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Abstrakt 

Titel: Har könet någon betydelse? 
‐ En studie om entreprenörskap inom fastighetsmäklarbranschen.  
Nivå: C‐uppsats i ämnet företagsekonomi 
Författare: Camilla Alenstål & Johanna Rosander 
Handledare: Lars‐Johan Åge 
Datum:2009‐07 
 
Syfte:  Syftet  med  denna  kandidatuppsats  är  att  söka  svar  på  om  manligt  och  kvinnligt 
entreprenörskap inom fastighetsmäklarbranschen skiljer sig åt. 

 
Metod: En kvalitativ forskningsansats har valts genom att genomföra fyra semistrukturerade 
intervjuer . För att kunna uppfylla syftet valdes två manliga och tre kvinnliga entreprenörer/ 
företagsledare ut, dessa har grundat och driver idag egna fastighetsmäklarbyråer. Vår analys och våra 
slutsatser är baserade på empiri avsnittet där de svar vi fick under våra intervjuer presenteras. Dessa 
svar har sedan jämförts med de teorier som redovisas i teoriavsnittet. Arbetet är indelat i olika 
underrubriker: Motiv och vision, entreprenörskap och företagande samt genus. 
 
Resultat & slutsats: I vår studie kan vi konstatera att entreprenörskapet i fastighetsmäklarbranschen 
inte skiljer sig väsentligt mellan män och kvinnor. Den största skillnaden vi fann var att kvinnorna 
upplever att de kan kombinera företagandet med att ha en familj, vilket männen i undersökningen 
känner att de inte lyckats med. Samtliga respondenter hade en liknande bild av entreprenörskap 
nämligen att ha en idé och kunna genomföra den. Respondenterna ansåg inte att något av könen 
skulle vara bättre eller sämre entreprenörer. Vi kunde inte heller urskilja några markanta skillnader 
vad gäller motiven för att starta företag, att kunna arbeta självständigt och påverka sin 
arbetssituation var de största motiven för samtliga respondenter. Vi fann att i fyra av våra fem 
respondenter hade en förälder som hade ägt/äger och drivit/driver eget företag. Två av 
respondenterna hade även en mor/farföräldrar som varit entreprenör. Detta anser vi tyda på att 
viljan att starta eget företag kan gå i arv. 
 
Förslag till fortsatt forskning: 

• Undersöka hur ”företagararv” påverkar attityden till att starta eget företag? 

• Eget företagande sägs ge en större frihet? I form av vad? 

• Söka svar på hur stor vilja den yngre generationen har att starta ett eget företag. Är 
den lägre än hos den äldre generationen? I så fall varför? 

 
Studiens bidrag: Studien har bidragit till att visa att det inte är en avgörande framgångsfaktor om en 
entreprenör inom fastighetsmäklarbranschen är kvinna eller man. Alla har enligt vår studie lika stor 
möjlighet att lyckas. Studien stärker även teorin att företagandet tydligast ärvs från mor till dotter 
och från far till son. 
 
Nycklord: Entreprenör, kvinnligt, manligt, företagande, genus, företagararv, fastighetsmäklare, 
motiv, vision, entreprenörskap 
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Abstract 

Title: Has the gender any significance? 
– A study of entrepreneurs in the real estate sector. 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Authors: Camilla Alenstål & Johanna Rosander 
Supervisor: Lars‐Johan Åge 
Date: 2009‐07 
 
Aim: The aim of  this  study  is  to examine  if  there  is a difference between women and men 
entrepreneurs within the real estate sector. 

 
Method: A qualitative research approach has been chosen by the implementation of four semi‐
structured interviews. To satisfy the intent two male and three female entrepreneurs / executives 
was elected. They have all founded, and run today, their own real estate agency. Our analysis and 
our conclusions are based on the empirical section where the responses we received during our 
interviews are presented. These responses have been compared with the theories presented in the 
theory section. The study is divided into various sub‐headings: Motivation and vision, 
entrepreneurship and business and gender 
 
Result & conclusions:  In our study we found that there were no distinct difference between women 
and men who are entrepreneurs within the real estate sector. The biggest difference we found was 
that women feel that they can combine being self employed and taking care of their family, the men 
however felt that they had trouble combining the two. All respondents had a similar view of what 
makes an entrepreneur, none of them expressed that either sex would be better as an entrepreneur. 
We could not make out any large differences in the motives behind launching their own business, to 
be independent and to be able to influence their own work situation was important for all the 
respondents.  
Suggestion for further research: 

• Examine how”businessinheritance” influence the desire to be self employed? 

• To be self employed is supposed to give you more freedom? In terms of what?  

• Seek out  the answer  to  if  the younger generations have  the  same desire  to be  self 
employed as the older generations. Is it lower? In that case why? 

 
Contribution of the thesis: This study has helped to demonstrate that it makes no difference if a 
entrepreneur are male or female. All have equal possibilities to succeed in the real estate sector.  It is 
a matter of who you are not what sex you belong to. 
 
Keywords: Entrepreneur, female, male, business, gender, businessheritance, real estate agent, 
motivation, vision, entrepreneurship.  
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Kapitel 1 BAKGRUND 
Fastighetsmäklaryrket ses av många som en manlig profession. Det finns fler registrerade 
manliga  fastighetsmäklare  än  det  finns  kvinnliga.  Men  detta  är  på  väg  att  ändras.  I 
dagsläget  är  mer  än  hälften  av  de  nyregistrerade  fastighetsmäklarna  kvinnor,  detta 
sammantaget med  att den  åldrande  delen  av  kåren mest  består  av män  gör  att  kåren 
kommer  att  uppnå  en  jämnare  könsfördelning.  Köpbeteendet  på  bostadsmarknaden 
förändrats; Förr var det manlig säljare, manlig köpare och manlig fastighetsmäklare, men 
nu har kvinnans  roll  i bostadsaffärerna blivit betydligt större1. Då blir det även naturligt 
att  fler  kvinnor  förmedlar  fastighetsaffärerna.  Inom  en  snar  framtid  borde  inte 
fastighetsmäklarbranschen  längre ses som en manlig bransch2. Om en bransch uppfattas 
som  manlig  kan  det  vara  svårare  för  en  kvinna  att  etablera  sig  inom  den  aktuella 
branschen. Samma sak gäller för en man som vill etablera sig i en typisk kvinnlig bransch. 
För att lyckas med detta kan hon/han vara tvungen att anpassa sig och ändra på sitt sätt 
att vara. Detta är något som vi vill undersöka närmare om någon av våra respondenter har 
erfarenheter av eller varit tvungna att göra.  
 
Hur definierar då dessa entreprenörer sig själva? Finns det några skillnader på män och 
kvinnor?  
 
För  att  finna  svar på  frågan om det  finns några  skillnader mellan manligt och  kvinnligt 
entreprenörskap  har  vi  valt  att  utföra  en  kvalitativ  intervju  med  fem  entreprenörer 
verksamma  i  fastighetsmäklarbranschen.  Vi  har  då  valt  att  intervjua  två  manliga 
fastighetsmäklare som grundat och driver varsin mäklarbyrå, och tre kvinnor som grundat 
och  driver  två  skilda mäklarbyråer. Detta  för  att  kunna  uppfylla  vårt  syfte med  denna 
kandidatuppsats;  nämligen  att  jämföra  och  försöka  finna  skillnader  och  även  likheter  i 
kvinnligt och manligt entreprenörskap/företagande inom fastighetsmäklarbranschen. 
 

1.1 Problemformulering och syfte 

1.1.1 Huvudfråga: 
Skiljer sig manligt och kvinnligt entreprenörskap åt inom fastighetsmäklarbranschen? 
 
1.1.2 Delfrågor: 
Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors motiv att starta företag? 
Finns  det  ett  samband  mellan  entreprenörers  vilja  att  starta  eget  och  tidigare 
entreprenörskap i släkten? 
Hur definieras en entreprenör? Skiljer sig männens och kvinnornas definitioner åt? 
 
1.1.3 Syfte: 
Vi vill med denna kandidatuppsats söka svar på om manligt och kvinnligt entreprenörskap 
inom fastighetsmäklarbranschen skiljer sig åt. 

                                                            
1 Mäklarvärlden nr 1, mars 2007 ”Äldre män och yngre kvinnor” 
2 Claudia Wörman‐ utredare mäklarsamfundet 
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1.2 Disposition 

Kapitel 1 Bakgrund 

Kapitel 2 Metod 

Här beskriver och motiverar vi våra val av vetenskapliga metoder. Vi beskriver även hur vi 
gått  tillväga  för att samla  in den data som  ligger  till grund  för vårt arbete. Här  förklaras 
och beskrivs även närmare hur intervjuerna genomförts och sammanställts.  

Kapitel 3 Teori 

Här  presenteras  de  teorier  vi  utgått  ifrån  då  vi  genomfört  vårt  arbete.  Teorierna  är 
uppdelade i tre olika underkategorier: 
‐ Motiv och vision 
‐ Entreprenörskap och företagande 
‐ Genus 

 
Kapitel 4 Empiri 

Här redovisas svaren från de fyra intervjuer vi genomfört. Intervjuerna är uppdelade i fem 
rubriker:  bakgrund,  motiv  och  vision,  entreprenörskap  och  företagande,  genus  samt 
kreativitet och innovation. 

Kapitel 5 Analys 

Under denna rubrik tolkar vi intervjuerna och ser om de stämmer med de olika teorierna. 

