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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how entrepreneurs experience the meeting 

with financiers and whether experiences differ between women and men. To 

investigate this, eleven in-depth interviews have been conducted with entrepreneurs. 

Six of these entrepreneurs are women and five are men. The questions are semi 

structured to give the entrepreneurs space to be able to describe their experiences in 

a natural way. The result shows how entrepreneurs describe situations with 

financiers, how they are treated and how they feel about these meetings. The 

conclusion of the study is that there are differences in how male and female 

entrepreneurs are being treated by financiers. Women are exposed to situations that 

men never are, for example sexism. They need to think about their appearance to a 

greater extent and they use different strategies to cope with the uneven situation. We 

can also see that women experience the situation as more difficult than men 

experiance it. 
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Sammanfattning 

Denna studies ändamål är att undersöka hur entreprenörer upplever mötet med 

finansiärer och om upplevelserna skiljer sig mellan kvinnor och män. För att 

undersöka detta har elva stycken djupintervjuer gjorts med entreprenörer. Sex av 

dessa entreprenörer är kvinnor och fem stycken är män. Frågorna 

är semistrukturerade för att ge entreprenörerna utrymme att på ett naturligt sätt 

kunna beskriva sina upplevelser. I resultatet visas det hur entreprenörerna beskriver 

situationer med finansiärer, hur de upplever sig behandlade och hur de känner inför 

dessa möten. Slutsatsen av studien är att det finns skillnader på hur manliga och 

kvinnliga entreprenörer blir bemötta av finansiärer. Kvinnorna får utstå situationer 

som männen aldrig får, exempelvis sexism. De behöver tänka på sitt utseende i 

högre grad och de använder sig av olika strategier för att hantera den ojämlika 

situationen. Vi kan även se att kvinnorna upplever situationen som jobbigare än vad 

män gör. 
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1 Inledning 
Många drömmer om att få förverkliga sin dröm om att bli sin egen chef, få driva sitt 

eget företag och tjäna de riktigt stora pengarna som ska underlätta det fortsatta livet. 

Andra sitter på en idé som de verkligen brinner för, något som de vill förverkliga och 

få ut på marknaden. Det kan vara för att göra livet lite tryggare för alla medmänniskor 

eller för att förändra människors beteende angående hur vi nyttjar resurserna som 

finns på jorden. De som tagit steget för att uppfylla denna dröm kallas entreprenörer. 

För att förverkliga drömmen krävs dock ofta kapital men är det verkligen så att alla 

har samma förutsättningar när de söker det? 

1.1 Problembakgrund 

Det har gjorts flera studier kring finansiärers diskussioner och hur de allokerar kapital 

mellan kvinnliga och manliga entreprenörer. Studien “Under ytan“ visar att det finns 

stora skillnader hur statliga finansiärer beskriver manliga respektive kvinnliga 

entreprenörer (Tillväxtverket, 2015). Hos statliga riskkapitalbolag benämns kvinnliga 

entreprenörer med långt fler negativa attribut än männen såsom svag och godtrogen. 

Vissa egenskaper anses också vara negativa för kvinnor men positiva för män. Till 

exempel kan en ung man vara lovande medan en ung kvinna är oerfaren och osäker. 

Utöver detta har kvinnorna svårare att få sin ansökan beviljad. Det totala kapital per 

entreprenör som tilldelas kvinnor, när de får sin ansökan godkänd är också mindre 

än det män blir tilldelade (Malmström, Johansson & Wincent, 2017; Kremel & 

Yazdanfar, 2015). Kvinnor anses inte besitta de traditionella egenskaperna som 

associeras med att vara entreprenör exempelvis självständig och riskbenägen. 

Dessa egenskaper tillskrivs dock till män. Flera av de egenskaper som associeras 

med entreprenörer anses vara typiskt manliga (Alsos, Ljunggren, 2016; Malmström, 

Johansson & Wincent, 2017; Ahl, 2004). Kvinnor benämns följaktligen sällan som 

entreprenörer (Malmström, Johansson & Wincent, 2017). De branscher som 

traditionellt är kvinnodominerade, exempelvis skönhetsbranschen och där kvinnliga 

entreprenörer ofta verkar värderas lägre än de traditionellt manliga, exempelvis 

byggbranschen (Alsos & Ljunggren, 2016). Detta har lett till flera omdiskuterade fall 

där finansiärer gått miste om affärer som kunde ha varit mycket lönsamma. Ett av de 

mer uppmärksammade fallen är med företaget Rapunzel of Sweden där grundaren 
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Ida Backlund blev nekad ett mindre lån då finansiärerna var övertygad om att det inte 

fanns någon marknad för hennes produkt (Turula, 2017). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att finansiärer beskriver och bedömer kvinnliga och manliga 

entreprenörer på olika sätt samt att kvinnliga entreprenörer tilldelas mindre kapital än 

män (se t.ex. Alsos & Ljunggren, 2015; Malmström, Johansson & Wincent, 2017). I 

den här studien har vi därför valt att undersöka hur kvinnliga och manliga 

entreprenörer upplever sina möten med finansiärer. De frågor som ska besvaras är: 

• Beskriver kvinnliga och manliga entreprenörer sina möten med finansiärer på 

olika sätt?  

• Om det finns skillnader i beskrivningarna, hur ser dessa ut?  

1.3 Avgränsningar 
I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till entreprenörer som är verksamma i 

Stockholmsområdet. Vi har även valt att endast intervjua entreprenörer med företag 

som befinner sig i uppstartsfasen med en innovativ idé. De flesta av dem är 

verksamma inom tech (internetorienterade företag). De ska också ha varit i kontakt 

med en eller flera finansiärer. 

  

Vi riktar inte in oss på några specifika finansiärer utan entreprenörerna pratar om 

flera olika typer av finansiärer. I resultatet nämns bland annat: representanter för 

riskkapitalbolag, så som Venture Capital-bolag och olika statliga organisationer som 

tillhandahåller kapital till nystartade företag, affärsänglar och banktjänstemän.   

  

1.4 Rapportens disposition 

Denna rapport består av fem delar utöver inledningen. Beskrivning om vilka delar 

som tas upp samt lite kortfattat vad de innehåller följer nedan.  

Kapitel två – Tidigare forskning: Här redovisas tidigare forskning som gjorts på 

området och är relevant för studien. 

Kapitel tre – Metod: Redovisning av metodvalet, tillvägagångssätt samt hur urvalet 

av informanterna gick till. 
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Kapitel fyra – Resultat: Detta kapitel innehåller den empiriska undersökningen som 

har hämtats från insamlad data. 

Kapitel fem – Analys och diskussion: Här presenteras vår analys samt diskussion 

av resultatet. 

Kapitel sex – Slutsats: Slutligen så presenteras slutsatsen av studien samt ger 

förslag till vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 
“Genus är ett annat ord för människors sociala kön” (Nationalencyklopedin, 2017). 

Med genus vill man kunna skilja på den biologiska könstillhörigheten och rikta in sig 

på det mer komplicerade fenomenen om vad som gör “manligt” och “kvinnligt” och 

vad som skiljer dem åt (Hirdmann, 1988). Det sociala könet är inget som bestäms vid 

födseln utan är något som aktivt skapas av oss själva och samhället. Även om genus 

till viss del skapas av en individ så är det omgivningens allmänna genusordning som 

formar det gällande ramverket för individen. Det finns en skillnad på det biologiska 

könet och det sociala samt det kulturella könet när forskning bedrivs. Men i de flesta 

fall då kön används i kvinnoforskning så är det för att skildra det sociala och kulturella 

könet (Wahl, 2003). Mönster som är uthålliga eller omfattande i relationen mellan 

människor kallas för strukturer. Där av blir även genus en struktur (Connell, 2009). 

