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Inledning 
 
Entreprenören ses idag som vårt samhälles stora skapare. Bilden av entreprenören som den 
som ska rädda landet ut ekonomiska trångmål och ge Sverige status som ett land i framkant av 
utvecklingen är tydlig (Berglund 2007:9f). Satsningarna sker på bred front för att locka fram 
det entreprenöriella Sverige, från grundskoleutbildning till starta-eget kurser, från stora 
entreprenörskapsstimulerande projekt till riktade insatser för specifika grupper (NUTEK 
2008). ”Sverige behöver fler entreprenörer!” är budskapet som skickas ut i medier på alla 
möjliga arenor, inte bara i Sverige utan i hela Europa.1 Men vad menar man då med 
entreprenörer undrar jag?  

I Sverige startas ungefär 45 000 företag per år (ITPS 2008). Enligt Verket för Närings-
livsutveckling (NUTEK) så kommer detta inte att täcka behovet av ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen i takt med att större företag flyttar utomlands och den globala konkurrenskraften 
ökar.2 Det finns alltså, utifrån detta perspektiv, ett behov av fler och mer expansiva företag i 
Sverige. Kanske menar man då att entreprenörskap och expansiva företag är samma sak? När 
man ropar efter entreprenörer, kanske menar man företagare, eller företagsamma människor, 
eller företagsamma företagare, eller innovatörer, eller ledare, kanske menar man allt detta eller 
bara en del, i alla branscher eller bara de som genererar mest pengar. Inställningen till 
företagsamhet, entreprenörskap, företagare och innovatörer beror till stor del på hur man väljer 
att definiera begreppen. 

Fokus ligger ofta på entreprenören som person och man definierar denne med inre 
egenskaper och kvaliteter. Man menar att dessa egenskaper och kvaliteter, risktagande, proaktiv 
och innovativ är några exempel, kreativ, flexibel och självsäker är andra, bör stimuleras och 
uppmuntras av samhällets institutioner, exempelvis skolan, för att entreprenörer ska skapas. En 
följd av detta sätt att se på entreprenörskap är att mycket kraft läggs på att ställa frågan: Vem är 
entreprenör? Men är det verkligen ett bra sätt att definiera, en relevant fråga att ställa, undrar 
jag? Om alla entreprenörer hade alla egenskaper man tillskriver dem och om entreprenörerna 
var ensamma om just den uppsättningen egenskaper så kanske man skulle kunna använda dem 
för en definition. Men eftersom det knappast kan vara ett rimligt antagande så verkar inte 
personliga egenskaper och kvaliteter vara en bra grund för definition (Bruyat & Julien 2000). 
Många definierar också entreprenörer som företagare. Men även det leder lätt till förvirring då 
många företagare inte alls visar prov på de entreprenöriella egenskaper och kvaliteter som man 
tillskriver entreprenörer medan däremot människor utan företag kan göra det.  

Jag tror, liksom Bruyat och Julien, att de ovan nämnda entreprenöriella egenskaperna inte 
är exklusiva för entreprenörer. Tvärtom tror jag att de är allmänmänskliga om än i varierande 
grad mellan människor, mellan livsfaser och beroende av sitt sammanhang. Frågan blir då inte 
vem som är entreprenör utan: Hur gör en entreprenör? 

Det som intresserar mig i denna studie är alltså å ena sidan hur entreprenörer gör sitt 
entreprenörskap. Hur konstruerar de sin identitet, sitt sammanhang, sina relationer och sin 
uppgift för att kunna bibehålla och utveckla entreprenörskapet? Å andra sidan är jag intresserad 
av att se hur samhällets maktstrukturer påverkar människors företagsamhet i allmänhet och 
entreprenörers sätt att förhålla sig i synnerhet. Om vi tar fokus från de inre egenskaperna och 
istället tittar på vad som händer i samspelet med samhället och andra individer tror jag att vi når 
en större och djupare förståelse för vad entreprenörskap innebär och hur det kan stimuleras och 
uppmuntras hos enskilda individer. 

                                                
1 Att lära ut entreprenörskap i skolan har därmed också blivit ett av de hetaste ämnena när det gäller 
skolutveckling och är nu inskrivet i de allra flesta läroplaner (Skolverket 2007). 
2 Dessutom är 90 procent av de svenska företagen mycket små, det vill säga färre än 5 anställda, 68 procent är 
soloföretagare (NUTEK, Kvinnor och mäns företagande, 2006). 
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Syfte och Problemformulering 
Syftet med studien är dels att se hur entreprenörer konstruerar det entreprenöriella 
förhållningssättet på olika sätt i språket och därmed belysa fenomenet från ett diskurs-
analytiskt perspektiv samt att öka förståelsen för hur diskurser och därigenom maktstrukturer i 
samhället ger olika människor olika möjligheter att utöva och utveckla sitt entreprenörskap 
och därmed skapa ytterligare möjligheter i arbetet att stimulera till entreprenöriella för-
hållningssätt. 

De forskningsfrågor som formulerats utifrån den beskrivna bakgrunden lyder 1) Hur kan 
man, utifrån de som kan definieras som entreprenörer3 i enlighet med denna studies syfte, förstå 
dessa människors verklighetskonstruktion? 2) Hur hanterar de sina konstruktioner i förhållande 
till samhällets diskurser och därigenom maktstrukturer för att klara av att bibehålla och utveckla 
sitt entreprenörskap?    
 
 
Disposition 

 
Här kommer jag att gå igenom studien, avsnitt för avsnitt, och på det sättet tydliggöra hur den 
är uppbyggd och hur de olika delarna bidrar till helheten. 
 
Forskningsbakgrund Dispositionen följer ett vedertaget vetenskapligt upplägg och börjar med 
en kartläggning av forskningsfältet. Här identifieras tre huvudsakliga strömningar som 
benämns mikro-, makro- och mesoperspektiven.  Utvecklingen av mikro- och makro-
perspektiven beskrivs som parallell men där mikroperspektivet, som fokuserar på 
entreprenörens individuella egenskaper, länge varit det dominerande. Entreprenören 
konstrueras som en mycket speciell sorts individ i positiv mening. Makroperspektivets fokus 
på de samhälleliga förutsättningar och krav som ställs på entreprenörskap har vuxit och 
kompletterat mikroperspektivet som ”den andra sidan av myntet”. Mesoperspektivet är ett 
växande perspektiv som uppkommit som en kritik mot de två förra. Här utforskas 
interaktionen mellan individ och struktur på ett sätt som kan närma och samtidigt ge nya 
synvinklar på mikro- och makroperspektiven. Avslutningsvis behandlas den problematik som 
finns inom fältet då varken begreppet entreprenör eller entreprenörskap är entydigt definierat. 
Det råder förvirring kring vad forskning om entreprenörskap egentligen ska/kan handla om 
vilket gör det svårt att komma med användbara resultat.  
 
Teoretiska utgångspunkter Den teoretiska genomgången som följer utgår från en 
socialkonstruktionistisk grund och bygger vidare med en diskursanalytisk begreppsram. Den 
teoretiska plattform som då skapas, med en syn på verkligheten som konstruerad och en syn 
på människan som ett handlande subjekt ger förutsättningar för en metodologi som diskurs-
pykolgin erbjuder. Inom diskurspsykologi läggs stor vikt vid individers handlingsförmåga och 
interaktionen mellan människor utan att man för den skull bortser från de kulturella och 
historiska funktionerna som styrande och begränsande. För att tydliggöra hur det teoretiska 
avstampet bildar en ram kring studien så följer avslutningsvis en genomgång av studiens 
största begreppskategorier: språk, diskurs, makt, subjekt och identitet. 

  
Metodologiska utgångspunkter De metodologiska avväganden som gjorts under studiens gång 
behandlas i åtta avsnitt: val av metod, val av respondenter, sökning efter tidigare forskning, 
kvalitativa intervjuer, transkribering, narrativ, analysens tillvägagångssätt och analytiska 

                                                
3 Studiens stipulativa definition av entreprenörskap som ligger till grund för urvalet av respondenter presenteras i 
metodavsnittet. 



Uppsats 15hp  Ulla-Britt Kankaanranta 
  Socialpsykologi 61-90 hp 

 6

begrepp. Här beskrivs hur studiens syfte och teoretiska begreppsram ledde fram till valet av 
metod och hur den stipulativa definitionen av entreprenörskap fick utgöra grunden i urvalet av 
respondenter. Att göra entreprenörskap blev ledordet för att undvika de svårigheter som följer 
med att arbeta med begrepp som inte helt tydligt definierade i den akademiska världen. 

Sökning av tidigare forskning skedde genom en databassökning av artiklar utifrån sökord 
samt via bibliotekets litteratur om entreprenörskap och de källor som därifrån kunde härledas. 

Kvalitativa intervjuer efter en semistrukturerad intervjuguide samt nerskrivna narrativ från 
respondenterna tjänade som datainsamlingsmetoder. Hur de interaktiva intervjusituationerna 
behandlades förklaras här och jag redogör också för hur denna studie begagnar en enkel variant 
av Gail Jeffersons system för transkribering. Därefter förklaras synen på narrativ och vilken typ 
av data som de tillför den här studien. Sen kommer vi in på analysens tillvägagångssätt och 
slutligen finns en genomgång av de analytiska begrepp som fick relevans för resultatet: 
tolkningsrepertoarer, diskurser och diskursordning, subjektspositioner, positionering, speaking 
rights och category entitlements, ideologiska dilemman, accountability - tillräknelighet och 
förklarbarhet. 
 
Analys och resultat Resultatet av det empiriska materialet beskrivs i form av de analytiska 
begreppen. Den översiktliga beskrivningen av entreprenörskapsfältets diskursordning ramar in 
hur man använder tolkningsrepertoarerna om entreprenörskap: entreprenörskap som ansvar 
över det egna livet, entreprenörskap som skapande, lust och drivkraft, entreprenörskap som 
företagande och ekonomisk drivkraft samt entreprenörskap som samhällsgärning. 
Tolkningsrepertoarerna får i sin tur betydelse för hur respondenterna positionerade sig i 
förhandlingen om olika subjektspositioner. Positionen som entreprenör var naturligtvis väntad, 
men den fick mycket och hård konkurrens från positioner med delar av de entreprenöriella 
kvaliteter man väntar sig av en entreprenör: galenpannan, företagaren, den drivkraftiga, den 
ansvarsfulle och världsförbättraren. Dessa positioner ser jag som delkategorier eller 
komplement medan positionen den exceptionella kom upp som en vidgad position i förhållande 
till entreprenören. Det komplexa förhållandet mellan olika diskurser, och repertoarer gör det 
ibland omöjligt att orientera sig, det ger upphov till ideologiska dilemman. Jag tar bland annat 
upp dilemmat det innebär att å ena sidan implicera att entreprenörskap är medfött och å andra 
sidan anse att fler borde bli entreprenörer. Avslutningsvis visar studien vilka strategier som 
entreprenörer kan använda sig av för att göra sig förklarbara. De diskursiva strategierna för 
förklarbarhet har jag tolkat som att konstruera sitt entreprenörskap som en saga i enlighet med 
den klassiska dramaturgin, att växla position när man riskerar att framstå som mindre 
tillräknelig, hävda sin autenticitet samt att nedvärdera andra.  

 
Diskussion Hur resultatet tolkas diskuteras här kopplat till studiens frågeställningar. Jag 
försöker sedan ta analysen vidare i en analyserande diskussion om resultatet. Framför allt ser 
jag hur entreprenörens verklighetsuppfattning baseras på en känslighet för kontexter och 
vilja/tro på att man kan hantera det flexibla växlingsspel som krävs för att ta vara på och hantera 
de möjligheter och hinder som följer med diskurserna om entreprenörskap. Man utformar 
medvetna eller omedvetna strategier för att handskas med de förutsättningar som det innebär att 
verka inom entreprenörskapets ram. Jag översätter det entreprenörskap som respondenterna 
uttrycker till ett flexibelt växelspel och sammanfattar de strategier de använder för att göra detta 
till att försvara och förklara. Därefter diskuteras forskningsbakgrunden och paralleller till ledar-
skapsforskning. Där hoppas jag kunna bredda synen på entreprenörskap och utveckla tankar om 
skillnaden mellan att vara och att verka. Slutligen diskuteras ”min egen konstruktion av 
forskningen” som ett reflexivt inslag och rapporten avslutas sedan med en sammanfattning, 
nyckelord och referenslista. 
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Forskningsbakgrund 
  
Det finns en mängd forskning som kan definieras som entreprenörskapsforskning. Fältet är 
brett och gränserna suddiga. Denna studies syfte är att titta på konstruktionerna av 
entreprenöriella förhållningssätt och forskningsbakgrunden är i allra högsta grad en del av 
dessa konstruktioner. Här har jag valt att i stora drag redogöra för hur forskningen främst är 
koncentrerad kring tre konstruktioner av entreprenörer och entreprenörskap. Dessa är:  
 

• mikroperspektivet – entreprenören som en extraordinär människa 
• makroperspektivet – entreprenörskap som en samhällsfunktion 
• mesoperspektivet – entreprenörskap som en interaktion mellan aktör och struktur.  

 
Mikro- och makroperspektiven har traditionellt funnits sida vid sida och undersökt olika delar 
av entreprenörskapets förutsättningar utifrån sina egna teoritraditioner. På senare år har man 
försökt närma mikro- och makroperspektivet, bland annat genom att titta på entreprenörskap 
som en interaktion mellan aktör och struktur (ex Thornton 1999; Bruyat & Julien 2000). 
Denna nya forskningskonstruktion av entreprenörskap, mesoperspektivet, är ett perspektiv 
under utveckling (ex Berglund 2007:117).  
 
Mikroperspektivet – entreprenören som en extraordinär människa 
Det är från mikroperspektivet som majoriteten av entreprenörskapsforskningens studier 
kommer. Idag hittar man emellertid substantiell kritik mot dess principer (ex Thornton 1999). 
Inom mikroperspektivet fokuserar man främst på entreprenören och dess inneboende egen-
skaper som grunden för ett framgångsrikt entreprenörskap.4 Några egenskaper man överlag 
verkar vara överens om är exempelvis viljan att ta risker, innovationskraft, viljan att agera, 
förmågan att samarbeta, ”näsa för affärer”, förmågan att identifiera möjligheter, kreativitet, 
flexibilitet, beslutsamhet och visionärt tänkande (Tibbits, Bird, Casson & Caird i Littunen 
2000; Ko & Butler 2007; Koellinger et al. 2007; Berglund 2007:87f). Dagens forskning inom 
mikroperspektivet innebär till stor del utvecklingsstudier som baseras på tidigare psykologisk 
forskning om just dessa egenskaper. Jag har valt att presentera forskning som ger en bild av 
hur mikroperspektivet ser ut idag. 

Det finns mängder av studier kring kreativitet men Ko och Butler (2007) har definierat sin 
studie att handla om just entreprenöriell kreativitet. De sökte essensen och hittade, genom att 
intervjua framstående företagsledare, ett antal faktorer: vakenhet, tidigare kunskaper och 
erfarenheter samt sociala nätverk. Dessa tre förutsättningar för kreativitet skulle, enligt Ko och 
Butler, kunna leda till associativt eller bisociativt tänkande, det vill säga förmågan att tänka på 
något utifrån helt olika perspektiv men ändå kunna kombinera dem. Ko och Butler kallar detta 
för förmågan att ”connecting the dots”, vilket skulle utgöra entreprenöriell kreativitet. En 
entreprenör skulle alltså vara vaken inför nya saker, använda sina sociala nätverk för att få 
vetskap och kontakter samt använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna 
koppla ihop ny information med nya lösningar. Ko och Butler använder resultaten för att 
förespråka nya förhållningssätt till exempelvis sociala kontakter i arbetet, samt vikten av att 
utöka sin kunskapsbas och att medvetet omge sig med människor som har andra åsikter än en 
själv för att få tillgång till fler perspektiv. När dessa förutsättningar finns där så anser Ko och 
Butler att förmågan att tänka asscosiativt och bisociativt kan tränas upp. Att de har adderat 
sociala nätverk till sin forskning tyder på en utveckling inom perspektivet och jag anser att de i 
sin studie gått från mikroperspektivet till att snudda vid mesoperspektivet, vilket är intressant.  

                                                
4 Här kan man dra tydliga paralleller till hur forskning kring ledare och ledarskap ser ut. Jag kommer in på det 
närmare i slutdiskussionen.  
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Den psykologiska traditionen är annars mycket tydlig i mikroperspektivet. Man kan 
framförallt se speglas två olika psykologiska grenar. Dessa är trait-modellen samt teorin om 
locus of control (Littunen 2000; Thornton 1999; Koellinger et al. 2007).   

Littunen (2000) förklarar att entreprenörer anses vara människor som i hög grad passar in 
som högpresterande och som människor med hög inre ”locus of control”. Det vill säga att 
entreprenörer är personer som vill mycket, vill lösa problem själva, sätter mål och strävar efter 
att uppnå dem och att entreprenören också är en sådan som anser att resultatet av deras 
ansträngningar till största del beror på dem själva. Entreprenören sätter tilltro till att de själva 
kan kontrollera sitt öde.  

Littunens egen studie, en kvantitativ uppföljningsstudie, är ett bra exempel på hur 
forskning inom mikroperspektivet ser ut. Syftet var att mäta ”need to achive” och ”locus of 
control” hos entreprenörerna under olika faser av entreprenörskapet för att se om det entrepre-
nöriella livet i sig innebär en förändring i entreprenörens personlighet. Respondenterna, 
entreprenörer på 123 företag, intervjuades fem gånger under en period om fem år. Resultat visar 
på att entreprenörers karakteristika förändras under entreprenörskapets gång. Bland annat visade 
studien på en högre tillit till den egna förmågan i uppstartsfasen av verksamheten än i den sista 
intervjun fem år senare. Däremot hade entreprenörerna blivit mer självständiga, vilket Littunen 
tolkar som en följd av vad de lärt sig under de fem år som gått. 

Just tilltron till den egna förmågan är en annan central egenskap hos entreprenören som 
man generellt är överens om och Littunens forskning visar på resultat som samstämmer med 
Koellinger, Minniti och Scades (2006). Det intressanta med deras forskning är den typ av data 
de använde sig av, som också visar på mikroperspektivets spridning. De använde data insamlat 
för Global Entrepreneurship Monitor, GEM, ett internationellt forskningsprogram som mäter 
och jämför entreprenöriell aktivitet i olika länder.5 På så vis fick de tillträde till 74 000 enkät-
intervjuer från 29 länder. De kodade materialet till; icke-entreprenörer, begynnande, nya och 
etablerade entreprenörer. Dessa kategorier kopplades sedan till svaren på frågorna som 
handlade om möjligheter, färdigheter och farhågor vad gällde uppstart av företag.6 De resultat 
de fick fram pekade, i stora drag, på att ju mer etablerad som företagare man blev desto mer 
farhågor och desto sämre tilltro till sin förmåga fick man medan de begynnande entreprenörerna 
hade en mycket högre tilltro till den egna förmågan. Detta ligger helt i linje med Littunens 
studie. Koellinger och hans kollegor drar därför slutsatsen att entreprenörer ”lider” av en övertro 
på den egna förmågan, de baserar sina beslut på en ensidig subjektiv bild och att de därför 
negligerar tillgänglig information som skulle kunna hjälpa dem att lyckas.7 Detta är en av 
orsakerna till att så många företag inte fortlever. Samtidigt visar undersökningen en skillnad 
mellan länder där vissa länder verkar ha medborgare med en generellt högre tilltro till sig själva 
än andra, även om entreprenörer över lag alltid har en övertro på den egna förmågan. Detta, 
menar dock forskarna i studien, inte behöver vara bara dåligt då individers övertro på sig själva 
och deras därav felbeslut leder till en bättre ekonomisk situation för samhället. Koellinger och 
hans kollegor tar alltså upp en av dessa positivt laddade egenskaper, självförtroendet, och visar 
dess negativa sida. Men entreprenören framstår ändå inte i sämre dager (Koellinger et al. 2006).  

Mikroperspektivets mönster kan sammanfattas som dels konstruktioner av specifika 
(entreprenöriella-) egenskaper, hur de ser ut, utvecklas och om de kan tränas upp och dels 
konstruktionen av entreprenören som en speciell människa i positiv mening. Trots att 
forskningen idag ibland motsäger tidigare resultat, vilket Littunen, Koellinger, Minniti och 
Scades studier vittnar om, så lutar konstruktionen av entreprenören fortfarande åt det odelat 
positiva hållet. 