Kapitel 6 Slutsatser 

Här presenterar vi våra slutsatser med utgångspunkt i vår huvudfråga:  
Skiljer sig manligt och kvinnligt entreprenörskap åt inom fastighetsmäklarbranschen?  
Samt våra delfrågor:  
‐ Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors motiv att starta företag?  
‐ Finns  det  ett  samband  mellan  entreprenörers  vilja  att  starta  eget  och  tidigare 

entreprenörskap i släkten?  
‐ Hur definieras en entreprenör? Skiljer sig männens och kvinnornas definitioner åt?  
Vi presenterar även här ett avsnitt där vi redovisar våra egna reflektioner och ger förslag 
på vidare forskning inom området. 
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Kapitel 2 METOD 
2.1 Angreppssätt 

En  kvalitativ  forskningsansats  har  valts  genom  att  genomföra  fyra  intervjuer  med 
representanter  för  fyra  olika  mäklarbyråer.  Anledningen  till  att  denna  typ  av 
informationskälla valts är som man Denscombe skrivit att med uppsatsens specifika syfte i 
åtanke tjänar på att få material som ger en mer djupgående insikt i ämnet från ett mindre 
antal respondenter. För att kunna genomföra syftet behövs just denna typ av information 
som  ger  möjlighet  att  jämföra  och  studera  vad  dessa  olika  fastighetsmäklare  tycker. 
Kvalitativ data är en produkt av en forskningsprocess enligt Denscombe. Detta måste man 
som forskare vara medveten om då man valt att använda denna metod.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Uppsatsarbetet  inleddes med genomförandet av en  litteraturöversikt. Detta gjordes  för 
att få fördjupad kunskap inom ämnen som genus och entreprenörskap för att se vad som 
tidigare blivit skrivet om det. Uppsatsens specifika syfte fanns inte besvarat tidigare. Detta 
gör ämnesvalet relevant att studera vidare. Olika källor har värderats och  i teoriavsnittet 
används  de  källor  som  ansetts  vara mest  relevanta  för  syftet.  Teorierna  som  används 
bygger  på  litteratur  och  vetenskapliga  artiklar  som  sökts  fram  via  internet  och  olika 
databaser  samt  genomförda  intervjuer.  Vidare  har  Janna  Kurvinens  akademiska 
avhandling  ”Imitation  och  omtolkning  ‐  entreprenörers  identifieringsprocesser  ur  ett 
genusperspektiv”  studerats.  Användbar  information  hittades  samt  en  omfattande 
litteraturförteckning som hjälpte författarna att finna relevant litteratur för denna studie. 
De  sökord  som  användes  vid  sökningar  via  t.ex.  Google  var:  entreprenörer,  kvinnliga 
entreprenörer,  manliga  entreprenörer,  manligt  entreprenörskap,  kvinnligt 
entreprenörskap. 
 

2.3 Intervjuer 

För  att  få  primärdata  till  denna  studie  utfördes  fyra  semistrukturerade  intervjuer. 
Semistrukturerad blir en  intervju när  intervjuaren har en färdig  lista på ämnen som man 
avser  att  behandla  och  frågor  som  man  önskar  ställa,  enligt  Denscombe.  Frågorna 
skickades  även  per  elektronisk  post  till  de  utvalda  respondenterna  innan  respektive 
intervju genomfördes. Detta var ett önskemål från tre av de fyra företagen som besöktes. 
Detta var ett bra  sätt att utnyttja  tiden med  respondenterna på bästa  sätt. De  tre  som 
hade läst igenom och funderat över frågorna hade mer genomtänkta och kortfattade svar 
än den person som valt att inte göra så. För att en intervju ska kallas semistrukturerad ska 
intervjuaren även vara inställd på att vara flexibel i fråga om vilken ordningsföljd ämnena 
tas upp samt  låta  respondenten utveckla sina  tankegångar och  idéer enligt Denscombe. 
Avsikten  var  att  ställa  så  öppna  frågor  som  möjligt,  även  detta  hör  till  kategorin 
semistrukturerad,  Björklund &  Paulsson.  Intervjuerna  spelades  in  för  att  lättare  kunna 
fokusera  på  vad  respondenten  svarade  och  inte  behöva  föra  anteckningar  under 
pågående  intervju, enligt Bell. Detta gjorde det även enklare att kontrollera den exakta 
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ordalydelsen  i det som citeras. Dock kan det faktum att en  inspelning sker hämma ärliga 
svar.  Utöver  det  talade  ordet  fångades  även  den  ickeverbala  kommunikationen  som 
förekom upp. 
 
2.3.1 Val av respondenter 
 
För  att  kunna  uppfylla  syftet  valdes  två  manliga  och  tre  kvinnliga  entreprenörer/ 
företagsledare  ut.  Dessa  har  grundat  och  driver  idag  egna  fastighetsmäklarbyråer.  I 
processen att välja ut dessa  respondenter var  tanken att de parvis skulle  likna varandra 
med avseende på antalet anställda och andel av Uppsalas totala fastighetsmarknad. Detta 
för att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt. 
 
2.3.2 Genomförande 
 
Den  metod  som  användes  var  personliga  intervjuer  av  semistrukturerad  karaktär. 
Intervjuerna  bokades  i  tre  fall  per  telefon  och  i  ett  fall  via  personligt  besök. 
Telefonsamtalen  förbereddes med ett  telefonmanus  som  gjorde det  lättare  att  komma 
ihåg vad som skulle sägas och hur man skulle bemöta ett eventuellt negativt besked. Alla 
respondenter sade sig vara villiga att ställa upp på en intervju. De som kontaktades var:  
 

Tomas Widerlöv grundare och VD ”Widerlöv & Co” 

Staffan Dufbäck grundare och VD ”Dufbäck & Co” 

Anette Hedenskog och Helena Törnblom grundare 
”Bomäklarna Törnblom & Hedenskog”  

Elisabeth Mattsson – Barkman VD 
”Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala” 

 
De tre förstnämnda svarade att de gärna ville få frågorna innan intervjun skulle äga rum. 
Frågorna skickades då ut till alla respondenter per elektronisk post. Det upplevdes som att 
de tre som läst och funderat på frågorna i förväg hade mer genomtänkta och förberedda 
svar.  Intervjuerna utfördes av båda  skribenterna och  spelades  även  in med hjälp av en 
diktafon.  Ingen  av  de  intervjuade  motsatte  sig  detta.  Intervjuerna  utfördes  på 
respondenternas  respektive  kontor  och  tog  mellan  trettio  och  fyrtio  minuter  att 
genomföra.  Respondenterna  valdes  ut med  tanke  på  att  de  parvis  skulle  vara  så  lika 
varandra som möjligt i t.ex. antal gjorda affärer och storlek. Det var även viktigt att det var 
lika många  kvinnor  som män  som  intervjuades. Detta  har  inte  riktigt  efterlevts  då  två 
kvinnor som tillsammans grundat och driver en fastighetsmäklarbyrå, intervjuades vid ett 
tillfälle. 
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2.4 Metodanalys 

Direkt  efter  varje  genomförd  intervju  lyssnades  den  igenom  en  gång  till. Under  denna 
första lyssning antecknades det som verkade vara det viktigaste i respondentens svar. När 
alla  intervjuer  genomförts  transkriberades  intervjuerna  i  sin  helhet.  Många  forskare 
menar att intervjuer alltid skall transkriberas, annars kan ingen granskning ske i efterhand 
och intervjuaren kan påstå vad som helst, Bell. Svaren respondenterna gett analyserades, 
detta  redovisas  längre  fram  i  empiriavsnittet. Genom  att  studera  uppsatsens  syfte  och 
jämföra svaren, mot den teori som funnits relevant, kunde analysen göras. På detta sätt 
kunde vi resonera kring den fråga vi gett oss ut för att söka svar på, finns det skillnader 
mellan manliga och kvinnliga entreprenörer i fastighetsmäklarbranschen? 
 

2.5 Metodproblem 

Denna studie bygger mycket på sekundärdata  i  form av  litteratur och  forskningsartiklar. 
Då  den  valda  litteraturen  inte  i  första  hand  är  skriven  för  denna  studie  kan  det  enligt 
Denscombe  medföra  en  nackdel.  Den  kvalitativa  intervjudelen  ger  tillräckligt  med 
primärdata  för att en analys ska kunna genomföras. Vid en av  intervjuerna  intervjuades 
två respondenter samtidigt. Detta kan ha lett till att de påverkades av den andres närvaro. 
Detta  torde  inte  vara  något  problem  då  dessa  personer  startat  och  driver  firman 
tillsammans och  således hade en  liknande bild av entreprenörskapet och hur det är att 
vara en kvinnlig sådan. Enligt Denscombe kan det även medföra en fördel att intervjua två 
personer samtidigt då detta kan ge fylligare svar genom att respondenterna kan diskutera 
svaren sinsemellan, vilket också skedde under den aktuella  intervjun. Vidare är kvalitativ 
data  en  produkt  av  en  tolkningsprocess  enligt  Denscombe.  Enligt  honom  är  det 
oundvikligt  att  forskarens  jag  spelar  en  viktig  roll  i  produktionen  och  tolkningen  av 
kvalitativ  data.  Vi  är medvetna  om  att  våra  tidigare  upplevelser  och  erfarenheter  har 
spelat  in  då  vi  analyserat  vår  data,  vi  har  dock  haft  för  avsikt  att  i  möjligaste  mån 
distansera oss från våra normala, vardagliga övertygelser. 
 
2.5.1 Intervjutillfället 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med besöksintervjuer skriver Hultén m.fl.. Fördelar 
med  denna  typ  är  att  intervjuaren  har  kontroll  över  situationen  och  har möjlighet  att 
ställa och följa upp komplicerade frågor. En nackdel är att så kallade intervjuareffekt kan 
uppstå,  det  vill  säga  att  resultatet  kan  påverkas  av  samspelet mellan  intervjuaren  och 
respondenten på ett icke önskvärt sätt. 
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Effekten förklarar Denscombe (1998) så här: 
  

”Undersökningar  som  har  gjorts  om  intervjuer  visar  ganska  tydligt  att människor 
svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. 
Det är i synnerhet intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur 
mycket  information  människor  är  villiga  att  ge  och  hur  ärliga  de  är  i  sin 
information/…/ effekten av forskarens identitet beror naturligtvis också på vilken typ 
av ämne som diskuteras.”  

 
Denscombe finner även att t.ex. intervjuarens kön i förhållande till den som intervjuas har 
betydelse för vilka svar man får. Då vi inte har någon möjlighet att dölja att vi är kvinnor 
kan detta ha haft betydelse för hur framförallt männen svarat på frågorna.   Detta kan vi 
aldrig  veta  säkert  om  det  är  så  utan  vi  får  bara  utgå  från  hur  ärligt  vi  tyckte  att  våra 
respondenter svarade på de frågor vi ställde. 
 
Bell anser även att flexibilitet är en fördel med  intervjuer. Liksom Hultén m.fl. säger hon 
att en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor 
på ett sätt som  inte är möjligt om man  istället skulle genomföra en enkätundersökning.  
En nackdel som Bell framhåller är att  intervjuer kan ta mycket tid  i anspråk och att man 
därför  inte  kan  genomföra  tillräckligt  många.  Förberedelser,  genomförande  och 
analysering av svaren är tidskrävande. Om respondenterna tillåter att  intervjun spelas  in 
kan detta vara en hjälp för forskarna. Det är dock många erfarna forskare som menar att 
intervjuerna  skall  transkriberas,  även detta  är  tidsödande. Dock  kan detta  vara  till  stor 
hjälp vid analysen av respondenternas svar. 
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Kapitel 3 TEORI 
3.1 Motiv och vision 

Enligt  Sundin  &  Holmquist  kan man  förklara  viljan  att  starta  företag med  ”Push‐  och 
Pullfaktorer”. Om det är en ”Pullfaktor” som  ligger bakom beslutet har personen  i  fråga 
själv valt att gå  in  i  företagarlivet. Om det däremot handlar om en  ”Pushfaktor” är det 
istället fråga om att personen har blivit tvingad in i företagarlivet. I studien jämförde man 
män och kvinnor som grupper och fann att betydligt fler kvinnor än män startade företag 
grundat på Pushfaktorer.  
 