Undersökningar inom området kan hjälpa till att förklara de strukturer som 

upprätthåller dessa socialt konstruerade kön och analysera maktrelationer dem 

emellan (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017). 

2.1 Homosocial reproduction 

I organisationsteori finns det forskning som visar på en homogenitet när det gäller 

anställningar av personer. Det vill säga att individer föredrar att anställa andra 

individer som påminner om sig själva eftersom man lättare kan tillföra sina egna 

egenskaper som språk och arbetsvilja på den individen. Detta kallas för homosocial 

reproduktion (Kanter, 1977). Män är överrepresenterade i rollen som högre chefer 

(Connell, 2007); vilket innebär att chefer i hög grad fortsätter att välja män (Kanter, 

1977). Föreställningen om hur en chef skall vara reproducerar således sig själv och 

blir till en sanning (Wahl, 2011). Detta fenomen har även kunnat observeras hos 

finansiärer när de utvärderar entreprenörer. De värderar således entreprenörer som 

liknar dem själva högre än de övriga (Murnieks et al., 2011). 

2.2 Minoritet 

När kvinnor är i minoritet på en position i en organisation får detta enligt Rosabeth 

Moss Kanter (1977) tre strukturella påföljder: synlighet, kontrast och assimilering. 

Kanter menar att synligheten kan få vissa positiva effekter men att de negativa är 
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övervägande. För att uppnå samma resultat som en person i majoritetsgruppen 

måste en representant för minoriteten anstränga sig mycket hårdare. Varje 

misslyckande hos en individ i en minoritetsgrupp ses också som representativt för 

hela gruppen och varje lyckad prestation som ett undantag. Kontrast, beskriver 

Kanter som att en representant för en minoritetsgrupp visar på och blir en fara för det 

som majoriteten har gemensamt. Det är då vanligt att representanten för minoriteten 

måste visa lojalitet mot majoriteten vilket kan ske genom att den blir en så kallad 

gatekeeper (en som stänger ute fler representanter för minoriteten). Ett annat sätt att 

visa lojalitet mot majoriteten är att visa att man inte har ambitioner att nå högre i 

organisationen. Assimilering är, enligt Kanter, när personer i minoriteten inte får vara 

enskilda individer. Istället blir en kvinna som exempelvis är en entreprenör, en 

“kvinnlig entreprenör” och värderas och bemöts med stereotypa uppfattningar om 

vad detta innebär (Kanter, 1977). Den ökade synligheten mot majoriteten innebär 

också en ökad stress för individen i minoriteten (Wahl, 2011). 

2.3 Sexualitet i organisationer 

I organisationer där en man hamnar i en position över en kvinna blir kvinnan ett 

objekt och mannen ett subjekt, vilket konstruerar mycket av ojämlikheterna i 

organisationer (Wahl, 2011). Enligt Anna Wahl (2011) finns det fyra olika sätt att 

kategorisera sexualitet i en organisation: den öppna, den hemliga, den osedda och 

den ogripbara. Den ogripbara är svårast att upptäcka och består av rykten, skämt, 

anspelningar, hemligt samförstånd och motsägelser. Den vanligaste könsordningen i 

en organisation utgår från det manliga och heterosexuella. Detta innebär att allt från 

kläder till skämt utgår från mannens norm. Även om det är mannens norm som råder 

så är mannens sexualitet osynlig. Däremot är det kvinnornas sexuella beteende som 

tas upp och blir det synliga. Kvinnorna kan misstänkas för att använda sin sexualitet 

för att nå framgång snarare än att det beror på deras prestationer. Kvinnor 

uppmanas också ofta att inte klä sig utmanande på arbetsplatsen. Detta då det i 

allmänhet anses att män inte kan ta ansvar för sin sexualitet. Man lägger således 

ansvaret på kvinnan och inte på mannen. Denna typ av sexualitet i kultur gör ofta 

skillnad mellan manligt och kvinnligt och skapar olika normer för hur kvinnor 

respektive män ska uppföra sig. Det vill säga att den underordnade anpassar sig 
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efter den överordnade. Detta innebär att sexualitet kan användas som ett redskap av 

män för att kontrollera eller sätta sig över kvinnor (Wahl, 2011). 

2.4 Kvinnliga entreprenörer 

Kvinnor som är entreprenörer ses som avvikande i förhållande till hur den ideale 

entreprenören ska vara och är annorlunda i jämförelse med männen (Ahl, 2006). I 

diskussioner mellan finansiärer har man kunnat se att uttrycken de använder om 

kvinnor får de att framstå som mindre av en entreprenör medan uttryck som används 

om män förstärker deras upplevda entreprenörsförmåga (Malmström, Johansson & 

Wincent, 2017). Man kan även se skillnader mellan könen när det kommer till 

rådgivning som entreprenörerna får kring entreprenörskapet (Kremel & Yazdanfar, 

2015). Kvinnor måste tydligare bevisa att de är entreprenörer, detta för att motbevisa 

de förutfattade meningarna. Kvinnor anstränger sig också mycket mer än män för att 

göra det (Alsos & Ljunggren, 2015). I de fall där en eller flera kvinnor driver ett 

företag tillsammans med en eller flera män så ses kvinnorna som komplement till 

männen snarare än likvärdiga medgrundare (Malmström, Johansson & Wincent, 

2017). 

2.5 Kvinnors strategier 

Anna Wahl (2003) hittar i sin studie fyra olika strategier som kvinnor använder sig av 

när de figurerar i en mansdominerad bransch. Strategierna används som verktyg av 

kvinnor för att fungera i sitt arbete trots minoritetssituation, underordning och 

diskriminering. För att upprätthålla sin självkänsla måste kvinnor således på något 

sätt förhålla sig till sitt kön. De fyra benämns omvärlds-, könsneutrala-, relativa 

synsättets- samt positiva strategin. Den positiva strategin innebär att den som är i 

minoritet har lättare att sticka ut och få uppmärksamhet, vilket ses som en personlig 

fördel och man avvisar det faktum att det föregår en negativ särbehandling vilket kan 

påverka individen. Den könsneutrala strategin innebär att man ser neutralt på 

omvärlden. Det egna könets betydelse ges ingen större vikt utan tycker att det finns 

både för och nackdelar med att vara en kvinnlig representant men att det jämnar ut 

sig till en neutral betydelse. Det relativa synsättets strategi är när man tänker att det 

är antalet individer av ett visst kön som påverkar vilken av antingen kvinnligt eller 

manligt som är dominerande. Omvärldsstrategin innebär att man ser könsstrukturen 
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och jämför erfarenheter med andra kvinnor. Man ser detta som en förklaring till 

diskriminering och problem snarare än till sin egen insats. Dessa strategier är 

kompatibla med varandra och en kvinna kan använda sig av flera strategier samtidigt 

eller anpassa strategin till den situationen hon befinner sig i (Wahl, 2003). 

2.6 Definition av sexism 

Sexism är ett svårdefinierat begrepp. I denna uppsats valde vi att använda en 

definition som Ann E. Cudd och Leslie E. Jones kallar för “interpersonal sexism” i 

boken “A companion to applied ethics”: 

 
”Interpersonal sexism” innefattar interaktioner mellan personer som inte styrs 
av explicita regler. ”Interpersonal sexism” omfattar åtgärder och andra uttryck 
mellan personer som skapar, utgör, främjar och/eller utnyttjar stötande 
sexuella ojämlikheter. (Cudd & Jones, 2007, s. 109, vår översättning) 
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3 Metod 
Vi har valt en kvalitativ metod eftersom vi vill undersöka entreprenörens upplevda 

bemötande av finansiärer men även undersöka om kvinnliga och manliga 

entreprenörer bemöts på olika sätt. Dessa undersökningar är av utforskande natur, 

men även till viss del beskrivande (Lantz, 2013). Uppsatsen syftar alltså till att 

beskriva fenomen som präglas av interaktioner och relationer mellan olika individer. 