                                                
5 Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org 
6 Här kan man alltså dra slutsatsen att det är uteslutande företagare som betraktas som entreprenörer. 
7 Man kan reflektera över hur man definierar en lyckad entreprenör? Rik, glad, engagerad, företagare, förvaltare? 
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Makroperspektivet – entreprenörskap som en samhällsprocess 
Makroperspektivet är ett annat sätt att betrakta och konstruera entreprenörskap. Det kommer 
främst ur en ekonomisk tradition men inkluderar även Marxism och ekologi (ex Thornton 
1999). Makroperspektivet tror inte på mikroperspektivets sätt att lägga all vikt vid 
entreprenörens egenskaper. Istället vill man här betrakta entreprenörskap som en motor i den 
ekonomiska utvecklingen där näringslivsstruktur och strategitillämpning är det viktiga men 
där entreprenöriella egenskaper kan bidra (Berglund 2007:114). Man implicerar inom makro-
perspektivet att det ska finnas en speciell människa som ska ta tillvara på de förutsättningar 
som finns, entreprenören. Precis som man i mikroperspektivet implicerar att det i samhället 
finns möjligheter som bara väntar på att tas om hand. Thornton skriver exempelvis ”Clearly, 
the founding of a firm may be dependent on the individual entrepreneur, as supply-side 
analyst suggest, but it is also clear that an individual cannot mobilize without infrastucture 
[…] the availability of rescources encourages founders to emerge” (1999:21, 24) 

I makroperspektivet får historikalitet och kultur betydelse och här hittar man berättelser 
om lokal utveckling, om industristäder som ska förvandlas till småföretagar-meccan, om 
Gnosjö-andan och om lagändringar som ska öka nyföretagandet. 

Förutsättningarna för entreprenörskap inom samhället som ett ”maskineri” är ett centralt 
fokusområde. Ett exempel på hur man ser på entreprenörskapet från makroperspektivet och som 
dessutom pekar på detta perspektivs oemotsagda antaganden om entreprenörerna som 
samhällsekonomiska ”mjölkkor” är Zahra och Neubaums (1998) delstudie om hur en ”hotfull 
miljö” kan påverka en verksamhets orientering mot högre entreprenörialitet. Det är en 
kvantitativ studie baserad på 228 enkätsvar från företagschefer i relativt nystartade företag. Med 
”hotfull miljö” menar Zahra och Neubaum utmaningar på olika nivåer, som exempelvis en icke-
företagsvänlig miljö, trögrörliga strukturer, stor konkurrens och svårigheter att hänga med i 
teknikutvecklingen. Resultatet visade att företag som rörde sig på den högteknologiska 
marknaden blev mer entreprenöriella av att utsättas för dessa utmaningar medan lågtekno-
logiska företag hade svårare att klara sig. Detta menar Zahra och Neubaum är goda nyheter då 
de tror att högteknologisk verksamhet är nyckeln till framgång i framtidens globala ekonomi. 
Man konstruerar alltså hög entreprenörialitet som en förutsättning för att kunna bidra till en god 
samhällsekonomi. 

Den ekonomiska teoritraditionen är stark inom makroperspektivet. Thurik och Wennekers 
(2004) studie är klart representativ för hur den typen av forskning ser ut. Intressant med den är 
dock att de skiljer på företagare och entreprenörer. Framför allt diskuterar Thurik och 
Wennekers småföretagares och entreprenörers bidrag till ”den ekonomiska kärnan” och 
regeringens viktiga uppgift att skapa förutsättningar för dem. Med bland annat hjälp av material 
från GEM, som jag nämnt ovan, har de undersökt hur Europas skifte mot en kunskapsbaserad 
ekonomi har ökat vikten av småskaliga företag som bas för entreprenörskap, innovation, 
industriell dynamik och generering av arbetstillfällen. Detta menar de ger ett förflyttat fokus för 
regeringarna som nu måste anta policys som fokuserar på att öka de entreprenöriella 
förmågorna hos medborgarna, lätta de administrativa bördorna för småföretagare och stödja 
processen från kunskap till innovativa verksamheter (Thurik & Wenneker 2004). 

Ett lite annorlunda angreppssätt som är intressant för att det utgår från en konstruk-
tionistisk tradition, vilket inte är det traditionellt vanligaste inom makroperspektivet, har Perren 
och Jennings (2005). De gjorde en diskursanalys av myndighetsdiskurser kring entreprenörskap 
i sju länder för att titta på entreprenörens funktion inom den ”ekonomiska maskinen”. Genom 
att analysera myndigheters websidor fann man att det finns en implicit förväntan på 
entreprenörer och småföretagare att de ska ta ansvar för att leverera resultat som samhället 
belägger dem med. De ska till exempel generera ett ekonomiskt mervärde, växa, vara 
konkurrenskraftiga, bidra till sysselsättningen samt tillhandahålla en stadig bas för välfärden. 
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Perren och Jennings (2005) menar att det finns tydliga försök att sätta känslomässig press på 
entreprenörer och småföretagare för att de ska handla på ett sätt som är i samklang med 
nationella intressen. Regeringen porträtteras som en övermakt som har rätt att ålägga 
entreprenörer och småföretagare sina önskningar utan hänsyn till individens egna prioriteringar 
och ambitioner. Samtidigt finner de en motsägande diskurs som säger att entreprenörer och 
småföretagare, trots att de anses ha ansvar för att bidra med ett betydande tillskott till den 
nationella välfärden, måste ha stöd och hjälp av myndigheterna. ”Entrepreneurs and Owner-
managers, and the contribution that the ”must” make to economic prosperity can only be safe-
guarded if someone (the goverment?) takes heroic action to prepare for the peril of uncertain 
business environment” (2005:179). De behöver ”företagsstödjande program”. Självklart ser 
myndigheterna i dessa länder till att vara tydliga med att man tillhandahåller de företagsstöd 
som entreprenörer och småföretagare anses vara i behov av. Perren och Jennings drar slutsatsen 
att det finns ett stort problem när diskursen kring entreprenörer och småföretagares beroende av 
hjälp korsar diskursen kring dess betydande roll för landets välfärd. Entreprenörens livsvärld 
krymper och stoppas in i en ekonomisk maskin där individens möjligheter att agera själv-
ständigt och på eget bevåg försvinner.  

Sammanfattningsvis kan makroperspektivet sägas handla om konstruktioner av entrepre-
nörskapets förutsättningar i samhället och entreprenörskapets påverkan på samhället. 
 
Mesoperspektivet – entreprenörskap som interaktion mellan aktör och struktur 
Mesoperspektivet är, som jag tidigare nämnde, ett sätt att närma mikro- och makroperspektiven 
genom att studera förhållandena mellan individ och struktur. Inom mesoperspektivet hittar man 
studier kring exempelvis entreprenöriellt lärande, identitetskonstruktion, nätverk och entrepre-
nöriella narrativ. Även om många studier i mesoperspektivet uppkommer som en kritik mot 
mikro- eller makroperspektiven så är syftet sällan att ställa sig i konflikt utan snarare att låta 
perspektiven korsa varandra för att hitta en nya vägar i gränslandet mellan dem båda.  

Johansson (2004) ger ett representativt exempel på hur studier inom mesoperspektivet ser 
ut då hans forskning inkluderar både entreprenöriella narrativ, entreprenöriellt lärande och 
identitetskonstruktion. Han förespråkar ett utökat användande av narrativ för att öka förståelsen 
för fenomenet och menar att narrativ forskning skulle kunna bidra till en avmystifiering av 
entreprenörskap och entreprenörer genom att visa på hur verklighets- liksom identitets-
konstruktion sker genom berättelser. Det empiriska materialet består av två historier, en vardera 
av två män som driver ett företag tillsammans. Deras historier skiljer sig från varandra men ger 
deras identitet och deras tankar om verkligheten och framtiden en ”logisk förklaring”. Den ena 
har en progressiv historia vilket ger honom framtidshopp, han identifierar sig som entreprenör 
och talar om möjligheter, tillväxt och om tillfällen då han lärde sig saker han sedan hade 
användning av. Den andra, som är i slutet av sitt yrkesverksamma liv, har en nästan regressiv 
historia.8 Han identifierar sig inte som entreprenör utan snarare som företagare. Hans historia är 
mer fåordig och hans fokus ligger på hur han lyckats ta hand om olika hot som företaget haft 
genom åren. Johansson skriver: ”A focus on identity construction therefore seems advisable if 
we want to understand more about entrepreneurship than mainstream research can offer” 
(Johansson 2004:279). Johanssons studie pekar också på att en entreprenör ofta är en duktig 
retoriker, speciellt innovativa entreprenörer är samtidigt ofta motiverade att berätta sina historier 
för publik.9 Detta menar han är ett tecken på att historieberättande och legitimitetsskapande 
ligger nära varandra och att entreprenörer strävar efter att berätta sin historia på ett sätt som gör 
den legitim och verklig, vilket också skulle göras deras verksamhet legitim.  

                                                
8 Se vidare under avsnittet ”urval” om ålderns påverkan på entreprenörsandan. 
9 Det gladde och förvånade mig till en början hur lätt det var att få människor att ställa upp som respondenter i 
denna studie. Senare slog det mig att de gärna tog chansen att berätta om och legitimera sig själva och sin 
verksamhet. 
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Också Lindgren och Wåhlin (1999) har undersökt hur identiteter konstrueras och deras fokus 
ligger på gränsöverskridande individer. Frågan lyder: ”How do modern individuals construct 
their identity in the absence of traditional stable work-life contexts?” (Lindgren & Wåhlin 
1999:358) Man utgår från en teori om självreflexivitet och använder narrativ metod, med ett 
empiriskt material om intervjuer med fyra personer. Lindgren och Wåhlin beskriver reflexiv 
identitetskonstruktion som en resa genom tid och rum. De menar att personer som lever ett liv 
som gränsöverskridande, som förflyttar sig mellan platser och sammanhang och bryter 
invanda mönster oftare än andra hamnar i perioder av ökad självreflexivitet.10 En ”kris” 
inträder där man frågar sig ”vem är jag?”, ”var är jag på väg?”. Det handlar om en slags yttre 
resa som leder till en slags inre resa. Det frekventa ”resandet” för dessa individer och 
människors ständiga sökande efter mening gör att man måste beakta att gränsöverskridande 
individer har ett stort behov av något som ger dem mening som ligger utom dem själva. Detta 
kan ge sig uttryck i olika sätt att konstruera identitet; integrerad identitetskonstruktion där 
djupt rotade värderingar ligger som en kärna i identitetsskapandet eller som multi-
identitetskonstruktion där identiteten verkar mer bunden till situationen. Många gräns-
överskridande personer gör det till en poäng att de har många roller och är ”multi-
professionella” (Lindgren & Wåhlin 1999). Detta skulle mycket väl kunna appliceras på 
entreprenörer och ge förståelse för hur den entreprenöriella identiteten skapas i interaktion. 

Slutligen vill jag ta upp Rae (2005). Han använder också av narrativ när han undersöker 
entreprenöriellt lärande. I sitt empiriska material, intervjuer med tre entreprenörer och 
företagare inom kreativa branscher, identifierar han tre större teman. Den första är personligt 
och socialt framträdande som innebär utvecklingen av en entreprenöriell identitet. Detta sker 
enligt Rae genom ett ständigt ”förhandlande” mellan människor. Erfarenheters, situationers och 
relationers mening förhandlas fram och beslutas genom människors interaktion. Det andra 
temat: kontextuell inlärning innebär en kreativ och associativ process av inlärning genom att 
delta i samhällets olika funktioner. Rae menar att inlärning sker i alla olika situationer, inte 
enbart de som är specifika lärotillfällen utan framförallt genom att se och delta i olika 
verksamheter. Den förhandlade verksamheten är det tredje temat som innebär den interaktiva 
process som sker mellan människor när de antar en verksamhet, det vill säga att ett företag 
aldrig drivs av en ensam person utan är en överenskommelse mellan flera individer, exempelvis 
anställda och ledning, entreprenör och familj osv. Rae upptäckte att entreprenörers historier 
ofta visade på en spänning mellan nuvarande och framtida identitet där missnöje med den 
existerande verkligheten uttrycktes med entreprenöriella handlingar. Det som gjorde 
personerna till entreprenörer var alltså ett missnöje. Liksom Johansson (2004) hittade Rae 
saker som pekar på entreprenörers sätt att engagera andra och skapa en gemensam 
verklighetsbild kring den nya verklighet som denne skapar. Detta, menar Rae, sublimerar den 
individuella identiteten till den kollektiva identiteten, den individuella önskan om ett nytt sätt 
att göra till en överenskommen verksamhet med kollektiva mål om välfärd, ekonomisk 
överlevnad och skapandet av en specifik aktivitet.  

Jag ser framförallt två mönster i mesoperpektivet: överskridandet och de diskursiva 
praktikerna. Överskridandet beskrivs tydligast av Lindgren och Wåhlin; som gränsöverskri-
dande över plats och sammanhang och multi-identitetskonstruktion; och Rae; som ett missnöje 
som renderar förändring. Diskursiva praktiker ser vi i alla studier ovan. Hos Johansson beskrivs 
”story-telling”, hos Lindgren och Wåhlin beskrivs det som en språklig identitetskonstruktion 
som svar på inre kriser och hos Rae beskrivs det som ett sätt att engagera och skapa gemen-
samma målbilder. 
 

                                                
10 Är det kanske den gränsöverskridande livsstilen som är entreprenörskap? Jag återkommer till definitionsfrågan 
i den avslutande diskussionen. 
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Begreppsproblematiken 
Definitioner av begreppen är ett snårigt område inom forskningen. Entreprenören definieras 
oftast med sina egenskaper och kvaliteter, vilket jag också tog upp i inledningen. Alla dessa 
egenskaper och kvaliteter är inte på något sätt nödvändiga för att kunna vara egen företagare 
(Berglund 2007:16; Bruyat & Julien 2000). Om det verkar rimligt att en entreprenör har alla 
dessa egenskaper och en företagare inte måste ha dem så måste man skilja mellan 
entreprenörer och företagare vilket man sällan gör. Det blir då inte heller helt logiskt att 
entreprenörskap och företagande likställs, som det brukar. Då entreprenören definieras som 
en människa med en viss uppsättning egenskaper så borde rimligen entreprenörskap vara det 
man gör med dessa egenskaper. Men eftersom man inte är helt överens om hur den exakta 
uppsättningen av egenskaper ser ur så blir inte heller begreppen entreprenör och 
entreprenörskap definierade på ett koherent sätt.11 Överlag kan man därmed säga att 
definitionen av begreppen är en svårighet och ett problem. Berglund (2007) visar på hur man 
idag försöker ”bredda” synen på entreprenörskap inom den akademiska scenen. Hon har hittat 
tecken på att entreprenörskap idag börjar handla om mycket mer än företagande, exempelvis 
offentlig sektor, samhällsentreprenörskap, socialt entreprenörskap och ekologiskt entrepre-
nörskap. Och hon menar att den resa som begreppet entreprenörskap har fått göra, från en 
strikt ekonomisk definition till en diskussion om skapande av möjligheter, är en del av den 
förvirring som råder (2007:12f). Definitionen av fenomenet är trots allt en viktig del, eftersom 
den i många fall sätter gränser för hur forskningen utvecklas och vilka resultat man kan 
komma fram till (se exempelvis Johansson 2004:279). Bruyat och Julien (2000) hänvisar till 
exempel till Bygrave och Hofer som slog fast att: ”Good science has to begin with good 
definitions”.  

Hur definitionerna ser ut verkar ofta kunna härledas till den tradition och det fält som 
forskaren kommer ifrån. Entreprenörskap är ett tvärvetenskapligt fält och forskningen är 
grundad i såväl ekonomisk, sociologisk och psykologisk tradition (ex Thornton 1999). På 
senare år tittar man också på entreprenörskap från innovationsteoretiska och genusteoretiska 
perspektiv. Inom dessa traditioner tenderar man alltså att definiera fenomenet på någorlunda 
samma sätt, men mellan dem varierar definitionerna kraftigt. 

Bruyat och Julien lyfter också upp problemet att entreprenörskap som forskningsfält inte 
är fastslaget. Dels handlar det om påverkansfaktorer på de ekonomiska förhållandena där 
entreprenörskap är en del, ett annat närliggande fält är forskningen kring småföretagande liksom 
forskningen kring innovation, innovativt lärande, nätverksprocesser, management och organisa-
tionsutveckling. Bruyat och Julien menar att om man inte slår fast vad entreprenörskaps-
forskning handlar om, och hur begreppen ska definieras, så kan fältet helt och hållet försvinna 
och det man hitintills studerat istället falla in i ovanstående kategorier. Trots det vill de ändå 
hävda: … the field of entrepreneurship is a fully fledged research field. It is as important for 
society as other fields…” (2000:173). 
 
Sammanfattning och diskussion av forskningsbakgrunden 
I den uppsjö av forskning som kan definieras som entreprenörskapsforskning har jag hittat tre 
perspektiv som tydligt visar på forskningsfältens konstruktioner. Dessa är mikroperspektivet, 
makroperspektivet och mesoperspektivet. 

Mikroperspektivet fokuserar på en konstruktion av entreprenören med dess inre och ofta 
medfödda kvaliteter och egenskaper som gör denne extra lämpad för att bli entreprenör. Inom 
makroperspektivet fokuserar man på ”andra sidan myntet” och konstruktionen av det 
samhälleliga maskineri som sätter upp förutsättningar för och som kräver entreprenörskap för 
att utvecklas. Mikro- och makroperspektivet fokuserar på olika saker, men implicerar ändå 
                                                
11 Analysen visar att definitionsproblematiken får konsekvenser också för respondenterna. Vidare om det under  
analys och resultat samt diskussion. 
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varandra. Entreprenören behöver de förutsättningar som samhället ställer upp och den 
ekonomiska motorn i välfärden behöver den driftiga entreprenören. Dessa två perspektiv kan 
sägas utgöra basen i entreprenörskapsforskningen. Trots att utveckling naturligtvis sker inom 
dem båda så finns idag substantiell kritik mot forskningens inriktning. Ett tredje perspektiv, där 
kritiken fått fäste, är under utveckling (ex Thornton 1999; Berglund 2007). Detta perspektiv, 
mesoperspektivet, konstruerar entreprenörskap som en interaktion mellan aktör och struktur. 
Mesoperspektivet är spretigare är de två förra och benämns på olika sätt i annan forskning. Min 
sammanslagning till mesoperspektivet är en lösning som är tillfredställande för just den här 
studien. I mesoperspektivet finns en önskan att förstå hur saker och ting sker, varför just dessa 
människor, i det sammanhang som just de befinner sig i, börjar agera som entreprenörer.  

I mina öron låter det rimligt att det är den interaktiva processen, som innebär förändring 
och skapande både på individ-, organisations- och kanske även på samhällelig nivå som kan ge 
ökad förståelse för vad entreprenörskap är. Inom fältet är det också den typen av forskning som 
efterfrågas (ex  Berglund 2007: 122; Thornton 1999:33ff; Bruyat & Julien 2000:168) För att 
man ska lyckas med detta så måste både individen, organisationen och de samhälleliga 
förutsättningarna undersökas som olika nivåer inom samma vetenskap (ex Thornton 1999). 
Denna studie är allt för liten för att kunna ta ett grepp om alla dessa nivåer. Vad jag däremot 
skulle vilja bidra med är en analys av hur aktiva entreprenörer gör sitt entreprenörskap 
diskursivt i det sammanhang de befinner sig, som i detta fall är det svenska samhället. Perren 
och Jennings (2005) är väl de som ligger närmast min fråga då de, liksom jag, använder 
diskursanalys och jag tagit till mig av deras diskussion om hur olika diskurser skapar 
livsbegränsningar för företagare. Men jag har inte i min sökning efter artiklar på ämnet12 hittat 
någon studie som behandlar hur olika, och ibland motsägande, diskurser skapar maktstrukturer 
som ger större och mindre möjligheter för människor att bli entreprenörer eller utöva ett 
entreprenörskap oavsett företagande. Genom att försöka visa hur just de entreprenörer jag 
intervjuat handskas med maktstrukturer och diskursiva hinder och hur de själva använder 
diskursiva strategier hoppas jag kunna glänta på den dörren och kasta ännu lite mer ljus på 
fenomenet entreprenörskap. 
 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
I denna del avser jag gå närmare in på hur den teoribakgrund och analysmetod jag valt att 
använda mig av ser ut. Då hela studien vilar på ett socialkonstruktionistiskt tankesätt så börjar 
jag med att förklara de grundläggande premisserna för socialkonstruktionismen. Därefter går 
jag närmare in på diskursanalysen och diskurspsykologins specifika teori. Slutligen tar jag upp 
de stora begreppskategorier som kommer att vara av vikt för den här studien. 
 
Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är ett samlingsnamn för många perspektiv med olika inriktningar. Då det 
finns många tolkningar och angreppssätt så är ingen definition av socialkonstruktionism adekvat 
för alla möjligheter att använda detta synsätt (Burr 2003:2). Däremot finns ett antal grund-
läggande premisser som socialkonstruktionismen vilar på och som alla socialkonstruktionister 
förhåller sig till: en kritisk inställning till vetenskap och självklar kunskap, antagandet att 
förståelse och kunskap är historiskt och kulturellt specifika, ett samband mellan kunskap och 
sociala processer samt ett samband mellan kunskap och social handling (Burr 2003:2ff).  