En  teori  är  att  entreprenörer  startar  eget  för  att  de  inte  trivs  på  sina  befintliga 
arbetsplatser, en så kallad ”Pushfaktor”. En ny studie utifrån PSED3 visar motsatsen; att 
blivande  företagare  i  själva  verket  är mer  nöjda med  sina  arbeten  än  alla  andra.  Bill 
Gartner säger: ”‐ Företagare i vardande är glada, produktiva individer som ser möjligheter, 
och entreprenörskap är egentligen bara ett av flera alternativ för dem. Som jag ser det är 
det de  som  kan  starta  företag  som också  vill  göra det.”  Enligt  samma  studie  är denna 
”Pullfaktor” alltså ett vanligare motiv  till att  starta eget än  teorin om att entreprenörer 
lämnar sina anställningar på grund av missnöje. 4 
 
Sundin & Holmquist menar att motiven för att starta eget företag skiljer sig en del mellan 
män  och  kvinnor.  Fortfarande  är  de  klassiska,  entreprenöriella  motiven  som  ”jag  vill 
förverkliga mina  idéer” och  ”jag vill arbeta  för mig  själv” de vanligaste. En  tredjedel av 
nystartarna angav motiv av dessa slag. Fler män än kvinnor anger som viktigaste motiv att 
tjäna pengar. Många kvinnor vill också kunna ”kombinera  familj och arbete”, och det är 
även vanligt att dessa väljer att arbeta deltid, även som egenföretagare.  
 
Enligt statistik från Tillväxtverket är det vanligaste motivet för att starta eget att ”arbeta 
självständigt”  för  män,  medan  den  största  delen  av  kvinnorna  uppger  att  de  vill 
”förverkliga sina idéer” som främsta motiv. 5 

 
                                                            
3 The Panel Study of Entrepreneurial Dynamics 
4 http://www.esbri.se/referat_visa_b.asp?id=61 
5 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/motivforforetagsstart/fordjupnings
sidor/motivforattstartaforetaguppdelatpakon.4.21099e4211fdba8c87b800017474.html 

12 
 

http://www.esbri.se/referat_visa_b.asp?id=61
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/motivforforetagsstart/fordjupningssidor/motivforattstartaforetaguppdelatpakon.4.21099e4211fdba8c87b800017474.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/motivforforetagsstart/fordjupningssidor/motivforattstartaforetaguppdelatpakon.4.21099e4211fdba8c87b800017474.html


Bland  de  kvinnor  och  män  som  driver  företag  uppger  en  majoritet,  81  procent  av 
kvinnorna  och  76  procent  av  männen,  att  möjligheterna  att  påverka  sin  egen 
arbetssituation är bättre som företagare jämfört med att vara anställd. Mer än hälften av 
företagarna uppger även att möjligheter till personlig utveckling är bättre som företagare 
än  som  anställd,  56  procent  av  kvinnorna  samt  51  procent  av männen. Man  har  dock 
funnit  en  skillnad mellan  könen  då  en  större  andel män  (37  procent)  än  kvinnor  (26 
procent) anser att inkomst och personlig ekonomi är en faktor som gör det bättre att vara 
företagare  än  anställd.  Kvinnor  uppger  i  större  omfattning  än män  att möjligheter  till 
familjeliv är bättre som företagare jämfört med att vara anställd.6  
 

3.2 Entreprenörskap och företagande 

Ett centralt begrepp  i denna uppsats är entreprenör. Därför följer här olika teorier kring 
vad  det  en  entreprenör  är  och  gör.  Enligt  forskaren  Malin  Gawell  innebär 
entreprenörsbegreppet  mycket  mer  än  eget  risktagande  vars  enda  syfte  är  att  tjäna 
mycket pengar. Enligt henne handlar entreprenörskap om ”processen att skapa och driva 
en ny  verksamhet  som bidrar  till  förändring och dynamik”7. Om man  lyssnar på Daniel 
Hjort,  professor  i  entreprenörskap  och  innovationsstyrning  vid  Handelshögskolan  i 
Köpenhamn,  menar  han  att  entreprenörskap  kan  ses  som  en  genuint  social  form  av 
kreativitet8. I Nationalencyklopedin står ”entreprenör, företagsam person som startar nya 
företag  och  går  in  i  nya  projekt.  Även  person  som  genomför  en  entreprenad  kan 
benämnas  entreprenör.”  Nationalencyklopedins  definition  av  ”entreprenörskap,  en 
entreprenörs  aktiviteter och  verksamhetsförhållanden.”  För  att  lyckas  som  entreprenör 
behöver man vara, målmedveten, uthållig,  intelligent och kreativ säger Dr. David Birch,  . 
”Men den viktigaste egenskapen hos en entreprenör är förmågan att  leva under ständig 
press  och  terror.  Den  rädsla  för  att  misslyckas  som  det  innebär  att  vara 
egenföretagare” säger Dr. David Birch.9  
 
I  Johannisson  står det att en huvudingrediens  i entreprenörskap är  ”att nyfiket,  lekfullt 
och  beslutsamt  företa  sig  något”.  Detta  kan  enligt  samma  källa  översättas  till 
”företagsamhet” på ren svenska. Att vara företagsam är  just att ta  initiativ och se till att 
något blir  gjort.  Johannisson anser därför att det  inte enbart är de  företagare  som gör 
något nytt och innovativt som ska betraktas som entreprenörer; det faktum att gå från en 
karriär som löntagare till att bli egenföretagare bör ses som företagsamt och således även 
som  entreprenöriella.  Detta  gäller  även  de  företagare/entreprenörer  som  driver  en 
verksamhet som i princip kopierar andras. Enligt Brytting studier anser företagarna att de 
måste ha roligt i sitt affärsskapande, annars kan det lika gärna vara. Att ha roligt och leka 
är något som barn inte har några problem med. Enligt Johannisson är det just det som är 
så viktigt  för en entreprenör att ha,  leklusten. Utan den kan  inte de  riktigt kreativa och 
innovativa idéerna skapas. Ett barns tillvaro står under ständig förändring och rörelse. En 

                                                            
6 Kvinnors och mäns företagande – Fakta och statistik 2009, Tillväxtverket publikationsnummer: Info 0012 
7  http://www.esbri.se/estrad_07‐08.pdf 
8 http://www.ltu.se/projekt/ljudbok/d21056/1.35388 
9 
http://www.businessregion.se/download/18.4da51c25112fbaa196980006154/Birch+seminarium+23+maj_refe
rat.pdf 
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entreprenör  har  samma  sätt  att  se  på  sin  värld,  allt  är  under  ständig  förändring  och 
rörelse, Johannisson, ibland står en entreprenör still men då för att samla kraft och energi 
till nästa förändring. 
 
Johannisson menar att entreprenörskapet  i en värld som ständigt förändras mer handlar 
om att tolka och tämja omständigheterna än att driva sina egna idéer. Flertalet forskare, 
däribland Dr. David Birch anser att entreprenörskap inte är något man kan läsa sig till på 
en högskola eller ett universitet, det är inte heller en specifik egenskap man bör ha för att 
lyckas. Det kan till och med vara så att skolan ”tar död” på de entreprenöriella tankar och 
idéer  en  person  kan  ha. Man  skolas  in  i  en  roll  som  löntagare  och  ett  liv  präglat  av 
underkastelse enligt  Johannisson. Detta är något som Tillväxtverket har  försökt att  råda 
bot på genom olika projekt inom det svenska skolväsendet. Man kan se entreprenörskap 
som en  i grunden kollektiv aktivitet. Det är sällan man ser en entreprenör som arbetar  i 
sin ensamhet, en entreprenör smittar snarare sin omgivning med sin entusiasm och tilltro 
till sina projekt. Det är mycket det det handlar om att vara entreprenör, enligt Johannison 
, man ska kunna  inspirera andra så att de vill vara med och delta  i  just ditt  företag och 
dina projekt.  
 
Här följer ett exempel från Mark Twains Tom Sawyer, taget ur Johannisson (2005):  
 

”Mark Twains Tom Sawyer kunde  just genom  sin  lekfullhet och  fantasi omvandla en 
pinsam  situation  till  ett  lysande  och  inkomstbringande  projekt.  En  vacker 
sommarlovsdag  hade  hans moster  Polly  beordrat  honom  att  som  straff  för  tidigare 
försyndelser måla det plank som skyddade från insyn från gatan. Planket var högt och 
långt, arbetet enformigt och tålamodsprövande. Därtill insåg Tom att lediga barn som 
kom förbi skulle reta honom för att var hunsad av sin moster och tvingad att arbeta. 
Snart nog började han därför undra om han hade tillgångar nog för att be någon annan 
att måla planket. Han  inventerade  sina  fickor men  insåg att de  få marmorkulor och 
andra prylar han hade där inte skulle köpa honom någon större frihet. Då fick han en 
ingivelse. Nöden är uppfinningarnas moder heter det! 
När den första retstickan infann sig var Tom alltså mentalt väl förberedd. Istället för att 
försvara sig mot hånet för att han underkastat sig mosters straffarbete klargjorde han 
både  i  ord  och med  sitt  kroppsspråk  att  plankstrykningen  faktiskt  beredde  honom 
glädje,  ja  en  ren  njutning.  Tänk  att  få  omvandla  det  fula  och  begagnade  till  något 
vackert och nytt! Den andre pojken  lyssnade och bad snart nog om att själv  få måla 
och dela Toms upplevelse. Men då förklarade Tom att arbetet var mycket ansvarsfullt 
och  inte  utan  vidare  kunde  överlåtas  p  någon  annan.  När  den  trängtande  pojken 
insisterade  gav  Tom med  sig under  förutsättning  att han  fick  ersättning  för  att han 
avstod  från  sin  njutning  och  delegerade  sitt  ansvar.  Ett  äpple  bytte  ägare  och 
målarpenseln handhavare. Tom Sawyer tog över åskådarplatsen. Snart nog kom andra 
pojkar  förbi,  började med  att  håna men  stannade  för  att måla.  Allt  fler  kamrater 
förfördes  till  att  mot  ersättning  skapa  med  egna  händer  och  dela  Toms  djupa 
upplevelse. Han  själv blev projektledare  som  fördelade  arbete och berikade  sig och 
sina fickor med allehanda föremål.” 