Till detta lämpar sig den kvalitativa metoden bättre än en kvantitativ metod (Arhne & 

Svensson, 2011).  

 

Semistrukturerad intervju är den typ av intervju som vi ansåg vara mest lämplig för 

att undersöka entreprenörernas upplevelser. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att informanten ges större utrymme till bredare beskrivningar med fler 

perspektiv och nyanser än vad man får vid standardiserade frågor (Arhne & 

Svensson, 2011). Däremot finns frågor att falla tillbaka på för att hålla intervjun inom 

ämnets ramar så att inte informanten svävar iväg allt för långt. 

3.1 Urval 

Vi kontaktade 30 stycken slumpmässigt utvalda entreprenörer via e-post i åldrarna 

24-45 år. Vi använde sökorden start-up, tech och Stockholm i söktjänsten Google. 

Några av de kontaktade entreprenörerna visade sig dock inte kunna delta för att de 

inte hade haft någon kontakt med finansiärer ännu, andra var mitt i sin stora 

lansering medan en del tackade nej av ospecificerad anledning. Vi begränsade oss 

till entreprenörer vars företag befinner sig i uppstartsfasen och som är verksamma 

inom Stockholmsområdet samt haft kontakt med en eller flera finansiärer. Ambitionen 

var att i så stor utsträckning som möjligt försöka hitta jämförbara kvinnliga och 

manliga entreprenörer med liknande förkunskaper av att driva företag. Dessutom var 

informanternas ålder samt typ av affärsidé viktiga egenskaper för att få ett rättvist och 

relevant resultat. Vi valde att göra sex stycken intervjuer med kvinnliga entreprenörer 

och fem stycken med manliga entreprenörer. 
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3.2 Genomförande 

Efter att en informant valt att ställa upp i studien så skickades information angående 

intervjun ut samt intervjufrågorna (se bilaga 1). Informanten informerades om 

anonymitet, att intervjun kommer att spelas in samt en ungefärlig tid på intervjuns 

längd. Frågorna var öppna i sin karaktär och inriktade på hur deras möte med 

finansiärer varit. Eftersom entreprenörerna som deltog i denna studie var väldigt 

upptagna så varierade platserna för intervjuerna en aning. En del tog plats under 

entreprenörernas luncher och några efter kontorstid. Intervjuerna utfördes på caféer, 

lunchrestauranger, på entreprenörernas kontor eller i ett enstaka fall över telefon. 

3.3 Entreprenörerna 

Namn Ålder  Kön Utbildningsnivå Erfarenhet Medgrundare Plats 

Johanna 24-30 Kvinna Ej kandidat 1 år 2 Kvinnor 
Mötesrum hos 
finansiär 

Christoffer 24-30 Man Ej kandidat 1 år Ingen Café 

Emma 24-30 Kvinna Master 1 år Ingen  Café 

Erik 24-30 Man Kandidat 2 år Ingen Café 

Sofia 24-30 Kvinna Master 3 år 4 Män  Hos inkubator 

Gustav 24-30 Man Master 2 år 3 Män Café 

Mariella 31-45 Kvinna Master 5 år Ingen  På kontor 

Mikael 31-45 Man Master 2 år Ingen På kontor 

Helena 31-45 Kvinna Forskningsnivå 7 år Ingen  Café 

Fredrik 31-45 Man Master 5 år 1 man  På kontor 

Eva 31-45 Kvinna Kandidat 5 år 1 Kvinna Telefon  
*Namnen är inte entreprenörernas riktiga namn utan de är fiktiva av anonymitetsskäl. 

3.4 Analys av data 

När man använder sig av kvalitativ metod sker ofta en del av analysen samtidigt som 

insamlandet av data pågår. Forskarna analyserar och reflekterar över intervjun 

samtidigt som den pågår och relaterar till redan insamlat material och tidigare 

forskning (Creswell, 2014). För att ta tillvara på det mesta av denna analys har vi 

direkt efter varje intervju diskuterat och reflekterat över vad som tagits upp under 

intervjun och vad som har varit intressant för denna rapport. Efter den initiala 
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analysen av den insamlade datan följde vi John W. Creswells (2014) sex punkter om 

kvalitativ dataanalys. Vi har: 

1. Förberett datan för analys genom att transkribera. 

2. Läst igenom all data, reflekterat över den och skrivit kommentarer. 

3. Kodat datan, det vill säga delat upp meningar och stycken i texten i olika 

teman och ge dessa namn som representerar innehållet. 

4. Beskrivit sammanhanget där insamlandet av datan gjordes såsom plats och 

person. Samt beskrivit de teman som datan delats upp i. 

5. Visualiserat materialet, bestämt hur materialet presenteras i resultatet. 

6. Tolkat och dragit slutsatser av materialet. (Creswell, 2014) 

3.5 Teman 

Med hjälp av dataanalysen kom vi fram till tre övergripande teman: 

Bemötande från finansiärer innefattar hur entreprenörerna beskriver sina 

upplevelser av finansieringsmöten. Det innehåller även hur de beskriver och upplever 

finansiärerna i sig. 

Behandling som entreprenörerna anser negativ beskriver de situationer där 

informanterna på något sätt blivit utsatta för ett bemötande som de upplever som 

kränkande eller nedvärderande på något sätt. Detta är något som återkommer i flera 

av intervjuerna. 

Entreprenörernas tankar kring mötet tas upp som ett tema då entreprenörerna 

ofta resonerar kring ämnen som inte berör finansieringsmötet specifikt utan tankar 

och känslor som uppkommer inför och efter mötet med finansiärer.  
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4 Resultat 
Gemensamt för alla intervjuade entreprenörer är att de jobbar hårt för att förverkliga 

just sina idéer. Av de informanter som vi har träffat så har de tillsammans träffat över 

300 stycken investerare. Jakten på finansiering för att på så sätt nå framgång är 

ständigt närvarande oavsett hur långt eller kort man har kommit i sitt företagande. 

Förutom jakten på pengar så finns även den gemensamma nämnaren “drivet”. 

Samtliga entreprenörer har betonat vikten av att det gäller att ha ett stort driv, eller 

som Christoffer kallar det “entreprenörsdrivet” medan Mariella säger: “Ni märkte att 

jag inte räknade in entreprenörer bland vanliga människor.” Drivet och 

engagemanget bygger enligt Mikael mycket på att: ”… det är ens egna idé” som ska 

förverkligas Man är beredd att satsa allt. Vissa sätter sitt företagande framför sin 

egen privatekonomi. Man väljer att jobba för minimal inkomst, vissa går så långt att 

de lever utan lön och maxar sina krediter under en lång tid för att tron på deras idé är 

så stark. 

4.1 Bemötande från finansiärer   

Något som de flesta av entreprenörerna svarar är att de tycker sig ha blivit 

professionellt bemötta, att deras möten har varit raka och tydliga. Vanligtvis börjar 

mötena med att entreprenören drar sin pitch, som de kallar sin stund för att sälja in 

sitt företag och affärsidé till finansiären. Begreppet pitch kommer hädanefter 

användas i arbetet istället för den svenska motsvarigheten som är “att sälja in” 

eftersom ordet pitch är det som alla entreprenörerna själva använder. Efter det följer 

en kortare frågestund där entreprenören får svara på de frågor som finansiären 

ställer. För Emma brukar frågorna vara: “väldigt neutrala. De ställde korrekta frågor.”. 