Socialkonstruktionismens premisser implicerar att den sociala världen, liksom alla 
människor som sociala varelser är konstruerade i sociala processer. Detta leder till en 

                                                
12 Mer om var och hur artikelsökningen gick till under avsnittet om metod.  
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antiessentialism vilket innebär att man inte tillskriver vare sig människor eller saker någon inre 
essens som gör dem/det till vad det egentligen är. Socialkonstruktionismen öppnar för 
förändring medan essentialismen anses vara bindande och odynamisk (Burr 2003:5). En social-
konstruktionist skulle exempelvis inte säga att en människa har en entreprenöriell personlighet 
som är medfödd utan istället fundera över vad i det sociala sammanhanget som gjorde att de 
entreprenöriella handlingarna uppstod. Burr beskriver det såhär: ”Social constructionism, then, 
replaces the self-contained, pre-social and unitary individual with fragmented and changing, 
socially produced phenomenon who comes into existence and is maintained not inside the skull 
but in social life” (2004:104) 

Samma inställning gäller för kunskap och sanning. Inom socialkonstruktionismen finns 
ingenting som skulle kunna anses vara den objektiva sanningen. All kunskap, menar man, 
konstrueras utifrån ett perspektiv och beroende vilket perspektiv man tittar ifrån så ser 
kunskapen olika ut. De perspektiv man använder och som konstruerar kunskapen är dessutom 
bundna till tid och kultur (Burr 2003:6f). En gång i tiden var det sant att jorden var platt och allt 
annat var nonsens. Idag säger vetenskapen annat och om hundra år kanske nya perspektiv kan 
ge oss annan kunskap. Socialkonstruktionister anser därmed att det är lönlöst att försöka leta 
efter den ultimata och objektiva sanningen. Allt man kan se, ser man genom linsen av sitt öga 
och all information som tas in via sinnena tolkas per automatik mot tidigare erfarenheter och 
kunskaper samt kulturellt och historiskt specifika förutsättningar av den mänskliga hjärnan. Det 
intressanta är istället att försöka öka förståelsen för hur detta går till, hur verkligheten 
konstrueras på olika sätt av olika individer och kollektiv samt vilka konsekvenser det får. 

Den antiessentialistiska grunden inom socialkonstruktionismen gör alltså att man förkastar 
idén om en inre essens som ger människans dess vara. Istället anser man att det är språket som 
konstruerar människan. Språket föregår den mänskliga tanken. Det är exempelvis svårt, om inte 
omöjligt, att tänka på något som man inte har några ord för. Vi föds in i en värld där vissa 
föreställningar, viss kunskap och viss kultur råder och vi lär oss att acceptera dessa genom att 
lära oss tala. Vi har inte några alternativ förutom att förstå verkligheten och oss själva genom de 
ord vi får lära oss. Världen består av konstruerade kategorier som vi tar för sanna (Burr 2003; 
Berger & Luckmann 2003). Samtidigt kan allt vi sätter ord på alltid sägas på flera sätt. En 
person som beskrivs som blyg, skulle kanske också kunna beskrivas som lugn eller som en 
lyssnare. Istället för att kategorisera människor genom deras kön eller hudfärg så kunde man 
kategorisera dem genom längd. Allt kan konstrueras på flera olika sätt genom språket och det är 
ett av socialkonstruktionismens fundament (Burr 2003:7f,47ff; Berger & Luckmann 2003:50ff). 
Jag återkommer till språket och dess roll i den här studien. 
 
Diskursanalys - Diskurspsykologi 
Diskursanalys brukar betraktas som en del av socialkonstruktionismen; om väl kanske den 
viktigaste. Men även diskursanalysen är ett brett fält och innehåller både teoretiska modeller, 
filosofiska premisser för språkets roll, metodologiska riktlinjer samt specifika verktyg för 
språkanalys (Winter Jørgensen & Phillips 2000:9f). Det som undersöks är det gemensamma 
formeringssystem som ger utsagornas dess kontextuella mening – diskursen. De grundan-
taganden jag kommer att redogöra för här är de vanligaste men inte gemensamma för alla 
typer av diskursanalys.  

Vanligen utgår man från det socialkonstruktionistiska tankesättet och delar de nyckel-
premisser för socialkonstruktionism som jag beskrivit ovan. Man delar också tanken om att 
språket konstruerar verkligheten, både den sociala världen, sociala identiteter samt sociala 
relationer. Här talar man om språket i diskurser, det vill säga olika språkliga formationer. När 
diskursen förändras så förändras alltså också verkligheten. Möjligheten att förändra 
verkligheten kan följaktligen leda till strid på diskursiv nivå (Winter Jørgensen & Phillips 
2000:16). Här blir det intressant vilken handlingsförmåga man tillskriver individen och den 
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skiljer sig mellan olika angreppssätt inom diskursanalys. Det blir också intressant att tala om 
maktstrukturer, för som Foucault säger: ”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte 
uppfyller vissa krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem (…) alla diskurser 
är inte lika öppna eller lätta att tränga in i. Vissa är mycket väl försvarade (…) medan andra 
tycks öppna åt nästan alla håll och utan föregående inskränkningar tillgängliga för varje talande 
subjekt” (Foucault 1993:26) 

Diskurspsykologi är en gren inom diskursanalysen, som tillskriver individen en ganska 
hög handlingsförmåga vilket ligger i linje med det Burr (2003:113f) kallar för ”mikro social 
konstruktionism”. Min analys bygger till största delen på modellen för kritisk diskurspsykologi 
(Edley 2001:189ff), men även på den diskursiva handlingsmodellen (Horton-Salway 
2001:147ff; Edwards & Potter 1992). Diskurspsykologin är handlingsorienterad och 
koncentrerar sig på vad människor gör när de talar. Att uttrycka en speciell attityd, berätta om 
något som hänt eller något som ska hända är mycket mer än att bara dela med sig av 
information. Inom diskurspsykologin tittar man på de sociala handlingar som utförs i dagligt tal 
genom att uttrycka sig på olika sätt, att tala om något eller att utelämna något. Hur människor 
nyttjar sina språkkunskaper får konsekvenser för deras existens och kan tjäna deras intressen 
(Burr 2003:17; Edley 2001:190; Willig 2001:91; Potter 1996:129; Edwards & Potter 
1992:2,17). Diskurspsykologin lägger stor vikt vid interaktionen, hur människor skapar mening 
tillsammans (Edley 2001:196). Detta menar man dock är kontextuellt bundet. Diskurser är 
beroende av historiska och kulturella sammanhang och trots att man skulle kunna konstruera 
verkligheten på en mängd olika sätt så är vissa möjligheter stängda och andra mycket mer 
lättillgängliga. Människor måste alltså välja och man kan inte säga att individen är i total 
kontroll över sitt eget val (Edley 2001:190; Edwards & Potter 1992:170). Människan är både en 
produkt och en producent av diskursen (Edley 2001:190). Jag tolkar diskurspsykologin som att 
den ser hur historia och kultur sätter ramar för hur en konstruktion kan se ut men att nuets 
förutsättningar styr hur man väljer att handla i just den situation man för tillfället befinner sig.  

Att diskurspsykologin ger människan handlingsutrymme att välja utgör också grunden till 
varför man intresserar sig för vem som säger vad och varför. Vissa individer anses berättigade 
till viss kunskap och har därmed möjlighet att använda vissa diskurser medan andra inte har det 
(Potter 1996:114; Edwards & Potter 1992:160). Hur identiteter skapas, förhandlas och förändras 
är ett centralt tema inom diskurspsykologin. Man menar att identiteter inte är fasta utan snarare 
”utspridda” (Winter Jørgensen & Phillips 2000:106f). Precis som verkligheten kan förändras 
genom att diskursen förändras så kan människors identiteter göra det. Man kan därför även se 
en diskursiv kamp om identiteter: positionering, där subjektspositioner antas eller motstås 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000:108). Jag återkommer till hur begreppet identitet kommer att 
användas och studeras i denna studie.  

Diskurspsykologin förutsätter att människor är inkonsekventa. Uppfattningen om att något 
är konsekvent eller inkonsekvent beror snarare på situationen än på individen. Det 
diskurspsykologin intresserar sig för är inte huruvida människor är förvirrade eller konsistenta 
utan hur motsägelse eller konsekvens används som retoriska strategier (Winter Jørgensen & 
Phillips 2000:109; Edwards & Potter 1992:24). 
 
Begreppskategorier 
Horton-Salway påminner om att även stora vedertagna begreppskategorier är sociala 
konstruktioner som är gjorda för att passa våra syften och specifika sätt att se på verkligheten 
(2001:168). Därför kommer jag här att redogöra för hur entiteterna språk, identitet, diskurs, 
makt och subjekt konstruerats i denna studie. 
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 Språk 
Med språk underförstår jag här synlig och/eller hörbar kommunikation. Jag har tidigare visat 
hur språket inom min teoretiska begreppsram har en konstituerande snarare än refererande 
effekt. Språket föregår och skapar människor, kunskap, kategorier; verkligheter. Människan 
kan inte uppleva något som den inte kan beskriva i ord, inte känna en känsla som den inte vet 
namnet på, inte ha egenskaper som inte går att förklara språkligt. Språket sätter gränserna som 
vi lever inom (Burr 2003:46ff; Berger & Luckmann 2003:50ff) Det som tas för sanning och 
verklighet i en kultur kan därför lika väl vara overkligt nonsens i en annan där språket och 
dess kategoriseringar och typifieringar ser annorlunda ut. Allt som kan beskrivas med ord kan 
dock även beskrivas med andra ord. Att välja att beskriva sig själv som kvinna, mamma, 
student, egen företagare, arbetslös eller miljöaktivist bidrar i högsta grad till skapandet av den 
egna personen och hur interaktionen med andra kommer att se ut. Men valet är begränsat, man 
kan inte välja att presentera sig hur som helst. Språket har fasta kategorier som vi måste hålla 
oss till för att vara förklarbara in i den sociala verkligheten. ”Det är alltid möjligt att man 
råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i det sanna är man endast om man lyder 
’diskurspolisens’ regler, vilka man måste aktivera på nytt i varje diskurs” (Focault 1993:25). 

Men, förutom att man kan använda flera olika ord för att beskriva en och samma sak, så 
förutsätter jag också att samma ord kan betyda olika saker. Beroende på kontext skiftar ett ords 
betydelse. Historia, kultur och situationens specifika förutsättningar ger ordens dess innebörd. 
Orden är beroende av sitt sammanhang, sin diskurs, och diskursens mönster förändras och 
bevaras genom diskursiva praktiker (Winter Jørgensen & Phillips 2000:18). 

I denna studie ses språket som ett verktyg för den som vill konstituera något på ett 
specifikt sätt. Det förutsätter ett visst handlingsutrymme hos individen vilket sammanfaller med 
hur diskurspsykologer ser på individen i förhållande till språket. Språket kommer här alltså i 
första hand att betraktas som en social handling. Exempel på hur språket används som sociala 
handlingar är exempelvis vid hälsningar där ordet ”hej” har en mycket större innebörd än bara 
som hälsningsfras. Att inte säga hej till en bekant skulle kunna innebära stora störningar i 
relationen. Orden ”jag döper dig till Fredrik” är också ett bra exempel på vad man kan göra 
med ord. I denna studie förutsätter jag att språket innebär sociala handlingar i många fler 
bemärkelser än dessa tydliga exempel visar. Att bara tala om vissa specifika kategorier eller ta 
till retoriska knep kan vara högst implicita sätt att använda sig av språket, vilket också får 
konsekvenser för hur relationer, identiteter och samhällen utvecklas (Burr 2003:58ff; Berglund 
2007:77). 
 
Diskurs 
För att till fullo förstå språkets roll i denna studie måste man även ha en förståelse för hur 
begreppen diskurs och makt kommer att användas. Focault definierar diskurs till ”en mängd 
av utsagor beroende av samma formeringssystem” (Focault 2002 [1969]:134). 

En utsaga är språklig och kan bara finnas i de specifika villkor som ger den dess existens, 
en väv av andra utsagor. En utsaga måste också vara materiell, vilket i detta sammanhang 
betyder att den måste finnas, den måste sägas, skrivas eller förmedlas och någon måste kunna 
uppfatta den om än bara en kort stund (Focault 2002 [1969]:125). 

En mening har alltså ingen egen bakomliggande betydelse. Men Foucault vill också göra 
klart att kontext här inte endast betyder samma sak som fysiska eller psykiska sammanhang 
utan framförallt verbala nätverk (Focault 2002 [1969]:122). Utsagornas specifika kontext, dess 
väv som ger dem dess identitet är alltså vad Foucault menar med diskurs eller diskursiv 
formation. Att utsagan måste ha materiell existens speglar hur han anser att diskurser existerar 
genom diskursiv praktik. Diskursen uppstår när man använder den (Lindgren 2000 [1988]:349). 
Utsagan har alltså sin egen specifika kontext, skild från situationen och det är det som gör att vi 
förstår varandra i alla våra vardagliga samtal, det handlar om vad som har sagts, kommer att 
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sägas, av vem, när var och hur. Att exempelvis gå in i ett kontorslandskap och säga 
”fredagskaffe” kan betyda ”det är min tur att fixa kaffe och köpa gott fikabröd, som vi alltid har 
på fredagarna, och nu är det uppdukat så ni är välkomna till bords”. Alla på kontoret kommer 
antagligen att förstå den innebörden eftersom de känner till utsagans specifika kontext och 
verbala nätverk. 

När jag transkriberar intervjuer så slår det mig alltid hur osammanhängande man talar 
med varandra. Man hoppar mellan ämnen, lämnar oavslutade meningar hängande i luften och 
byter perspektiv eller position mitt i samtalet, ibland mitt i ett ord. Ändå förstår man varandra 
och kan hänga med i varandras svängningar. Detta är ett tecken på vad diskursen åstadkommer. 
Den väver samman de osammanhängande, oavslutade och flyktiga utsagorna som utgör vårt 
samtal och ger dem ett sammanhang som är möjligt att förstå.  

Diskursanalys rör sig på en skala mellan ”diskursen producerar människan” och 
”människan producerar diskursen” Inom diskurspsykologin ses diskursen som en resurs och 
inte enbart som en tvingande kraft. Människans förmåga att använda, anlita, producera och 
reproducera diskurser är i fokus i denna studie, även om diskursens ramverk för våra sätt att 
leva också är erkänd. Då diskursen bara uppstår när den används så är det av intresse att studera 
hur människor använder och anlitar vissa diskurser och försöker motstå och undvika andra. 
Vissa diskurser har använts så flitigt att de har blivit till sanningar.13 På andra områden kämpar 
närliggande diskurser om att ses som det sanna och verkliga (Burr 2003:64f). Diskurser 
kommer därmed här att vara nära kopplad till begreppet makt som jag redogör för nedan.  
 
 Makt 
Begreppet makt är här kopplat till diskurs och definieras som en delvis tvingande och 
”orättvist” fördelad kraft, men också som en resurs tillgänglig för alla, för att anlita, motstå 
eller förändra diskurser. Makt och diskurs betraktas här som ett växelspel som stödjer och 
reproducerar varandra. Diskurser definierar verkligheten och därmed de maktförhållanden 
som finns medan makten påverkar vilka diskurser som produceras och reproduceras. 

När diskursen anger vad som är sant och falskt är det därför intressant att titta på vilka 
regler som styr vad som kan sägas och vad som inte kan sägas inom en diskurs, vilket då 
kommer att påverka vad som blir sanning och vad som inte blir det. Diskurser är förhållandevis 
regelbundna och sätter ganska tydliga gränser för vad som är tillåtet att säga och vad som inte är 
det (Focault 1993:7). Alla kan utöva makt genom att anlita olika diskurser och hänvisa till 
normer och regler som blivit till sanningar inom diskursen. Att exempelvis tala för högt i sin 
telefon på allmänna platser är ett brott mot normen som någon kan påvisa genom arga ögonkast 
eller irriterade schss:anden. Diskursen blir ett maktmedel och ett ramverk för den sociala 
kontroll vi lever under (Burr 2003:73f). På det sättet tillhör makten inte någon eller något 
speciellt utan är spridd i sociala praktiker (Winter Jørgensen & Phillips 2000:19f). 

Men även om makten att anlita olika diskurser rent teoretiskt tillhör alla så har inte alla 
samma möjligheter att göra det. Vissa grupper, individer eller intressen är förfördelade och 
andra är favoriserade (Wetherell et al. 2001:190; Potter 1996:114). Diskurser är intimt för-
knippade med sociala strukturer och praktiker i vårt samhälle och de tjänar vissa grupper mer än 
andra. Men samtidigt kan diskursen, sanningen förändras och makt är aldrig bara en envägs-
process, makten finns i interaktionen och om någon utövar makt så har någon annan makt att 
försöka motstå (Burr 2003:76ff).  
 
Subjekt 
Med subjekt menar jag här individ. Som jag tolkar de teorier som ligger till grund för min 
begreppsliga referensram så råder en tveksamhet kring det eventuella fria subjektet. Dels 

                                                
13 Som jag exemplifierade tidigare med att jorden tidigare var platt och nu har blivit rund. 
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förkastar man helt idén om en mänsklig essens och menar att människan skapas helt genom 
språk och diskurs (socialkonstruktionismen). Dels tillskriver man människan en viss hand-
lingsfrihet att välja, att positionera sig och motstå positioner inom diskursen (microsocial-
konstruktionism och diskurspsykologi). Jag tolkar in någon slags aktör bakom dessa val. Om 
den aktören står för en kärna, ett jag, hos individen (vilket ingen socialkonstruktionist skulle 
tro) eller om det är en samling närliggande subjektspositioner som individen blivit tillskriven 
genom diskurs det låter jag vara osagt. Hur det egentligen ligger till med den saken kommer 
vi antagligen aldrig heller att få veta. Det som kommer att vara fokus här är de sociala 
handlingar och den interaktion som subjektet är del i. Detta får konsekvenser för hur 
begreppet identitet kommer att behandlas. 
 
Identitet 
Med identitet så avser jag här känslan av att vara den man är. Som jag tidigare förklarat så ses 
människans själv som en produkt av språk och diskurs. Identiteten är följaktligen inte ett 
stabilt uttryck för medfödda och inneboende kvaliteter och egenskaper utan ett högst flytande 
och varierande fenomen. Varje individ har flera identiteter som de använder sig av; 
exempelvis identiteten som partner, kompis, yrkesperson osv. Tillsammans utgör alla dessa 
identiteter det vi uppfattar som vårt ”jag” (Berglund 2007:211f; Giddens 1997:101f) 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) beskriver hur man ser talet som ett sätt att 
konstruera en identitet och att en människa alltid har flera och flexibla identiteter. Men det är 
ingen lätt process. De tidigare viktigaste diskurserna för identitetskonstruktion: nation, klass, 
kön och familj håller nu mer och mer på att tappa sin betydelse och idag finns ofta flera och 
motsägande diskurser bakom en identitetskonstruktion, vilket gör det än mer instabilt (Hall 
2000:106f; Giddens 1997:175ff). Ett högst aktuellt exempel med tanke på hur kläder produceras 
på miljöfarliga sätt i lågkostnadsländer kan vara hur identiteten som modemedveten kan 
konkurrera med identiteten som miljömedveten.  

Identiteten konstrueras alltså genom diskursiva praktiker, genom att anlita vissa diskurser 
eller genom att anta en position inom en viss diskurs. Identiteten är därigenom relationell och 
ofullständig. Men det innebär inte att man skapar en helt ny identitet varje gång man öppnar 
munnen. Däremot kan den identitet man ger uttryck för upplevas som en avlagring av tidigare 
diskursiva praktiker och på det sättet skapas en kontinuitet (Winter Jørgensen & Phillips 
2000:107). Människan vill uppfattas som konsistent och förklarbar, både av sig själv och av 
andra. Att vi använder oss av en nästan oändlig mängd identiteter bortser vi därför ifrån när vi 
uppfattar oss själva som ”hela” (Berglund 2007:212; Giddens 1997:69). Hall (2000) har 
förklarat hur processen för att skapa självförstående genom tillslutning ser ut. Tillslutning 
innebär att välja en version av sitt jag framför de andra möjliga versionerna, vilket dock också 
bara är tillfälligt. Men det möjliggör samtidigt skapandet av kollektiva identiteter. Kollektiva 
identiteter är en föreställning om en gemensam identitet, exempelvis som man, entreprenör eller 
svensk. Men identiteten ”låser inte fast sig” som helhet med den kollektiva identiteten (Winter 
Jørgensen & Phillips 2000:107f). En kvinna kan säga att hon exempelvis gillar att gå i affärer 
för att hon är kvinna, men i nästa stund kan hon hävda sin yrkestillhörighet som läkare för att 
förklara att hon går tillbaka till jobbet snart efter att hon fött barn även om det kan tänkas krocka 
med ”kvinna-identiteten”. Hon anlitar olika diskurser och positionerar sig inom dem för att göra 
sig förstådd. Men man får komma ihåg att ingen kan anlita diskurserna hur som helst för att 
presentera sig på vilket sätt de för tillfället har lust med. Det finns gränser för vad som är 
accepterat och som man måste hålla sig inom (Berglund 2007:213). 

