inte lyssna på allt, att hitta några som man tycker är 
vettiga. För i omgivningen finns det väldigt många som har mycket mycket 
åsikter, som snarare kommer ur rädsla än ur kunskap. 
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Egenskaperna som Mernosh anser är viktiga för en framgångsrik företagare, är att vara envis, 
tålmodig, ödmjuk och modig. Mernosh anser också att det är viktigt att ha en person som har 
eller driver ett företag, som stöttar kring sin affärsdrivande verksamhet för att finna trygghet i 
all oro och tvivel. 
 

[...] Hitta personer som man kan bolla med som har drivit företag förut, som man 
kan säga till: ”du jag har en skitdålig dag, jag tvivlar på allt, jag mår jätte dåligt 
eller jag har en fantastisk dag” som då kan vara med och stötta.  
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4.0 Innehållsanalys 
Innehållsanalysen berör relevanta meningsenheter som har identifierats från kapitlet med 
företagarnas berättelser, för att därefter kunna koda materialet och identifiera övergripande 
teman. De teman som har identifierats kommer slutligen ligga till grund för att analysera 
företagarnas berättelser. Innehållsanalysen är en tolkning av företagarnas berättelser för att 
se sammanhängande kontexter mellan de olika respondenternas upplevelser.  

 

 

Domän Analysenhet Meningsenhet Kod  Tema 

Upplevelser 
under  
etablerings- 
fasen 

Pingis Hadenius Jag gillar att gå  från idé till handling väldigt snabbt och det är 
väldigt svårt att göra det som anställd. Man hittar också en 
helt annan motivation när man driver eget bolag. 

Skapande 
Motivation 

Anledning till 
företags- 
start 

 Anne Wolgast Anne upplevde att hon kunde driva utveckling och hjälpa 
kunden på ett annorlunda sätt än tidigare, då hon kunde 
påverka alla beslut som fattades. 

Utveckla 
Påverka 

 

 Kristina 
Lidehorn 

Kristina drivs av att vara företagare då  hon vill vara kreativ 
och få utrymme till att utveckla samt förbättra. 

Kreativ 
Utveckla 

 

 Josefina 
Carlbom 

Det som är skönt är att jag bestämmer allting själv och att jag 
kan ha mycket flexibilitet. Jag styr ju min tid helt själv och det 
har varit en av de viktigaste grejerna för mig.  

Besluts- 
fattande 
Flexibilitet 

 

 Olivera 
Bobuiescu 

Det mest motiverande som företagare är att få bestämma hur 
företaget ska drivas och åt vilket håll företaget skall utvecklas.  

Påverka 
Utveckla 

 

 Mernosh Saatchi Företagandet ger henne en möjlighet att göra många olika 
saker samtidigt som hon får utmana sig själv. Får mycket 
utrymme till att fatta beslut och utveckla företaget i den 
riktning som hon önskar.  

Mångsidigt  
Utmaning 
Besluts- 
fattning 
Utveckla 

 

 Pingis Hadenius Vid uppstarten använde sig grundarna enbart av eget kapital, 
därav var det viktigt för dem att ha en stabil ekonomisk 
situation privat. Det första året som man startar ett bolag från 
noll med eget kapital är det tuffaste.  

Internt kapital 
Privat- 
ekonomi 

Finansiering 

  Många går nog på pumpen, när man inte har koll på sin 
likviditet och sitt kassaflöde. För det är många som går i 
konkurs, eftersom de har ett lager som inte säljs av tillräckligt 
snabbt eller för att man gör drömberäkningar. 

Likviditet 
Lager- 
omsättning 
Beräkningar 

 

 Anne Wolgast Det finansiella utgjorde inte några större svårigheter vid 
etableringsfasen, eftersom de tre grundarna hade ett avtal med 
deras förra arbetsgivare, där de utlovat att arbeta ett visst antal 
timmar mot ersättning. 

Ekonomisk 
trygghet 
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Upplevelser 
under  
etablerings- 
fasen 

Josefina 
Carlbom 

Josefina valde att hålla nere på vissa kostnader under 
etableringsfasen, för att inte känna sig allt för stressad över 
inkomsterna till verksamheten.  

Kostnads- 
medveten 

 

  Privatekonomiskt visste jag att vi skulle klara oss, så det var 
en trygghet. Annars hade jag nog inte kunnat starta företaget 

Privat- 
ekonomi 

 

 Olivera 
Bobuiescu 

Checkkredit användes under etableringsfasen. Detta var en 
trygghet för företaget, då de var osäkra på hur mycket kapital 
som krävdes för att finansiera salongen.  

Likviditet  

 Mernosh Saatchi Företaget grundades under studietiden, därför upplevdes inte 
ett finansiellt problem, då de inte var beroende av att tjäna 
pengar under etableringsfasen. 

Ingen 
ekonomisk 
press 

 

 Pingis Hadenius Det kan bli mycket frustration och väntan under 
etableringsfasen innan de första kunderna hittas. 

Frustration 
Nya kunder 

Kunder 

 Josefina carlbom Etableringsfasen innebar att hitta nya kunder, vilket skapade 
en känsla av oro. 

Nya kunder  
 

 

 Cornelia Munge  Cornelia kände först en osäkerhet kring om ett ökat 
kundnätverk var nödvändigt för att kunna lyckas som 
salongsägare.  

Befintliga 
kunder 

 

 Anne Wolgast Anne upplevde inga större förändringar gentemot hennes 
tidigare jobb som konsult, då de tog över sina befintliga 
kunder från konsultverksamheten.  

Befintliga 
kunder 

 

 Mernosh Saatchi Under etableringsfasen togs befintliga kunder över. Befintliga 
kunder 

 

 Anne Wolgast Något som Anne däremot upplevde som svårt under 
etableringsfasen var att rekrytera ny personal. 

Rekrytering Upplevd 
problematik 

  
 

Anne har upplevt att hon som tjej måste överbevisa att hon är 
duktig innan hon kan bli accepterad.  

Överbevisa 
Accepterad 

 

 Kristina 
Lidehorn 

Kristina hade svårt att anställa sin första medarbetare för att 
det är riskfyllt att ha anställda då dem ska ha lön även om 
kunder faller bort.  

Skyldighet  

  Tvivlet grundade sig i dels den oförutsägbarhet som det för 
med sig att starta ett företag samt sin egna förmåga.  

Tvivel  

 Josefina 
Carlbom 

Josefina beskrev att etableringsfasen var uppdelad i två olika 
faser, där den första fasen beskrivs som spännande och 
Josefina kände sig entusiastisk över att få starta bolaget. 
Därefter började den andra fasen bestående av tvivel och en 
kritisk syn till förmågan att kunna driva ett bolag själv.  

Två faser: 
1a spännande 
2a tvivel 

 

 Cornelia Munge  De har inte mött några speciella hinder.  Inga problem  

 Mernosh Saatchi Det som Mernosh upplevde som en utmaning var hur de 
skulle värdera deras tjänster och hur de skulle ta betalt för 
dem.  

Prissättning  
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Upplevelser 
under  
etablerings- 
fasen 

 Uppfattade inte några särskilda problem, då hon mest 
upplevde etableringsfasen som rolig. Hon beskriver att hon 
var för ung för att förstå vad som var ett problem.  

Inga problem 
Oerfaren 

 

 Pingis Hadenius Det viktigaste för en företagare är att vara trygg i sig själv och 
vara medveten om sina egna styrkor och svagheter. Det gör 
det i sin tur enklare att hitta bolagspartners som kompletterar 
ens styrkor och svagheter. 

Självinsikt 
Komplettera 

Bolags- 
partners 

  Det är viktigt att ha bra bolagspartners. Om man vill att 
verksamheten ska växa, så kan man inte göra allting själv och 
framförallt när man är i kniviga situationer är det viktigt att ha 
någon som man kan bolla utmaningar med. 

Samarbeta 
Resornera 

 

 Kristina 
Lidehorn 

En framgångsfaktor är att delägarna samarbetet, där det är 
viktigt att komplettera varandras svagheter för att blir starkare.  