Visar det sig att finansiären och entreprenören är fortsatt intresserade av ett 

samarbete så bokas i regel fler möten in där de tillsammans mer djupgående går in 

på detaljer i företaget och affärsidén samt se huruvida entreprenören har 

vidareutvecklat både företaget eller produkten sedan de senast träffats. Oftast tar det 

flera månader eller år från det att den första kontakten tagits till dess att pengarna 

finns tillgängliga för företaget. I vissa fall tar det längre tid, andra gånger träffar de 

finansiärer “lite av en slump” vilket verkar resultera i en något snabbare process. Vad 

det gäller bemötandet så resonerar en av informanterna på så sätt att både 
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finansiärer och entreprenörer är måna om att bygga en bra relation med varandra 

även om de inte vill finansiera i just den fasen som entreprenören befinner sig i just 

då. Gustav förklarar så här: 
 

Det är alltid trevlig attityd och sådana bitar. Men jag vet inte om det har att 
göra med hur man är som person eller om det är en professionell setting. Man 
vill inte bränna några broar åt något håll. 
 

Christoffer säger sig bli bemött: “Med respekt. Verkligen. Men, så här upplever väl 

alla det. Jag upplever inte att det är för att jag är man.”, vilket är en uppfattning som 

inte delas av alla informanterna. Sofia tycker att det inte är någon skillnad mellan hur 

manliga och kvinnliga entreprenörer bemöts medan Johanna tycker att det bara är en 

fördel att vara kvinnlig entreprenör i mötet med finansiärer. Det viktiga är att 

kvinnorna har ett driv. Hon sträcker sig så långt som att säga: “tjejer som är väldigt 

drivna, tycker jag glider in på en räkmacka.” Eva menar däremot att: 
 
… det är ju inte så att det inte går att vara kvinna och vara företagare. Men 
man har andra förutsättningar. Så är det, man får brottas med andra osynliga 
hinder som inte finns för män, så är det ju, absolut.  

4.1.1 Kvinnliga finansiärer	

När Eva pratar om kvinnliga finansiärer så delar hon med sig av en diskussion som 

hon har haft med en “kreditchef på, jag ska inte säga på vilken bank, men en av få 

tunga kvinnliga kreditchefer“ och enligt deras diskussion så menar kreditchefen på 

att: “Det finns ingen skillnad till hur man förhåller sig till kvinnor och män.” Sofia 

berättar om ett möte med en kvinnlig finansiär: 
 
I något möte där det bara var en tjej [kvinnlig finansiär] kändes ungefär på 
samma sätt [som hennes möten med manliga finansiärer]. Eller kanske lite 
mer kompisfeeling men det kanske är för att det är två kvinnor i tech-
branschen. Att man måste typ hålla ihop. Fast de investerade ändå inte i oss 
ändå, så det påverkade inte resultatet. 
 

Helena berättade om två möten med kvinnliga finansiärer, varav ett där hon lyckades 

få finansiering och belyser då att det varit en kvinnlig finansiär: “Så jag gjorde det 

[ansökte hos en specifik finansiär] och då fick jag pengar och det var en kvinnlig 

handläggare.” Hon berättar även om ett annat möte med en kvinnlig finansiär där hon 

möttes av sexism, vilket vi behandlar senare i studien. Mariella menar att det inte är 

någon större skillnad mellan att möta manliga och kvinnliga finansiärer: 
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Tyvärr då, när man sedan söker kapital så är det ju i stort sett uteslutande 
män man möter. Och även om man möter en kvinna så är det en kvinna i en 
mans värld. Och en kvinna i en mans värld tvingas bli ännu mer manlig än 
grabbarna för att bli accepterad. Så då hjälper det liksom inte. 
 

Johanna är inne på samma spår som Mariella: 
 
De möten som jag har haft med manliga investerare har varit bättre, alltså 
varit mer positiva. Inte lika hårt bemötande än de kvinnliga jag har haft. Då är 
det betydligt råare och tuffare. Men man kan ju tänka att kvinnor jobbar för 
kvinnor men jag tror ju att äldre kvinnor har vuxit i en väldigt tuff miljö, hård 
konkurrens och egentligen ser nya tjejer som kommer in som konkurrens. 
  

4.2 Behandling som entreprenörerna anser negativ 

Även om de flesta av entreprenörerna anser att finansiärerna är proffsiga i sitt 

bemötande så har flera av dem utsatts för någon typ av negativ behandling. Det är 

också just dessa tillfällen som sticker ut vid intervjuerna och är den gemensamma 

nämnare mellan flera av  informanterna. 

4.2.1 Negativt bemötande	

Detta kan till exempel vara att finansiärer oprovocerat skällt ut dem, att finansiärerna 

“klankar ner” på deras idé istället för att komma med konstruktiv kritik eller att de 

genom sitt handlande får entreprenören att känna sig förminskad. Det kan handla om 

sexism eller att finansiärer varit mer intresserade av en sexuell relation än 

entreprenörens produkt. 

  

Fyra av entreprenörerna nämner att vissa finansiärers attityd varit hård eller 

auktoritär. Denna åsikt delas av både män och kvinnor. Helena svarar på frågan om 

hur hon tycker att hon generellt blir bemött av finansiärer med: “Ja, alltså de är lite 

patronising [nedlåtande] oftast. Man är ju först och främst en kvinna i deras ögon.”. 

Emma beskriver en finansiärs attityd som: “Jag gör vad fan jag vill ... Jag har så 

mycket pengar att jag gör vad jag vill” och berättar senare “… han körde över folk”. 

Hon menar också att han var “skön” på vissa sätt men att hans attityd överlag var 

överdrivet auktoritär. Mikael bekräftar Emmas syn genom att beskriva finansiärer 

generellt som att om man blivit finansiär: “Då tror man att man kan behandla och 

säga vad man vill till folk.”. Han har också fått reaktioner som “Du är dum i huvudet!” 

av finansiärer och upplever att de “klankat ner” på honom vilket han menar blir en 
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negativ spiral för entreprenörerna som blir utsatta för detta. De tror mindre på sin idé 

och gör ett sämre intryck på nästa finansiär. Christoffer beskriver ett möte där han 

blev avbruten mitt i ett resonemang av att en finansiär röt åt honom. Christoffer 

påpekar att han inte har något emot att någon ryter åt honom om det finns en legitim 

anledning “Då kan du ryta åt mig direkt”, säger han. Men i detta fall var det bara för 

att visa att: ”Don’t fuck with me! [Jävlas inte med mig!]”. Fredrik beskriver den 

generella attityden i början som att: “De var otroligt negativa” och att de fått flera 

reaktioner som: “Fy fan vilken dålig jävla idé det här är! Det här är det sämsta vi har 

sett!". Det finns också de som förväntar sig ett rakare språk. Gustav menar att: “jag 

förväntar mig inte att det är en massa gulle-gull och sånt.” men inte heller “en hård 

attityd, utan en professionell relation liksom.” vilket innebär att han förväntar sig en 

viss hårdhet och därmed inte anser att det är något som sticker ut. 

 

Finansiärernas handlande har i flera fall lett till att entreprenörerna känt sig 

förminskade eller nedvärderade. Mariella beskriver att det finns flera sätt man kan 

känna sig på efter ett möte med finansiärer: 
 
Antingen går man från ett investeringsmöte och känner sig mer eller mindre 
kränkt för att man har blivit så nedvärderad. De har använt sig av 
härskartekniker. Det har varit lilla-gumman-attityder. 
 

Mikael beskriver hur han tycker det är att träffa finansiärer i allmänhet: “... det är 

nedvärderande. Det är det.” Han upplever att finansiärerna kollat för mycket på film 

och kopierar beteende som finansiärer har där: 
 
De stirrar sig väldigt blint på att så här görs det väl på film eller att man typ 
ska vara hård. Ska jag gå in med pengar då ska jag vara på ett visst sätt, 
istället för att bara fråga sig själv, ‘Är jag intresserad av att gå in i den här 
affären? Gillar jag den här idéen? Okej, ja det gör jag. Vad behöver jag veta 
för att gå in i den här idéen?’. Inte som det är nu. 
 