Jag kommer inte att se på identitetskonstruktionen som individuella medvetna val utan 
snarare som en förhandling inom diskursen. Identitet kommer i denna studie alltså att ses som 
en relationell och instabil position där människor i förhandling med andra försöker göra sig 
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förklarbara som personer genom att, där det är möjligt, försöka anlita olika diskurser och 
positionera sig, alternativt motstå positioner, inom den diskurs de befinner sig.  
 
Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Ovan har jag redogjort för min teoretiska begreppsram som utgörs av socialkonstruktionism 
och diskursanalys med inriktning diskurspsykologi, som även är min metod. Winter Jørgensen 
och Phillips understryker att man kan sätta ihop sitt eget ”paket” av teori och metod när det 
gäller diskuranalys, men påpekar samtidigt att det är viktigt att man håller ihop sin teoretiska 
ram (2000:10). De synsätt jag använt både stödjer och kompletterar varandra samtidigt som 
de tillsammans fyller både de filosofiska, teoretiska och metodologiska premisser som jag 
förhåller mig till. Genom dessa traditioner har jag skapat konstruktioner av de viktigaste 
begreppskategorierna: språk, diskurs, makt, subjekt och identitet. Språket ses som skapande 
snarare än refererande och studeras här som ett verktyg, en social handling, för att konstituera 
något på ett specifikt sätt. Detta sker genom verbala nätverk eller diskursiva formationer som 
ger utsagor dess existens i en specifik kontext, det vill säga diskurser. Diskurs och makt är i 
denna studie tätt sammanbundna och ses som ett ömsesidigt stödjande och reproducerande av 
strukturer. Makten kommer att betraktas som en tillgång för var och en att använda, men 
samtidigt betraktas möjligheterna att använda makt som ”orättvist” fördelad. Makt är diskurs 
och diskurs har makt att styra och skapa sanningen. Subjektet kommer att behandlas som en 
social varelse och studiens fokus hamnar då på den sociala aktören och inte på ett eventuellt fritt 
subjekt. Därmed fokuseras också på identitetskonstruktion som en interaktion där identitet är en 
instabil position som förhandlas fram genom diskursiva praktiker. 
 
 
Metodologiska utgångspunkter 
 
Som jag beskrivit ovan så är diskurspsykologin en ”paketlösning” med både teoretiska och 
metodologiska inslag. Nedan redogör jag för studiens tillvägagångssätt; hur jag tänkt och gjort 
när jag samlat in och analyserat det material som fått ligga till grund för studiens resultat och 
diskussion. 
 
Val av metod 
Syftet med denna studie är att belysa hur människor konstruerar det entreprenöriella 
förhållningssättet inom olika kontexter och diskurspsykologi som metod blir då det självklara 
valet (Edley 2001; Winter Jørgensen & Phillips 2000).  
 
Val av respondenter 
Jag har tidigare nämnt svårigheterna med att definiera entreprenörskap. För att fylla syftet att 
se hur entreprenöriella förhållningssätt konstrueras hos entreprenörer så har jag skapat en 
stipulativ definition av entreprenörskap som är tillfredställande för denna studie. Den bygger 
på Nutek’s definition av entreprenörskap: ”Entreprenörskap är en dynamisk och social 
process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med 
dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller 
ekonomiska sammanhang”. Ett centralt tema inom diskursen om entreprenören och 
entreprenörskap är konsten att skapa mervärden, att få ett plus ett att bli tre (ex Berglund 
2007:112f). Detta vill jag ta fasta på och med det tillägget lyder den stipulativa definitionen 
av entreprenörskap för denna studie: ”entreprenörskap är en dynamisk och social process, 
där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att 
omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter som ger mervärden i sociala, 
kulturella eller ekonomiska sammanhang” 
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Definitionen får givetvis en viktig roll när det gäller valet av respondenter. Hur kan man vara 
säker på att man hittat ”riktiga” entreprenörer? Hur kan man vara säker på att de ger en tillräckligt 
bred men samtidigt djup bild av fenomenet? Då jag utgår från en socialkonstruktionistisk grund så 
implicerar jag samtidigt att det inte finns något som är det ”sanna fenomenet”. Entreprenörskap 
har alltså inte någon egen essens utan ges mening i människors konstruktioner av det i språket. 
Oavsett vilken individ som talar om fenomenet skulle det alltså säga något om hur 
entreprenörskap konstrueras. Men i denna studie vill jag ju försöka förstå hur de extremt 
entreprenöriella människorna gör sitt entreprenörskap diskursivt och därför gäller det att hitta just 
dem. Jag har därför tagit fasta på just handlandet. De människor som jag intervjuat manifesterar 
sitt entreprenörskap i handlande kontinuerligt. Jag söker inte en entreprenöriell handling som är 
gjord, utan det entreprenörskap som ständigt görs. Att vara exempelvis företagare behöver, med 
det kriteriet, alltså inte vara entreprenörskap utan kanske förvaltarskap.  

Man menar att dagens samhälle är starkt individualiserat. Många av de entreprenöriella 
egenskaperna jag tidigare nämnt är sådana som uppmuntras och har en positiv värdeladdning 
hos framförallt unga människor. Att vara flexibel, förändringsbenägen, risktagande och kreativ 
är något av ungdomarnas ”normaltillstånd” (Giddens 1997:44ff). Levesque och Minniti (2006) 
har i en studie visat hur entreprenörsandan hos en individ dämpas med åren. Hårt arbete blir 
med hög ålder en osäker investering då det förväntade positiva utfallet kanske inte hinner 
komma entreprenören till gagn. Då det inte är normen för en specifik livsfas som jag söker så 
har jag valt att främst koncentrera mig på människor mellan cirka 30-60 år och även ansträngt 
mig för att genom urvalet täcka hela det åldersspannet. Då det möjligen finns genusskillnader i 
hur man förhåller sig till sitt entreprenörskap, och jag anser att det vore berikande att få 
förståelse för detta, så har jag balanserat antalet kvinnor och män. 

Jag söker det som är gemensamt för entreprenörernas sätt att förhålla sig till sitt 
entreprenörskap inte det som är branschspecifika sätt att uttrycka sig. Därför har jag medvetet 
letat efter dessa människor i olika branscher, i olika landsdelar och i olika sammanhang.  

De respondenter jag funnit utövar ett kontinuerligt entreprenörskap på det sättet att de ger 
uttryck för de entreprenöriella egenskaper man tillskriver entreprenörer på flera olika sätt i 
löpande handlingar. De är verksamma inom kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang, 
de är anställda, småföretagare och företagsledare och de är i de allra flesta fall nominerade till 
denna studie av människor nära dem som fascineras av deras sätt att verka. Vilka människor jag 
sedermera kontaktade och som sedan blev mina respondenter valdes alltså ut genom principen 
för lämplighetsurval och snöbollsurval. Wetherell och hennes kollegor betonar att för mycket 
bakgrundsinformation om respondenterna ofta är totalt irrelevant när det gäller diskursanalys 
(Wetherell et al. 2001:26). Men på grund av problematiken kring definitionen av vad en 
entreprenör och entreprenörskap är så har jag valt att bifoga en närmare beskrivning av 
respondenterna i bilaga 1.  
 
Sökning efter tidigare forskning  
Sökning efter artiklar och material från tidigare forskning skedde genom en artikelsökning i 
databaserna ELIN@Mälardalen, Emerald, Google Scholar,  PsycInfo och Sociological 
Abstracts på sökorden: entrepreneur*, entrepreneurship, entrepreneurial, discourse, 
entrepreaurial behaviour, entrepreneurial narrative. Jag använde mig också av bibliotekets utbud 
av litteratur kring entreprenörskap, exempelvis Berglund (2007), Ahl (2002) och Sundin och 
Holmqvist (2002) och sökte mig vidare i deras källförteckningar. 
 
Kvalitativa intervjuer 
Ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer är det vanligaste sättet att samla in data när 
det gäller kvalitativ forskning och Winter Jørgensen och Phillips menar att det också är den 
mest använda metoden inom diskurspsykologin, vilket även föll sig naturligt för mig 
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(2000:118; Bryman 2002). Då jag är intresserad av hur entreprenörer förhåller sig till 
diskurser och maktstrukturer så verkade det riktigt att genom intervjuer med just 
entreprenörer försöka nå förståelse för detta. Men samtidigt är intervjun alltid en konstruerad 
situation och de svar man får är en reaktion på de frågor man ställer i den situation man 
befinner sig (Johansson 1999:18). Ett tydligt exempel på det fick jag efter en av intervjuer där 
min respondent, efter att inspelningen stängts av, skrattar och säger: ”det känns ju att man har 
nån slags intervju-jargong, en intervjuarröst. Det blir extra tydligt nu när jag känner dig lite 
sen tidigare, att det blir konstigt”. Min respondent reflekterar över den konstruktion av 
situationen som vi satt upp och det faktum att vår relation spelade roll för framträdandet. 

Wetherell diskuterar hur intervjuarens identitet påverkar intervjun genom kön, ålder, 
utseende, bakgrund och så vidare. Att intervjuaren sedan kan styra intervjun i den riktning 
denne önskar, och kanske därmed få de svar denne vill ha, med hjälp av sina frågor är också 
något man bör vara medveten om (2001:17; Widerberg 2002:114).  

Kvale har listat hur en god intervjuare bör vara: insatt, strukturerad, tydlig, visar hänsyn, 
sensitiv, öppen, styrande, kritisk, kommer ihåg, balanserad och etiskt medveten (Bryman 2002). 
Dessa faktorer har jag försökt ta till mig och förhålla mig till även om jag inser att jag är otränad 
och oerfaren på området.14  

Den önskan om att helst analysera det man kallar för ”naturligt förekommande” tal i 
diskurspsykologin är svår att uppfylla. Jag är ju inte primärt intresserad av hur respondenterna 
konstruerar sig och sitt entreprenörskap i förhållande till mig, utan till samhälleliga diskurser 
och maktstrukturer. Wetherell, Taylor och Yates tar också upp det olösliga dilemmat i denna 
situation och menar att ”The closest satisfactory approximation is probably material which is 
obtained when the researcher has premission to record and the participants have become 
sufficiently accustomed to the presence of the recording equipment to act as if it was not 
operating” (Wetherell et al. 2001:27).  

För att försöka komplettera den del av materialet som jag uppenbart skulle påverka så bad 
jag i förväg några respondenter att skriva ner ett narrativ, en historia över sitt företagsamma liv, 
där de resonerar över vad som hänt och hur de handskats med de situationer de hamnat i 
(Johansson 1999:19; Johansson 2004:286). Jag återkommer till dessa narrativ. 

Respondenterna bestämde tid och plats för intervjun och vi hamnade oftast i deras 
arbetsmiljö. Jag kunde i vissa fall uppleva att intervjun stördes av detta, på grund av avbrott i 
form av anställda eller kunder. Men jag anser ändå att stämningen kan beskrivas som lugn och 
informell och att respondenterna upplevdes engagerade och villiga att dela med sig. Deras sätt 
att hantera och agera på dessa avbrott gav mig också ytterligare insikt i hur de ser på sig själva 
och sin situation. Alla informerades om studiens syfte, om de etiska aspekterna, om möjligheten 
till anonymitet samt om att intervjun skulle spelas in (Vetenskapsrådet 2008; Wetherell et al. 
2001:20) 

Istället för att förbereda i förväg formulerade frågor så använde jag mig av en tankekarta 
där jag ritat upp områden som jag ville beröra under samtalet. Med det vill jag uppnå en högre 
grad av dialog och öppenhet och undvika en allt för styrd situation. Efter min första intervju fick 
jag dock revidera tankekartan eftersom samtalet tagit allt för vida svängar och dragit ut på tiden. 
Redan vid nästa försök upplevde jag dock att jag hittat en bättre guide som hjälpte till att hålla 
kurs men inte gjorde samtalet konstlat. Tankekartan är bifogad som bilaga 2. 
 
Transkribering 
Winther Jørgensen och Phillips beskriver flera olika sätt att transkribera material för att det 
ska passa diskursanalys (2000:84f). Både Potter och Edwards och Potter förklarar hur valet av 
transkriberingssystem följer den analys man avser göra och att transkribering bör ses som en 
                                                
14 Jag går in djupare på ”min konstruktion av forskningen” i den slutliga diskussionen.  
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del av analysprocessen. Beroende på vad man tror att man ska hitta och vad man avser 
undersöka så får man välja ett system för transkribering som passar. Edwards och Potter 
föredrar Gail Jeffersons system för analys av diskurser (Potter 1996:8f; Edwards & Potter 
1992:178f). 

Jag har valt den enklare varianten av Gail Jefferson system som innebär att man förutom 
frågor och svar även antecknar pauser, skratt, tysta perioder och specifika tonlägen. Detta val 
beror delvis på att transkribering tar lång tid och det enklare systemet går fortare. Men det kan 
också legitimeras av att Winter Jørgensen och Phillips menar att det är det vanligaste för just 
diskurspsykologiska studier (2000:84f). Skratt skrivs ut i parentes (skratt) pauser skrivs ut i 
form av tre punkter … och tysta perioder skrivs som på varann följande pauser … … specifika 
tonlägen skrevs ut i parentes exempelvis såhär (ironi). Det empiriska materialet utgjordes av 
inspelade intervjuer om totalt 6 timmar och 22 minuter. 
 
Narrativ 
Johansson diskuterar hur begreppet narrativ definieras olika beroende på forskningstradition 
(1999:10; Johansson 2004:274). Gartner definierar det som ”an analysis of the stories that 
people tell” (2007:613) Jag har valt att applicera en mycket enkel variant av den narrativa 
metoden på min studie och inkludera den i min diskurspsykologiska analys. Jag har också 
använt mig av narrativ som material i form av nerskrivna berättelser som sedan analyserats 
tillsammans med intervjutranskriptionerna enligt samma metoder.  

Lindgren och Wåhlin beskriver precis det förhållningssätt till diskurser och narrativ som 
jag avser: ”The introduction of narrative constitutes a critical supplementary perspective on 
discorses, and provides the ongoing context in which the figures of discorse are embedded and 
achive their determinations of sense and reference. […] the discorse do not wholly determine 
these people’s narratives and identity construction […] in this sense narratives can be seen as 
meaningful combinations of or movements between different discourses…” (2001:362). 
Kombinationen av intervjuer och narrativ skulle därmed kunna ge en vidare förståelse som 
sträcker sig utanför det korta möte som intervjun består av. 

Några respondenter fick frågan om de, till vårt möte, kunde skriva ner en kort (ca 1-2 A4) 
berättelse som skildrar deras liv i form av drivkrafter, skapande, företagsamhet, entrepre-
nörskap.15 Jag ville påverka dessa berättelser så lite som möjligt och var medvetet otydlig med 
vilken information jag ville att de skulle skriva ner. Det intressanta var inte innehållet i sig, utan 
varför de valt att presentera just den informationen och inte någon annan (Johansson 1999:27). 
Det var svårt att få respons på denna uppgift. Då medverkan bygger på frivillighet så fann jag 
det svårt att ligga på och ”tjata”. Tillslut fick jag dock in historier av tre av de sex 
respondenterna. Dessa kom också att tolka uppgiften något olika. Detta ser jag inte som någon 
nackdel utan snarare som att det ger en bredd och djup åt materialet. Sanningshalten och 
autenticiteten i sådana här berättelser har ifrågasatts, men för diskurspsykologen, som inte är 
intresserad av sanningen, är de en källa till djupare förståelse för hur diskursiva praktiker och 
strategier ser ut, hur konstruktioner används och hur identiteter konstrueras (Wetherell et al. 
2001:158; Gartner 2007:615; Lindgren & Wåhlin 2001:360). Naturligtvis får man ta hänsyn till 
att den historia jag får ta del av är konstruerad av mina respondenter för att presenteras för mig i 
det sammanhang som detta har varit.  
 
Analysens tillvägagångssätt 
Analysen påbörjades genom att jag både lyssnade och läste igenom de transkriberade 
intervjuerna och narrativen flera gånger. I marginalerna skrev jag ner teman, funderingar och 
känslor som dök upp hos mig. Efter ett tag insåg jag att jag, för att kunna skilja intervjuerna 
                                                
15 Alla respondenter blev inte tillfrågade på grund av tidsbrist, både för dem och för mig, då intervjuerna gjordes 
strax innan jul. 
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åt, tenderade att tänka på dem som historier om olika saker, exempelvis som ”den fula 
ankungen” och ”Nightingale-historien”.16 Jag gjorde då en enkel narrativ analys och skrev 
ner, intervju för intervju, den historia jag upplevde att de berättade i stora drag och letade där 
efter regelbundenheten i typiska förlopp och roller. Där hittade jag fler teman, som både 
överlappade och skiljde sig mellan intervjuerna vilka jag kunde använda i min diskurs-
psykologiska analys. Sedan lyssnade jag efter inkonsekvens och motsägelser och frågade mig 
vad som inte sades i intervjuerna eller skrivits ner i narrativen. Slutligen tematiserade jag 
materialet mer noggrant och gick igenom det mening för mening. Medan detta arbete pågick 
så började flera mönster att uppenbara sig. Dessa antecknade jag vid sidan av tillsammans 
med funderingar av olika slag. De mönster jag hittat översatte jag till de analytiska begrepp 
som jag redogör för nedan.  
 
Analytiska begrepp 
Inom diskurspsykologi använder man sig av ett antal specifika analytiska verktyg eller 
begrepp. Beroende för vilken modell av diskursanalys man använder sig av så skiljer sig 
begreppen åt en aning. Förutom de klassiska begreppen för diskurspsykologi: diskursordning, 
tolkningsrepertoarer, subjektpositioner, ideologiska dilemman och accountability, kommer jag 
även att använda mig av diskurs som ett vidare begrepp samt positionering, speaking rights 
och category entitlements som relaterar till ovanstående begrepp. Nedan redogör jag närmare 
för dessa analytiska begrepp. 
 
Tolkningsrepertoarer, diskurser och diskursordning 
Tolkningsrepertoarer är ett relativt sammanhängande sätt att konstruera ett visst fenomen 
(Edley 2001:198). Wetherell och Potter definierar tolkningsrepertoarer som ”den uppsättning 
begrepp, beskrivningar och sätt att tala som i stort sett kan skiljas från varandra och som oftast 
finns samlade kring metaforer eller livfulla bilder” (i Winther Jørgensen & Phillips 
2000:112ff) Inom diskurspsykologin ser man, som jag diskuterat tidigare, diskurser som 
flexibla resurser i social interaktion. Just för att undertrycka detta, att diskursen inte bara är en 
tvingande ram, så använder man sig inom diskurspsykologin hellre av begreppet tolknings-
repertoar än diskurs (Winter Jørgensen & Phillips 2000:112f). Edley och hans kollegor skiljer 
på begreppen diskurs och tolkningsrepertoar i högre grad och använder dem inte synonymt. 
Tolkningsrepertoar blir i deras bok ett verktyg för analys där tolkningsrepertoaren är en 
mindre omfattande och situationsstyrd språkformation medan diskursen är en större formation 
beroende av historikalitet och bredare kontext (Edley 2001:197ff). Det kan vara svårt att 
urskilja tolkningsrepertoarer och det finns inget regelverk som berättar hur man ska gå till 
väga. Men genom att lyssna till hur människor använder språket och ställa sig frågande till 
vad som förutsätts, vad som impliceras, vad som utelämnas och vad kontentan av talet blir så 
kan man urskilja dem från varandra (Burr 2003:60). När man talar om tolkningsrepertoarer 
som resurser att använda sig av i interaktion får man inte förledas att tro att människor 
medvetet tänker ut vissa sätt att uttrycka sig för att det ska gynna dem i det långa loppet. 
Tolkningsrepertoaren är ofta oreflekterad, en uppsättning språkliga formationer som lärts in 
som en del av samhällets kultur. Det kan dock finnas flera och oförenliga tolkningsrepertoarer 
om ett och samma fenomen (Edley 2001:198, 203; Burr 2003:60f). Detta ska jag diskutera 
vidare under ideologiska dilemman nedan. Jag använder mig av både tolkningsrepertoarer 
och diskurser i min analys och skiljer där på dem på samma sätt som Edley (2001:197ff)17. 
Diskursordningen beskriver hur olika diskurser inom delvis samma område konkurrerar. 
Genom att använda diskursordningen som en ram så är det lättare att se hur och varför vissa 

                                                
16 Några av respondenterna använde ett sätt att berätta om sig själva som påminner om den klassiska dramaturgin  
Jag återkommer till detta och redogör för det under avsnittet för analys och resultat. 
17 För närmare beskrivning av diskurs hänvisar jag till tidigare resonemang. 
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saker konstrueras som sanningar medan andra bara som åsikter och hur detta används i 
konkurrensen mellan tolkningsrepertoarer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:134f). 
 