Samarbete 
Komplettera 

 

 Josefina 
Carlbom 

De negativa sidorna är just att vara själv med alla beslut och 
frågor. Så jag kan inte bolla med någon, vilket jag tycker är 
den största utmaningen.  

Ensam 
beslutsfattare 

 

 Olivera 
Bobuiescu  

De fungerar bra som bolagspartners då de besitter olika 
egenskaper och färdigheter som gör att de kompletterar 
varandra, vilket har resulterat i en effektiv bolagsstyrning, där 
de kan ta hjälp av varandra. 

Komplettera 
Effektivitet 

 

 Mernosh Saatchi De hoppade av successivt. Vi drog även åt olika håll, de var 
inte lika engagerade som jag, så jag såg inte det som något 
jätte negativt.  

Menings- 
skiljaktighet 

 

 Anne Wolgast Strategi var ingenting som företaget ägnade sig åt under 
etableringsfasen. 

Ingen strategi Strategiskt 
planläggning 

  Det lullade på i början och att ha en strategi fick vi lära oss 
efterhand. Det blev på så vis väldigt stabilt med mycket trogna 
kunder. Vi ville inte att det skulle expandera hur mycket som 
helst i början. 

Växa långsamt  

 Pingis Hadenius För mig handlade det om att hitta rätt affärsidé som var 
otroligt spännande att genomföra.  

Affärsidé  

  Under etableringsfasen är det mycket saker som man testas 
parallellt. Man testar hur det är att jobba med sina 
bolagspartners, sina första anställda och man testar: “funkar 
denna modellen?”.  

Pröva 
företags- 
koncept 

 

 
 

Josefina 
Carlbom 

I uppstartsfasen är viktigt att planera och ha högt uppsatta mål 
med verksamheten och att tänka i banor kring hur företaget 
ska befinna sig på marknaden i framtiden. 

Målsättning 
Framtids- 
vision 

 

 Olivera 
Bobuiescu  

De har en vision om att vara först med nyheter inom 
branschen och ser möjligheter med hur de skulle kunna 
utveckla varumärket i framtiden. 

Framtids- 
vision 

 

 Mernosh Saatchi Företaget arbetade därav inte riskförebyggande eller 
strategiskt under etableringsfasen. 

Ingen 
strategisk plan 
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Upplevelser 
under  
etablerings- 
fasen 

Pingis Hadenius Pingis anser är viktigt att som företagare ha drivet. Viktigt att 
kunna ha motivationen till att ta tag i saker och vara 
handlingskraftig, även de gånger då de inte anses roliga. 

Driv 
Motivation 
 

Personlighets-
drag 

  Istället för att fokusera på det negativa är det viktigt att istället 
tänka på hur en tar sig runt problemet. Därför är det viktigt att 
tycka om problemlösning som företagare. 

Problem- 
lösare 

 

 Anne Wolgast Att förstå kommunikationen mellan andra människor och ha 
känslan för att kommunicera på rätt sätt och ärlighet. 

Människo- 
kännare 

 

  Mina råd är starta! Kör på. Hellre våga ta beslut och att det 
blir fel, så får man rätta till det i efterhand.  

Beslutsam 
 

 

 Kristina 
Lidehorn 

Det är alltid läskigt att kliva utanför det som är norm och det 
som förväntas.  

Modig  

  Egenskaper som Kristina beskriver som betydelsefulla för en 
företagare är att vara envis, kreativ, gilla problemlösning samt 
ha ett öppet sinne. Det är viktigt vara anpassningsbar och 
kunna ställa om efter nya förutsättningar och inte vara låst till 
sina idéer.  

Envis 
Kreativ 
Problem- 
lösare 
Anpassnings- 
bar 

 

  Genom att ta en risk kan det i värsta fall leda till ett 
misslyckande, vilket Kristina anser är viktigt att se som en 
lärdom istället för ett nederlag. 

Lärdom  

  När andra i Kristinas omgivning ser problem, har hon en 
förmåga att vända det till en fördel och blir istället motiverad 
till att bevisa motsatsen.  

Problem- 
lösare 

 

 Josefina 
Carlbom 

Var inte för rädd för att misslyckas, det är inte jordens 
undergång. 

Orädd  

  Våga driva verksamheten på sitt egna sätt och tro på sig själv 
genom hela processen. 

Självsäker  

  Det är viktigt att hitta drivkraften, för då blir det lättare att ta 
sig igenom etableringsfasen och driva företaget framåt 

Driven  

  Det har varit viktigt för Josefina att innan etableringsfasen lära 
känna sig själv och hitta en bättre självkänsla 

Självkännedo
m 

 

 Olivera 
Bobuiescu och 
Cornelia Munge 

Cornelia: Det handlar om att våga, för att kunna starta eget 
företag och tro på sin idé och vara övertygad om att det är ett 
vinnande koncept. 
O livera: Det krävs därför en inre säkerhet som företagare. 

Orädd 
Självsäker 
 
Självsäker 

 

 Mernosh Saatchi Vara envis, tålmodig, ödmjuk och modig. Envis 
Tålmodig 
Ödmjuk 
Modig 

 

 Kristina 
Lidehorn 

Jag tror också att man behöver ha förmågan att kunna 
samarbeta och be om hjälp på det man inte själv är bra på. 

Ta hjälp Nätverk 
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Upplevelser 
under  
etablerings- 
fasen 

 Det finns för få kvinnliga förebilder och samtal kring kvinnor 
som testar olika företagsidéer och deras lärdom av det.  

Vägledning  

 Josefina 
Carlbom 

Ett råd till andra kvinnliga företagare att våga ta hjälp, men 
även vara öppen för att ge sina tips o råd till andra kvinnor. 

Ta hjälp 
Ge råd 

 

 Mernosh Saatchi Involvera andra personer i företaget och att våga ta hjälp. Att 
inte skämmas för att säga ”du jag har ingen aning hur jag ska 
göra här, kan du hjälpa mig?” att släppa all prestige.  

Ta hjälp  

  Hitta personer som man kan bolla med som har drivit företag 
tidigare, som man kan säga till: ”du jag har en skitdålig dag, 
jag tvivlar på allt, jag mår jätte dåligt” som då kan vara med 
och stötta.  

Handledning 
Mentor 

 

 Anne Wolgast Annes bolagspartners blev hennes mentorer och lärare. De 
hade gemensamt drivit företag tidigare och hade därför både 
kunskap och erfarenhet som de kunde dela med sig av. 

Handledning  

 Pingis Hadenius Pingis lägger ner väldigt mycket tid på att bygga sitt 
personliga nätverk genom att träffa mycket folk. Det är genom 
nätverket erhålls ny personal, nya affärskontakter och nya 
idéer. 

Personligt 
nätverk 

 

 Anne Wolgast Nätverk är otroligt, otroligt viktigt. Det behöver inte vara det 
uppstyrda företagsnätverket, utan man kan hitta personer i sin 
närhet som förstår ens bransch.  

Personligt 
nätverk 

 

 Josefina 
Carlbom 

Hon har märkt stora fördelar med ett stort nätverk, då hon har 
använt sitt det för att marknadsföra sig och få kunder. 

Nätverk 
Marknads- 
föring 

 

 Pingis Hadenius Det är lätt att kvinnliga företagare skapar hinder för sig själva 
och genom påverkan från omvärlden gör sig själva till offer. 
Det skapas därför ursäkter kring att det är svårt att starta 
företag för kvinnor. 

Offer 
Ursäkter 
 

Attityd 

  Man bestämmer själv om man sätter upp hinder eller inte. Inställning  
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5.0 Teori  
Nedan presenteras det teoretiska material som har genererats utifrån samtliga teman ur 
innehållsanalysen. Vissa teman har ansetts komplettera varandra och har därför bildat ett 
gemensamt avsnitt för kommande teori och analys. De teman som presenteras tillsammans är 
personlighetsdrag och attityder; strategisk planläggning och finansiering; samt nätverk, 
bolagspartners och kunder. Teman som presenteras enskilt är anledning till företagsstart 
samt upplevd problematik.  
 