 

Detta citat anser vi säger mycket om hur man kan  inspirera andra som en entreprenör. 
Toms  företagsamhet gjorde at det  som  tidigare hade  setts  som arbetet nu  istället  sågs 
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som  en  upplevelse.  Detta  gjorde  att  han  skapade  ett  värde  och  en  njutning  åt  sina 
kamrater  och  materiell  rikedom  åt  sig  själv.  Detta  omvandlingsnummer  hör 
entreprenörskapet till, enligt Johannisson. 
 
Entreprenörskap  innebär även att hela  tiden  ifrågasätta allt, detta gäller även den egna 
produkten, Johannisson. 
 
Det  kan  finnas  en distinktion mellan  begreppet  företagare och begreppet  entreprenör. 
Enligt Holmquist &  Sundin  är en  skillnad  som  lyfts  fram  att  företagare  är  liktydigt med 
någon som driver ett företag medans en entreprenör är en person som driver företaget 
framåt. Vår åsikt kring detta är dock  likt  Johannisson att dessa begrepp kan ges samma 
betydelse.  I  denna  uppsats  kommer  således  bägge  dessa  begrepp  att  användas, med 
samma betydelse. 
 
Enligt  tidigare  forskning  som  gjorts  har man  funnit  att  entreprenörskap  ofta  går  i  arv. 
Sundin  &  Holmquist    skriver  att  barn  till  företagare  startar  egna  företag  i  större 
utsträckning än barn till löntagare gör. Ofta är arvet starkare mellan far och son än mellan 
far och dotter, på samma sätt som arvet mellan mor och dotter sker i större utsträckning 
än  mellan  mor  och  son.    En  anledning  till  detta  kan  vara  att  mödrarna  är  starkare 
förebilder för sina döttrar och att sönerna tar större yrkesmässigt intryck av sin far. Även 
Frederic Delmar, professor i entreprenörskap, har forskat kring detta och kommit fram till 
samma slutsats som Sundin och Holmquist, att dottern tar efter mamman och sonen efter 
pappan10.  Delmar  säger  i  tidsskriften  NEO11”‐  Barn  till  företagare  är  starkt 
överrepresenterade bland företagare. Har man sett hur föräldrarna driver sina företag är 
det  lättare  att  se  entreprenörskap  som  ett  naturligt  alternativ  till  anställning.”  Detta 
skriver även Johannisson om” Det är vid frukostbordet man socialiseras in i företagarlivet, 
det är genom att se mamma eller pappa agera som företagare som man begriper vad det 
handlar om, vad som är rätt och fel, viktigt och oviktigt.”  
 
Entreprenörskap  är  enligt  Johannisson  en  allt  uppslukande  verksamhet,  den  förenar 
privatliv och affärsliv. Entreprenörskapet kräver ett genuint totalt personligt engagemang 
utan etablerade gränser. Den första gränsen som måste tas bort är den mellan privatlivet 
och affärslivet. Det går inte, enligt Johannisson att ”avdela viss tid och särskilda arenor åt 
skapande  processer.”  en  entreprenör  är  konstant  i  sitt  skapande.  Detta  gör  det  extra 
viktigt att som entreprenör få ett starkt stöd och förståelse från sin familj och sina vänner. 
 

3.3 Genus 

Ofta förknippas genusforskning med forskning om kvinnor. Under senare tid har allt fler 
studier som kan  rubriceras som maskulinitets‐/mansforskning genomförts, men över  lag 
är  genusforskningen  fortfarande  ett  område  som  utförs  av,  om  och  för  kvinnor. 
Majoriteten av studierna är centrerade kring kvinnor eller kring könsordningen. Däremot 

                                                            
10 Svenska Dagbladet, 2000‐03‐31, sid 78, ”Och vad gör din pappa då?” 
11 NEO 2006‐11‐01, sid 33 
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lyser entreprenörskapet med sin frånvaro. Trots att en hel del kvinnor är egenföretagare 
är detta inget som uppmärksammats av genusforskare.  
 
I en artikel i Dagens Industri 12kan vi läsa att det är väl känt att kvinnor både startar färre 
och mindre  företag än män. Som en  förklaring  till att det är  färre kvinnor än män  som 
startar och driver egna  företag säger Kurvinen ”Våra könsidentiteter har  inverkan på de 
val vi gör genom att kvinnor  förväntas agera på ett visst  sätt och män på ett annat. Av 
tradition  har  kvinnor  förknippats med  det  privata,  hem  och  familj  och män med  det 
offentliga.” Sedan när kvinnor väl kommer in som egna förtagare är de tvungna att agera 
på en manlig spelplan enligt Holmquist & Sundin.  
 
Entreprenörsforskningen har länge försökt att finna svar på frågan vad det är som gör en 
bra  och  framgångsrik  entreprenör.  Vilka  egenskaper  bör  en  bra  entreprenör  besitta? 
Nedan  följer  en  lista med  olika  egenskaper  som  vissa  forskare  anser  att  en  lyckosam 
entreprenör bör inneha. 
 

Innovativa  Kreativa    Fantasifulla 

Aktiva    Förändringsagenter  Rastlösa 

Ledare    Oberoende    Risktagare,(måttliga) 

Ihärdiga    Originella    Resultatorienterade 

Flexibla    Rådiga/fyndiga  Prestationsdrivna 

Självmedvetna  Självförtroendefulla  Aggressiva 

Äventyrliga 

Holmquist & Sundin (red) s.39 
 
Enligt Sundin associeras de flesta av ovanstående egenskaper i sin positiva mening oftare 
som manliga än som kvinnliga. Hon menar vidare att det  inte bara finns en förklaring till 
att företagande och entreprenörskap har en manlig prägel. En anledning anser Sundin kan 
vara det faktum att kvinnliga företagare är färre, procentuellt sett, än manliga.  
 
Efter studier som gjorts av Holmquist & Sundin (avslutades år 1990) kan en slutsats dras 
om att bilden av en  framgångsrik  företagare knappast överrensstämmer med bilden av 
den typiska kvinnan. 

                                                            
12 Dagens Industri 22 maj 2009, ”Finansiera inte bara männen” 
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Holmquist & Sundin (red) 2002, s 19. 
 
Modellen  visar  att  kvinno‐ och  företagarvärlden  är  åtskilda med olika  slags  värderingar 
och uppgifter. De kvinnliga  företagarna  lever därför  i, eller med,  två  skilda världar med 
helt  skilda  förväntningar. Dels kan de  föra med  sig värden  från ”kvinnovärlden”  in  i  sitt 
företagande och  i och med detta  förändra den manliga bilden av  företagandet.   Eller så 
kan de föra med sig de värden från företagandet och helt och hållet följa dessa normer. 
 
Holmquist & Sundin redovisar siffror som säger att 25‐35% av alla företagare är kvinnor. 
 
I tidsskriften Mäklarvärlden13 har Claudia Wörmann, utredare på Mäklarsamfundet, blivit 
intervjuad i en artikel om ”Äldre män och yngre kvinnor”. I den artikeln berättar hon hur 
könsfördelningen ser ut  inom  fastighetsmäklarkåren. År 2007 bestod mäklarkåren till 63 
procent av män och till 37 procent av kvinnor men alltfler kvinnor nyregistreras. Över 50 
procent av de nyregistrerade är idag kvinnor. Statistik visar även på att mäklarkåren växer, 
vilket  innebär  att  det  är  fler  fastighetsmäklare  som  nyregistreras  än  går  i  pension  och 
därmed  kommer  könsfördelningen  att bli  ännu  jämnare.  I  ”Fastighetsmäklaren” 2‐2007 
pekar  Claudia  Wörmann  återigen  på  det  kommande  generationsskiftet  och  att  det 
kommer  att  medföra  en  allt  större  andel  kvinnor  i  kåren.  Hon  säger  även  att 
köpbeteendet på bostadsmarknaden har  förändrats  som  tidigare nämnts  i bakgrunden; 
Förr  var  det manlig  säljare, manlig  köpare  och manlig  fastighetsmäklare, men  nu  har 
kvinnans  roll  i bostadsaffärerna blivit betydligt  större. Då blir det även naturligt att  fler 
kvinnor förmedlar fastighetsaffärerna. 
 

                                                            
13 Mäklarvärlden nr 1, mars 2007 ”Äldre män och yngre kvinnor” 
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Kapitel 4 EMPIRI 
4.1 Intervju 1, Staffan  Dufbäck. 

 

4.1.1 Bakgrund 

Staffan Dufbäck  startade  sitt  företag Dufbäck & Co 1997.  Från början  var  företaget ett 
enmansföretag men har nu vuxit till att totalt sysselsätta fem personer.  De som arbetar i 
bolaget  är  Staffan  själv  samt  ytterligare  en  fastighetsmäklare,  en 
fastighetsmäklarassistent,  en  administratör  och  en  fastighetsmäklarpraktikant.  Alla 
anställda är kvinnor.  

4.1.2 Motiv och vision 

Staffans motiv för att starta sin mäklarbyrå vara att han ville ha något eget. Han ville även 
att byrån skulle vara ganska hårt nischad mot den stadsdel han var uppväxt och  levde  i, 
Luthagen. Önskan var även att företaget inte skulle vara för stort utan vara ”lagom”. Det 
som  lockade med företagandet var att ”få stå på egna ben” och  friheten  i att vara egen 
företagare. Han ser det även som otroligt tillfredställande att driva något från en  idé till 
att genomföra den idén och slutligen se en färdig produkt. Staffan startade sin bana som 
fastighetsmäklare  i Malmö, där var han även med och drev en framgångsrik mäklarbyrå, 
Svensk Mäklargrupp, under början av nittiotalet. När han kom  tillbaka  till Uppsala 1995 
arbetade han som anställd på en större byrå  i centrala Uppsala. Där kände han sig dock 
toppstyrd, man var  tvungen att arbeta efter ett visst mönster. Hans kreativitet  fick  inte 
genomslagskraft. Visionen då han startade Dufbäck & Co var att han ville ha en mindre 
byrå med personlig och effektiv  service  inom ett begränsat område. Han  tror att ett av 
skälen till att det gått ”hyfsat bra” för honom är just att han valt att vara hårt nischad mot 
att  enbart  förmedla  centrala bostadsrätter. Han  säger  sig ha  fått  flertalet  erbjudanden 
genom  åren  från  kedjor  som  velat  ha  honom med.  Dessa  erbjudanden  har  han  dock 
avböjt. Den visionen som fanns vid starten finns fortfarande kvar. Han vill hålla kvar i sin 
ursprungliga bild av hur ett mäkleri ska vara: ”Mindre, personligare, effektivare och i ett ja 
begränsat område.  