 Subjektspositioner:  positionering, speaking rights och category entitlements 
När respondenterna gav uttryck för tolkningsrepertoarer kring entreprenörskap så var det 
intressant att lyssna till hur de såg på sig själva i förhållande till dessa repertoarer, det vill 
säga vilka subjektspositioner som fanns tillgängliga. Subjektspositioner kan beskrivas som 
olika ”placeringar” eller identiteter i ett samtal (Edley 2001:210). Genom att inte bara lyssna 
efter vad respondenterna faktiskt sa utan också vad som blir underförstått, hur de uttrycker sig 
om andra samt vad de helt utelämnade så kunde dessa positioner utläsas i materialet. 

En individ kan aktivt försöka placera sig i en viss position, positionera sig. Men diskursen 
tvingar samtidigt in människor i de positioner som finns tillgängliga och då kan man bara 
försöka motsätta sig detta, eller instämma (Burr 2003:110ff). Detta speglar ännu en gång 
diskursanalysens skala mellan ”diskursen producerar människan” och ”människan producerar 
diskursen”. Burr tar också upp de rättigheter och skyldigheter, speaking rights, som följer med 
positionerna. Att anta positionen som entreprenör kräver att man följer de ”regler” för hur en 
entreprenör ska vara som ställts upp enligt tolkningsrepertoaren (2003:111f). Detta relaterar till 
begreppet category entitlements (kategorirättigheter). Mycket av det som sägs och på vilket sätt 
det mottas beror på vilka kunskaper och färdigheter man förväntar sig samt vilka rättigheter 
man tillskriver den kategori människor som den man talar med antas tillhöra (Edwards & Potter 
1992:160). På det sättet kan en småbarnsmamma, som i vanliga fall förespråkar nykterism, 
pimpla rödvin på en fest utan att någon upplever henne som inkonsekvent utan snarare som en 
helt vanlig och hygglig person. Detta är varken något ovanligt eller underligt. Olika positioner 
har olika rättigheter och skyldigheter som både kan vara till fördel och till nackdel. Poängen är 
att positionernas olika förutsättningar är kulturellt och samhälleligt bundna och alla känner till 
dem vilket gör att inkonsekventa svar eller handlingar upplevs som helt i sin ordning. 

 
Ideologiska dilemman 
Som jag nämnde ovan så kan det finnas flera tolkningsrepertoarer för ett och samma fenomen 
och en individ kan använda sig av dem alla i olika situationer och utan att uppleva 
inkonsekvens. Just denna sociala instabilitet som det innebär att ett fenomen kan konstrueras 
på flera olika sätt utmärker ett ideologiskt dilemma. Människor upplever sällan att de är 
inkonsekventa i sitt användande av olika tolkningsrepertoarer om samma fenomen, snarare ser 
de sig som konsekventa och upplever att de lever efter sina, sin kultur och sitt samhälles 
ideologier. Trots att dessa kan utgöras av två så vitt skilda metaforer som att ”ju fler kockar 
desto sämre soppa” och ”man bör slå sina kloka huvuden ihop”. Dilemmat uppstår alltså 
främst på en kulturell nivå. Problem uppstår dock ibland på individuell nivå när det krävs att 
man väljer det ena eller det andra, även om man känner till och håller med om båda. Här kan 
man behöva skydda sin person för att inte upplevas som inkonsekvent (Edley 2001:203). 
Genom att lyssna efter motsägelser och anlitanden av skilda tolkningsrepertoarer letade jag 
efter ideologiska dilemman i materialet. 
 
Accountability  - tillräknelighet och förklarbarhet 
Begreppet accountability har stor betydelse inom den gren av diskursanalys som kallas 
Discursive Action Model (DAM). Vissa översätter begreppet med förklarbarhet, jag har dock 
valt att översätta det med tillräknelighet. Här analyseras hur individer konstruerar och 
uttrycker sig själva som ansvarstagande, tillräkneliga och trovärdiga (Horton-Salway 
2001:159f; Edwards & Potter 1995:90ff). Detta kom att bli ett centralt tema i mitt material där 
respondenterna balanserade mellan att å ena sidan uttrycka sin kreativt galna och impulsiva 
sida och å andra sidan framstå som pålitliga och strukturerade.  
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Människor är ständigt involverade i frågan om hur de framstår och det ingår att vara medveten 
om att man kan hållas ansvarig för vad man säger och vilka konsekvenser det får. Ett sätt att 
framstå som mer trovärdig än andra kan vara att klanka ner på andras sätt. Men samtidigt kan 
ett överdrivet missnöje med andra slå tillbaka och ge den egna personen ett dåligt anseende 
(Edwards & Potter 1992:165ff; Horton-Salway 2001:159f; Edwards & Potter 1995:90ff). En 
strategi för att undvika detta visade sig i mitt material vara att identifiera sig med den andra 
och på detta sätt visa förståelse för dennes situation. Genom att uttrycka förståelse för andras 
handlande, oavsett vad man anser om det, kan man undvika eget dåligt anseende. Begreppet 
förklarbarhet kommer jag att använda som ett vidare begrepp än tillräknelighet där man kan 
vara förklarbar som en individ utan att för den skull betraktas som pålitlig. 
 
 
Analys och resultat 

 
Här kommer jag att presentera hur analysen växt fram och vilka resultat som framkommit 
under analysens gång. Jag har för enkelhetens skull delat upp kapitlet i fem rubriker: 
diskursordningen inom entreprenörskapsfältet, tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, 
ideologiska dilemman, diskursiva strategier för förklarbarhet. Under första rubriken kommer 
jag att, på ett översiktligt sätt, visa på den diskursordning bestående av en dominerade diskurs 
och en motdiskurs, som finns inom fältet. Dessa ligger sedan som ramverk för de tolknings-
repertoarer som jag redogör för under följande rubrik. Diskurser och tolkningsrepertoarer styr 
de subjektspositioner som jag sedan kommer in på och därefter ger jag exempel på hur denna 
komplexitet kan ge upphov till ideologiska dilemman. I sista avsnittet visar jag på hur 
respondenterna arbetade för att framstå som förklarbara och tillräkneliga.  
 
Diskursordningen inom entreprenörskapsfältet 
Konstruktionen av entreprenörskap bygger, i vårt samhälle, främst på en idé om individualism 
och individens eget självförverkligande. Diskursen kring entreprenörskap som ett verk utfört 
av extraordinära människor – entreprenörer av naturen - är stark. Här konstrueras entrepre-
nörskap som ett individuellt självförverkligande där entreprenören är en speciell människa 
som besitter specifika egenskaper och vars handlingskraft och handlingsfrihet är obunden av 
strukturer. Men samtidigt visar sig en motdiskurs. Motdiskursen konstruerar entreprenörskap 
på ett annat, motsatt sätt. Här konstrueras entreprenörskap som påverkbar av strukturer som 
exempelvis arv, miljö och genus. Entreprenören blir därmed inte en lika unik och extraordinär 
människa och de egenskaper som entreprenören tillskrivs betraktas här som möjliga att öva 
upp. Dessa två diskurser visade sig tydligt både i studiens empiriska och teoretiska material. I 
fortsättningen benämner jag dem som den dominerande diskursen och motdiskursen.  

Det allra tydligaste mönstret i mitt empiriska material sammanföll naturligt med den 
dominerande diskursen och visade på antagandet om att entreprenören är en ”speciell” 
människa. Denna speciella människa är positiv, drivkraftig, risktagande, innovativ, öppen för 
nytt, modig, impulsiv, ser möjligheter och så vidare på ett sätt som andra människor inte gör. 
Uttryck för den dominerande diskursen fanns både i åsikter om entreprenörskap överlag men 
också i sättet att tala om sig själv som entreprenörer.  

 
mv1 ”…jag tänker att det är nog svårt att tvinga någon som inte känner sig 
entreprenöriellt lagd att bli entreprenör […] men jag tror att den typen av person (läs: 
den entreprenöriella) alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Inte alls sagt att det 
är någon annan ras men att man har vissa betingelser som gör att man vågar ställa sig 
själv… kämpa och sådär […] Jag tror att det skulle finnas en mängd entreprenörer och 
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kreativa människor oavsett vad man satte för begränsningar så skulle det alltid finnas en 
kreativitet, jag tror att det ligger i människans natur, olika mycket hos olika personer” 

 
Respondenten här ger uttryck för en konstruktion av entreprenören som en speciell person 
som har egenskaper som skiljer sig lite från andra människor. Entreprenören konstrueras på 
det här sättet som en ”ö” vars egenskaper inte påverkas av omgivande förutsättningar eller 
strukturer, entreprenören bara är som denne är. Detta synsätt förstärks på flera sätt, bland 
annat genom hänvisning till forskning (exempelvis att medicinsk forskning på hjärnan skulle 
visa att entreprenöriella människor verkar ha mindre behov av trygghet), men även till en 
tendens att berätta om sig själv som barn. Man implicerar att de entreprenöriella egenskaperna 
är naturliga och medfödda. Att tala om sig själv som entreprenöriellt barn förstärker därmed 
synen på entreprenören genom att förklara varför och hur de är entreprenörer. Detta medges 
av att det är överenskommet mellan oss att respondenten representerar entreprenören. Den 
”förklarande barndomen” var ett genomgående tema.  

 
må2 ” Och affärer har jag alltid tyckt var roligt. Jag satt ju och sålde sockerkakor vid 
vägkanten när jag var liten” 
 

Ovan exemplifieras ett typiskt sätt att berätta om sin barndom och sina entreprenöriella 
egenskaper som naturligt förekommande. Men samtidigt var det inte ovanligt att mot-
diskursen aktualiserades och visade på dessa egenskaper som stimulerade och framtvingade, 
exempelvis när man berättade om hur skolan påverkat entreprenörialiteten. 

 
må2 ” Ja egentligen så har samhället ett ansvar att redan i skolan ha nån form av 
entreprenörs- eller åtminstone i samhällskunskapen eller matten eller nåt… eh… eller att 
skolan tar sitt ansvar.” 
 

När respondenterna beskriver entreprenöriella egenskaper som möjliga att stimulera eller 
tvinga fram under barndomen så visar sig alltså motdiskursen. På liknande sätt kom den 
dominerande diskursen och motdiskursen att ställas mot varandra kontinuerligt i mitt material. 
Den dominerande diskursen var, som namnet antyder, dominerande medan motdiskursen ofta 
visade sig mer implicit och oregelbundet. Nedan kommer jag att redogöra för vilka 
tolkningsrepertoarer som anlitades och också visa på hur de relaterar till dessa två diskurser 
om entreprenörskap. 
 
Tolkningsrepertoarer 
Tolkningsrepertoarerna kom främst att samstämma med den dominerande diskursen, men här 
och där kan man skymta motdiskursen. De tolkningsrepertoarer jag kommer att redogöra för 
är fyra olika sätt att konstruera entreprenörskap: entreprenörskap som ansvar över det egna 
livet, entreprenörskap som skapande, lust och drivkraft, entreprenörskap som företagande 
och ekonomisk drivkraft samt entreprenörskap som samhällsgärning.  
 
Entreprenörskap som ansvar över det egna livet 
Denna tolkningsrepertoar, om entreprenörskap som ansvar över det egna livet, konstruerades 
som något viktigt och positivt. Detta sammanfaller med vårt samhälles konstruktion av 
individualismen som något gott. Entreprenörskap och individualism kopplas samman och 
stärker bilden av entreprenören som en speciell och synnerligen bra person som tar ansvar för 
sig själv, sina beslut och sina handlingar. 
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kå1 ”Entreprenörskap är ett brett ord, entreprenörskap eller ta-sig-för-samhet. Jag vill 
koppla ihop det mer, ändra attityden från tidigt… mer ta ansvar och se liksom vad man 
kan göra, gör det då! Då behöver man inte vara företagare, liksom är det kallt, stäng 
fönstret! ’Vad mörkt det är’, men var finns knappen! Jag vet inte, varför stoppar man så, 
eller är det kanske ’hjälp mig-gör nåt-fixa det?’ Jag blir provocerad eller förvånad över 
det.” 

 
Respondenten talar här om entreprenörskap som ett sätt att vara ansvarstagande och 
konstruerar också detta som något eftersträvansvärt. Respondenten tar avstånd från den 
hjälplöshet som upplevs hos människor som inte har samma bild av fenomenet genom att 
berätta om provokation och förvåning över den typen av reaktioner. Här är det tydligt hur 
dominerande diskursen om entreprenörskap som individuellt självförverkligande är styrande. 
Det handlar om individuella ställningstaganden och entreprenörskapet som en följd av dessa 
ställningstaganden.  

 
Entreprenörskap som skapande, lust och drivkraft 
Här talar man om entreprenörskap som viljan och förmågan att skapa. Det handlar om lust 
och drivkrafter som bottnar i att brinna för något. Pengar, tillväxt eller samhällsvinster ligger 
inte explicit här. Däremot uttrycker man att det kan komma goda mervärden ur den skaparlust 
och drivkraft som det handlar om även om det främst är den drivkraftigas lust som 
tillfredställs. Här ser vi hur man skiljer mellan entreprenörskap och företagande och 
konstruerar entreprenörskap som något mer kreativt. 
 

mv2 ”…det är en vanlig missuppfattning att entreprenörer är företagare, det är ju inte 
alltid så, entreprenörskap är framförallt skapande upplever jag, man kanske inte skapar 
just med sina händer att man gör hantverk men det är väldigt mycket sådär och kanske 
som uppfinnare mycket, det finns någon skapandeverksamhet som är.” 

 
Att entreprenörskap handlar om att skapa, i en vid bemärkelse, var ett antagande som var 
grundläggande. Vad man sedan la för betydelse i ordet skapa skiljde sig en aning. Några 
talade om skaparkraften och lusten i de små sakerna, tätt kopplat till tolkningsrepertoaren om 
entreprenörskap som ansvar över det egna livet. Andra talade om organiserade sammanhang 
som ideellt arbete i föreningar och nätverk medan några konstruerade entreprenörskap som 
skaparkraft i stora sammanhang där många får nytta av entreprenörens verk. Den 
dominerande diskursen om entreprenörskap ligger explicit här. Entreprenörskapet är en följd 
av den extraordinära entreprenörens sätt att leva. 
 
Entreprenörskap som företagande och ekonomisk drivkraft 
Tolkningsrepertoaren om entreprenörskap som företagande och ekonomisk drivkraft stod 
ibland i motsatsförhållande och ibland kompletterade den tolkningsrepertoaren om 
entreprenörskap som drivkraft, skapande och lust. Denna tolkningsrepertoar konstruerar 
entreprenörskap som snarare sammankopplat med företagande och med en ekonomisk 
drivkraft. 
 

kv1 ”… jag ser mer det här företag och entreprenörskap som något man gör för att skapa 
ekonomisk tillväxt.” 

 
Citatet visar hur man konstruerar entreprenörskap som likställt med företagande. Att 
respondenterna hoppar mellan att dels konstruera entreprenörskap som något annat än 
företagande och dels som likställt med företagande är kopplat till diskursordningen. När 
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entreprenörskap är något annat än företagande så är den dominerande diskursen tydligare. Då 
blir entreprenörskap något större och ”bättre” än företagande och entreprenören därmed mer 
speciell. När entreprenörskap däremot likställs med företagande är motdiskursen aktualiserad. 
Företagare kan många olika sorters människor vara och det finns kurser där man kan lära sig 
att bli företagare och institutioner som hjälper en att starta företag. Då blir entreprenörskapet 
inte lika mytiskt, många olika sorters människor klarar av det. 
 
Entreprenörskap som samhällsgärning 
I allt mitt empiriska material låg ett implicit antagande om att entreprenörskap är något gott 
för samhället. Detta antagande ifrågasattes aldrig, inte heller av mig själv. Det fanns alltså en 
stark tolkningsrepertoar om entreprenörskap som en samhällsgärning. 

 
kv2 ”När det egentligen är eldsjälarna som dom skulle behöva sätta i verket för då skulle 
eldsjälarna kunna skapa fantastiska arbetsmöjligheter för dom som har… en halv eldsjäl 
(skratt) om man säger så. […] det är ju det perfekta, det ultimata, att det kommer en 
eldsjäl som startar nånting och så jobbar dom där som inte riktigt vågar själva, det är ju 
det smartaste sättet att bygga ett samhälle som långsiktigt fungerar.” 

 
Entreprenörskap konstrueras som något bra, som man bör sträva efter och som samhället bör 
underlätta och/eller utbilda för. I citatet ovan konstrueras entreprenörskap som det bästa sättet 
att skapa ett fungerande samhälle. Här är den dominerande diskursen explicit när 
respondenten framhäver den drivkraftiga som en speciell och fantastisk människa. Nedan 
visar sig dock motdiskursen i samma tolkningsrepertoar. 
 

må1 ”Men… ofta är det nog så att barn vars föräldrar till exempel är företagare, det är 
lättare för dom att bli företagare för att dom ser att det finns möjligheten. Å utifrån det så 
kan det finnas nåt positivt i det då.” 
 

Citatet gör det klart att respondenten anser att det vore positivt om barnen blir företagare, 
implicit att vi behöver ett ökat entreprenörskap och att ungdomar behöver hjälp på vägen för 
att klara av det. Här visar sig alltså motdiskursen om entreprenörskap när respondenten tar 
upp nära relationer som påverkansfaktorer och därmed samtidigt säger att entreprenöriella 
egenskaper går att stimulera eller lära sig. 
 
Subjektspositioner 
Här kommer jag att redogöra för hur respondenter i denna studie positionerade sig i 
förhållande till diskurser och tolkningsrepertoarer i intervjuerna. Jag kommer också att visa på 
hur respondenterna utövade motstånd mot erbjudna positioner. Den position som föreföll vara 
mest självklar i sammanhanget var, som väntat, entreprenören. Men det fanns också en ovilja 
att anta denna position. Flera av respondenterna valde istället att positionera sig på andra sätt 
som kan relateras till entreprenören i form av ”delpositioner” med delar av de entreprenöriella 
egenskaperna: galenpannan, företagaren, den drivkraftiga, den ansvarsfulle och 
världsförbättraren. Motstånd kunde också visa sig i form av försök att omkonstruera 
positionen de var i genom att anlita andra tolkningsrepertoarer. Det fanns också en position 
som kan sägas ligga ”över” positionen som entreprenör (i förhållande till ämnet entre-
prenörskap), nämligen den exceptionella. När subjektspositionerna betraktas i förhållande till 
varandra får de alltså ses både som komplement till varandra, motsatta och i olika nivåer 
beroende på kontext, vilken diskurs och vilken tolkningsrepertoar de anlitas i.  
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Entreprenören 
Entreprenören, som jag beskrev denne tidigare, är positiv, drivkraftig, risktagande, innovativ, 
öppen för nytt, modig, impulsiv, ser möjligheter och så vidare på ett sätt som andra människor 
inte gör. Entreprenören blir på många sätt en magisk och mytisk position som inrymmer 
oändliga egenskaper. Av mina respondenter så antog hälften, det vill säga tre stycken, 
positionen som entreprenör fullt ut. De presenterade sig och talade om sig själva som 
entreprenörer samtidigt som de talade om andra som icke-entreprenörer. Dessa tre var också 
de i gruppen som fått mest medial uppmärksamhet och vars verksamheter vuxit till att omfatta 
flera personer. De passar på så sätt in i samhällets traditionella bild av entreprenörer. I citatet 
nedan talar respondenten om människor som han anser inte passar in i den bilden, själv 
positionerar han sig dock som entreprenör. 
 

må2 ” Dom är företagare, dom är inte entreprenörer utan dom är företagare för att dom 
vill ha kontroll och styra över sin egen arbetsplats och vara sin egen chef. Men dom har 
ingen drivkraft som driver dom till nån förmögenhetsbyggnad eller nåt sånt. Sen får en 
del tack och lov blodad tand efter ett tag och ser att här kan vi bygga nåt större, här kan 
vi tjäna bra med pengar och förverkliga drömmar som jag aldrig trodde var möjligt. 
Istället för att nöta ihop en, ja en inkomst som man lever på, det tror jag är en stor 
skillnad.” 
 