Mariella beskriver en situation där en finansiär inte ens ville titta på henne: 
 
Det är jag och fyra manliga entreprenörer vid bordet och den här investeraren 
han tittar inte ens på mig under hela den här sessionen. Inte ens när jag 
pratar så tittar han på mig. 
 

Hon förklarar sedan vidare hur det känns: “Och det kan jag faktiskt uppleva som 

väldigt nedvärderande att inte ens bevärdigas med en blick.”. 
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4.2.2 Sexism	

Helena påpekar ett tydligt möte som innehöll sexism. Där krävde en finansiär 

följande: ”Ja, alltså jag kan nog tänka mig att gå in och investera fast på ett villkor. 

Alltså då får du inte skaffa barn.”. Helena berättar även att hon fått samma krav från 

andra finansiärer. “Men sedan så har jag ju fått extremt sexistiska kommentarer när 

jag har drivit det här”, säger Mariella och följer upp med att beskriva ett möte: “Första 

mötet så gick han därifrån och sa ‘Det låter jätteintressant, skriv ner de här punkterna 

så ska jag tänka på det och återkomma och så sätter vi upp ett nytt möte’” och 

berättar sedan att han inleder deras nästa möte med: "Jag kommer inte ihåg vad du 

sa förra gången för jag kunde inte låta bli att titta på dina bröst”. Detta var dock inte 

en finansiär som sagt utan ett exempel på sexism som hon blir utsatt för, av både 

finansiärer och övriga. Eva nämner också att hon i ett möte hört en finansiär prata till 

en annan och försökt övertala honom att ”gå in” då detta skulle vara bra för 

statistiken. Helena pratar om finansiärernas generella inställning till henne: 
 
Så det är snarare regel än undantag att de ska vara gentlemän och man ska 
vara den här ‘Unga flickan.’ Det där ’unga geniet’ men samtidigt en tjej, så hon 
är lite skör, ‘klarar du verkligen det här själv?’, ‘Ensam grundare, oj!’ 
 

Johanna däremot beskriver att finansiärerna i allmänhet är professionella och att hon 

blir behandlad bra men att deras initiala inställning till henne är: ”Jaha, det var en tjej, 

en gullig liten tjej. Undrar vad hon har att säga?" och “Oj, en tjej som är driven, finns 

det?”. Hon ser det som en naturlig del i jargongen mellan en kvinnlig entreprenör och 

en finansiär. 

 

Både Helena och Mariella berättar om flera finansiärer som misstrott 

marknadssegmentet kvinnor. “Well, this is just a little something for women [Det här 

är bara en liten sak för kvinnor]”, har hon fått höra och Helena berättar om en 

konversation med en finansiär: “‘Men det finns väl ingen marknad för det här lilla 

vän?’, ‘Jo, faktiskt en väldigt stor marknad, hälften av befolkningen’, ‘Nä, nä jag tror 

inte på det här segmentet’”. 

 

Eva berättar att när hon har med sig en man på ett möte så vänder sig finansiärer till 

honom: ”Om jag har med mig en man så är det mannen som får frågan. Mannen 

vänder sig till mig, ställer frågan och jag svarar” och sedan fortsätter det så. 
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Finansiären fortsätter att ställa frågorna till mannen trots att denne bara 

vidarebefordrar frågan till henne som sedan svarar finansiären. Detta är något som 

de män som följt med henne på mötet uttryckte efteråt som “fruktansvärt pinsamt” 

och ”skämmigt”. Eva upplever att det är påtagligt lättare för en man att få 

finansiering. Därför tar hon nästan alltid med sig en man på finansieringsmötena, hon 

säger: “Så brukar jag också jobba, jag testar inte variant nummer ett [att ta 

finanseringsmöten ensam utan manligt sällskap] längre utan jag går rakt på och tar 

med mig en man in i rummet.”. Denna upplevelse delas också av Helena, hon 

berättar om en väninna som skickade fram sin ”gamla pappa” och fick finansiering. 

Helena fortsätter att berätta: “... så jag tog inspiration av henne och tänkte ‘jag 

testar.’“ Hon berättar en kort bakgrund om mannen hon skickar fram och fortsätter 

sedan med vad hon sa till honom: “Jag skickar fram dig på scenen, så kan jag sitta 

här vid sidan av, så när publiken börjar ställa frågor så kan jag svara på det. Men du 

får presentera det". Detta resulterade i att de fick in flera investerare efter flera 

misslyckade försök med samma pitch där Helena har varit presentatör. Hon berättar 

också att finansiärer gav uppmuntrande tillrop efter den pitchen för att hon 

tillsammans med mannen bildade ett bra team, trots att hon är ensam grundare. 

4.2.3 Manipulativ finansiär	

Emma har varit med om ett möte med en finansiär som sticker ut från de andras 

historier. Det började med att hon av en slump träffade en finansiär som har mycket 

bred erfarenhet av att driva och starta bolag. Att träffa en finansiär av en slump är 

något som även andra informanter har gjort och i vissa fall lyckats få finansiering 

genom. Denne finansiär hade på senare år gått över från att själv vara entreprenör till 

att istället hjälpa andra entreprenörer med finansiella medel eller via mentorskap. 

Hon beskriver hans attityd som: “‘Jag vill hjälpa andra’ och han pratade till och med 

om ‘Jag vill gärna hjälpa tjejer.’ ... ‘För ni får ju kämpa dubbelt så hårt som killarna.’”. 

Hon berättar att: “… sen sågs vi fler gånger. Det var mycket ‘vi ska lära känna 

varandra’" men att hon efter några möten på hans kontor inte fått ut något konkret 

utav dessa. Hon bestämmer sig då för att släppa den kontakten om hon inte får ut 

något av nästa möte “Men ok, om det inte blir något nu då kommer jag lägga ner det 

här.”. De bestämmer sig sedan för att de ska mötas på en bar, vilket även andra 

informanter berättat att de gjort, “wine and dine” är ett uttryck som Fredrik använder. 

Emma berättar: 
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... så sitter vi och tar en öl och han börjar direkt ‘Jag har lite rum lediga hos 
mig du kan ju bo där. Du kan ju flytta in där!’ och jag ‘Nej, varför ska jag bo 
hos dig?’ Och han ‘Men om vi ska ha ett tätt samarbete du vet. Då måste man 
liksom…’ då kan jag lika gärna bo där ‘Varför ska du betala ett eget boende? 
Jag har massa rum, du kan bo där’ och jag ‘Men nej, jag tänker inte bo hos 
dig. Jag känner inte ens dig. Varför ska jag bo hos dig?’ 
 

Hon blir irriterad och bestämmer sig då för att gå och säger det till finansiären. “Då 

blev han ju seriös igen”, berättar hon och han säger att han bara skojar. Sedan 

började han diskutera hur de skulle kunna utveckla Emmas företag och han pratade 

med kontakter han hade som kan hjälpa henne. “Så man får ju ett förtroende på det 

sättet också.”, säger hon. Senare på kvällen ändrar han dock attityd igen och: “... han 

blir ju bara äcklig och ska hålla på och klappa på mig, och ta på mig ‘Du är så himla 

bra och smart. Och du är så himla snygg ’” Hon förklarar då för honom att hon inte är 

intresserad av att vara hans tjej och säger: “Nu går jag! För jag är inte intresserad av 

den här grejen.”. Efter det blir han seriös igen. “Så börjar han med det seriösa 

snacket igen och liksom ringer upp massa utvecklare typ som ska hjälpa. Det är lite 

manipulativt.”, berättar hon. Emma har dock bestämt sig för att gå hem men 

finansiären övertalar henne att följa med till en pizzeria som ligger alldeles i närheten 

och sedan följer han med till tvärbanestationen där Emma ska ta sig hem, väl där: 
 
Då står det ett gäng typ 15-åriga killar och så bara går han fram till dem och 
bara ‘Kan ni inte säga att hon är snygg! Säg att hon är snygg!’ och jag bara 
‘Sluta! Vad håller du på med?’ och de märker ju att jag inte vill de liksom så de 
‘varför ska vi säga det?’ och han ’Men då kanske jag lättare kan få henne i 
säng!’. 
 