5.1 Anledning till företagsstart 
Roininen och Nilsson (2005) anser att det finns ett flertal bakomliggande faktorer som 
motiverar och påverkar individens vilja till företagsstart. Vanligen föreligger det ett behov 
hos företagaren som enbart kan tillfredsställas genom att förverkliga en idé och gå sin egna 
väg. Som företagare finns det en vilja att utveckla, uppfylla ett prestationsbehov samt utnyttja 
sina kunskaper. Roininen och Nilsson (2005) förklarar närmare att drivkraften till att starta ett 
företag grundar sig i en handlingskraft, mål samt ambition.  
 
Roininen och Nilsson (2005) beskriver att det finns en vilja av att känna ett oberoende vilket 
även Ahrne, Roman och Franzén (2008) anser. De hävdar att drivkraften hos många 
företagare grundar sig i den frihet och självständighet som företagandet medför (Ahrne, 
Roman och Franzén, 2008). Roininen och Nilsson (2005) instämmer att självständighet och 
att vara oberoende är en drivkraft hos företagare, där det ses som motiverande att jobba åt sig 
själv och inte under någon annan. Oberoende innefattar att följa sina egna värderingar och ta 
eget ansvar, till skillnad från att vara tvungen att följa andras åsikter och värderingar 
(Roininen och Nilsson, 2005). En företagare kan kontrollera sin arbetssituation och arbete på 
ett annat sätt än vid en anställning ( Johansson, 2009), därför upplever företagaren att deras 
livssituation fungerar bättre som företagare då de kan ha mer flexibla arbetstider (Bernström, 
1993; Holmquist och Sundin, 2002) . Näsman (2000) samt Sundin och Holmquist (1989) 
instämmer, friheten att kunna bestämma över sin vardag är en viktigt faktor hos företagare. 
Ahrne, Roman och Franzén (2008) tillägger däremot att livet för en företagare symboliseras 
av vaga gränser mellan arbete och fritid, därmed finns det en risk att det blir långa arbetsdagar 
samt blir svårt att koppla bort arbetet på fritiden.  
 
Företagare väljer att starta företag för att uppfylla behovet av att arbeta med något som känns 
meningsfullt (Näsman, 2000; Sundin och Holmquist, 1989). Roininen och Nilsson (2005) är 
enig med Näsman (2000) samt Sundin och Holmquist (1989) och anser att en central faktor är 
att företagaren känner en förkärlek till sitt företagande. Det finns en tillfredsställelse med att 
forma ett företag i kombination med att få ägna sig till det som anses betydelsefullt och 
samtidigt ge uttryck för sitt intresse.  
 
5.2 Personlighetsdrag och attityder  
Götebo Johannesson (2001) beskriver att en företagare kännetecknas av ett idéskapande och 
ett visionärt tänkande tillsammans med en handlingskraftighet och avsikt till att genomföra 
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idéer. Företagare ses som kreativa personer med ett innovativt handlingssätt, som drivs av att 
identifiera nya affärsmöjligheter, förklarar Landström (2005). Företagare symboliseras ofta av 
en riskbenägenhet samt tävlingsinriktning och gillar därav nya utmaningar och är inte rädda 
för misslyckanden. Förändringar ses därför som positivt då det förknippas med en möjlighet 
istället för en risk (Landström, 2005).  
 
Företagare har en självtillit och tilltro till sin förmåga och har ett behov av att vara 
självständiga samt oberoende (Landström, 2005). Näsman (1997, 2000) samt Sundin och 
Holmquist (1989) tillägger att det därav krävs en god självkänsla för att nå framgång som 
företagare. Självkänslan beskrivs enligt Masreliez-Steen och Modig (2004) som det rykte du 
har om dig själv, inom dig själv. Det är alltså de inre känslorna en person har inför sig själv. 
Genom en god självkänsla kan beslut fattas enklare utefter egna behov och värderingar, vilket 
har betydelse för en företagare (Masreliez-Steen och Modig, 2004). Götebo Johannesson 
(2001) tillägger även att självförtroendet till den egna kapaciteten, närmare beskrivet, den 
egna tilltron till att prestera, påverkar förverkligandet av en företagares affärsidé och 
företagets framgång. Holmquist och Sundin (2002) förklarar att det är få kvinnor i Sverige 
som upplever att de har förmågan och kapaciteten att starta ett företag samt driva det. Denna 
upplevelse grundar sig i att kvinnor inte anser sig själva betraktas som företagare eftersom de 
utgör en minoritet inom företagandeväsendet förklarar Holmquist och Sundin (2002). 
Könsindelningen som finns i samhället är någonting som vi människor har skapat, trots att 
uppgifter såsom företagande är oberoende av kön. Företagandet är därför ingenting som styrs 
av kön utan denna attityd är baserad på normer i samhället kring vad som anses vara kvinnligt 
och manligt förklarar Holmquist (2009). Holmqvist (2008) menar vidare att det oftast är egna 
samt andras attityder som hindrar kvinnliga företagare att etablera en verksamhet. 
 
5.3 Upplevd problematik 
Ahrne, Roman och Franzén (2008) beskriver att företagande innebär både möjligheter och 
risker. Risker är däremot oemotståndliga för företagare och bör därför granskas kontinuerligt 
förklarar Kubr, Ilar och Marchesi (2005). Det är även viktigt att acceptera att det förekommer 
risker och misstag eftersom det är en del utav vardagen för en företagare,förklarar Wickham 
(2006). Då en företagare inte vågar ta en risk för att riskera att misslyckas, är det svårt att nå 
framgång som företagare. För att nå framgång kan det krävas många misslyckanden, därför 
menar Wickham (2006) att det är viktigt att fokusera på att hitta lösningar vid en motgång 
istället för att ge upp. 
  
Johansson (2009) förklarar att det negativa med att vara en företagare är att det kan uppfattas 
som att sakna kompetens då det krävs kunskap inom många olika områden. Lindelöw (2008) 
anser även att rekrytering är ett vanligt problem för företagare, då det både kan leda till ett 
företags framgång och misslyckande. Personal kan skapa möjligheter och värde för ett företag 
då de kan bidra med kunskap, problemlösning samt förmågan att skapa relationer. Dessa 
förmågor ger företaget konkurrensfördelar. Dock kan personal även leda till stora kostnader 
och misslyckanden då rekryteringen inte bidrar till värde för företaget. Rekrytering kan 
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därmed både leda till vinst och förlust och skapar på så vis en viss problematik (Lindelöw, 
2008). 
 
Schäder (2006) anser att en ytterligare problematik som kan förekomma under 
etableringsfasen är prissättning på produkter eller tjänster. Prissättning är en synbar 
beslutsvariabel som behöver göras, eftersom det är en viktig del för att uppnå framgång i 
verksamheten. Det kan däremot skapa problematik i de fall då prisrelaterade frågor hanteras 
utan analysstöd och fullgod kunskap. Schäder (2006) hävdar vidare att företag oftast inte 
tänker strategiskt vid prissättning, samt att det under etableringsfasen kan förekomma brist på 
långsiktiga mål och strategier för hur prissättningen ska genomföras.  

  
5.4 Strategiskt planläggning och finansiering 
Büngers (2003) anser att det som styr företagets utveckling, är företagarens ambition av att 
uppnå tillväxt inom företaget samt den individuella kunskapen och erfarenheten. Burns 
(2007) är enig med Büngers (2003) och menar att för att lyckas som företagare, krävs 
förberedelser och förståelse för vad som skall göras, vad som skall uppnås och vad som krävs 
för att nå dit. Detta underlättar för företagaren att systematiskt driva verksamheten (Burns, 
2007). Enligt Wickham (2006) anses visioner vara en faktor i det systematiska arbetet. 
Visioner hjälper företagaren att definiera sina mål men även som motivation under de svåra 
perioderna av etableringsfasen. Wickham (2006) lägger även vikt vid att dela med sig av sin 
vision, vilket kan gynna företagaren, då parter utanför verksamheten kan stötta och motivera i 
rätt riktning (Wickham, 2006). Götebo Johannesson (2001) menar att det under 
etableringsfasen finns olika strategier vilka benämns som försiktighet och risktagande. Det 
som påverkar vilken strategi en företagare väljer är förkunskaper och förväntningar om 
företagande, marknad och administration. En vanlig strategi bland företagare är att 
introducera företaget och låta det växa långsamt för att kunna bygga en stabil grund där det 
går att överblicka förändringar samt hinna bromsa i tid (Götebo Johannesson, 2001). Genom 
planering kan hinder och osäkerhet hanteras lättare och i bästa fall förebyggas, menar Burns 
(2007). Det blir därför av vikt att planera, skapa affärsmål och visioner, under 
etableringsfasen (Burns, 2007).  
 