De andra respondenterna som antog positionen som entreprenör gjorde det bland annat på 
följande sätt:  

 
kv2 ” Entreprenörens baksida är väl just det att man ska göra allt själv och man älskar 
att skapa ända in i det sista, sen kanske man inte är så superduktig på att förvalta och då 
måste man hitta nån som kan förvalta och i mitt fall så är ju det Magnus” 

 
Här kan man se hur respondenterna själva positionerar sig som entreprenörer i den 
dominerade diskursen om entreprenörskap men också ett implicit antagande om att 
entreprenörskap är något bra. Entreprenörskap är något bättre än exempelvis företagande. Här 
skiljer man med andra ord på företagande och entreprenörskap på samma sätt som jag visade 
på i förhållande till tolkningsrepertoarerna.  

Det fanns också respondenter som ville motstå min etikettering av dem som entreprenörer 
genom att hävda att de inte har alla de egenskaper man tillskriver en entreprenör, eller är aktiv i 
alla sammanhang som man implicerar inom den dominerande diskursen om entreprenörskap. 
 

kå1 ”Jag känner mig mer som företagare […] ja, entreprenör, då är man kanske mer 
innovativ än vad jag är. 
 
kv1 ”ja, entreprenör det är inte ett ord som jag känner mig nåt bekant med […] det är väl 
mer att man [läs: jag] jaa… jobbar i föreningsliv, nätverksgrupper, intressegrupper och 
sådär…ja jag, för mig är företag något helt annat. 
i ” Är företag och entreprenörskap mer sammankopplat för dig?” 
kv1 ”ja” 

 
Respondenterna motstår här den position som entreprenör som jag erbjuder dem genom att 
etikettera dem som det. Istället vill respondenterna uttrycka att deras identitet är något annat 
skild från entreprenörens position. Även här ser man hur diskursordningen och 
tolkningsrepertoarerna kring vad entreprenörskap innebär påverkar positioneringen. Den 
första respondenten ger uttryck för den dominerande diskursen och försöker anlita 
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tolkningsrepertoaren om entreprenörskap som företagande och ekonomisk drivkraft och 
därmed istället aktualisera motdiskursen. På så sätt kan respondenten uttrycka entrepre-
nörskap utan att anta positionen entreprenör. Andra respondenten använder samma strategi 
och utgår också från den dominerande diskursen men anlitar där tolkningsrepertoaren om 
entreprenörskap som skapande, lust och drivkraft. På detta sätt kan även denna respondent bli 
förklarbar som entreprenöriell utan att ta positionen som entreprenör. Denna komplexitet gav 
även upphov till andra former av motstånd. 

 
kv2 ”…utifrån ett okommersiellt tänk så känns det väldigt bra [att bli kallad för 
entreprenör] Jag är ju verkligen en entreprenör men ofta kommer det här ordet 
entreprenör i samband med pengar och då kan jag känna ett obehag att ja, jag vill inte bli 
kategoriserad på det sättet.” 

 
Här visar respondentens citat ett annat sätt att utöva motstånd mot den laddning som 
positionen som entreprenör har. Genom att först själv försöka omkonstruera positionens 
innebörd och sedan anta den har respondenten aktivt positionerat sig på ett sätt som passar 
denne och motstått en position som inte kändes bekväm. Man kan se försöket att 
omkonstruera positionens innebörd som ett anlitande av tolkningsrepertoaren om entrepre-
nörskap som skapande lust och drivkraft och därmed förstå den nya innebörd som positionen 
entreprenör fått. 

Att positionen entreprenör är så laddad gör det ofta svårt att placera sig i den. Istället 
antog respondenterna andra positioner.  De som jag kommer att redogöra för nedan kan ses som 
delkategorier eller komplement till positionen som entreprenör, det vill säga positioner med 
entreprenöriella egenskaper men inte ”hela paketet”. Dessa positioner är galenpannan, före-
tagaren, den drivkraftiga, den ansvarsfulle och världsförbättraren.  
 
Galenpannan 
Entreprenören konstrueras i den dominerande diskursen som en individ pigg på nya idéer, 
innovativ, impulsiv och risktagande. Dessa egenskaper, dragna till sin spets, kan också 
beteckna galenskap. Vid flera tillfällen använde sig respondenterna av denna galenskap för att 
tala om sig själva. 
 

kv1 ”Det finns möjligheter, det som är svårigheten är kanske att få andra med sig, 
möjligen. Men det finns ju alltid några galenpannor till (skratt)” 

 
må2 ” ja man är ju ett original, ett byoriginal nästan, i nån annorlunda tappning (skratt)” 

 
Skrattet ligger alltid nära till hands och tar udden av utsagorna om galenskap. Positionen som 
galenpanna får kvaliteter som den tokroliga, den kreativa, den lite ovanliga som inte är som 
alla andra. Denna position nyttjades både av dem som antog positionen entreprenör och dem 
som inte gjorde det. Att tala om sig själv som tokig eller galen blir ett ironiskt vapen mot dem 
som skulle kunna ogilla respondentens position. Jag återkommer till denna position när jag 
diskuterar autenticitet och tillräknelighet längre ner. 
 
Företagaren 
Denna position står på vissa sätt i kontrast till positionen galenpannan. Företagaren kom ofta 
upp som en motvikt mot allt det tokiga, galna och impulsiva. Man uttryckte ett ansvar för 
ekonomi och familj och visade på förmågan till struktur, resultat och kontinuitet. Företagaren 
kunde också användas som försvar när det fanns implicita förväntningar om entreprenörskap 
som inte kunde infrias. Företagaren har i de flesta fall ett försörjningskrav på sig och 
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uppfyller därför tolkningsrepertoaren om entreprenörskap som företagande och ekonomisk 
drivkrafts uttalade krav på ett visst mått av ekonomisk drivkraft. Att positionera sig som 
företagaren blir därmed ett annat sätt att uttrycka entreprenörskap utan att positionera sig som 
entreprenör. 
 

kå1 ”… men samtidigt så är det… mitt varumärke är helt okänt där […] jag måste ha 
inkomst och att då lansera mig där och börja göra billiga jobb, jag måste ju ha mitt 
leverne. […] Om jag får superrull här kontinuerligt, ja då kan jag planera att jobba mot 
USA för jag känner sån energi och sån lust (skratt)” 
 
må1 ”Arbetstiden är ju inte reglerad då och då kan man ju säga att det är ju vad du gör 
den till, jaa men finns det ingen mat i kylskåpet då fungerar det inte heller” 

 
Båda citaten ovan uttrycker entreprenöriella kvaliteter, men respondenterna antar positionen 
som företagaren istället för entreprenör. På det sättet kan egenskaper som struktur, planering, 
lönsamhetssträvan få en ”bättre klang”. Dessa egenskaper är goda för en företagare, men kan 
gå stick i stäv med de, för entreprenören, förväntade egenskaperna som risktagande, kreativ 
och flexibel. Därmed inte alls sagt att de olika kategorierna av egenskaper inte går att 
kombinera, men att respondenterna kanske upplever att det är lättare att anta en annan 
position eller anlita en annan tolkningsrepertoar. Respondenterna ger också uttryck för en viss 
upplevd begränsning. Man skulle kunna tänka sig att positionen som företagaren fungerar 
som motstånd mot de förväntningar som finns på positionen som entreprenör inom den 
dominerande diskursen om entreprenörskap. Implicit aktualiserar den motdiskursen genom att 
visa på hur företagare kan uttrycka entreprenörskap och företagare är inget man nödvändigtvis 
föds till utan något man blir eller bestämmer sig för att göra.  
 
Den drivkraftiga 
På samma sätt som i positionen som företagaren kunde denna position som den drivkraftiga 
ge respondenterna möjligheter att uttrycka entreprenörskap utan att behöva anta positionen 
som entreprenör. När de ansåg att entreprenörskap avsåg ett större mått av entreprenöriella 
egenskaper än vad de själva menade att de hade så backade de från positionen entreprenör 
och uttryckte istället positionen som den drivkraftiga. Positioneringen var med andra ord 
beroende av vilken diskurs som var gällande, om det var den dominerande diskursen som 
ställer höga krav på positionen som entreprenör eller motdiskursen som ställer lägre krav. 
Men positionen påverkades också av vilken tolkningsrepertoar som var anlitad, det vill säga 
vad man ansåg att entreprenörskap innebär. 
 

kv1 ”Jag kan vara lite på ibland, tror jag. I alla fall för dom som inte är lika pigga på 
förändringar, för jag har inget emot förändringar och… det kan kanske vara ett hot för 
vissa. Att, att dom tycker att ’ska hon hålla på här nu, kan vi inte göra som vi alltid har 
gjort’. Ja, nu tänker jag mer på arbetskamrater så, att jag kanske går lite före och då får 
jag dämpa mig! 

 
Respondenter positionerar sig som den drivkraftiga, dels genom att motstå positionen som 
entreprenör men anamma entreprenörens egenskaper och dels genom att tala om sig själv som 
drivkraftig och förändringsbenägen i motsats till andra människor. När respondenterna kon-
struerade entreprenörskap enligt tolkningsrepertoaren för skapande, lust och drivkraft så fanns 
tendens till att i högre grad positionera sig som entreprenör. När entreprenörskap däremot 
konstruerades enligt tolkningsrepertoaren för entreprenörskap som företagande och ekono-
misk drivkraft, backade flera respondenter och positionerade sig istället som den drivkraftiga. 
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Det visar tydligt på den känslighet för kontext som krävs vid förhandlingen av positioner. De 
respondenter som både anlitade den dominerande diskursen och i den konstruerade 
entreprenörskap enligt tolkningsrepertoaren för företagande och ekonomisk drivkraft och 
positionerade sig som entreprenörer var de som blivit uppmärksammade i samhället som 
lyckade företagare. De passade in i samhällsmallen för positionen och det kan ha hjälpt dem i 
positionerandet. 
 
Den ansvarsfulle 
I tolkningsrepertoaren om entreprenörskap som ansvar över det egna livet så antog alla 
respondenter subjektspositionen som den ansvarsfulle det vill säga, den som utövade entre-
prenörskap. Den ansvarsfulle manifesteras dels som en självständig individualist och dels som 
den som utgör en ansvarstagande förebild för andra.  
 

kå1 ”ja och makten över mitt liv, jag gör vad jag vill och jag kan göra vad jag vill” 
 

kv1 ”Jag försöker väl alltid se till att det inte finns nåt alternativ med ett katastrofslut, 
utan att på nåt sätt… att det inte ska drabba nån ekonomiskt eller så…” 

 
Citaten ovan visualiserar hur man uttrycker positionen som den ansvarsfulle. Dels som den 
som tar ledarskapet över sitt egna liv och dels genom att ta ansvar för att ”styra upp” och 
ansvara för andras väl och ve. Den ansvarsfulle har på det sättet flera likheter med 
företagaren, med skillnaden att som den ansvarsfulle kan man vara verksam både ideellt, som 
företagare, som anställd som förälder och som medmänniska. Den ansvarsfulle blir liksom 
företagaren och den drivkraftiga ett sätt att uttrycka entreprenörskap även om man inte är 
bekväm med positionen som entreprenör. 
 
Världsförbättraren 
En intressant position som var obunden av vilken typ av verksamhet eller syn på 
entreprenörskap man har var positionen som världsförbättraren. Respondenterna 
konstruerade här sitt handlande som ett led i att göra världen bättre. 
 

må2 ”… men då såg man ju vad som höll på att hända med hembyn och tänkte ’vad hände 
med det här’ […] så då tänkte jag att ahh jag kollar och ser vad som går att göra och så 
köpte jag i stort sett hela konkursboet…” 
 
kv2 ”…jag tänker verkligen försöka förändra världen och om jag inte kan göra det så 
står jag gärna längst upp på bordet och säger att jag misslyckades men jag tänker inte 
lämna den här jorden utan att ha försökt.” 

 
I dessa citat ser vi exempel på hur positionen världsförbättraren kunde manifesteras. Första 
citatet visar hur respondenten upplevde en oro för sin hembygd och använde sitt 
entreprenörskap för att stötta och bidra. I andra citatet konstruerar respondenten lusten att 
göra världen bättre som sin drivkraft. Detta rimmar väl med det oemotsagda antagandet att 
entreprenörskap är något gott för samhället och tolkningsrepertoaren om entreprenörskap som 
en samhällsgärning. När entreprenörskap konstrueras som en samhällsgärning och man själv 
tidigare positionerat sig antingen som entreprenör eller i en position med flera 
entreprenöriella kvaliteter så blir denna position både lätt att anta och tvingande. 
Världsförbättarens position ligger framför allt inom den dominerande diskursen om 
entreprenörskap då den framhäver den extraordinära entreprenörens drivkrafter obundna av 
strukturer. Entreprenören kan förändra och förbättra samhället. 
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Den exceptionella 
Utöver de ovanstående positionerna som jag tidigare hänvisat till som ”delkategorier” till 
entreprenören föreföll även positionen den exceptionella som relevant att ta upp. Inte för att 
den var tydlig i materialet men för att den ändå ger ett annat perspektiv på hur 
entreprenörskap och positionen som entreprenör kan konstrueras. Denna position ser jag som 
en vidgad position i jämförelse med entreprenören (i förhållande till ämnet entreprenörskap). 
Om en entreprenör konstrueras som en speciell person, så är den exceptionella speciell på alla 
möjliga sätt, bland annat för att den har entreprenöriella kvaliteter. Att utöva entreprenörskap 
eller vara entreprenör blir på det sättet mindre laddat. 
 

kv2 ”det har blivit den perfekta kombinationen [läs: tillräckligt hård men ändå väldigt 
ödmjuk] för att genomföra en sån här grej [läs: verksamhet] […] och det är nog väldigt 
svårt att få den här kombinationen för har man varit med om väldigt mycket och blivit 
hård då blir man ofta hård som människa eller om man har varit med om mycket rädsla 
och inte är hård då blir man rädd istället. Sen så är det såhär att det är lite lustigt med 
mig, det är att för mig så är det här så himla självklart det känns som om jag alltid har 
vetat att det ska bli såhär så jag har liksom inte… jag blev spådd när jag var liten, till att 
börja med, att det här skulle hända, jättekonstigt är det.” 

 
Respondenten talar här om en kombination av egenskaper som dels är perfekt för dennes 
entreprenöriella verksamhet och dels är väldigt svår att få, enligt respondenten själv. Här kan 
man ana motdiskursen då respondenten talar om hur erfarenheter format egenskapernas 
kvaliteter. Men den dominerande diskursen tar över när respondenten sen talar om det 
förutspådda och därmed självklara i hur livet sedan tett sig. Implicit uttrycker respondenten att 
det finns unika kvaliteter hos sin person som sträcker sig utanför de traditionellt entrepre-
nöriella egenskaperna. Att entreprenören är konstruerad som en speciell person behöver alltså 
inte betyda att människor positionerar sig som entreprenör för att de vill framstå som 
speciella. Det kan också vara så att man anser att man kan positionera sig entreprenör just för 
att man konstruerar sig som speciell på många olika sätt. 
 
Ideologiska dilemman 
Här vill jag visa exempel på ideologiska dilemman som finns inom diskurser och tolknings-
repertoarer om entreprenörskap. Som jag redogjort för tidigare så har både den dominerande 
diskursen och motdiskursen betydelse för entreprenörernas konstruktioner. Framförallt finns 
en tendens att tala om sig själv inom den dominerande diskursen medan motdiskursen oftast 
visar sig när man talar om andra. Strukturer konstrueras med andra ord som mindre 
betydelsefulla, eller helt obetydliga, för en själv medan de konstrueras mer betydelsefulla för 
andra. Detta blev speciellt intressant i förhållande till diskussionen om genus eventuella 
betydelse för entreprenörskapet. Två av mina respondenter ansåg att genus inte har någon 
betydelse för entreprenörskapet. Här konstrueras förutsättningarna för entreprenörskap snarare 
som en fråga om drivkraft och förmågan att nyttja sina tillgångar.  

 
kv2 ” Ja, det där tror jag nästan bara är vår egen inställning det handlar om, att tjejer 
inte skulle lyckas liksom. […] Många tjejer är ju rädda och säger att… killar har det 
lättare att slå sig fram men det är bara deras egen åsikt och om dom går in i ett 
samarbete eller vad det kan vara med den åsikten att dom är mindre än männen då blir 
det ju ofta så i slutändan också, det vet man ju om man går in i en grupp, jag menar, man 
kan ju välja om man vill ta plats eller inte.” 
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I citatet lägger respondenten, en kvinna, allt ansvar för eventuella upplevda begränsningar på 
grund av genus på kvinnorna. Möjligheterna för män och kvinnor konstrueras som desamma 
och att det är upp till kvinnorna att utnyttja dem eller inte. Implicit att männen redan nyttjar 
sina möjligheter. Här är den dominerande diskursen om entreprenörskap som individuellt 
självförverkligande tydlig då den individuella kraften konstrueras som omöjlig att styras av 
strukturer. De andra fyra respondenterna ansåg att genus är en påverkansfaktor på entrepre-
nörskapet. Det finns en nyansskillnad som handlar om att dels tala om begränsande strukturer 
för olika genus och dels om begränsningar i form av biologiska förutsättningar (kön). 
 

mv2 ”Ja, det finns väl inga tvivel om att en kvinna alltid behöver prestera mer för att nå 
till samma trovärdighet som män. […] än så länge så lever vi kvar i…ett patriarkat som 
där män… ofta väljer att jobba med män. […] Och kvinnor har naturligtvis också 
nackdelen att det är dom som står för barnafödandet för det blir ett avbrott i deras 
karriärer.” 
 

Citatet visar hur olika uttryck för hur kön och genus konstrueras som olika påverkansfaktorer 
på entreprenörskap.18 Först konstruerar respondenten strukturen (patriarkatet) som en 
förfördelande kraft mot kvinnor som begränsar deras möjligheter. Sedan pekar respondenten 
på hur kvinnans biologiska förutsättningar också begränsar hennes möjligheter. De struktu-
rella hinder som man här ställer upp för entreprenörskap diskuteras inte i den dominerande 
diskursen om entreprenörskap där man enbart talar om individens handlingsfrihet och här 
kommer med andra ord motdiskursen upp till ytan. Båda respondenterna som ansåg att genus 
inte har någon betydelse för entreprenörskapet levde ensamstående utan barn. De fyra som 
tvärtom såg genus och kön som påverkansfaktorer på entreprenörskap hade alla barn. 
Möjligen tyder detta på att konstruktionen av entreprenörskap, eller kanske snarare 
självförverkligande i den dominerande diskursen, förändras med föräldraskapet. 

Ett exempel på hur diskussionerna kring genus betydelse eller ej för entreprenörskap och 
hur positionerna som den ansvarsfulle, entreprenör, och den drivkraftiga styrs av den 
dominerande diskursen som inte ger utrymme för strukturers påverkan kunde bli till ett 
problematiskt ideologiskt dilemma på individnivå visade sig mycket tydligt i en av intervjuerna. 
Det ligger så att säga inte i dessa positioners natur att se sig begränsad av strukturer. Om man 
ändå i vissa situationer, exempelvis i diskussioner om genusstrukturer som är ett omdebatterat 
ämne idag, konstruerar strukturer som begränsande så uppstår ett problem. 
 

kv1 ”Ja, det är ju inga problem [läs: att vara kvinna och företagsam]…eller…det har jag 
ju inte sett som ett hinder och jag har inte… jag tror inte att jag har upplevt att… att 
andra har tyckt att den där…ja den där lilla (skratt) ungefär, nej det har jag nog inte… 
direkt. Men jag kan se att det kan vara ett problem för andra.” 
i ”Hur menar du att problemen ser ut för andra men som du inte har själv?” 
kv1 ”…ehh ja jag har ju… tror jag…varit väldigt intresserad av jämställdhetsfrågor och 
jag har varit ganska kritisk när jag har sett jämställdhetsproblem och jag har kanske 
skojat om det men jag har ändå pekat på det. […] …killarna tar ju jättemycket plats så 
man måste… då måste man våga prata på deras… eller, på deras sätt det har jag kanske 
inte gjort, men våga ta för sig.” 

 
Att vi talar om företagsamhet här beror på att respondenten tidigare motsatt sig positionen 
som entreprenör och antagit positionen som den drivkraftiga. Respondenten hamnar i ett 
dilemma när hon först anser att det inte finns några problem med att vara kvinna och 

                                                
18 För bra genomgång av diskussionen kring kön och genus läs ex. Kön eller genus? (Gothlin 2000) 
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företagsam. Hon ändrar sig snabbt och antar positionen som den ansvarsfulle och menar 
istället att det inte varit några problem för just henne att vara entreprenör och kvinna, implicit 
att hon tar ansvar över det egna livet. Fast hon kan se att problemet finns hos andra kvinnor. 
När jag ber henne att förklara ytterligare så gör hon motstånd mot mitt ifrågasättande och 
försöker omkonstruera positionen den ansvarsfulle genom att hävda sin genusmedvetenhet. 
Där berättar hon sedan hur hon fått påpeka jämställdhetsproblem och ta sig in på killarnas 
arena genom språk och att aktivt ta plats. Här är det tydligt hur den dominerande diskursen 
och motdiskursen skapar spänningar och hur man gärna vill att den dominerande diskursen 
ska gälla i förhållande till den egna personen medan motdiskursen kan gälla andra, när dessa 
sammanförs uppstår en inkongruens som är svår att hantera. 