Hon berättar sedan hur det känns efteråt: 
 
... och man känner sig så jävla kränkt, och förminskad och bara förlöjligad. 
Och så blir man ju arg på sig själv att man inte har gått där ifrån tidigare. Men 
så här. [suckar] Ah jag vet inte. På nått sätt så har man liksom fortfarande en 
förhoppning när han blandar med business-bitarna. 
 

Mariella berättar även att hon träffat finansiärer som: “... uppenbarligen är mer 

intresserad av en date än av en investering.” men beskriver inte dessa möten mer 

utförligt än så. 
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4.3 Entreprenörernas tankar kring mötet 

Entreprenörer kommer ofta in på tankar och omständigheter som inte direkt berör 

finansiärerna. De pratar om känslan av att pitcha och mer deras tankar kring det 

arbete som krävs för att söka finansiering.  

4.3.1 Krävande att söka finansiering	

Man märker på entreprenörerna att det varit ansträngande för dem att träffa 

finansiärer även om det finns några undantag. Detta är inte något som de alltid säger 

rakt ut. Mikael uttryckte detta genom att han berättade att han inte går från ett möte 

med en investerare med ett ”större självförtroende”. Sofia säger att: “… man måste 

vara på topp och då spänner man ju sig” och “det blir en urladdning efteråt”. Det är 

några som uttrycker det mer rakt ut, Helena säger: “[om att söka finansiering] Det är 

det tuffaste jag någonsin gjort. Emotionellt är det som att gå igenom en kalldusch 

med rakblad på golvet”. Fredrik berättar: “... det har ju varit en extrem uppförsbacke. 

Det har ju varit väldigt negativt faktiskt, ibland fattar jag inte varför vi inte gav upp 

första året. Det är otroligt.”. 

4.3.2 Hur entreprenörerna pratar om utseendet.	

Emma berättar att hon blev avbruten mitt i en mening med: “Oj, jag måste bara säga 

att du har så himla fina mörka ögon”. På en fråga som handlar om professionellt 

bemötande kommer Sofia själv in på kläderna. “Alltså jag tänker på vad jag klär mig i 

exempelvis, som när jag ska göra en pitchtävling”, säger hon. Hon utvecklar även 

senare i intervjun att: “… jag skulle ju aldrig gå och ställa mig med en kort kjol och 

pitcha. Det känns inte som att jag skulle uppfattas som... det skulle inte kännas så 

proffsigt.” Även Johanna kommer in på ämnet kläder mot slutet av intervjun hon 

menar att branschen är tuff och att man som kvinna sticker ut mycket mer än män 

eftersom branschen består till största delen av just män. Hon säger: 
 
... vi kan ha på oss något som är för urringat, vi kan ha på oss något som är 
för kort. Vi kan ha på oss fel kläder. Vi kan ha håret utsläppt, så tycker någon 
att vi borde ha haft det uppsatt. 
 

Däremot anser hon sig inte själv ha märkt av detta. Hon säger: “Jag har inte märkt 

det men jag kan tänka mig att en investerare kan tänka så.” Att investerarna tycker 

att kläderna är viktigt för tjejerna är något som även Helena belyser. Hon berättar att 
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hon vid en pitch valde att bära en kofta istället för kavaj vilket hon vanligtvis bär vid 

sådana tillfällen. Efteråt fick hon höra av en manlig kollega som känner just den 

finansiären att: "jaha, han är jättenoga med sådant. Alltså med respekt. Visar du 

honom inte respekt så kommer du inte att få något" vilket han menade att valet att 

bära en kofta inte skulle göra.  
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5 Analys och diskussion 
Av de entreprenörer som deltagit i studien är alla sin egen chef. Trots detta hamnar 

de i en situation där de måste bevisa sin duglighet för en överordnad person när de 

söker kapital. I detta möte är entreprenören underordnad finansiären, vilket 

bekräftats av alla kvinnor och män som intervjuats. Intervjuerna har utspelat sig i 

olika miljöer som på ett café eller på deras kontor. Vi har dock inte märkat att detta 

har någon påverkan på innehållet. 

5.1 Hur man pratar om situationen 

Männen har ett mer mekaniskt sätt att beskriva hur just deras möten går till. De 

redogör sakligt för mötena utan att fundera över det faktum att de är män och att det 

skulle kunna spegla av sig i mötet. Detta kan också kopplas till att alla män utom en 

beskrivit bemötandet från finansiärer som generellt proffsigt eller på annat sätt 

positivt medan endast två av kvinnorna uttryckte att de generellt blir bemötta med 

respekt. ”Man är ju först och främst en kvinna i deras ögon.” säger en av kvinnorna 

och flera delar denna åsikt. Skillnaden i deras svar kan bero på att de kvinnliga och 

manliga entreprenörerna har helt olika förutsättningar i mötet med finansiärer 

(Malmström, Johansson & Wincent, 2017; Alsos & Ljunggren, 2015; Kremel & 

Yazdanfar, 2015); vilket också kan härledas till att rollen som entreprenör är mer 

självklar för män än för kvinnor (Ahl, 2006); och bekräftar att kvinnorna inte blir 

bemötta som entreprenör utan mer utifrån det faktum att de är en kvinna eller en 

“kvinnlig entreprenör” som förväntas vara på ett visst sätt (Kanter,1977). Man kan 

även tänka sig att språket mellan finansiär och manliga entreprenörer skiljer sig från 

språket mellan finansiärer och kvinnliga entreprenörer eftersom att finansiärerna 

oftast är män och därmed kan spegla sig i de manliga entreprenörerna på ett enklare 

sätt än med de kvinnliga entreprenörerna (Kanter, 1977; Murnieks et al., 2015). 

5.2 Hur man pratar om kön 

En annan skillnad är att de manliga informanterna knappt nämner kvinnor alls under 

deras intervjuer. Det är endast vid två tillfällen som kvinnor nämns av män. 

Christoffer är den ena som, när han inser att han bara har manliga förebilder inom 

företagandet säger att: “Det här har jag kommit på i efterhand, undermedvetet, att jag 
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diskriminerar kvinnor i det här sammanhanget.”, medan Erik nämner det när han 

jämför enskilda entreprenörer med de som verkar i ett team: “om det bara är en 

person som drar [driver företaget] så är risken väldigt mycket högre att det inte 

kommer att funka. Så det tror jag är viktigare än att det är man eller kvinna.“ Att det 

är så få av männen som benämner kvinnor överhuvudtaget och när de väl gör det så 

är det ur ett mer allmänt perspektiv kan bero på att kön inte har någon betydelse för 

dem eftersom entreprenörskap redan anses vara manligt (Ahl, 2006). Med andra ord 

behöver de inte reflektera över genus i samma utsträckning som de kvinnliga 

entreprenörerna behöver och gör (Hirdmann, 1988). Däremot pratar de kvinnliga 

informanterna betydligt mer om båda könen. Förutom att de pratar om kvinnor och 

män i allmänhet så pratade fem av sex mer specifikt även om de kvinnliga 

finansiärerna och deras inställning till kvinnliga entreprenörer, både positivt och 

negativt. De nämnde dock flera gånger att de känner att de blir hårdare behandlade 

av kvinnliga finansiärer. I dessa fall kan de kvinnliga finansiärerna agera som det 

Kanter (1977) kallar ”gatekeeper”. Att de i sin roll vill visa sig lojal mot majoriteteten 

och därmed ställer högre och hårdare krav på de kvinnliga entreprenörerna och på 

så sätt stänger ute kvinnliga entreprenörer. 