4.1.3 Entreprenörskap och företagande 

När Staffan  startade byrån kände han att de  reaktioner han  fick  från  sin omgivning var 
klart övervägande positiva. Han var medveten om att det skulle bli svårt men en idé som 
han hade då var att ha ett nära samarbete med de banker som är belägna i Luthagen. Han 
knöt privatrådgivarna till sig och försåg dem med kunder och samtidigt försåg de Staffan 
med  uppdragsgivare.  Detta  tycks  ha  varit  ett  vinnande  koncept  för  Dufbäck  &  Co. 
Företagandet har  för Staffan  fört med  sig  ”extremt mycket  jobb” men även  frihet. Han 
tyckte att företagandet har två sidor dels friheten och dels det faktum att man måste vara 
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hängiven sitt  företag och yrke. Är du  inte hängiven så bör man nog välja ett annat yrke 
enligt  Staffan.  Att  vara  fastighetsmäklare  tar  mycket  tid.  Staffan  känner  en  otrolig 
tillfredställelse  när  han  tagit  en  idé  från  tanke  till  att  genomföra  den.  ”Jag  tycker 
fortfarande att efter nitton år i branschen att det här är fruktansvärt roligt, att få jobba, så 
är det.”På frågan om han känner att han har försakat något annat i sitt liv till förmån för 
sitt företagande blir svaret: ”Absolut! Mina barn t.ex. Jag har tre barn min äldsta dotter tio 
år och sen neråt. Och de har  ju  inte sett pappa.” Han säger att relation och barn är det 
han känner sig ha försakat.  

Staffans  far  har  drivit  egen  advokatbyrå  och  hans  farfar  var  grossist  inom  tyger  och 
mattor. Även hans morfar drev privata tandläkarpraktiker. 

När Staffan definierar en entreprenör menar han att det är en ”människa som  inte bara 
har  en  idé  utan  sen  vågar  genomföra  idén  också”.  För  att  ge  en  ytterligare  förklaring 
menar Staffan att en entreprenör är någon som har en idé och tar den från A till B. Man 
måste  våga  genomföra  sina  idéer. Han  definierar  sig  själv  som  en  entreprenör  då  han 
vågar göra så. Staffan tror även att ”en entreprenör måste vara så där på gränsen att man 
kan sälja både barn och  fru, våga satsa alltså”. Han är ganska övertygad om att de han 
känner ser honom som en entreprenör.  

4.1.4 Genus 

Han tror absolut inte att det finns någon skillnad på manliga och kvinnliga entreprenörer.  
Snarare att antingen har man det eller så har man det inte. Det ligger inte i vilket kön man 
har utan hur man är som person. Vi frågade Staffan om han trodde sig haft någon fördel 
med att vara man när han startade sin byrå. Det tror han inte att han haft. Han säger sig 
ha  träffat många  otroligt  drivande  kvinnor  genom  åren.  De  kvinnor  som  verkligen  är 
entreprenörer  kan  ibland  vara  ”värre” än männen  ”Dom  kan  gå över  lik  alltså utan  att 
reagera.” 

4.1.5 Kreativitet och innovation 

Staffan anser att det är viktigt att hela tiden följa med i utvecklingen. Hur företaget ska gå 
framåt och utvecklas  är något  som  Staffan  kontinuerligt diskuterar med  sina  anställda. 
Han anser att alla  idéer är bra  idéer och man är tvungen att pröva dem för att kunna se 
resultaten. 
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4.2 Intervju 2, Tomas Widerlöv 

 

4.2.1 Bakgrund 

Tomas Widerlöv startade, tillsammans med sin bror, 1995 Widerlöv & Co. Firman är idag 
marknadsledande  i Uppsala med tre kontor. De har även öppnat ett kontor  i Stockholm. 
Totalt har Widerlöv & Co  femton  fastighetsmäklare anställda  i Uppsala,  fyra  fastighets‐
mäklarassistenter, åtta administrativ personal samt fem personer inom ledningen. Hälften 
av de anställda är män och hälften är kvinnor.  

4.2.2 Motiv och vision 

Tomas och brodern startade en mäklarbyrå för att de tyckte det skulle vara roligt att göra 
något  tillsammans.  De  hade  även  en  hel  del  idéer  om  hur  de  skulle  göra 
fastighetsmäklartjänsten annorlunda och bättre. Tomas tror att det hade varit svårt att få 
igenom dessa  idéer som anställd  i någon annans firma. Innan bröderna startade sin byrå 
så  tittade  de  på  branschen:  ”  Vad  är  bra?  Vad  är  dåligt?  Vad  kan  göras  bättre  och 
annorlunda? Så vi hade förberett oss här uppe  i huvudet.” Visionen när Tomas och hans 
bror startade var mer eller mindre att få tillräckligt med affärer för att kunna leva på. I den 
första  budgeten  som  gjordes  skulle  bröderna  förmedla  fyra  bostäder  tillsammans  per 
månad. Idag förmedlar byrån ca 100 bostäder per månad. Önskan har alltid varit ”mer än 
mat på bordet” men den viktigaste visionen har varit nöjda kunder. Med nöjda kunder blir 
följdeffekten fler affärer. Visionen nu är som Tomas säger ”lite kaxig kanske, men om man 
inte  siktar  på  första  platsen  så,  vem  satsar  på  att”,  jag  ska  bli  tvåa  i  det  här  loppet” 
Visionen är idag ”Sveriges bästa mäkleri”. De ska ha de nöjdaste kunderna, medarbetarna 
och ägare. 

4.2.3 Entreprenörskap och företagande 

När de  startade byrån  fick bröderna mest positiva  reaktioner. Detta  trots  att man  inte 
hade någon egen  tidigare erfarenhet av  fastighetsmäklaryrket. Många  tyckte att det var 
en tuff bransch och behövs det verkligen en mäklare till? Detta tycker Tomas bara gjorde 
utmaningen större han kände sig mer ”taggad” av detta. Tomas anser att man måste våga 
tro på det man gör och  satsa, och  jobba hårt! När vi  frågade vad  företagandet har  fört 
med sig blev svaret ”Att jag har upptäckt att mina barn snart ska flytta hemifrån utan att 
jag har träffat dem nästan, nä men…”. Företagandet tar mycket tid men samtidigt känner 
sig Tomas lyckligt lottad att han har möjlighet att arbeta med sitt intresse. Det är få dagar 
som Tomas tyckt att det varit trist att behöva åka till jobbet. 

Tomas  far  har  drivit  egen  läkarpraktik  i  närmare  20  år  och  äger  dessutom  ett  litet 
hyreshus i Uppsala. Även hans farfar var entreprenör med åkerifirma och taxirörelse. 

Tomas definierar en entreprenör som en person som brinner för något. ”Man måste ha en 
sorts inre drivkraft som nästan gränsar till vansinne faktiskt, om man tar i lite grann”. Han 
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menar även att en entreprenör är  lite av en ”Oppfinnar‐Jocke” och har roligt. Att kunna 
omvandla  en  idé  till  verklighet  är  även  något  som  definierar  en  entreprenör.  Tomas 
definierar  sig  själv  som  en  entreprenör,  han  tror  även  att  många  andra  skulle  göra 
detsamma. 

4.2.4 Genus 

Han tror inte att det är några skillnader på en manlig och en kvinnlig entreprenör. Det kan 
dock vara så att kvinnor har sämre självförtroende att starta  företag  i mansdominerade 
branscher. Detta  tror Tomas dels kan  ligga hos kvinnan själv och dels hos omgivningen. 
Han  tror även att kvinnor kanske  får kämpa hårdare och kan ha en  tuffare väg. Tomas 
anser  att  det  vore  optimalt  att  kombinera  en man  och  en  kvinna  för  att  få  input  från 
”bägge våra världar som ibland kan skilja sig lite åt”.  

Han  tror  inte  att  det  finns  några  fördelar  med  att  vara  man  eller  kvinna  som 
företagsledare.  Tomas  anser  även  att  det  historiskt  sett  har  varit  så  att  en 
fastighetsmäklare var en man  i  femtio  ‐femtiofem  ‐årsåldern, men han  tycker att det är 
skönt att det  inte är så  längre. Han anser även att det  inte är någon skillnad på männen 
och kvinnorna på hans företag, ingen är sämre eller bättre. Alla har samma möjligheter att 
lyckas. 

4.2.5 Kreativitet och innovation 

Tomas  tycker  att  det  är  jätteroligt  och  nödvändigt  att  vara  kreativ  och  innovativ. Han 
tycker  att  fastighetsmäklarbranschen  har  haft  en  otrolig  utveckling  sedan  deras  start 
1995. Widerlöv &  Co  samarbetar  även med  ett  externt  företag  som  arbetar  just med 
innovation, det har man gjort sedan 2004. Samarbetet går ut på att man  träffas ett par 
gånger per år och går då igenom olika delar av mäklartjänsten och ser på vad man kanske 
kan tillföra och ändra på. Det handlar om att hela tiden effektivisera mäklartjänsten, att 
bli  bättre  för  kunden.  Man  belönar  kreativitet  från  de  anställda  med  allt  ifrån  en 
weekendresa till en fin flaska vin eller bara en ”klapp på ryggen”. Misslyckade försök till 
kreativitet har inte varit så många så det belönas inte. 
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4.3 Intervju 3, Elisabeth Matsson  Barkman 

 

4.3.1 Bakgrund 

Elisabeth  Mattson‐Barkman  tog  över  Svensk  Fastighetsförmedling  i  Uppsala  år  1989. 
Tidigare var hon anställd där. Det började med att hon köpte 25 % av företaget och sedan 
ytterligare 25 % och var då hälftenägare.   Slutligen köpte hon ut de tidigare ägarna helt 
eftersom de  inte var överens om  företagets  framtid. Elisabeth ville expandera, det ville 
inte de övriga delägarna. Sedan några år tillbaka driver hon sitt bolag som franchisetagare 
i Svensk Fastighetsförmedling. Hon äger aktiebolaget  som hon driver, men är  rätt  styrd 
uppifrån. Hon säger att det är en fördel att de nu är franchisetagare, förr när de alla var 
egna  och  dessutom  ägde  hela  bolaget  tillsammans,  var  det  svårt  att  få  alla  att  gå  åt 
samma  håll.  Innan  hon  började  på  Svensk  Fastighetsförmedling  drev  hon  ett 
enmansmäkleri i några år. 