Kullstedt och Melin (2005) anser att startkapitalet är ett ofrånkomligt krav vid etableringen av 
en verksamhet. Kubr, Ilar och Marchesi (2005) menar vidare att företagare behöver identifiera 
hur mycket kapital som behövs för att starta och utveckla verksamheten. Detta bör göras 
innan etableringsfasen påbörjas genom en finansieringsplan som bygger på antaganden om 
hur verksamheten kommer utvecklas samt vilka kostnader som kommer tillkomma. 
Företagaren kan därefter skapa en budget utefter dessa antaganden samt se hur mycket 
startkapital som krävs för att etablera verksamheten (Kubr, Ilar och Marchesi, 2005). 
Företagare behöver då ta ställning till om det interna kapitalet räcker för att finansiera 
etableringsfasen eller om det är nödvändigt att kontakta externa finansiärer (Landström & 
Löwegren, 2009). Denna ekonomiska planering är viktig för att identifiera potentiella 
inkomster och utkomster för att därefter kunna planera ekonomin med syftet att minska risken 
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att gå i konkurs under etableringsfasen, förklarar Andersson, Ekström och Gabrielsson 
(2010). Johansson (2009) menar att finansiering under etableringsfasen, kan föra med sig en 
ekonomisk otrygghet, vilket är en negativ del inom företagandet.  
 
5.5 Nätverk, bolagspartners och kunder 
Bünger (2003 ) anser att en företagare behöver samverka och skapa relationer med andra 
företag för att söka lösningar, samarbete samt kunskapsutbyte, för att kunna klara av de 
strategiska utmaningar som företagandet för med sig. Johannisson (2005) och Bünger (2003 ) 
anser att samverkan och relationsskapandet bör vara en ständigt pågående process. Denna 
process benämns som nätverk och det ses som en viktigt framgångsfaktor för företagare 
(Johannisson, 2005 och Bünger, 2003 ). Johannisson (2005) beskriver att nätverksprocessen 
börjar med att idéer och tankar prövas på företagarens närmsta sociala kontakter för att erhålla 
stöd. Då nya relationer, kontakter och samarbetspartners erhålls under etableringsfasen skapas 
nya idéer samt ökar förutsättningarna för att idéerna skall kunna genomföras (Johannisson, 
2005).  Johannisson (2005) förklarar att det sociala nätverket har som intention att ge 
personligt stöd och trygghet och anses viktigt under ett företags etableringsfas. Bünger (2003) 
och Johannisson (2005) förklarar vidare att ett nätverk kan ses som ett personligt kapital då de 
företagare som prioriterar att skapa relationer har lättare att etablera företaget på marknaden 
och överleva etableringsfasen. Bünger (2003) anser att de företagare som valt att samverka 
och bygga relationer har en mer optimistisk syn på företagets framtida tillväxt samt 
omsättning (Bünger, 2003). 
 
Kubr, Ilar och Marchesi (2005) anser att varje enskild individ uppfattar problemlösning och 
kunskaper på olika sätt. Dock är det viktigt att bolagspartners som driver en verksamhet 
tillsammans är eniga om företagets vision och mål med verksamheten. Då ett problem skall 
lösas och verksamheten skall utvecklas, gynnas diskussionen av olika tankesätt. Även en 
specifik situation eller process kan granskas på olika sätt vilket bidrar till en högre kvalité på 
resultatet. Då bolagspartnerna kompletterar varandra på detta sätt kommer verksamhetens 
innovativa utveckling att gynnas. Då ett konkurrenskraftigt bolag skall skapas krävs det att 
hela organisationen strävar efter gemensamma målsättningar och samspelar, vilket 
bolagspartnerna behöver förmedla. Även om individerna inom verksamheten har olika 
ansvarsområden, är det av betydelse att ha gemensamma mål, eftersom en målinriktad 
verksamhet är bättre på att hantera problem som uppkommer i etableringsfasen (Kubr, Ilar 
och Marchesi, 2005). Johansson (2009) anser att det negativa med att vara en egen företagare 
är att det blir färre arbetskamrater och företagaren får därmed inte samma sociala kontakt  som 
det hade blivit med bolagspartners eller egna anställda ( Johansson, 2009).  
 
Götebo Johannesson (2001) anser att det även är viktigt att företagare bygger goda relationer 
med sina kunder under etableringsfasen. Kundkontakten är en viktig del för företagaren, då 
det påverkar företagets sociala plattform. Genom att skapa starka kundrelationer kan det 
utvecklas till en indirekt marknadsföring då kunderna delar med sig av deras åsikter till sin 
omgivning (Götebo Johannesson, 2001). Grönroos (2008) anser att företag ständigt behöver 
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leta efter nya kunder, däremot är det en process som vanligtvis är kostsamt i etableringsfasen. 
Nya kunder kan kosta fem till sex gånger så mycket gentemot befintliga kunder (Grönroos, 
2008).  
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6.0 Analys 
Nedan analyseras materialet från företagarnas berättelser i relation till det teoretiska 
materialet. De avsnitt som presenterats i teorin kommer även vara genomgående i följande 
analyskapitel.  
  
6.1 Anledning till företagsstart 
Pingis valde att bli företagare för att ha möjligheten att gå från idé till handling snabbt, vilket 
motiverar henne i hennes företagande. Anne upplever att hon har en större påverkan på de 
beslut som fattas som företagare, vilket medför att hon kan hjälpa kunden enligt egna 
önskemål. Roininen och Nilsson (2005) anser att det finns ett behov hos företagare att 
förverkliga en idé och ambition och därmed gå sin egna väg. Enligt Ahrne, Roman och 
Franzén (2008) samt Roininen och Nilsson (2005) motiveras företagare av att kunna vara 
handlingskraftiga och arbeta självständigt genom den frihet som företagandet kan föra med 
sig. Det upplevs vara motiverande att jobba åt sig själv och därmed vara oberoende från andra 
förklarar Roininen och Nilsson (2005).  Bernström (1993) samt Holmquist och Sundin (2002) 
tillägger att företagare upplever att livssituationen förenklas genom att vara företagare, då de 
har möjlighet till mer flexibla arbetstider, vilket Josefina är enig om. Josefinas största 
motivation till att vara företagare är att hon kan ha en flexibilitet och styra sin arbetstid själv 
då hon prioriterar tid med familjen. Enligt Ahrne, Roman och Franzén (2008) är det inte 
några garantier för företagare att få mer tid över till familjen, eftersom yrket förknippas med 
vaga gränser mellan arbete och fritid, vilket ökar risken för långa arbetsdagar. Josefinas 
drivkraft grundar sig i att kunna styra sina arbetstider, men menar inte att det behöver leda till 
kortare arbetsdagar, likt Ahrne, Roman och Franzén (2008) påstår.  
 
Näsman (2000) samt Sundin och Holmquist (1989) förklarar att det även är en drivkraft för 
företagare att arbeta med något som känns meningsfullt. Det anses även finnas en 
tillfredsställelse med att forma sitt egna företag och ägna sig åt det som anses betydelsefullt 
samt ge uttryck för sitt intresse (Näsman, 2000; Sundin och Holmquist, 1989). Företagare 
motiveras även av möjligheten att kunna utveckla, prestera samt utnyttja sina kunskaper 
enligt egna önskemål (Roininen och Nilsson, 2005). Mernosh instämmer med Roininen och 
Nilsson (2005), då hon ser företagandet som en möjlighet att vara produktiv och utmana sig 
själv. Hon ges även möjlighet att påverka beslutsfattandet och utveckla företaget. Kristina och 
Olivera är eniga och anser att det är en stor drivkraft som företagare att få utrymmet till att 
vara kreativ och att kunna bestämma samt utveckla. 
 