 

Två av kvinnorna berättar att de haft framgång när de använt en man som frontfigur i 

sina finanseringsmöten. En av dem berättar att hon numera alltid gör detta. Ingen av 

männen har tagit upp att de skulle vara fördelaktigt att ha en kvinna som pitchar 

istället för att de skulle göra det själva. Detta förhållande är föga förvånande då män 

har lättare att få finansiering, får mer kapital än kvinnor (Malmström, Johansson & 

Wincent, 2017; Kremel & Yazdanfar, 2015); och att finansiärer ofta investerar i 

entreprenörer som liknar dem själva (Murnikeis et al., 2015). Flera av 

entreprenörerna upplever också att männen har lättare att få finansiering. De båda 

kvinnliga entreprenörerna som tog med män endast för att få finansiering nämner 

också att det är männen som får frågorna men att det är entreprenörerna själva som 

svarar på dessa. De har också fått kommentarer som antyder att männen är de man 

vill investera i trots att de inte har med företaget att göra. Detta bekräftar Malmström, 

Johansson & Wincents (2017) slutsats om att en kvinna ses som ett komplement till 

mannen och inte tvärtom. 
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5.3 Situationer och kommentarer män inte behöver utstå 

I intervjuerna har det inte kunnat observeras att någon av de manliga 

entreprenörerna blivit utsatt för sexism. Däremot har fem av sex kvinnor på något 

sätt beskrivit att de blivit utsatta för sexism. De bemöts med ord som “gullig tjej”, eller 

med att de har gjort “söta” kalkyler. Detta händer redan innan de ens börjat att pitcha 

sin produkt eller affärsidé. Språk som detta kan användas för att mannen vill visa att 

han är på nivå över kvinnan (Wahl, 2011). Det visar likt Kanter (1977) att 

finansiärerna, som tidigare nämnts ser “kvinnliga entreprenörer” som något som 

skiljer sig från manliga och ska behandlas och bemötas på olika sätt. Likt Malmström, 

Johansson & Wincent (2017) ser vi att finansiärerna nedvärderar kvinnornas 

entreprenöriella förmåga genom sitt språk. Detta sker alltså direkt mot entreprenörer 

och inte enbart finansiärerna sinsemellan. 

 

En kvinnlig informant berättar att hon kunde få finansiering på ett villkor att hon inte 

skulle bli förälder. Ingen av de manliga informanterna nämnde att de skulle få ett 

liknande villkor. Att en man inte skulle kunna vara både förälder och driva sitt företag 

samtidigt är det ingen av informanterna som reflekterat över. Vi liksom Kanter (1977) 

ser att detta har att göra med stereotypa uppfattningar, exempelvis att kvinnor ska ta 

hand om hemmet. Samtidigt som detta förblir mannen entreprenör (Ahl, 2006); 

oavsett om han är förälder eller inte. 

 

Flera av kvinnorna har också blivit utsatta för situationer som ingen av männen blivit. 

De har mött finansiärer som har varit intresserade av en date eller haft öppna 

intentioner att ha en sexuell relation med entreprenören. Detta tyder på att 

finansiärerna i likhet med tidigare forskning ser kvinnan som ett objekt (Wahl, 2011); 

samt att denna jargong inte är något konstigt för dem vilket tydligt visar att det är den 

manliga normen som styr. Situationerna är även tydliga exempel på hur sexualitet 

används för att sätta sig över kvinnan som Wahl (2011) också beskriver. 

5.4 Krävande att söka finansiering 

Både de manliga och kvinnliga entreprenörerna tycker att det är väldigt krävande att 

söka finansiering och pitcha sina idéer inför finansiärer. Däremot kan en viss skillnad 

urskiljas beträffande entreprenörens ålder och erfarenhet av finansieringsmöten. De 
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som är i början på sin entreprenörskarriär verkar ha en positivare inställning till dessa 

möten. De uttrycker sig i alla fall i mer positiva ordalag än de äldre. De äldre (över 30 

år gamla) uttrycker att det är krävande att träffa finansiärer, men om det beror på 

deras ålder eller att de har en större erfarenhet av fler möten är svårt att göra en 

bedömning av. Vidare kan man se att kvinnorna upplever en tuffare situation när de 

träffar finansiärer. Det är fem av sex kvinnor som på något sätt uttrycker att 

situationen att söka kapital är jobbig, medan endast två av fem män uttrycker på 

något sätt att situationen varit jobbig. Detta kan bero på att kvinnorna hela tiden 

måste bevisa sin duglighet som entreprenör (Alsos & Ljunggren, 2015); och som 

bekräftas av Wahl (2011). Att det innebär en konstant stress för de kvinnliga 

entreprenörerna i sig att befinna sig i minoritet (Wahl, 2011);  då de är synliga och 

hela tiden måste förhålla sig utifrån detta (Kanter, 1977). Det kan också bero på att 

de faktiskt får mindre kapital (Malmström, Johansson & Wincent, 2017; Kremel & 

Yazdanfar, 2015); vilket innebär att de måste träffa fler finansiärer för att få in det 

kapital som krävs. 

5.5 Utseende 

Vi ställde aldrig någon fråga om kläder och dess betydelse. Däremot har fyra av sex 

kvinnliga informanter kommit in på just det ämnet på ett eller annat sätt. Ingen av de 

manliga informanterna har varken nämnt någonting angående deras klädsel eller 

någon annans kläder. De har heller inte fått några kommentarer angående deras 

utseende. Eftersom entreprenörskap är något manligt (Ahl, 2006); blir det naturligt att 

kvinnor måste ta avstånd från det kvinnliga för att bevisa sin duglighet som 

entreprenör. Således kan de inte klä sig för utmanande och på så sätt visa sin 

kvinnlighet. Detta bottnar också i att de kvinnliga entreprenörerna måste visa sin 

lojalitet mot majoriteten (Kanter, 1977); vilka i detta fall är männen. Det är således 

viktigt att de så lite som möjligt visar på “kontrast” mot majoriteten och att de gör sig 

så lite “synliga” som möjligt för att kunna nå framgång. Detta kan också ses som en 

bekräftelse av att man som kvinna, och i detta fall kvinnlig entreprenör tar ansvar för 

männens förmodade beteende genom att inte klä sig utmanande (Wahl, 2011). 
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5.6 Kvinnors strategier 

Det syns tydligt att flera av de kvinnliga entreprenörerna använder sig av de olika 

strategier som Anna Wahl (2011) beskriver i sin avhandling. Att kvinnor behöver 

använda sig av dessa är förståeligt för att lättare hantera den manliga kulturen som 

finns bland både entreprenörer och finansiärer. En av kvinnorna som säger sig 

bemötas av sexism har trots det ståndpunkten att det är en fördel att vara kvinna i 

dessa sammanhang. Hon är det tydligaste exemplet på en person som använder sig 

av den positiva strategin. En annan av entreprenörerna använder sig mer av den 

könsneutrala strategin. Hennes upplevelse är att man får samma bemötande oavsett 

om det är en man eller en kvinna som träffar en finansiär. Senare under intervjun 

berättar hon att man som kvinna inte bör sticka ut med hjälp av sitt utseende utan 

snarare välja en lite mer konservativ framtoning. Sedan har vi två entreprenörer som 

använder omvärldsstrategin när de tar med en man i syfte att förbättra sina 

möjligheter till att få finansiering. De uppmärksammar hellre de strukturer som finns 

och på så sätt anpassar sig efter omvärlden än att lägga tid på att bekämpa den. 