Elisabeth äger idag 90 % av företaget, då två av hennes anställda äger 5 % vardera. Dessa 
har dock inget med företagsdriften att göra, utan det har med utdelning att göra. 

Idag har Svensk Fastighetsförmedlig i Uppsala tjugoen anställda varav tolv kvinnor och nio 
män. 

4.3.2 Motiv och vision 

Det  som  lockade  Elisabeth  till  att  bli  egen  företagare  var  att  hon  kände  att  hon  ville 
utveckla sig själv och att hon såg stora möjligheter i marknaden. Hon ville även bestämma 
själv.  Då hon arbetade som anställd kände hon att hon inte fick utlopp för det. Hon kände 
även  att  hon  hade  drivkraften  och  det  fanns  så  mycket  hon  ville  göra,  hon  ville  ha 
utmaningar  och  möjligheter.  På  den  tiden,  innan  hon  tog  över,  var  Svensk 
Fastighetsförmedling rätt  litet i Uppsala och så skulle det inte vara i en så pass stor stad. 
Det var givet att de  skulle  tillhöra ett av de  större  fastighetsmäklarföretagen. Och med 
Svensk Fastighetsförmedling i ryggen lyckades hon. 

Visionen  för  företaget när hon  tog över var att de  skulle bli  stora och  lönsamma.  ”Och 
vara bäst helt enkelt”. De som då jobbade på företaget hade samma inställning och tyckte 
att det de hade var kul. Hon säger även att det var hennes bästa tid som företagare. ”Den 
var tuffast kanske men det var roligast”. 

Visionen har  inte  förändrats väsentligt.  Lite annorlunda är det  ju nu eftersom de är ett 
utav de marknadsledande  fastighetsmäklarföretagen  i Uppsala.  Idag handlar det  istället 
om att bibehålla sin position på marknaden.  I dagsläget säljer de  flest  fastigheter, d.v.s. 
villor. Däremot säljer de  inte  flest bostadsrätter, även om de säljer många. ”Visionen är 
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fortfarande densamma” säger Elisabeth ”att vi ska vara marknadsledande”. På det totala 
är de inte det idag. Hon anser även att de ska leverera hög kvalitet, att företaget skall vara 
lönsamt och att alla på arbetsplatsen  ska  trivas. För Elisabeth är  trivseln oerhört viktig, 
men hon tycker att det blir svårare att skapa ju fler man blir. 

4.3.3 Entreprenörskap och företagande 

Elisabeth har under hela sin tid som företagare känt stöd från sin man och sin familj. Hon 
blev aldrig  ifrågasatt när hon valde att bli egen. Hon  tror att det kan bero på att de är 
många entreprenörer i släkten, och därför tyckte ingen att det var konstigt.  

Företagandet har fört med sig en hel del positivt för Elisabeth. Att hon kan bestämma själv 
är något hon påpekar flera gånger under intervjun. Det hon tycker är viktigt kan hon själv 
genomföra. Hon känner dock ibland att hon saknat en kompanjon i vissa lägen. Hon fattar 
i stort sett alla beslut, stora som små, själv. Hon anser även att man  får  försaka mycket 
som  företagare,  särskilt  om man  har  personal.  Jobbet  tar  väldigt mycket  tid  och man 
jobbar mycket mer än heltid. Det ligger oerhört mycket jobb bakom att driva ett företag, 
och Elisabeth  tror att stöd  från  familjen är bland det viktigaste  för att man ska klara av 
både en karriär som entreprenör och familjen. Men eftersom Elisabeth tycker att det är så 
oerhört  kul  att  vara  egenföretagare,  väger  det  upp  det  negativa  som  företagandet  för 
med sig.  ”Det är roligt, man bestämmer själv, man kan vara kreativ. Men negativt då, är 
att det är slitigt”. 

Elisabeth är övertygad om att hon  lyckats så pass bra för att hon hela tiden har tyckt att 
det  varit  så  kul.  ”Har man  kul,  då  är det  lättare  att  göra  framgång”. Dessutom  är  hon 
väldigt envis, och det är envisheten  som har gjort att hon  tagit  sig dit hon befinner  sig 
idag. En annan framgångsfaktor tror Elisabeth är att hon alltid har brytt sig väldigt mycket 
om sina medarbetare.  

Elisabeth växte upp med en mamma som var företagare i ett familjeföretag och hon tror 
att detta kan ha påverkat henne till att vilja driva eget. Hon berättade också att det finns 
entreprenörskap  i  släkten. Hon har  flera  kusiner  som  är  egenföretagare. Dessutom har 
hon en syster och en dotter som har blivit egna. Hon tror däremot att det är  långt  ifrån 
alla  som vill bli egenföretagare.  ”Många vill gärna vara anställda. Det är  rätt bekvämt.” 
Som exempel tar hon upp sin son som arbetar som  fastighetsmäklare på  företaget. Han 
vill inte ta över efter Elisabeth eftersom han värdesätter annat i livet. 

När vi  frågar Elisabeth hur hon definierar en entreprenör  svarar hon ”Det är väl en  sån 
som jag egentligen” med glimten i ögat och ett skratt. Någon som vågar satsa och är envis 
och  väldigt bestämd, det  tycker  Elisabeth definierar  en  entreprenör. Hon  tror  även  att 
andra ser på henne som en entreprenör. Men man måste, enligt henne, också tycka att 
det är  roligt, man måste ha viljan. Den  som har en vision om var man  ska komma och 
sedan  tar  sig  dit,  det  är  en  entreprenör. Hon  tror  att många  som  försöker,  stupar  på 
vägen. Just för att de inte är några äkta entreprenörer.  
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4.3.4 Genus 

Hon tror inte att det är någon skillnad på manliga och kvinnliga entreprenörer, mer än det 
som är naturligt. Att det är kvinnorna som föder barn, och måste vara hemma med dem 
den första tiden. Kvinnor prioriterar familjen och därför tror hon att det är färre kvinnliga 
entreprenörer än manliga. Elisabeth säger att det på hennes företag även är många som 
är pappalediga, att många killar tar ett allt större ansvar för familjen.  

Ur ett historiskt perspektiv tror Elisabeth att det kan ha varit svårare för kvinnor att ta sig 
fram, kanske lite svårare även än idag. Samtidigt tror hon inte att det spelar någon roll om 
det  är  en man  eller  kvinna  som  är  företagsledare, utan  att  det  ligger  i personen. Bara 
denne har de kriterierna som hon anser att man måste ha för att vara en bra entreprenör. 

4.3.5 Kreativitet och innovation 

Trots att Elisabeth är franchisetagare tycker hon att hon får utrymme för kreativitet. Trots 
att de är styrda uppifrån kan de ändå anpassa det på bästa sätt till den lokala marknaden. 
Vad gäller profiler och annonser och  liknande kan de dock  inte göra så mycket åt då det 
ska vara enhetligt, vilket bara är en fördel enligt Elisabeth. Tidigare, innan franchisetiden, 
var  det  lättare  att  vara  kreativ.  Exempelvis  kunde  de  gemensamt  på  kontoret  utforma 
annonser och liknande. 
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4.4 Intervju 4, Helena Törnblom  och Anette Hedenskog 

 

4.4.1 Bakgrund 

Helena Törnblom och Anette Hedenskog  startade  tillsammans Bomäklarna Törnblom & 
Hedenskog,  1997. De  har  i  dagsläget  ännu  inte  anställt  någon  ytterligare  personal. De 
visste  tidigt  att  de  ville  öppna  en  fastighetsmäklarbyrå  och  utbildade  sig  därför  till 
fastighetsmäklare tillsammans. 

4.4.2 Motiv och vision 

Det som fick Helena och Anette att starta eget var att de hade kommit  i kontakt med så 
många människor som varit missnöjda med sina mäklare. Helena hade själv sålt och köpt, 
och hade inte alls varit nöjd med sin fastighetsmäklare. Anette hade tidigare arbetat som 
privatekonomisk rådgivare, och på så sätt kommit  i kontakt med folk som köpt eller sålt 
sin bostad, som varit missnöjda med sina mäklare. Deras vision var att de ville utveckla en 
tjänst som höll bättre kvalitet än andra, genom att ta det bästa från olika håll. Service var 
något som de såg som en självklarhet, att det skulle ingå i tjänsten. De trodde att de skulle 
kunna göra det snäppet bättre och få sina kunder riktigt nöjda. Tack vare ökad konkurrens 
bland fastighetsmäklarna och att det kommit in fler kvinnor i mäklarkåren de senaste åren 
tror  både  Helena  och  Anette  har  bidragit  till  att  fastighetsmäklare  inte  får  klagomål  i 
samma utsträckning, för att fastighetsmäklarna just blivit mer kundorienterade.  

Tanken på att ha något eget och att  förverkliga  sina egna  idéer är något  som de båda 
uppger  som motiv  till varför de  startade,  samt att ”rå  sig  själv”. Som anställd är det en 
process att få igenom sina idéer, om man kan få igenom dem överhuvudtaget. ”Det är en 
annan frihet, det man tror på kan man också genomföra, i bästa fall” säger Helena. 

4.4.3 Entreprenörskap och företagande 

När Helena och Anette  startade BoMäklarna  tillsammans upplevde de  att  reaktionerna 
inte var särskilt positiva. Många i omgivningen var skeptiska och undrade vad de hade gett 
sig in på när de sa upp sig från sina respektive jobb för att öppna eget. Men deras män har 
alltid funnits där för dem och stöttat dem. 

”Man  lär  sig  så himla mycket genom att man  får driva allt,  från A  till Ö”  säger Helena. 
Företagandet har även fört med sig en frihet. Men de känner att de försakat en hel del tid, 
till  förmån  för  att  driva  sitt  företag.  Båda  två  har  familjer, men  de  har  ändå  lyckats 
anpassa arbetet efter dem.  

Att  Helena  och  Anette  har  lyckats  tror  de  beror  på  att  de  älskar  sitt  jobb,  att  de  är 
”serviceminded” och får kunderna att känna sig trygga. De vill att kunderna ska känna att 
de verkligen har gjort allt för dem, och vara fullkomligt nöjda med deras  insats. ”Jag tror 
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att antingen så har man det där  i sig eller så har man det  inte. Jag tror  inte att man kan 
göra sig till. Vi har det i oss” säger Anette. 