6.2 Personlighetsdrag och attityder  
Pingis och Josefina motiverar för att det är viktigt att vara handlingskraftig samt ha ett driv 
som företagare, då det är nödvändigt att genomföra saker som inte alltid ses som roligt för att 
överleva etableringsfasen. Josefina och Kristina tillägger att det är viktigt att tro på sig själv 
för att våga driva verksamheten på sitt sätt, istället för att gå efter det som är norm och det 
som förväntas. Cornelia instämmer, men menar även att det är viktigt att lita på sin idé och att 
det är ett vinnande koncept. Götebo Johannesson (2001) och Landström (2005) beskriver att 
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företagare är idéskapande, handlingskraftiga, kreativa samt innovativa då de drivs av att 
identifiera nya affärsmöjligheter. Kristina anser att det är viktigt att våga ta en risk som 
företagare och inte vara rädd för att det kan leda till ett misslyckande. Hon anser att 
misslyckande inte är ett nederlag, utan istället en lärdom. Anne menar vidare att det är bättre 
att våga ta en risk eller ett beslut, så får det vid ett nederlag rättas till i efterhand. Josefina är 
enig med Kristina och Anne, där ett misslyckande inte är jordens undergång. Det gäller att 
våga satsa för att det ska ge utlopp i slutänden. Pingis beskriver att vid en motgång är det 
viktigt att se runt problemet och vara lösningsorienterad. Denna egenskap anser sig Kristina 
besitta, då hon ser möjligheter där andra ser problem och drivs av att bevisa motsatsen. 
Landström (2005) hävdar likt respondenterna, att en företagare symboliseras av att de är 
riskbenägna och tävlingsinriktade, där det strävas efter nya utmaningar och skräms inte av 
misslyckanden. Landström (2005) beskriver även att en företagare anses positiv till 
förändringar då det förknippas med en möjlighet och inte en risk.  
 
Olivera och Josefina anser att det krävs en inre säkerhet som företagare. För Josefina har det 
därför varit viktigt att innan etableringsfasen hitta en bra självkänsla och lära känna sig själv. 
Näsman (1997, 2000) samt Sundin och Holmquist (1989) är eniga med ovannämnda 
respondenterna, då de anser att det krävs en god självkänsla för att nå framgång som 
företagare. Det är genom en god självkänsla som beslut enklare kan fattas, eftersom det 
baseras på egna behov och värderingar, vilket har betydelse för företagaren, menar 
Masreliez-Steen och Modig (2004). Götebo Johannesson (2001) tillägger även att 
självförtroendet till den egna förmågan och tilltron till att prestera, ligger till grund för 
förverkligandet av affärsidén och företagets framgång. Kristina tillägger att det som 
företagare är betydelsefullt att vara kreativ, envis och ha ett öppet sinne och samtidigt vara 
anpassningsbar och öppen för nya idéer och förutsättningar. Mernosh menar vidare att 
tålamod, ödmjukhet, envishet och mod är fyra viktiga egenskaper. Mernosh menar därmed att 
det är viktigt att vara medveten om sina begränsningar , att inte ge upp vid motgångar, att våga 
övervinna risker för anseende och prestige samt ha förmågan att behålla ett lugn vid väntan. 
Anne i sin tur lägger vikt vid den sociala interaktionen, förmågan till att kommunicera och 
vara ärlig.  
 
Pingis förklarar att kvinnliga företagare kan ha en tendens till att skapa hinder för sig själva 
genom påverkan från omvärlden. Holmquist och Sundin (2002) instämmer med Pingis och 
menar att det är få kvinnor som ser sig ha kapaciteten att driva företag i Sverige. Företagandet 
är i sig ingenting som påverkas av kön, menar Holmquist (2009), utan det är normer i 
samhället som har skapat könsindelningen. Det är därmed omvärldens samt företagarens egna 
förväntningar och attityder som påverkar synen på den individuella förmågan att klara av 
etableringsfasen (Holmqvist, 2008). Pingis förklarar därför att det är enbart företagaren som 
bestämmer om det sätts upp hinder eller inte, eftersom det inte påverkas av kön. Det används 
istället som en ursäkt att det är svårt att starta företag som kvinna, förklarar Pingis.  
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6.3 Upplevd problematik 
Enligt Josefina kan etableringsfasen delas in i två faser. Första delen beskrivs som spännande 
medan den andra fasen innefattar en kritisk syn till den egna förmågan. Josefina beskriver att 
hon upplevde en oförutsägbarhet under etableringsfasen. Etableringsfasen för med sig både 
risker och möjligheter menar Ahrne, Roman och Franzén (2008). Risker är oundvikliga för 
företagare, därför är det viktigt att acceptera dem samt tillåta att det kan ske misstag (Kubr, 
Ilar och Marchesi, 2005; Wickham, 2006). Wickham (2006) tillägger att det är viktigt att 
fokusera på att hitta lösningar vid misslyckanden, istället för att se det som en motgång. För 
Cornelia och Mernosh har etableringsfasen inte upplevts som riskabel eller problematisk. 
Enligt de båda respondenterna har de inte stött på några problem, varav Mernosh tillägger att 
hon ansåg sig vara för ung för att förstå vad som var ett problem under etableringsfasen. Anne 
har däremot upplevt problematik kring att hon måste överbevisa hennes förmåga för hennes 
omgivning innan hon kan bli accepterad. Johansson (2009) menar att den negativa delen 
under etableringsfasen, kan vara upplevelserna om bristen på kompetens.  
 
Lindelöw (2008) menar att rekrytering kan vara en problematisk del under etableringsfasen, 
som kan leda till såväl vinst som förlust. Anställningar kan skapa möjligheter och värde då 
det kan bidra med både kunskap, problemlösning och förmåga att skapa relationer. Dessa 
förmågor kan ge konkurrensfördelar men kan även orsaka stora kostnader och misslyckande 
(Lindelöw, 2008).  För Anne upplevdes det svårt med rekrytering under etableringsfasen 
vilket även Kristina är enig om. Anne upplevde däremot det mer problematiskt med att hitta 
rätt kandidater med rätt kunskap och inställning. Kristina kände mer osäkerhet kring ansvaret 
som skapas gentemot sina anställda, eftersom anställningskostnader består även då företaget 
misslyckas. Schäder (2006) anser att prissättning även kan skapa problematik under 
etableringsfasen då beslut fattas utan analysstöd och fullgod kunskap. Prissättningen är en 
väsentlig del för att uppnå tillväxt av företaget, därför är det viktigt att tänka strategiskt kring 
hur prissättningen ska genomföras (Schäder, 2006).  Mernosh upplevde i sin tur en svårighet 
kring värdering och prissättning av företagets tjänster och anser att de tog för lite betalt under 
etableringsfasen.  
 