Tendensen att försöka omkonstruera subjektspositionen som den ansvarsfulle för att 
undvika dilemman visade sig även hos andra respondenter. Genom att implicera att man är 
påläst och kunnig kring frågor om genus och jämställdhet kan positionen som den ansvarsfulle 
få innebörden en genusmedveten individ. Genom att diskutera och uttrycka åsikter kring 
frågorna förstärks positionen. 
 

mv2 ”Men jag tror att vi behöver, definitivt behöver vi fler kvinnliga entreprenörer, dels 
för att visa bilderna för kvinnor, unga kvinnor så att dom känner att det är vettigt va… 
och dels för att den här manliga delen av entreprenörskap där man är totalfokuserad inte 
är bra..” 
 
kå1 ”Ja det är som det är med det, män spelar ju första fiolen och kvinnor andra, rent 
generellt. Så är det också när det gäller företagandet.” 

 
I det första citatet ger respondenten, en man, uttryck för starka åsikter och implicerar en 
medvetenhet om frågornas karaktär. Han konstruerar frågan till ett problem som man bör 
arbeta med. I det andra citatet ger respondenten, en kvinna, uttryck för att hon är medveten 
om frågornas karaktär och konstruerar även hon dem som ett problem. Hon ser att den 
struktur hon hänvisar till är generell och inte specifik för detta område. Här är som synes 
motdiskursen om entreprenörskap explicit och positionen som den ansvarsfulle har fått 
innebörden att vara medveten om och ta ansvar för att försöka förändra genusstrukturer.  

Jag vill också visa på ett annat dilemma som tydligt visar på spänningarna mellan den 
dominerande diskursen och motdiskursen. Här talar vi om huruvida entreprenörskap kan 
stimuleras utifrån eller om entreprenörskap bara uppstår ur en entreprenörs sätt att leva sitt liv. 
Om man är entreprenör ”från födseln” så borde det vara hopplöst att påverka antalet 
entreprenörer, medan om det å andra sidan går att påverka människors entreprenöriella 
förmågor så är inte entreprenören så unik som person. 
 

i ”Tror du att det finns entreprenöriella gener?” 
må1 ”Nej, det tror jag inte… men finns dom inte så kan dom ju, finns dom inte där, finns 
det bara en så kan den få chansen att utvecklas, då blommar det ju upp va. Det finns ju en 
del som inte, eller det tror jag. Man ja, man har ju inte det tänket över huvudtaget… nej 
(skratt) nej det har inte alla. Det tror jag inte! 

 
Respondenten får här svårt att svara på frågan om det finns entreprenöriella gener. Han 
hamnar i ett dilemma och ger uttryck för både för och emot. Frågan aktualiserade tidigare 
utsagor om att entreprenörer å ena sidan inte begränsas av omgivande förutsättningar, om man 
är en riktig entreprenör så skapar man oavsett var man befinner sig, men att man samtidigt å 
andra sidan måste arbeta för att skapa förutsättningar för människor att bli mer 
entreprenöriella. Respondentens skratt var avväpnande och visade hur han själv blivit 
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medveten om inkonsekvensen i svaret. Detta dilemma ligger implicit inbyggt i samtliga 
tolkningsrepertoarer om entreprenörskap. Samtidigt som man konstruerar entreprenören som 
unik och fri från omgivande begränsningar så finns tankar och ambitioner om att entre-
prenörskap måste underlättas och att människor borde stimuleras till ökat entreprenörskap. 
Den dominerande diskursen och motdiskursen kommer upp till ytan samtidigt och gör det 
ideologiska dilemmat till ett problem på individnivå. 
 
Diskursiva strategier för förklarbarhet  
Under denna rubrik vill jag redogöra för olika diskursiva strategier, förutom anlitandet av 
olika tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och hanterandet av ideologiska dilemman som 
redogjorts för ovan. Dessa strategier har som mål att skapa förklarbarhet för den egna 
personen, dess identitet och handlingar. Då entreprenörskap som fenomen i den dominerande 
diskursen och motdiskursen ger upphov till så många olika och ibland oförenliga 
tolkningsrepertoarer och möjliga positioner kan dessa strategier ses som viktiga komplement 
för en entreprenör. Den första delen innebär en narrativ analys av respondenternas tal och 
narrativ vilken jag benämner entreprenörskapet som en saga och den andra delen behandlar 
olika strategier för att framstå som tillräknelig. 
 
Entreprenörskapet som en saga 
Ett tema som återkom hos respondenterna var berättelsen om entreprenörskapet. Det som 
fångade mitt intresse var hur de tre respondenter som antog subjektspositionen som 
entreprenör tenderade att beskriva sitt entreprenörskapande på liknande sätt, som en saga med 
lyckligt ”slut”.19 Det började med en insikt av något slag vilken följdes av mycket hårt arbete, 
misstag och jobbiga motgångar, detta löste sig sedan och utvecklades till en konstruktion av 
det lyckade entreprenörskapet. Genom att berätta på detta sätt skapas en välbekant dramaturgi 
med roller lätta att känna igen. Regelbundenheten i historierna var slående och de, för sagan, 
typiska rollerna tydliga. Nedan följer exempel på hur sagan berättades med hänvisningar till 
den klassiska dramaturgiska modellen inom parentes (Wikipedia 2008). 
 
Insikten (anslag): 

må2 ”… det var då jag kom till insikt om att anställd det kunde jag inte vara, det var inte 
min grej, så det var där det klarnade att jag skulle bli min egen liksom fullt ut.” 

 
Bakslagen (upptrappning): 

må2 ”… jag levde ju verkligen fattigt och hade ibland inte ens råd att tanka bilen […] 
Fem års tid var riktigt tungt och de första tre åren var en katastrof. […] …man skulle lära 
sig själv, den hårda vägen, det var bara så” 

 
Lösningen (klimax): 

må2 ”…det var jäkligt tungt, jag hade inga pengar och banken ställde inte upp med nån 
ytterligare finansiering och då vart det att trolla med knäna för jag hade absolut inga 
egna pengar och hade ju inget direkt förtroende. Men jag hittade en lösning, jobbade lös 
lite pengar och investerade allt som gick för att vända det där.” 

 
Dagsläget (avrundning): 

kv2 ”…nu har mina kanaler blivit så stora att som nu i helgen så var jag ute i 90 
tidningar och jag ligger ute på expressen och aftonbladet och DN och alla börjar veta 
vem man är. 

                                                
19 Tyrstrup (2005) noterar hur människor som tar på sig ledaruppdrag tenderar att konstruera sin insats på 
liknande sätt enligt samma dramaturgi. Fler paralleller till ledarskapsforskningen diskuteras i slutdiskussionen. 
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Det lyckliga ”slutet” (berättelsens premiss): 
mv1 ”…så jag känner mig inte alls orolig för hur det kommer att bli i framtiden, när vi 
väl genomfört det här projektet så kommer folk att älska det!” 

 
Sagan berättas här i enlighet med den klassiskt dramaturgiska modellen. Denna strategi är 
med största säkerhet inte medveten utan visar snarare på hur diskursiva strategier tenderar att 
formas av kultur. Sagans dramaturgi är djupt rotad i oss och gör entreprenörskapets kom-
plexitet till en berättelse som är förklarbar. Berättelsen ger entreprenörskapet legitimitet. 

En saga har sina specifika roller, vilka i dessa historier var uppenbara. Den onda och den 
goda är de mest självklara, häxan och den goda fén är traditionella exempel på dessa. Om inte 
huvudrollen också fyller rollen som den goda så innebär ju också huvudrollen en egen roll. 
 
Den onda 
Givetvis placerade sig ingen av respondenterna som den onda. Däremot fanns inslag av att 
vilja tvinga in andra i den rollen. Stat och myndigheter kunde i vissa fall råka ut för detta. 
 

må2 ”Sen är det tråkigt tycker jag att en kommun då sköter sig ofta väldigt väldigt dåligt 
och är fruktansvärt dåliga på att ta vara på de entreprenörer och företagare som finns på 
orten […]…jag har upplevt dom som faktiskt direkt motarbetande, vilket är mycket 
destruktivt.” 

 
Här är det kommunen som får rollen den onda, som man måste arbeta emot. I de andra 
berättelserna kunde den även representeras av människor som använde sin avundsjuka för att 
förstöra för entreprenören. Denna diskursiva strategi stärker naturligtvis den egna rollen. 
 
Den goda 
Respondenten kunde i vissa fall placera sig själv som den goda. Men det var ännu vanligare 
att man ville placera in sina vänner, familj, nätverk i den rollen. 
 

kv2 ”När man jobbar såhär mycket ideellt så tömmer man sig själv varje dag för andra 
och skulle man inte ha bra folk omkring sig så skulle man förmodligen vara tom ganska 
snabbt.” 

 
Vikten av ett väl fungerande nätverk, med vad man konstruerade som ”bra folk”, lyftes hela 
tiden hos respondenterna. Den goda fick därmed snarare kvaliteten som ”de goda krafterna” 
som hjälpte entreprenören framåt. 
 
Huvudrollen 
Huvudrollen i sagan kan ha många karakteristika. Det kan vara allt från ”Askungen” till 
”pojken med bönstjälkarna”. Respondenterna antog också flera olika skepnader i sina 
sagohuvudroller och hoppade ganska friskt mellan dessa skepnader och konstruerade sin 
huvudroll genom flera skilda och oförenliga egenskaper. Jag tänker inte beskriva dem alla i 
detalj, men jag ämnar ge exempel genom två citat nedan.  

 
mv1  ”… där har jag väl blivit mer en främmande fågel som, som…… alla vet att jag 
finns där men ingen vet hur dom ska ta det” 
 
kv2 ” Alltså jag möter alla reaktioner med värme om man nu säger så liksom… jag 
försöker tänka så att du vet att dom själva kanske inte har gjort sin dröm […] vi kanske 
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inte delar meningar men jag tycker lika mycket om dig ändå, jag älskar alla människor 
som går på den här jorden liksom.” 

 
Här visar respondenterna prov på två olika sorters huvudroller. Det första citatet för tankarna 
till den fula ankungen, ovanlig och lite utstött men med, ska det visa sig, fantastiska 
egenskaper som de andra inte riktigt kan mäta sig med. Andra citatet konstruerar huvudrollen 
som den goda, ett helgon, en god fé. Här framkommer också strategier som respondenterna 
använder för att framstå som tillräknelig vilket jag går in på närmare nedan. 
 
Entreprenörens tillräknelighet 
Att framhäva sin tillräknelighet är något man gör ständigt och oavsett position eller repertoar. 
Jag hänvisar därför till de subjektspositioner som jag redan redogjort för och utgår från de 
beskrivningarna för att tydligare mejsla ut tillräknelighetens diskursiva strategier. Det var 
tydligt under studiens gång att tillräkneligheten var ett centralt tema. Det mest uppenbara och 
återkommande var definitionsproblematiken. Hur skapar man trovärdighet för en position som 
man inte riktigt vet vad den innebär, eller om andra anser att den innebär andra saker än vad 
man själv gör? Tre strategier användes:  

 
- Att växla position  
- Hävda autencitet 
- Nedvärdera andra och visa förståelse 
 

Dessa strategier speglar den problematik som jag tidigare redogjort för när det gäller 
definitionen av entreprenörskap och entreprenörer. Att växla position var det mest vanliga 
medan att nedvärdera andra var mindre vanligt. 
 
Att växla position 
Den allra tydligaste och vanligaste strategin, som jag även visat på tidigare, var att växla 
position. Att exempelvis växla mellan entreprenören, galenpannan, företagaren och den 
drivkraftiga gjorde det möjligt för respondenterna att skapa trovärdighet för sin person trots 
inkonsekvens och oförenliga svar. Det allra tydligaste exemplet på positionsväxlingsstrategin 
ger min respondent som i vanliga fall arbetar som entreprenör, företagare och konstnär 
(uppdelningen är respondentens egen). Här blir dessa roller översatt till positionerna 
entreprenören, företagaren och galenpannan. Respondenten använde sin position som 
galenpanna som ett medel för att kunna handla på, för andra, allt för konstiga och riskfyllda 
sätt. Konstnärer som kategori har nämligen rättigheten (category entitlements) att vara galna 
och göra konstiga saker ”för konstens skull”, det är helt i sin ordning att där anta positionen 
som galenpanna.  
 

mv2 ”Och det är en väldig fördel att kunna säga att man är konstnär. Hade jag bara varit 
entreprenör och så hade jag arbetat med xxx (läs: projekt) då tror jag att folk skulle tycka 
att det var totalt idiotiskt. Men i och med att jag har konstnär som yrkesroll i grunden så 
accepterar folk det. ’Ja ja, den där konstnären, vad knäppt, vad galet’, då fungerar det 
socialt för dom att se det. 

 
Respondenten kunde sedan växla till positionen som entreprenör för att kunna bjuda in andra 
till sina idéer och på det sättet knyta ihop större projekt och sedan växla till positionen som 
företagaren och där visa på målinriktning, kompetens, struktur och hållbarhet.  
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mv2 ”Och när det gäller projektet där är jag ju också väldigt mycket entreprenör på det 
sättet att hela projektet lite grann står och vilar på mig även om det inte på nåt sätt är jag 
som bär alltihop.  

 
Här vill respondenten framhäva sin drivkraft och förmåga att organisera som entreprenör och 
kommer sedan in på vikten av att vara en god företagsledare för att ”lyckas”. 
 

mv2 ”Man söker ju gärna en blandning av människor för att få bredden men också för att 
få en politisk trygghet att få in en blandning av människor, män och kvinnor och olika 
åldrar och sådär (läs: i projekt och företag).  

 
Respondenten pratar på ett medvetet sätt om hur denne använder sina olika positioner och 
dess rättigheter och skyldigheter för att lyckas och få trovärdighet för sin person i sitt 
entreprenörskap. Det finns också en medvetenhet kring konstnärers, entreprenörers och 
företagares kategorirättigheter. Att visa att man vill och kan använda möjligheterna att växla 
position för att nå fördelar är också ett sätt att positionera sig. Att säga att man ibland kan nå 
fördelar genom att framstå som galen innebär samtidigt att klargöra att man inte är galen. Den 
kulturella och samhälleliga ram som sätts för positionernas och kategoriernas rättigheter och 
skyldigheter gör att de flesta människor är medvetna om dem, men inte alla kan använda dem 
på ett så medvetet sätt som denna respondent uttrycker. Ofta är valet att växla position 
omedvetet och automatiskt och upplevs inte som en medveten strategi. 
 
Hävda autenticitet 
En annan strategi för att skapa trovärdighet och framstå som tillräknelig är att hävda sin 
autenticitet. Genom att återkomma till och trycka på vikten av att vara ”sig själv” och att vara 
ärlig så konstrueras en identitet som det sedan gäller att leva upp till. 
  

må2 ”Men då undrade dom ’har du inget diplom där du kan visa att du är agronom eller 
ekonom eller nånting?’ Nej, sa jag det här är vad jag har och det står jag för. Men sa 
dom ’kan du inte skriva ihop nåt’ så att dom fick en bluff för det funkar ju så i vissa länder 
att man kan köpa sig diplom. Nej, sa jag, ’får jag inget arbetstillstånd på dom här 
meriterna så förtjänar ni inte att ha mig här heller’.  

 
Jag menar att denna strategi är speciellt viktigt när man antar positioner som inte är helt 
avtalade, som exempelvis entreprenör. När positionens skyldigheter och rättigheter är luddiga 
blir identitetens autenticitet viktigare.  
 
Nedvärdera andra och visa förståelse 
Detta var ingen välanvänd strategi i mitt material men den fanns där. Samtidigt fanns en 
tydlig strategi för att inte uttryckt missnöje skulle slå tillbaka på den egna personen. Genom 
att visa förståelse kunde respondenterna uttrycka missnöje över andras handlande, men sen i 
nästa andetag uttrycka förståelse för den andres situation. 
 

kv1 ” Nu tänker jag på min närmaste kollega då. Hon startade, samtidigt som vi drog 
igång internetprojektet, ett eget företag…eh inom homestyling, eh homestagingbranschen, 
så hon hoppade av ganska snart, eller vad ska vi säga, drog ner sin del i det hela. Och det 
är klart att man känner sig, att man blev besviken på det. Men samtidigt så förstod jag ju 
henne att hon var tvungen, hon orkade ju inte med.” 
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Snarare än att vilja tala ner andra människor så bygger respondenterna sina egna positioner 
starkare genom att visa på hur deras egna handlande är ”bättre” än andras samtidigt som de 
har förståelse för andra och på det sättet är goda medmänniskor. 
 
Sammanfattning av analys och resultat 
Ovan har jag visat på de resultat som visat sig i analysen av mitt material. Jag började med att 
redogöra för den diskursordning som finns inom fältet med en dominerande diskurs och en 
motdiskurs där entreprenörskap behandlas på olika sätt. Inom den dominerande diskursen 
konstrueras entreprenörskap som ett individuellt självförverkligande där entreprenören är en 
speciell människa som besitter specifika egenskaper och vars handlingskraft och handlings-
frihet är obunden av strukturer. Inom motdiskursen konstrueras entreprenörskap som 
påverkbar av strukturer som exempelvis arv, miljö och genus och entreprenören blir därmed 
inte lika unik och extraordinär. De egenskaper som entreprenören tillskrivs betraktas då som 
möjliga att öva upp. 
 

 
 
 
Därefter gick jag in på vilka tolkningsrepertoarer om vad entreprenörskap innebär som 
identifierades: entreprenörskap som ansvar över det egna livet, entreprenörskap som skapande, 
lust och drivkraft, entreprenörskap som företagande och ekonomisk drivkraft samt 
entreprenörskap som samhällsgärning. Tolkningsrepertoarerna är inte fristående från diskurs-
ordningen utan påverkas av vilken diskurs som för tillfället är aktualiserad. Den komplexiteten 
är inte helt uttalad inom diskurspsykologin vilket jag diskuterar vidare i slutdiskussionen om 
metodologins förutsättningar. 

 
 
 

Bilden visualiserar hur tolkningsrepertoarerna 
kan anlitas både ur den dominerande diskursen 
och ur motdiskursen. Vilken diskurs som för 
tillfället är aktualiserad får betydelse för hur 
tolkningsrepertoaren behandlas.   

Här förklaras hur den dominerande diskursen och 
motdiskursen om entreprenörskap förhåller sig till 
varandra i den samhälleliga kontexten. 
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Därefter presenterade jag materialets subjektspositioner: entreprenören, galenpannan, 
företagaren, den drivkraftiga, den ansvarsfulle, världsförbättraren och den exceptionella. 
Subjektspositionerna får betraktas som kompletterande och på olika nivåer beroende på kontext. 
Positionerna är här behandlade i förhållande till ämnet entreprenörskap. 
 

 
 
Efter det behandlade jag några av fältets ideologiska dilemman och där gav jag också exempel 
på hur dessa får konsekvenser på individnivå. Sista avsnittet handlade om diskursiva strategier 
för förklarbarhet och där beskrevs en narrativ analys av respondenternas berättelser om 
entreprenörskapet som en saga i enlighet med den klassiskt dramaturgiska modellen och 
därefter tre olika strategier för att hävda tillräknelighet. Dessa strategier visade sig som en 
tendens att växla position, hävda autenticitet samt att tala ner andra men visa förståelse. Hur 
jag tolkar detta och vilken relevans de har för min frågeställning kommer jag att diskutera 
vidare nedan. 
 
 
Diskussion 
 
Här kommer jag att sammanfatta och diskutera studiens olika delar i syfte att utveckla 
tankegångar och dra slutsatser. Jag börjar med att koppla tillbaka till studiens två fråge-
ställningar och har dem sedan med mig i en diskussion som tar analysen ett steg till. Därefter 
resonerar jag kring forskningsbakgrund, teori och metod. Avslutningsvis kommer reflektioner 
kring reflexivitet, mitt eget sätt att konstruera studien, samt tankar kring områden som skulle 
vara intressanta att beforska vidare.   
 
Hur svarar detta resultat på studiens forskningsfrågor? 
Studiens två forskningsfrågor lyder: 1) Hur kan man, utifrån de som kan definieras som 
entreprenören i enlighet med studiens syfte, förstå dessa människors verklighetskonstruktion? 
2) Hur hanterar de sina konstruktioner i förhållande till samhällets diskurser och 
maktstrukturer för att klara av att bibehålla och utveckla sitt entreprenörskap?    