 Helena är uppväxt i en familj där pappan drev ett medelstort tryckeri och hennes mamma 
arbetade då också på tryckeriet. Som närmaste släkting har Anette en morbror som drivit 
en större matvarubutik. 

För entreprenörerna på BoMäklarna är en entreprenör en människa  som har  idéer och 
brinner  för dem och  ser  till att  idéerna går att genomföra. De definierar  sig  själva  som 
entreprenörer men på frågan om de tror att andra ser på dem på samma sätt blev svaret 
osäkert.  ”Det  vete  tusan”  svarade Anette, men hon  tror det beror på  vem man  frågar. 
”Det finns säkert de som gör det också”. 

4.4.4 Genus 

Helena  tror  att  det  är  skillnad  på  manliga  och  kvinnliga  entreprenörer  i  sättet  man 
arbetar. Anette  fyller  i  att om man  ska  generalisera  så  tror hon  att män  kanske  satsar 
hårdare  än  kvinnor,  att  kvinnorna  anpassar  sig  mer  till  familjen.  Men  hon  påpekar 
samtidigt att det finns variationer åt bägge håll. Helena säger att de valt att ta det  lugnt 
och är nöjda med den omsättning de haft, att de själva  inte är så stora karriärister, utan 
jobbar  för att de tycker att det är kul och  för att kunna  leva av det. Hon känner en viss 
frihet som hon tycker är värdefull.  

Men när vi frågar en gång till om det är någon skillnad på att vara man eller kvinna som 
företagsledare så konstaterar båda  två ändå att ”allt hänger på personen,  inte på vilket 
kön den personen har”. 

4.4.5 Kreativitet och innovation 

När Helena och Anette startade sitt företag var det för att de ville förbättra det som redan 
fanns,  genom  att  förbättra  sättet  att  hantera mäklaryrket, mestadels  sättet  gentemot 
kunden. De tar även in folk utifrån som de kan ”brainstorma” med, eftersom det är lätt att 
bli hemmablind, och de försöker hela tiden att hitta nya vägar. 
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Kapitel 5 ANALYS 
5.1 Motiv och vision 

Viljan att  starta  företag kan enligt Sundin & Holmquist  (1989)  förklaras med begreppen 
”push”  och  ”pull”.  Push‐faktorerna  är  sådana  tvingande  faktorer  som  exempelvis 
arbetslöshet eller att man  inte  trivs på  jobbet, medan sådant som  lockar en person  in  i 
företagarlivet kan ses som en Pullfaktor. Utifrån de svar vi fått från våra respondenter kan 
vi  nästan  enbart  se  att  det  var  olika  pull‐faktorer  som  fick  dem  att  starta  egna 
fastighetsmäklarbyråer. Helena och Anette uttryckte även att det  inte fanns något annat 
alternativ för dem, vilket vi tolkar som en push‐faktor. 

Motiven för att starta företag skiljer sig en del mellan män och kvinnor, enligt statistik från 
såväl  Närings‐  och  teknikutvecklingsverket  (Nutek)  som  från  Tillväxtverket.  En  av 
skillnaderna  är  att  kvinnor  oftare  vill  kunna  kombinera  arbetet med  familjelivet. Detta 
stämmer väl in på våra respondenters svar där dessa skiljer sig väsentligt mellan männen 
och kvinnorna. Helena och Anette säger sig ha anpassat sitt arbete efter familjen och har 
tyckt  att  det  varit  viktigt  att  kunna  kombinera  familjen med  arbetet. De menar  att  de 
kanske  inte  har  kunnat  gå  på  alla  barnens matcher, men  tror  att  det  inte  hade  varit 
skillnad  om  de  haft  ett  annat  arbete.  Även  Elisabeth  på  Svensk  Fastighetsförmedling 
tycker att hon har  lyckats kombinera  sitt arbete med  familjen, och känner  inte att hon 
försakat sina barn. Hon nämner inte sina barn vid frågan om hon känner att hon försakat 
något.  Däremot  nämner  hon  att  hon  haft  ett  oerhört  stöd  från  både man  och  barn. 
Däremot  säger både  Staffan och  Tomas  att de  till  viss del har  försummat och  försakat 
familjen till förmån för företaget. Tomas genom svaret på frågan om vad företagandet har 
fört med sig för honom: ”Att jag upptäckt att mina barn snart ska flytta hemifrån utan att 
jag  träffat dem nästan”.  Staffan  svarade  ”Ja, absolut” på  frågan om han  tyckte att han 
försakat något för företagandet. Staffan känner att hans tre barn och relation har fått lida 
för att hans företagande tar så mycket tid.  

Enligt samma statistik sägs det vara vanligare att män uppger att de vill tjäna pengar som 
viktigaste motiv. Detta  skiljer  sig  dock  våra  respondenters  svar.  Ingen  av  de  tillfrågade 
angav pengar som motiv till varför de startat eget. Tomas och hans bror ville till en början 
”få snurr så att man kunde leva på det” och hade inte från början som främsta motiv att 
göra stora pengar. 

Att  få  arbeta  självständigt  och  kunna  påverka  sin  arbetssituation  samt  att  kunna 
förverkliga sina egna idéer är enligt Tillväxtverket de vanligaste motiven att starta företag. 
Detta  stämmer  väl överens med  våra  respondenters  svar, dock  ser  vi  ingen  skillnad på 
männens  svar  och  kvinnornas  svar.  Alla  respondenter  uttryckte  på  olika  sätt  att  både 
självständigheten, så som att ”stå på egna ben”, ”bestämma”, ”Friheten att kunna göra 
som man  vill”,  ”rå  sig  själv”,  var  en  av  anledningarna  till  att  starta  sina  egna  byråer. 
Dessutom  ville  alla  kunna  förverkliga  sina  idéer.  Tomas  säger bland  annat  att han  inte 
skulle få genomslag för sina idéer som anställd, liksom Helena och Anette. Även Elisabeth 
uttryckte att hon såg stora möjligheter  i marknaden och som anställd kände hon att hon 
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inte kunde göra något av dessa. Även Staffan kände sig toppstyrd när han arbetade som 
anställd  fastighetsmäklare, där hans kreativitet  inte  fick genomslagskraft. Han anser att 
kunna ha en  idé och sedan kunna genomföra den för att till slut få en slutlig produkt var 
det som kändes mest tillfredsställande när han startade sin egen byrå. 

5.2 Entreprenörskap och företagande 

Enligt  forskaren  Malin  Gawell  innebär  entreprenörskapet  så  mycket  mer  än  eget 
risktagande  i  syfte att  tjäna mycket pengar. Hon menar  istället att det  kan  ses  som en 
process  att  skapa  och  driva  en  ny  verksamhet.  David  Birch  menar  även  han,  att  en 
entreprenör bland annat är en person som är kreativ och skapar nya möjligheter. Bengt 
Johannisson  är  inne  på  samma  spår;  att  en  entreprenör  är  en  person  som  är  nyfiken, 
lekfull och beslutsam. Han menar även att som entreprenör tar denne initiativ och ser till 
att saker blir gjorda, alltså är  företagsam. Respondenterna har  likvärdiga definitioner av 
vad en entreprenör är. De svarade att det är någon som skapar nya möjligheter genom att 
hela tiden utveckla nya idéer och ser till att genomföra dessa. Elisabeth talade om att en 
entreprenör är en person som har en vision och ser till att ta sig dit. Staffan anser även att 
en  entreprenör  måste  ha  mod,  att  våga  genomföra  sina  idéer.  Tomas  menar  att  en 
entreprenör  måste  ha  en  inre  drivkraft  som  nästan  gränsar  till  vansinne.  Tomas  och 
Elisabeth påpekade även vikten av att tycka att det man gör är roligt. Annars, anser de, är 
det  ingen  riktig  entreprenör.  Denna  åsikt  delar  dessa  respondenter  med  Bengt 
Johannisson  och  Brytting.  Men  det  viktigaste  respondenterna  anser  utmärka  en 
entreprenör är just det att ta en idé/vision och se till att den blir genomförd. 

Alla våra  respondenter  ser  sig  själva  som entreprenörer, men vad gäller hur de  tror att 
andra ser på dem skiljer sig svaren åt en del. Tomas, Elisabeth och Staffan svarade  ja på 
den frågan, medan Helena och Anette var mer tveksamma. Anette menade att det finns 
nog de som gör det och de som inte gör det. Alla våra respondenter är företagare och om 
man ser till vad Johannisson skriver räcker detta för att även kallas för entreprenör. Enligt 
Holmquist och Sundin kan det dock finnas en distinktion mellan begreppet företagare och 
begreppet entreprenör. En företagare är då en person som driver ett företag medans en 
entreprenör  är  en  person  som  driver  företaget  framåt.  Om man  väljer  att  gå  på  den 
senare  linjen är det troligen endast en sann entreprenör bland respondenterna. Vi anser 
dock att respondenterna gör rätt  i att kalla sig för entreprenörer. Detta styrks genom de 
teorier vi använt. Men det går att  se en  skillnad  i hur  säkra  respondenterna var när de 
svarade på frågan. Denna skillnad anser vi kan kopplas till storleken på företaget och på 
hur  stor del av ”sin” marknad  fastighetsmäklarbyrån har.  Ju  större andel av marknaden 
desto  säkrare  svar. Elisabeth  svarade  till och med att en entreprenör är ”en sådan  som 
jag”. Även om detta  sades  i en  skämtsam  ton kan ändå ett visst allvar  läsas  in  i  svaret. 
Tomas var även han helt säker på att andra såg honom som en entreprenör. Detta kan vi 
som skribenter helt ställa oss bakom. Tomas och hans bror har tagit sitt lilla företag med 
fyra förmedlade affärer i månaden till att nu förmedla cirka 100 bostäder i månaden, det 
tycker vi tyder på ett starkt entreprenörskap.  

Staffan har innan han startade Dufbäck & Co både arbetat som anställd fastighetsmäklare 
och  drivit  fastighetsmäklarbyrå  tillsammans med  andra.  Elisabeth  har  även  hon  både 
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arbetat  som  egen  och  som  anställd  fastighetsmäklare  innan  hon  tog  över  Svensk 
fastighetsförmedling  i  Uppsala.  Tomas,  Helena  och  Anette  däremot  hade  ingen  egen 
tidigare  praktisk  erfarenhet  av  fastighetsmäklarbranschen  innan  de  startade  sina 
fastighetsmäklarbyråer.  Vi  kan  utifrån  detta  inte  dra  några  slutsatser  kring  om  det  är 
bättre att ha tidigare erfarenhet eller om man klarar sig lika bra utan.  