6.4 Strategiskt planläggning och finansiering 
Pingis beskriver att det var viktigt för henne och hennes företagande att skapa en affärsidé i 
etableringsfasen, som var rolig och spännande att genomföra. Under etableringsfasen testas 
många olika processer parallellt för första gången, allt ifrån verksamhetens första anställda till 
om affärskonceptet var genomförbart. Götebo Johannesson (2001) anser att det finns olika 
strategier under etableringsfasen och vilken strategi som väljs beror på företagarens 
förkunskaper och förväntningar om företagandet, marknaden samt administration. Oftast 
används en strategi där företagen låter företaget växa långsamt för att skapa en stabil grund 
och möjliggöra för att hinna bromsa i tid (Götebo Johannesson, 2001). Anne hade inget uttalat 
strategiskt arbetssätt, men tog ändå ett aktivt val att skapa en stabil grund och inte expandera 
för mycket under etableringsfasen, vilket förde med sig en stabil kundkrets med lojala kunder. 
Josefina har ett strategiskt tankesätt där hon planerar och har högt uppsatta mål med sin 
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verksamhet. Det finns visioner om vart företaget ska befinna sig i framtiden och hur hon vill 
att företaget ska växa. Även Olivera tänker strategiskt där det finns en målsättning med att 
utveckla varumärket i framtiden samt vara först med nyheter inom branschen. Burns (2007) 
anser att det underlättar att driva en verksamhet genom att göra förberedelser och planera vad 
som ska uppnås och hur det kan verkställas. Genom en strategisk planering kan företagare 
lättare hantera och förebygga hinder och osäkerhet (Burns, 2007). Wickham (2006) förklarar 
att visioner ses som en viktig faktor vid strategiska arbete eftersom det hjälper företag att 
definiera mål. Definierade mål kan i sin tur motivera företaget under svåra perioder samt 
underlätta för externa parter att stötta företaget i rätt riktning (Wickham, 2006). Büngers 
(2003) anser att det som styr företagets utveckling är företagarens ambition att nå ökad 
tillväxt inom företaget samt vad företagaren besitter för kunskap och erfarenheter. Anne och 
Mernosh hade inget strategiskt arbetssätt eller arbetade riskförebyggande under 
etableringsfasen, men har däremot inte upplevt att det har påverkat företagets utveckling. 
 
Pingis och Josefina har båda använt eget kapital för finansieringen av etableringsfasen. Pingis 
upplevde det första året som det mest osäkra med eget kapital, då kunderna inte reagerade i 
önskad takt och påverkade därför företagets intäkter. De båda kände en privatekonomisk 
trygghet vilket enligt Josefina möjliggjorde och underlättade företagsstarten. Josefina beskrev 
det som viktigt att hålla nere kostnaderna under etableringsfasen, då företagets framtid är 
oviss. Johansson (2009) antyder likt respondenterna, att det finns en viss otrygghet gällande 
finansieringen under etableringsfasen. Ett företag kräver ett startkapital och därför är det av 
betydelse att identifiera hur mycket kapital som behövs för att finansiera etableringsfasen 
( Kullstedt och Melin, 2005; Kubr, Ilar och Marchesi; 2005).  Enligt Anne och Mernosh 
upplevdes inte någon osäkerhet kring finansieringen av startkapital. För Annes del berodde 
det på att hon hade en anställning vid sidan av, samt en redan etablerad kundkrets. Mernosh 
studerade under tiden som hon startade företaget vilket medförde till en ekonomisk trygghet 
samt att hon tog över befintliga tjänster från ett redan etablerat företag, som bidrog till att hon 
inte behövde ett stort startkapital. Genom en planera ekonomiskt där potentiella utgifter och 
inkomster identifieras, för att se hur mycket startkapital som krävs, kan risken att gå i konkurs 
minimeras menar Andersson, Ekström och Gabrielsson (2010) samt Kubr, Ilar och Marchesi 
(2005). Denna ekonomiska planering kan göras genom en finansieringsplan som gör 
antaganden på hur verksamheten kommer utvecklas samt vilka kostnader som kommer 
tillkomma (Kubr, Ilar och Marchesi, 2005). Pingis instämmer och tillägger att det är vanligt 
att folk går i konkurs då de gör drömberäkningar eller inte har kontroll över sitt kassaflöde. 
Vid genomförd beräkning av startkapital behöver företaget i ett tidigt skede ta ställning till 
om det krävs extern finansiering eller om det interna kapitalet är tillräckligt (Landström & 
Löwegren, 2009). Olivera och hennes bolagspartner tog beslutet att använda sig av extern 
finansiering av salongen och det skapade en trygghet under etableringsfasen då de var osäkra 
på hur mycket kapital som krävdes. 
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6.5 Nätverk, bolagspartners och kunder 
Pingis lägger vikt vid det personliga nätverket vilket innebär att hon lägger mycket tid på att 
integrera med andra människor. Hon påstår att genom att nätverka erhålls nya idéer, ny 
personal och nya affärskontakter. Anne lägger även hon stor vikt vid sitt personliga nätverk, 
men anser att det inte nödvändigtvis behöver vara ett uppstyrt företagsnätverk. Josefina är 
enig med Pingis och Anne, då hon har upplevt stora fördelar med ett stort nätverk, vilket även 
använts som ett hjälpmedel för att marknadsföra företaget och skaffa potentiella kunder. 
Bünger (2003 ) anser att det är viktigt för företagare att samverka med andra företag för att 
erhålla samarbete och kunskapsutbyte för att klara av de strategiska utmaningar som finns för 
företagare. Johannisson (2005) och Bünger (2003) anser därav att samverkan och 
relationsskapande bör ses som en pågående process som företaget ständigt arbetar med för att 
upprätthålla. Enligt Bünger (2003) och  Johannisson (2005) ses s amverkan mellan företag vara 
en framgångsfaktor , då det har en förmåga att generera i en mer optimistisk syn på företagets 
framtida tillväxt samt omsättningsnivå.  Nätverk utgör ett personligt kapital då nätverket 
möjliggör för medlemmarna i nätverket att utbyta kunskap. De företagare som lägger vikt vid 
att skapa relationer har lättare att etablera sitt företag på marknaden och har därav lättare att 
överleva etableringsfasen ( Bünger, 2003;  Johannisson, 2005).  
 
Kristina beskriver att under etableringsfasen är det viktigt att kunna samarbeta och våga ta 
hjälp inom de områden där kunskapsluckor finns. Mernosh är enig och upplever även hon 
vikten av att släppa sin prestige och våga ta hjälp. Josefina tillägger att likväl som att ta hjälp 
från andra är det viktigt med systerskapet bland de kvinnliga företagarna och vara öppen för 
att ge sina tips och råd till andra. Johannisson (2005) anser att etableringsprocessen börjar 
med att idéer och tankar prövas på företagarens närmaste sociala kontakter. Då företagaren 
erhåller nya relationer, kontakter och samarbetspartners under etableringsfasen kommer nya 
idéer komma fram samt ökar förutsättningarna för att dessa idéer skall kunna genomföras 
(Johannisson, 2005). Mernosh menar att det är av stor vikt under etableringsfasen att hitta 
personen som drivit företag tidigare för att utbyta tankar och idéer. Det är viktigt att ha 
personer som kan stötta och uppmuntra under svåra perioder. För Anne har två 
nyckelpersoner i företaget varit väsentliga för hennes personliga utveckling inom företaget, 
som gett henne användbar kunskap och erfarenhet. Götebo Johannesson (2001) och Näsman 
(1997, 2000) menar att det sociala nätverket har som intention att ge personligt stöd och 
trygghet och ses därför som ytterst viktigt under etableringsfasen (Götebo Johannesson, 2001; 
Näsman, 1997, 2000;  Johannisson, 2005). Enligt Kristina är det inte enbart viktigt med 
nätverket i sig, utan även de kvinnliga förebilderna, vilket hon anser skapar en viss lärdom 
och motivation till att testa nya företagsidéer.  
 