Männen uppvisar inga tecken på att de använder sig av några av dessa strategier 

eftersom de inte behöver dem. Deras  roll som entreprenör är redan är självklar. 
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6 Slutsats 
Vi kan se tydliga skillnader i hur kvinnliga och manliga entreprenörer blir bemötta av 

finansiärer och hur de beskriver möten med dem. Kvinnor blir utsatta för situationer 

som män överhuvudtaget inte bli utsatta för. Detta kan vara sexism på olika sätt, 

förminskande behandling eller sexuella inviter. Kvinnorna berättar också att de någon 

gång haft med en man med i sina möten, ingen av männen har nämnt att de haft 

med en kvinna. Vi ser också att de manliga entreprenörerna oftare beskriver mötena 

på ett mer tekniskt sätt medan kvinnorna går in på känslan kring mötet. Både män 

och kvinnor beskriver situationen som jobbig upplever fler av kvinnorna detta mer 

påtagligt. Kvinnor behöver också tänka på sitt utseende vilket män inte behöver. Vi 

kan också se att flera kvinnor använder sig av olika strategier för att hantera den 

ojämlika situationen. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet stack en av männen ut från de andra. Han var den enda mannen som 

upplevde att finansiärerna inte hade behandlat honom med respekt utan varit allmänt 

otrevliga. Han är också den enda med ett utlandsklingande namn. Det vore 

intressant att undersöka om människor med utländsk bakgrund diskrimineras när de 

söker kapital i Sverige och hur de bemöts när de söker kapital. 

 

Eftersom flera av kvinnorna uttrycker att de lättare får tillgång till kapital om hon har 

en man som sköter presentationen eller mötet med finansiärer borde detta ämne 

studeras. Till exempel kan det vara intressant att göra undersökningar specifikt om 

kvinnliga entreprenörer effektivare får finansiering om man har en man som får 

presentera företaget eller idén. 

 

Det verkar råda konsensus hos entreprenörerna att finansiärer upplever det mer 

riskfyllt att investera i en enskild entreprenör än ett team. Det skulle vara intressant 

att undersöka om så verkligen är fallet. Om det är mer riskfyllt att investera i ett 

företag som befinner sig i uppstartsfasen med en ensam grundare än med ett team. 

Vidare tänker vi att en undersökning där man jämför team som bara innehåller män 
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eller kvinnor och se om deras upplevelser skiljer sig åt, alternativt se om det är en 

fördel att ha ett team bestående av både kvinnor och män.   

  

Avslutningsvis vore det också intressant att göra mer forskning inom det aktuella 

ämnet. I denna undersökning tittade vi endast på företag som befinner sig i 

uppstartsfasen som på något sätt sysslade med innovationer. Vi tänker att det skulle 

vara intressant att titta på kvinnliga och manliga entreprenörer i mer etablerade 

branscher och hur de bemöts av finansiärer som investerar i både tidiga och sena 

skeden i företag.  

 

  



27 
 

Referenser 

Tryckta källor 

Ahl, H. (2004). The scientific reproduction of gender inequality: a discourse analysis 

of research texts on women's entrepreneurship. Köpenhamn:Liber. 

 

Ahl, H. (2006). Why Research on Women Entrepreneurs Need New Directions. 

Entrepreneurship Theory and Practice. doi: 10.1111/j.1540-6520.2006.00138.x 

 

Alsos, G. A. och Ljunggren, E. (2013). The role of gender in entrepreneur-investor 

relationships: A signaling theory approach. doi: 10.1111/etap.12226 

 

Arhne, G. & Svensson, P. (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

 

Connell, C. (2009). Om genus. Göteborg: Daidalos. 

 

Creswell, J. W. (2014) Reaserch design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Los Angeles: SAGE. 

 

Cudd, A.E. och Jones, L.E. (2007) Sexism. Frey, R. G. Wellman, C. (red.). A 

Companion to Applied Ethics. Hoboken: Blackwell Publishing 

 

Hirdmann, Y. (1988). Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning. Uppsala: Maktutredningen. 

 

Kanter R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books. 

Kremel, A. och Yazdanfar, D. (2015) Business advisory services and risk among 

start-ups and young companies: a gender perspective. International Journal of 

Gender and Entrepreneurship. doi: 10.1108/IJGE-05-2013-0046 

 

Lantz, A. (2013) Intervjumetodik. Lund: Stdentlitteratur 

 



28 
 

Malmström, M. Johansson, J. och Wincent, J. (2017). Gender stereotypes and 

venture support decisions: How governmental venture capitalists socially construct 

entrepreneurs’ potential.Entrepreneurship Theory and Practice. doi: 

10.1111/etap.12275 

 

Murnieks, C. Y., Haynie, J. M., Wiltbank, R. E. och Harting. T. (2011). ‘I Like How 

You Think’: Similarity as an Interaction - Bias in the Investor–Entrepreneur Dyad. 

Journal of Management Studies. doi: 10.1111/j.1467-6486.2010.00992.x 

 

Tillväxtverket. (2015). Under ytan - Hur går snacket och vem får pengarna II. pub. nr: 

0587. 

 

Wahl, A. (2003). Könsstrukturer i organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wahl, A. (2011). Det ordnar sig. Lund: Studentlitteratur 

 

Elektroniska källor 

Nationalencyklopedin. genus. Hämtad: 2017/05/25 

[http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/genus] 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning. Om kön och genus. Hämtad: 2017/05/25 

[http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/] 

 

Turula, T. (2017). Då: Blev nobbad av banken Nu: Omsätter 130 miljoner per år, har 

aldrig lånat en krona. Veckans affärer. Hämtad: 2017/05/25 

[https://www.va.se/nyheter/2017/02/03/da-blev-nobbad-av-banken-brnu-omsatter-

130-miljoner-om-aret-har-aldrig-lanat-en-krona/] 
 

 

 

 
 
 



1 
 

Bilaga 1- Intervjuunderlag 

Intervju 
Det har nyligen påvisats att finansiärer bedömer manliga och kvinnliga entreprenörer på olika 

sätt. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur finansiärer bemöter dessa. 

Detta genom att undersöka hur entreprenörerna själva upplever mötet med finansiär.  
  

Intervjun är semistrukturerad där vi har några fasta frågor som vi vill ha svar på. Intervjun 

kommer även att innehålla följdfrågor ifall det är något som vi tycker behöver följas upp. 
  

Materialet kommer sedan att transkriberas samt analyseras. Analyserna kommer att göras 

utifrån minst 10 intervjuer, struktur och tema kommer sedan att plockas ut. 
  

Intervjun kommer att spelas in för att kunna göra en så bra analys på materialet som möjligt. 
  

Tid  

cirka 20-30 minuter  
  

Sekretess 
Ni får vara anonyma, däremot är det viktigt för arbetet att vi får skriva kön. För att kunna göra 

våra analyser.   
  

Frågor 
Ev. kontakt igen för att komplettera något vi inte riktigt förstått  
Vi skickar ett transkript eller en sammanfattning så att informanten kan se om vi uppfattat 

honom/henne rätt.  
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Frågor 
  

• Kön/ålder/bakgrund 

  

• Kortfattat affärsidé 

  

• Har du någon mentor eller rådgivare tex en erfaren entreprenör? 

  

• Har du sökt extern finansiering? 

  

• Har du fått extern finansiering? 

o (om ja) Hur lång tid tog det innan de lyckades få idén finansierade av en 

extern finansiär? 

o Hur många försök innan man lyckades? 

  

• (om nej) Hur många finansiärer har du träffat? 

  

• Hur gick mötet till? 

o Vem/var/när? 

  

• Hur upplevde du finansiärens inställning till dig respektive din affärsidé(var och en)? 

o Kände du på mötet om du skulle få finansiering eller inte? 

o Hur var skillnaderna mellan de besök som lyckades och de som 

misslyckades? 

  

• (Något som du vill tillägga eller tycker att vi borde frågat om angående mötet mellan 

entreprenörer och finansiärer?) 
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