Samtliga respondenter tycker att själva företagandet har varit roligt och gett dem friheten 
att kunna bestämma själva. Att det har blivit extremt mycket jobb är de rörande överens 
om. Detta kan  ses  som en  följd av det  som  Johannisson  skriver om, att en entreprenör 
inte kan ha en mur mellan privatliv och arbetslivet. Man kan inte stänga av sitt företag och 
således kan det upplevas som att en entreprenör arbetar hela  tiden. Helena och Anette 
har dock från början lagt sig på en nivå av arbete så att det ska vara möjligt att kombinera 
företagandet och familjen. Det är en av de stora föredelarna med att vara egenföretagare 
anser de, att kunna välja.  

Stöd är något som samtliga respondenter känner att de fått från sina respektive familjer. 
Vad  gäller  andra  i  omgivningen  är  Helena  och  Anette  tveksamma.  Förutom  från  sina 
respektive män och familjer känner de inte att de fått något större stöd från omgivningen. 
Många undrade vad de gav sig  in på när de sade upp sig från sina arbeten för att starta 
eget  företag. Vi  tror  att  det  är mycket  viktigt  att man  har  stöd  från  sin  familj  då man 
tänker  sig  en  framtid  som  egenföretagare.  Detta mycket  på  grund  av  det  som  står  i 
tidigare avsnitt, en företagare arbetar alltid. Saknar man då sin familjs stöd och förståelse 
är det  troligtvis mycket svårt att orka driva ett  företag. Detta anser vi gälla  lika  för män 
och för kvinnor.  

Samtliga  respondenter  har  släktingar  som  driver  eller  har  drivit  egna  företag/rörelser. 
Staffans far har drivit sin egen advokatbyrå och Staffans farfar var grossist inom tyger och 
mattor.  Även  Staffans morfar  var  företagare  och  drev  flera  tandläkarpraktiker.  Tomas 
visar upp en liknande historia, hans far drev egen läkarpraktik och äger numera en mindre 
hyresfastighet,  Tomas  farfar drev  en  åkerifirma och  en  taxi  rörelse.  Elisabeths mor  var 
egen företagare. Elisabeth har även en syster och en dotter som är egenföretagare samt 
flera  kusiner.  Hos  dessa  tre  respondenter  kan  man  se  tydiga  tecken  på  hur  det 
företagararv  som Sundin & Holmquist, Delmar och  Johannisson  talar om.  I Staffans och 
Tomas  fall går det  till och med att  följa  i  flera generationer. Man kan hos alla  tre se ett 
tydligt mönster på att männen tar efter sin far och kvinnorna tar efter sin mor. Helenas far 
drev  ett  tryckeri  där  även modern  arbetade. Hur mycket modern  var med  i  driften  av 
företaget är för skribenterna dock oklart. Även i detta fall kan man nog dra slutsatsen av 
att Helena blev  inspirerad till att själv bli företagare. Eller som Helena själv säger vid vår 
intervju ”jag har alltid velat ha något eget”. Anette är den ende av respondenterna som 
inte har haft en far eller mor som var/är egenföretagare, hon har dock en morbror som 
har drivit en matvarubutik.  

De tydliga entreprenöriella förebilder som respondenterna har haft under sin uppväxt tror 
vi har hjälpt dem att själva ta steget och starta ett företag. Vi tror helt på det som vi tar 
upp i teoriavsnittet. Har man sett företagandet på nära håll är det också lättare att själv se 
det som ett naturligt alternativ till ett liv som löntagare. 
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5.3 Genus 

Samtliga  respondenter är  rörande överens om att det  inte är någon skillnad på manliga 
och kvinnliga entreprenörer. De  tror  istället att det  ligger hos entreprenören  själv och  i 
dennes  personlighet,  inte  i  vilket  kön  entreprenören  har.  Då  det  i  dagsläget  finns  fler 
manliga företagare än kvinnliga, procentuellt sett, borde det rimligtvis ändå finnas någon 
skillnad. Även om antalet kvinnliga och manliga  företagare håller på att  jämnas ut, kan 
historiska  och  biologiska  faktorer  ha  påverkat  detta.  Elisabeth  och  Tomas  säger  under 
intervjuerna att det inte går att komma ifrån att det är kvinnan som bär och föder barnet, 
och att det är naturligt att det till en början är hon som är föräldraledig. Elisabeth ser dock 
på sitt företag att alltfler män är hemma med sjuka barn och tar ut föräldraledighet.  

Holmquist & Sundin (2002) anger ett antal olika egenskaper som en lyckosam entreprenör 
bör  ha.  De  egenskaper  som  nämns  anses  vara,  i  sin  positiva mening, mer manliga  än 
kvinnliga.  Detta  är  något  som  författarna  inte  riktigt  håller  med  om.  Utifrån 
respondenternas  svar  kan  vi  heller  inte  dra  slutsatsen  att  det  är  så,  då  de  tydligt 
framhäver att det är hur man är som person som avgör hur man lyckas som entreprenör. 
Vi tolkar detta som att de uppräknade egenskaperna därför är könsneutrala. 
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Kapitel 6 SLUTSATSER OCH 
AVSLUTANDE DISKUSSION 
Motiven  för  att  starta  företag  skiljer  sig  en  del  mellan  de  män  och  kvinnor  som  vi 
intervjuat. Kvinnorna har valt att anpassa arbetet efter familjen. Bland annat har Helena 
och Anette på BoMäklarna valt att hålla sitt företagande på en nivå som inte inkräktar på 
familjelivet. Elisabeth startade sitt företag efter hon bildat familj. 

Däremot har männen vi intervjuat låtit företaget diktera villkoren och familjelivet har fått 
stå tillbaka. 

Alla  våra  respondenter  uttryckte  på  olika  sätt  att  få  arbeta  självständigt  och  kunna 
påverka  sin  arbetssituation  samt  att  kunna  förverkliga  sina  egna  idéer  var  de  främsta 
anledningarna till att bli egenföretagare. I detta kunde vi inte se någon skillnad på svaren 
mellan de olika könen. 

Både  männen  och  kvinnorna  som  intervjuats  har  liknande  definition  av  vad  en 
entreprenör är och vad en sådan gör. Att ha en idé och kunna genomföra den, för att till 
slut  ha  en  färdig  produkt  är  något  som  samtliga  respondenter  uttryckt  är  vad  som 
kännetecknar en entreprenör. 

Vi  kunde  tydligt urskilja  ett  företagararv  som  gått  i  släkten hos  samtliga  respondenter, 
dock tydligare hos vissa än hos andra. Tomas och Staffan har bägge fäder som varit eller 
är entreprenörer och även mor‐ och farfäder. Även hos Elisabeth kunde vi tydligt urskilja 
detta  mönster,  både  uppåt  och  nedåt  i  generationerna,  då  hennes  mamma  var 
egenföretagare och dessutom har också hennes  dotter  startat  eget. Hon berättade  att 
hon har en syster och ett flertal kusiner som även de har egna företag. 

Hos  Helena  och  Anette  var  sambandet  inte  riktigt  lika  tydligt,  men  ett  visst 
entreprenörskap fanns ändå i släkten. Här var det dock inte lika könsbundet som vi kunde 
se hos de övriga respondenterna. Helenas far hade ett eget företag där hennes mor även 
arbetade,  men  i  Anettes  fall  var  det  hennes  morbror  som  i  närmsta  led  var  egen 
företagare. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att entreprenörskapet i fastighetsmäklarbranschen 
inte skiljer sig väsentligt mellan män och kvinnor. Den största skillnaden vi  fann var  just 
att kvinnorna upplever att de kan kombinera företagandet med familj, vilket inte männen 
i undersökningen känner att de har lyckats med. Samtliga respondenter hade en liknande 
bild av entreprenörskap och ingen av dem uttryckte att något av könen skulle vara bättre 
eller  sämre  entreprenörer.  Vi  kunde  inte  heller  urskilja  några markanta  skillnader  vad 
gäller  motiven  för  att  starta  företag,  att  kunna  arbeta  självständigt  och  påverka  sin 
arbetssituation var viktigt  för  samtliga  respondenter. Två av kvinnorna uppgav dock att 
möjligheten att kunna kombinera arbete och familj var ett starkt motiv till deras steg in i 
företagarvärlden. 
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6.1 Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 

Kan det vara så att man genom att ha föräldrar som är företagare själv får en fördel när 
det kommer till att starta eget företag? Vad vi har funnit tycks det som helt självklart för 
de respondenter som har ett starkt entreprenörskap  i sin släkt att starta  företag.   Detta 
självförtroende tycks även ha hjälpt dem att uppnå större framgångar  i sitt företagande. 
Detta tycker vi vore väldigt intressant att utreda vidare. 

Samtliga respondenter anser att en av de viktigaste anledningarna till att starta företag är 
frihet. De känner även att de genom sitt företagande har fått en stor frihet. Vi frågar oss 
dock vari den friheten ligger? Respondenterna arbetar enligt egen utsago oerhört mycket. 
Detta torde inte ge dem så mycket frihet i den bemärkelsen att bestämma över sin egen 
tid.  Kan  friheten  ligga  i  att de  tjänar mycket pengar? Pengar  kan  ju  som bekant  ge  en 
person en känsla av oberoende, även det en typ av frihet. Eller är det friheten att kunna 
göra precis som man vill i sin arbetssituation? Detta känner vi skulle vara roligt att studera 
mer i detalj. 

En  annan  intressant  sak  som  kom  fram  under  vår  intervju med  Elisabeth  var  att  hon 
känner att  inställningen  för  företagande och entreprenörskap har ändrat sig över  tiden. 
Dagens  unga  prioriterar  i  större  utsträckning  familjen  istället  för möjligheten  att  tjäna 
stora pengar. Hon tror att detta kan göra att entreprenörskapet  i framtiden kommer att 
minska.  Dagens  unga  vill  hellre  vara  anställda  för  att  det  är,  som  hon  uttryckte  det, 
”bekvämt”. Vi känner att detta är en intressant synpunkt som vore kul att studera vidare. 
Är det verkligen som Elisabeth säger eller är detta specifikt för hennes företag 

6.1.1 Förslag till vidare forskning 

– Hur påverkar ”företagararv” den vilja en entreprenör har att starta ett eget företag? 

– Tidigare erfarenhet inom det yrket man ska starta företag, behövs det? 

– Eget företagande ger frihet? I form av vad? 

– Den  yngre  generationens  vilja  att  starta  eget  företag,  skiljer  den  sig  från  de  tidigare 
generationerna? I så fall varför och hur? 
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