Pingis anser att det är viktigt för en företagare att vara trygg i sig själv samt vara medveten 
om sina individuella styrkor och svagheter, för att enklare kunna finna en bolagspartner som 
kompletterar en, då det är svårt att göra allt på egen hand. Pingis ser också en bolagspartner 
som en viktig del för att kunna skapa tillväxt, eftersom det tillför ett värde att kunna utbyta 
idéer. Kristina är enig och anser att ett bra samarbete mellan bolagsparterna är en 
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framgångsfaktor och det krävs att bolagsparterna kompletterar varandras svagheter för att 
gemensamt bli starkare. Kubr, Ilar och Marchesi (2005)  anser att företagares uppfattning är 
individuell och flera individer kan uppfatta och granska en och samma händelser eller 
problem på olika sätt. Dock anses ett delat synsätt gynna verksamheten då det resulterar i att 
kvaliteten på lösningen ökar. Olivera beskriver hennes samarbete med bolagspartnern som 
bra, då de kompletterar varandra vilket har bidragit till ett mer effektivt arbete. De har olika 
styrkor inom frisöryrket, vilket gör att de kan attrahera fler kunder och erbjuda kvalité i deras 
arbete. Kubr, Ilar och Marchesi (2005) anser att kompletterande bolagspartners är viktigt för 
att nå framgång. Något som också anses viktigt är att bolagspartnerna har samma vision och 
intention med verksamheten samt att det eftersträvas från företagets start. En verksamhet där 
alla är engagerade och strävar efter samma målsättningar kommer bidra till att verksamheten 
blir bättre på att hantera problem i etableringsfasen (Kubr, Ilar och Marchesi, 2005). Mernosh 
beskriver hur hennes bolagspartners slutade inom verksamheten under etableringsfasen, då de 
inte hade samma intentioner eller målsättningar med verksamheten. Mernosh blev därav den 
enda bolagsägaren och blev ensam beslutsfattare. Johansson (2009) beskriver att driva eget 
företag kan innebära färre kollegor vilket bidrar till att den sociala kontakten inte blir 
densamma. Företagaren kan då bli ensam om att fatta de större besluten och driva 
verksamheten framåt (Johansson, 2009). Josefina som driver eget företag utan anställda 
beskriver just problematiken kring att vara ensam beslutsfattare. Det finns ingen inom 
företaget som hon kan resonera med om olika idéer, tankar eller tillvägagångssätt, vilket 
stundtals bidrog till en osäkerhet under etableringsfasen. 
 
Pingis, Josefina och Cornelia upplevde en osäkerhet och oro under etableringsfasen kring de 
första kunderna. Pingis förklarade vidare att det blev en väntan och frustration innan de första 
kunderna reagerade på marknaden, trots noggranna förberedelser. Cornelia upplevde i sin tur 
osäkerhet vid skedet då hon tillfrågades om ett delägarskap, men insåg därefter att hon hade 
ett befintligt kundnätverk som visat sig lojalt, vilket övertygade henne om att starta företaget. 
Grönroos (2008) förklarar att ett företag bör ständigt leta efter nya kunder men att det är en 
process som är kostsam under etableringsfasen. Enligt Grönroos (2008) kostar nya kunder 
fem till sex gånger mer som de redan befintliga kunderna. Anne och Mernosh hade befintliga 
kunder som följde med från deras tidigare anställning till det nya bolaget. Det skapade därför 
ingen osäkerhet kring kunder vilket de andra tre respondenterna upplevde. Enligt Götebo 
Johannesson (2001) anses den goda relationen med sina kunder viktig under etableringsfasen, 
då det kan bidra till indirekt marknadsföring samt gynna den sociala plattformen. En tidigare 
kundkrets har visat sig fördelaktigt under etableringsfasen för Cornelia, Anne och Mernosh då 
det bidrog till en trygghet när tidigare kunder visade sig lojala. 
 
 
  

 

53 



7.0 Diskussion 
Här presenteras studiens resultat, de kvinnliga företagarnas upplevelser av etableringsfasen 
redogörs genom en diskussion. Intentionen med diskussionen är, via studiens respondenter, 
skapa en förståelse för hur etableringsfasen har upplevts av kvinnliga företagare i Sverige. 
 
Genom studien har det påvisats att de kvinnliga företagarnas upplevelser av etableringsfasen 
påverkas av deras motiv och driv till att etablera sin affärsdrivande verksamhet. Företagarna 
menar att valet av företagsstart grundar sig i möjligheten att kunna gå från idé till handling 
snabbt samt kunna påverka beslut och utveckling. En företagare har inget givet ramverk att 
utgå ifrån, utan kan agera utifrån sin egna kreativitet och vilja. Det skapas därmed en 
möjlighet att kunna agera, vara handlingskraftig samt kunna ta beslut utifrån egna 
värderingar. Företagarna menar även att de får en möjlighet till att vara flexibla, kreativa, 
produktiva samt styra sin egna arbetstid. Företagarna menar vidare att det är viktigt att tro på 
sig själv och sin affärsidé samt känna till sina egna styrkor och svagheter. Det är därmed av 
betydelse att ha en god självkänsla för att inte börja tvivla på den egna förmågan samt 
affärsidén under etableringsfasen. Fördelen med att vara medveten om sina styrkor och 
svagheter är att det blir enklare att finna kompletterande bolagspartners samt ta hjälp inom de 
områden där det saknas kompetens. Det är även av betydelse att vara risktagande och inte 
vara rädd för misslyckanden och motgångar. Företagarna beskriver att en motgång istället ska 
ses som en lärdom, vilket kommer bidra till att det blir lättare att hantera liknande situationer i 
framtiden. Det handlar därför om vilken inställning företagaren har till motgångar. Många av 
företagarna upplevde inte några särskilda motgångar under etableringsfasen, vilket kan 
grunda sig i deras positiva attityd kring problem . För att nå framgång menar företagarna att 
det är viktigt att vara lösningsorienterad och inte ge upp, då det uppstår problem under 
etableringsfasen. Problem och hinder upplevs även vara någonting som företagare sätter upp 
för sig själva, vilket kan grunda sig i att få kvinnor anser sig ha kapaciteten som krävs för att 
driva ett företag i Sverige. Det blir på så vis kvinnorna som sätter upp hinder för sig själva 
utefter egna attityder. 
 
Etableringsfasen upplevs vara indelad i två olika faser. Den första fasen bestod av spänning 
och exaltering medan den andra fasen bestod av tvivel och en dålig självkänsla. Detta kan 
bero på att etableringsfasen även upplevs som oförutsägbar och därmed kan föra med sig 
problem. Det upplevdes problematiskt att rekrytera och det grundade sig i en rädsla över att 
ha ansvar över anställda samt en rädsla över att rekrytera fel. Det upplevdes ytterligare 
problematik kring prissättning av företagets tjänster samt att tvingas överbevisa sin förmåga 
som kvinnlig företagare för att bli accepterad. Det kan ifrågasättas om det är företagare 
överlag som måste överbevisa sin förmåga, eller om det enbart är kvinnliga företagares 
upplevelse. Det kan även ifrågasättas om det enbart beror på enskilda attityder, likt 
föregående diskussion om motgångar, eller om det är omgivningens förväntningar.  
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Företagarna upplevde att strategier kan användas för att förebygga risker och utveckla 
verksamheten under etableringsfasen. En uttalad strategi bland företagare är att bygga en 
stabil grund i etableringsfasen och inte expandera i ett allt för tidigt skede. Denna strategi har 
en utav studiens företagare använt sig av, utan att vara medveten om det, och den har ansetts 
vara en framgångsfaktor för företaget. Det kan här diskuteras om företagets situation hade 
varit olik om de hade expanderat i ett tidigt skede eller om den hade varit densamma. 
Fördelen blev nu att företaget växte i takt med att de säkrade marknadsandelar och byggde en 
stabil grund som inte var lika sårbar. Denna strategi fungerade bra inom den bransch som 
företagaren befinner sig i, men det tas i beaktning att denna strategi inte behöver vara ett 
lyckat koncept för andra branscher. Oavsett val av strategi, upplevde företagarna det som 
fördelaktigt att ha visioner och mål för företagets framtid då det hjälper företagaren att driva 
företaget i rätt riktning. Det ansågs därav viktigt att ha en tydlig affärsidé. Det upplevdes 
däremot inte påverka företagets utveckling för de företagare som inte arbetade strategiskt 
under etableringsfasen. Vissa av studiens respondenter har använt sig av en strategi, medan 
andra inte har haft en uttalad strategi. Detta påvisar att företagare inte är beroende av att ha en 
uttalad strategi för att överleva etableringsfasen. Även då företagare inte använder sig av en 
väl definierad strategi har det påvisats att samtliga företagare tänker strategiskt utan att vara 
medvetna om det, vilket exempelvis kan beröra målsättningar samt tillvägagångssätt för hur 
det ska uppnås. 
 
Företagarna upplevde etableringsfasens första år som det mest finansiellt osäkra, på grund av 
att företagets intäkter inte var säkrade. Det upplevdes däremot underlätta etableringsfasen då 
företagaren är privatekonomiskt stabil, då det för med sig en trygghet. Den privatekonomiska 
stabiliteten upplevdes som en förutsättning för företagsstarten. Den ekonomiska tryggheten 
kunde både bero på tidigare besparingar, andra inkomster samt andra familjemedlemmars 
stabila försörjning.  Det kan även diskuteras om den privata tryggheten även kan berott på 
övrig stöttning från familjemedlemmar, som uppmuntrar förverkligandet av affärsidén. Det 
anses även viktigt att det finns en ekonomisk kompetens inom företaget för att kunna beräkna 
hur mycket kapital som krävs för att överleva etableringsfasen samt för att synliggöra om 
företaget behöver extern finansiering. Det upplevdes inte finansiellt otryggt i de fall då 
företagarna hade en inkomst vid sidan av det nystartade företaget.  
 
Samtliga företagare upplevde vikten av att prioritera ett stort nätverk. Genom att utnyttja 
nätverkandet kan företagarna erhålla idéer, affärskontakter, kunder, personal samt använda 
det som ett hjälpmedel för marknadsföring.  Då företagare prioriterar att skapa goda relationer 
och samverka med andra företag, för att erhålla samarbete och kunskapsutbyte, blir det 
enklare att etablera företaget på marknaden samt klara av strategiska utmaningar. Det ses 
även som viktigt att släppa all prestige och våga ta hjälp i de situationer då det uppstår 
kunskapsluckor. Företagarna upplevde att det är viktigt att ha mod för att våga visa sig sårbar 
och ta hjälp inom det som företagaren saknar kompetens inom och därmed se nätverket som 
en resurs. Det upplevdes som betydelsefullt att ha ett nätverk med andra företagare för att 
utbyta idéer och tankar samt för att få stöttning och uppmuntran under svåra perioder.  
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Det upplevdes även viktigt att ha bolagspartners som kunde komplettera varandras svagheter 
för att gemensamt bli starkare och kunna utbyta idéer . Eftersom individer uppfattar problem 
och händelser på olika sätt kan ett delat synsätt mellan bolagsparternerna gynna kvaliteten på 
företagets lösningar. När bolaget drivs på egen hand upplevs det problematiskt att vara ensam 
beslutsfattare då det inte finns någon att utbyta idéer med. I dessa situationer krävs det en god 
självkänsla och mod, för att kunna stå för sina egna beslut som både kan innebära 
misslyckande samt framgång. En egen företagare står därmed ensam ansvarig för alla beslut 
och får stå för alla följder som kan tillkomma. När det gäller att hitta nya kunder under 
etableringsfasen upplevdes det som osäkert på grund av att kundernas reaktion inte går att 
styra. Det anses även vara kostsamt för ett företag att etablera nya kunder, vilket kan försvåra 
etableringsfasen då utgifterna redan är höga. För de respondenter som hade en kundkrets 
sedan tidigare, upplevdes inte samma problematik, då det bidrog till en trygghet när tidigare 
kunder visade sig lojala. Trygghet är en återkommande upplevelse som de kvinnliga 
företagarna vill uppleva under etableringsfasen. I de olika sammanhangen där känslan av 
trygghet har förekommit har det i grunden handlat om att företagarna vill uppleva en känsla 
av säkerhet. Det kan dock ifrågasättas om denna känsla enbart är något som kvinnliga 
företagare vill uppleva eller om det är övergripande för alla företagare. 
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8.0 Reflektion 
När forskningen påbörjades fanns det en förutfattad mening om att de kvinnliga företagarna 
upplevde problem under etableringsfasen för att de var kvinnor. Det har reflekterats över att 
tidigare föreställningar och tankar kan ha påverkat studien i metodavsnittet, men att det finns 
en medvetenhet som gör att forskningen har producerats på ett självkritiskt sätt. För att säkra 
tillförlitligheten har respondenternas intervjuer transkriberats för att få med egna ordalag, så 
att läsare ska kunna bilda sig en egen uppfattning om företagarnas berättelser. Studien har 
påvisat att de kvinnliga företagarnas upplevelser av etableringsfasen påverkas i hög grad av 
deras motiv till att driva en affärsdrivande verksamhet. Kvinnorna som presenteras i studien 
är exempel på kvinnor som tagit sig igenom etableringsfasen och lyckats som kvinnliga 
företagare. Det finns ett gemensamt motiv hos samtliga kvinnor, att de alla är målinriktade 
och har valt att ägna sig åt det som är en passion i livet, vilket de utstrålade tydligt under 
intervjuerna. Genom studien har det påvisats att det är inställningen och individuella 
egenskaper som ligger till grund för hur etableringsfasen upplevs. Samtliga respondenter hade 
en positiv inställning till sin etableringsfas och valde att se möjligheter istället för problem.  
 
En annan reflektion som väckts under studien är hur krävande och svårt det är att hålla en 
ostrukturerad intervju. Intervjuformen är beroende av att få respondenterna att tala inom det 
relevanta området och att få de att driva samtalet på egen hand utan att bli tilldelad konkreta 
frågor. Forskarna av studien har tidigare inte genomfört en ostrukturerad intervju och därför 
resulterade forskningens intervjuer i en lärdom om insamlingsmetoden. En förbättringsaspekt 
hade varit att genomföra en testintervju innan den första intervjun genomfördes, för att bli 
bekväma med intervjutekniken och följdfrågorna. För att underlätta intervjuns transkribering 
samt möjliggöra samtliga författares delaktighet under intervjun valdes det att spela in allt 
som respondenterna sa. Författarnas förståelse av respondenternas upplevelser har 
kontrollerats med en överlåtelse av materialet till företagarna, vilket visade att samtliga 
respondenter var nöjda med framställningen av deras berättelser och hade enbart mindre 
formalia att antyda. 
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9.0 Rekommendationer för fortsatt forskning 
Efter att ha undersökt de kvinnliga företagarnas upplevelser av etableringsfasen, har det 
genererats en förståelse för deras upplevelse av etableringsfasen. Resultatet från studien, har 
resulterat i ytterligare nyfikenhet kring ämnet, som inte har rymts att undersöka inom den 
givna tidsramen. Fortsatt forskning kan därav öppna upp för en mer gedigen studie, där fler 
kvinnliga företagare deltar i studien samt inkluderar ett större geografiskt område. Eftersom 
denna studie är baserad på sju kvinnliga företagare, kan resultatet upplevas generaliserat och 
något svagt för att motsvara kvinnor i hela Sverige. Vid en undersökning på en större 
population, anser vi att studiens kvalitetskriterier, såsom äkthet och trovärdighet kommer öka. 
Detta anses relevant för fortsatt forskning för att kunna dra slutsatser om alla kvinnliga 
företagares upplevelse av etableringsfasen i Sverige. Ett annat intressant forskningsområde 
skulle vara att studera de kvinnor som inte överlevt etableringsfasen. Där upplevelserna hos 
de kvinnor som överlevt etableringsfasen sätts i relation till de som inte har det. Det kan 
skapa en mer djupgående förståelse för hur kvinnliga företagare upplever etableringsfasen. 
 
Vi anser vidare att det kan vara intressant att utföra en studie där det görs en jämförelse 
mellan kvinnliga företagare på olika orter i Sverige. En studie som studerar huruvida kvinnor 
ser på upplevelsen av etableringsfasen beroende på om de befinner sig på landsbygd eller i 
staden, eller om det finns skillnader mellan länen. Det hade då varit intressant att undersöka 
vad som skiljer sig åt mellan kvinnornas upplevelser samt vad orsaken kan bero på. En annan 
studie skulle vara att ta avstamp från denna studie och jämföra med kvinnliga företagare 
utifrån ett internationellt plan, för att se hur det skiljer sig mellan olika länder, men även om 
det finns kulturella skillnader. Med detta sagt, har denna studie varit viktig för oss, där vi har 
framhävt sju kvinnliga företagares upplevelser och förhoppningsvis lyckats framhäva 
upplevelsen av etableringsfasen samt synliggjort det kvinnliga företagandet ytterligare. 
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