Entreprenöriella individer, liksom alla människor i samhället, måste förhålla sig till de 
rådande normer och värderingar som finns i det sammanhang som de lever i. Det är därför inte 
förvånande att konstatera att de konstruerar verkligheten på flera olika och icke kompatibla sätt 
eftersom det är så människan i allmänhet gör. Genom att analysera entreprenörernas tal genom 
rastret av den dominerande diskursen och motdiskursen blir det tydligt hur de förhåller sig till, 
och är känsliga för, hur entreprenörskap och entreprenörer konstrueras i olika kontexter inom 

Med denna bild vill jag illustrera hur komplext 
positionerandet i identitetskonstruktionen kan 
vara. Varje position kan betraktas som relativt 
fristående från de andra. Men en identitet kan i 
varje stund byggas av flera olika positioner och 
det är lätt att ”hoppa mellan” dem. Varje 
färgat fält innebär olika kombinationer av 
positionerna. Denna komplexitet ökar 
ytterligare när man tar hänsyn till att varje fält 
också påverkas av vilken diskurs och 
tolkningsrepertoar som är anlitad. Att de 
färgade fälten har så olika storlekar ska inte 
nödvändigtvis läsas som om de är av olika stor 
betydelse i förhållande till varandra utan är 
snarare än följd av svårigheten att göra 
komplexiteten rättvisa i bild.     



Uppsats 15hp  Ulla-Britt Kankaanranta 
  Socialpsykologi 61-90 hp 

 42

det svenska samhället idag. Man kan exempelvis se hur konstruktionen av entreprenören som 
”en speciell sorts människa” är densamma som den man ser i forskningens mikroperspektiv, 
vilket ger en bra bild över hur tolkningsrepertoarer är färgade av samhälle och kultur.  

Det sätt som respondenterna positionerade sig i olika subjektspositioner gav ytterligare 
information om hur de två stora samhälleliga diskurserna kring entreprenörskap och de 
tolkningsrepertoarer som följer med dessa färgar individerna och ger möjligheter, eller tvingar 
dem, att hoppa mellan olika positioner. Samtidigt är det värt att fundera över vilka positioner 
som inte är möjliga för entreprenörer att ta eller om det är möjligt för dem att stanna i en 
position om de skulle vilja det, det vill säga vilka begränsningar som de har. Det tydligaste 
mönstret som visar sig i studiens analys är just känsligheten för situationens kontext. Hoppandet 
mellan olika positioner, exempelvis mellan entreprenören, galenpannan och företagaren, 
växlingen mellan olika tolkningsrepertoarer om vad entreprenörskap innebär och användandet 
av de olika positionernas speaking rights och category entitlements är helt enkelt det sätt som 
entreprenörer hanterar samhällets diskurser och därigenom maktstrukturer på för att kunna leva 
och verka som entreprenöriella individer. Det är en intressant paradox att undvikandet av 
positionen som entreprenör är en del i att vara entreprenöriell. Det visar också hur positionen 
entreprenör blivit till en sådan ouppnåelig myt att den inte längre är möjlig att uppnå till fullo. 

Jag kan inte med fog påstå att entreprenöriella individer skulle ha en svårare vardag att 
hantera på grund av samhällets vitt skilda konstruktioner av entreprenörskap och mytbilden av 
entreprenören. Antagligen har alla grupper sina diskursiva hinder och möjligheter att hantera. 
Men jag vill ändå peka på hur entreprenörer hela tiden ställs mot, eller riskerar att ställas mot, 
en samhällelig uppfattning om dem som oerhört positiv eller negativ, med de för- och nackdelar 
som därav följer. Att man kan vara entreprenöriell på många olika sätt och att det är förmågan 
och viljan att hantera detta, i olika kontexter med ett flexibelt växelspel, som förenar dem är 
möjligen vad man kan säga om entreprenörers verklighetsuppfattningar och sätt att hantera dem. 
Detta gör dem också tvingade att skapa medvetna eller omedvetna strategier för hantering. Hur 
dessa strategier är utformade och hur jag tolkar att de används kommer jag att på närmare in på i 
nästa avsnitt som är en analyserande diskussion som tar steget längre in i studiens resultat. 
 
Entreprenörens diskursiva strategier    
Genom att reflektera kring och analysera hur respondenterna hanterade sitt flexibla växelspel 
i olika kontexter och den mytiska bilden av positionen entreprenör diskursivt har jag 
definierat diskursiva strategier. Ordet strategi kan föra tankarna till en medveten kalkylerande 
handling. Det är dock inte meningen i det här fallet. Jag menar att de olika diskursiva sätt som 
entreprenörer väljer för att klara av att bibehålla och utveckla sitt entreprenörskap oftast är av 
omedveten karaktär. Men att det är omedvetet betyder inte att det är planlöst. Nedan kommer 
jag att redogöra och exemplifiera för vilka strategier jag anser är de mest tydliga och som kan 
härledas till ett entreprenörskapande.  
 
Strategier i förhållande till tolkningsrepertoarer 
De fyra tolkningsrepertoarer som jag redogjort för visar hur entreprenörer framförallt väljer att 
anlita repertoarer med stöd inom den dominerande diskursen. Där konstrueras entreprenören 
som en individualist men också som en god kraft som tar ansvar både för sig själv och för 
samhället. ”Mjukare” värden, som lust och skaparkraft framhävs och begreppet ”eldsjäl” tas 
upp. Dessa konstruktioner av entreprenören är sammankopplade med konstruktionen av den 
”goda moderna människan” (ex Giddens 1997). Det är alltså inte förvånande att man använder 
sig av en strategi att anlita dessa repertoarer frekvent för att framhäva sin position. De undviker 
också att anlita tolkningsrepertoarer med stöd av motdiskursen om det inte finns skäl som gör 
att det gynnar dem i den specifika kontexten alternativt när de talar om andra än sig själva. 
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Entreprenörer balanserar skickligt de ”mjukare” värden som tas upp, exempelvis skaparlust, 
mot de krav som finns på entreprenören som samhällsekonomiskt fruktbar.20 Strategier: 

- Frekvent anlitande av tolkningsrepertoarer som framhäver det positiva i positionen. 
- Balanserande mellan repertoarer anpassat till specifik kontext. 
- Anlitande av dominerande diskursen i tal om sig själva och motdiskursen i tal om andra. 

 
Strategier i förhållandet till subjektspositioner 
Respondenternas positionerande i olika subjektspositioner visade på flera strategier. För att bli 
förklarbara i sammanhanget entreprenörskap antog de respondenter som motstod positionen 
entreprenör strategiskt andra positioner som visade på entreprenörialitet. Det var när jag såg 
detta första gången som jag började utveckla tankegångarna på skillnaden mellan att vara 
entreprenör och att verka som entreprenör vilket jag kommer in på närmare nedan. 

I subjektspositionerna kommer också strategin för balanserande fram tydligt. Man 
balanserar mellan att framstå som kreativ och strukturerad, galen och trovärdig, brinnande och 
kalkylerande beroende på kontext. Genom ett frekvent och verbalt skickligt ”hoppande” mellan 
positioner och tolkningsrepertoarer lyckas respondenterna skapa en känsla av autenticitet i sin 
entreprenörsroll, trots en ständig balansgång. En strategi som kompletterar balanserandet är 
försöket att omformulera positionerna, som visade sig i förhållande till ideologiska dilemman. 
Strategier: 

- Anta eller motstå positionen som entreprenör beroende på kontext. 
- Balansera mellan andra entreprenöriella positioner för att bli förklarbar i entreprenörskapet. 
- Försök att omformulera positioner genom anlitande av olika tolkningsrepertoarer. 

 
Strategier i förhållande till förklarbarhet 
Här har jag redan redogjort för de strategier som respondenterna använde för att skapa 
förklarbarhet för sig själva som entreprenörer och sitt entreprenörskap (se analys och resultat). 
Genom att välja att konstruera sitt entreprenörskap som en saga ni enlighet med den klassiskt 
dramaturgiska modellen, framhäva sin tillräknelighet genom att växla position, hävda 
autenticitet och nedvärdera andra men visa förståelse så skapar och förmedlar de bilden av en 
hel och konsistent människa. Strategier:   

- Konstruera entreprenörskapet som en saga 
- Framhäva tillräknelighet 

 
Konklusion och reflektion kring entreprenörens diskursiva strategier  
Ovan har jag försökt mig på en analyserande diskussion där jag pekat på olika diskursiva 
strategier som används av entreprenörer. Jag skulle vilja sammanfatta dessa strategier i två 
kategorier med olika syften: försvara och förklara samt flexibelt växelspel. 

Försvara och förklara är allt som entreprenörer måste göra för att kunna legitimera sig 
själva samt bibehålla och utveckla sitt entreprenörskap i det sammanhang, med de diskursiva 
hinder och möjligheter, som de verkar inom. Man skulle också kunna tolka det som strategier 
som förhåller sig till de yttre förutsättningarna. Dessa förutsättningar kommer av spänningarna 
mellan den dominerande diskursen och motdiskursen, men beror också på den mytiska och 
ouppnåeliga bilden av den ”verkliga” entreprenören. Där ingår strategier som att framhäva 
entreprenörens positiva position, balansera tolkningsrepertoarerna och anta eller motstå 
positionen som entreprenör beroende på kontext, försök att omformulera positioner genom 
anlitande av olika tolkningsrepertoarer, konstruera entreprenörskapet som en saga samt att 
framhäva tillräknelighet. 

                                                
20 Se exempelvis Zahra och Neubaums (1998) studie som redogjordes för i avsnittet för forskningsbakgrund. 
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De strategier som jag sorterar in under flexibelt växelspel tolkar jag som det som konstruerar 
själva entreprenörskapet. Detta kan också ses som de strategier som förhåller sig till de inre 
förutsättningarna, det man gör för sig själv, exempelvis delar av en identitetskonstruktion. Där 
ingår all verbal balansering mellan krav och rättigheter, hinder och möjligheter. Att inte 
involvera sig i någon form av flexibelt växelspel, menar jag, är ett tecken på att entreprenör-
skap saknas.  

Man kan argumentera att det inte går att skilja strategierna åt på det sätt som jag gör nu 
och det håller jag delvis med om. Det ena förutsätter på något sätt det andra. Att balansera sina 
positioner kan exempelvis vara att förklara sin person och att konstruera sitt entreprenörskap 
som en saga kan vara ett flexibelt växelspel. Jag tror att de flesta strategierna jag ovan definierat 
kan användas i båda syftena, men för att göra det tydlig hur entreprenören gör (genom att 
försvara och förklara) sitt entreprenörskap (det flexibla växelspelet) så väljer jag att dela på 
dem på detta sätt. Detta kommer nu att ligga till grund för vidare diskussion i förhållande till 
forskningsbakgrund, teori och metod samt möjliga öppningar för vidare forskning. 
 
Resultatets relevans i förhållande till forskningsbakgrunden 
Här avser jag diskutera mina resultat i förhållande till konstruktionerna av entreprenörer och 
entreprenörskap i forskningens mikro-, makro- och mesoperspektiv, jag går sedan in på 
begreppsproblematiken och dess påverkan på denna studie. 
 
Mikroperspektivet 
Mikroperspektivets tendens att tillskriva vissa människor vissa egenskaper som andra inte har 
tillgång till får konsekvenser både för entreprenörer, företagare och entreprenöriella människor. 
Inom mikroperspektivet ifrågasätter man inte denna konstruktion och medverkar därmed till att 
producera mytbilder av entreprenören. Detta gör det svårare och svårare för människor att både 
identifiera sig själva och andra som entreprenörer samt att tolka händelser som entreprenörskap 
(ex. Berglund 2007:120f). Entreprenören blir i detta perspektiv närmast en övermänniska med 
alla sina positivt laddade egenskaper. Ett flertal jämförande studier av beskrivande ord när det 
gäller entreprenörskap visar på detta (se exempelvis Berglund 2007:86; Holmqvist & Sundin 
2002:39). Ahl (2002) ser hur man tydligt i språket konstruerar entreprenörskap som något 
positivt; entreprenören är stark i jämförelse mot svag, aktiv i jämförelse med passiv och ledare i 
jämförelse med efterföljare, ett motsatsförhållande som är precis likt det mellan maskulin och 
feminin (Ahl 2002:48ff). Entreprenören konstrueras på det sättet som en extraordinär man, en 
hjälte! Detta vill jag koppla till flera av respondenternas motvilja att anta positionen som 
entreprenör. De hade svårt att placera sig själva i en position som blivit så mystifierad och 
glorifierad. Istället valde de att anta en position som gav dem tillgång till entreprenöriella 
egenskaper utan att behöva anta positionen som entreprenör. Det fanns också en tydlig 
försiktighet hos de kvinnor som hade barn att framhäva sitt entreprenörskap. Positionen som 
entreprenör och positionen som mamma är inte helt kompatibla ens i vår förhållandevis 
jämställda kultur. Exempelvis menade en av respondenterna att hon, under flera års tid, hade 
lagt entreprenörskapet på hyllan till förmån för mammarollen. När vi samtalade vidare berättade 
hon dock att hon under dessa år ändå ägt och drivit flera verksamheter.  
 
Makroperspektivet 
Även om makroperspektivet och mikroperspektivet på inget sätt står i ett motsatsförhållande 
till varandra, utan snarare förutsätter varandra som två sidor av samma mynt så kommer inte 
makroperspektivet här upp till ytan på samma sätt som mikroperspektivet. Makroperspektivet 
anses vara mer dynamiskt eftersom det tittar på processen, vad entreprenören faktiskt gör 
under de sociala och föränderliga förutsättningar som finns, istället för att titta på individen 
och dess egenskaper (Thornton 1999). Men de samhälleliga förutsättningar man talar om syns 
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tydligast som begränsningar och krav i studiens resultat. Framförallt kan man se tecken på de 
motstridiga diskurser som Perren och Jennings (2005) tar upp. Dels känner respondenterna att 
de har ett ansvar för sitt samhälle, ibland ett nästan tvingande åtagande (se exempelvis 
positionen världsförbättraren). Samtidigt uttrycker de ett omväxlande missnöje - med 
uteblivet stöd och hjälp och nöjdhet – med bidrag och stödprogram för företagare. Man kan 
anta att det är spänningen mellan den dominerande diskursen och motdiskursen som kommer 
upp till ytan som ideologiska dilemman. Positionen som entreprenör verkar också kunna 
upplevas som bindande då det föreligger så många föreställningar om vad en entreprenör ska 
vara och åstadkomma. Om man inte kan leva upp till bilden av den ekonomiskt och 
företagsmässigt framgångsrika entreprenören som bidrar till samhället så backar man från 
positionen som entreprenör oavsett vad man själv anser att entreprenörskap är för något.  
 
Mesoperspektivet 
Det finns en tydlig länk mellan hur entreprenörer berättar om sitt liv och hur de driver sina 
verksamheter (Johansson 2004). De respondenter som skapat beskrivande framgångssagor av 
sitt entreprenörskap var också de som såg med störst tillförsikt på framtiden, de hade stora 
planer och såg få hinder. De konstruerar en identitet som omsluter mikroperspektivets 
konstruktion av entreprenören, de har gynnats av och antagit makroperspektivets förut-
sättningar och begränsningar för entreprenörskap och genom mesoperspektivets raster kan 
man se dem som framgångsrika ”story-tellers”. De kan legitimera sin person och sin 
verksamhet verbalt på ett skickligt sätt. Men även de som inte antar positionen som 
entreprenör på samma sätt hade entreprenöriella historier att berätta. Framför allt fångades jag 
hur respondenterna gav uttryck för det gränsöverskridande som man talar om i meso-
perspektivet. Det flexibla växelspel som jag identifierat som entreprenörskap kopplar jag till 
detta gränsöverskridande som man talar om i mesoperspektivet. Respondenternas verbala 
uttryck för drivkraft upplevs engagerande och motiverande vilket man inom mesoperspektivet 
också menar är ett av entreprenörens kännetecken. Att det interaktiva förhandlandet av 
identiteten som entreprenör ändå gett upphov till att hälften av respondenterna inte antagit 
positionen fullt ut ser jag som ännu ett tecken på att positionen entreprenör blivit ouppnåelig 
och omöjligt för många entreprenöriella individer att förhandla om. 
 
Begreppsproblematiken 
Men vad är då en entreprenör och vad är entreprenörskap? Det man slås av när man söker och 
läser tidigare studier på ämnet är att, trots att entreprenörskapsforskningen inte kan räknas 
som speciellt ny så har man ännu inte enats om någon definition av fenomenet.21 Ibland 
handlar det om ekonomisk tillväxt och innovationskraft och ibland handlar det om kreativitet 
och möjlighetsskapande. Det man kan se är dock att entreprenörskap och företagande ofta 
behandlas som samma fenomen. I alla artiklar som ingår som forskningsbakgrund i denna 
studie så innebär entreprenörskap någon slags företagande (vilket också Berglund, efter sin 
större artikelsökning, kan konstatera 2007:111). 

Begreppsproblematiken skapar också spänningar hos entreprenörerna. Det räcker inte att 
de själva bestämmer sig för om de är entreprenör eller ej, de måste alltid balansera på gränsen 
mellan olika positioner och olika tolkningsrepertoarer beroende på hur entreprenören och 
entreprenörskap definieras i sammanhanget. Om man arbetar som läkare så är det aldrig någon 
som ifrågasätter ens titel. Som entreprenör så är positionen beroende av rådande diskurs och 
tolkningsrepertoar. Det finns ingen definierande utbildning, ingen titel, inget skrå och inte heller 
någon bransch. Entreprenörskapet saknar tydliga ramar, men är fullt av implicita begränsningar. 

                                                
21 Joseph Schumpeter som av många anses som entreprenörskapsforskningen ”fader” kom exempelvis ut med 
The Theory of Economic Development där han definierar entreprenören redan 1934. 
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Också för forskningen är bristen på tydligt definierade begrepp problematisk. Otaliga gånger 
har jag brottats med definitionerna för att bli tydlig och hålla mig till ämnet. Min egen 
tolkning av hur den tidigare forskningen behandlat begreppen är att man trots allt är 
någorlunda överens om att entreprenörskap kan vara annat än eget företagande men att 
entreprenören som individ alltid representeras av en företagare. Då entreprenörskap som 
verksamhet är så tätt knutet till den individ som utför det, den magiska entreprenören, så blir 
detta till en kritisk punkt som verkar svår att ta sig förbi. 
 
Att vara eller verka – paralleller till ledarskapsforskningen 
Det synes mig som att entreprenörskapsforskningen i mångt och mycket går i samma spår som 
ledarskapsforskningen. Också här var det dominerande perspektivet till en början fokuserat 
kring individers egenskaper. Men också här har perspektiven breddats och fokus förflyttats till 
omgivande förutsättningar och till ledarskapets relationella karaktär snarare än ledaren själv 
(Alvesson & Sveningsson 2007:304ff; Wolvén 2000:254ff). Man har också brottats med 
otydlighet i begreppsdefinitionerna. Vad är en ledare?, Är en ledare och en chef samma sak?, 
Vad är ledarskap?, Kan man vara ledare utan att vara utsedd till det? och så vidare. Idag finns 
många definitioner på ledarskap och de allra flesta är både breda, svepande och på det sättet 
intetsägande, precis som definitionerna på entreprenörskap (Alvesson & Sveningsson 
2007:310). Alvesson och Sveningsson diskuterar problematiken kring hur betydelsen av ledaren 
och ledarskapet glorifierats och förstorats. De menar att ”Ett intressant förhållande med denna 
romantiserade syn på betydelsen av ledarskap är att även om den verkar tämligen frikopplad 
från vad chefer mest ägnar sig åt i praktiken, har den desto större betydelse för hur chefer 
uppfattar sig själva, det vill säga deras identitetsarbete” (Alvesson & Sveningsson 2003a i 
Alvesson och Sveningsson 2007:311). Jag undrar om inte detta fenomen är precis detsamma 
som i fallet med entreprenörer och entreprenörskap. De hjälteporträtt som under lång tid 
tecknats av stora ledare handlar idag till stor del om entreprenörer (se ex Berglund 2007). Det 
får konsekvenser för entreprenörens identitetskonstruktion och skapar osynliga hinder och 
möjligheter för individer att ta sig an entreprenörens identitet. 

Det intressanta med den här parallellen är inte att forskningsfälten liknar varandra utan att 
man inom ledarskapsforskningen, enligt mig, kommit längre och hittat nya infallsvinklar. 
Ledarskap definieras allt oftare som en social handling och konkreta aktiviteter, ledarskap som 
en process där någon utövar ett starkt inflytande över andra och den gemensamma verklighets-
uppfattningen (Smircich & Morgan i Alvesson & Sveningsson 2007:325). Det innebär att vem 
som helst kan utöva ledarskap, den som är den drivande kraften bakom ett ställningstagande är 
den som kan sägas utövat ledarskap. Ledarskap uppstår när andra låter sig ledas (Alvesson & 
Sveningsson 2007:325; Wolvén 2000:252). Det har fått konsekvensen att mytbilderna av 
ledarna tonats ner och man kan verka som chef eller ledare utan att identifiera hela sin person 
med sitt yrke. Det är beteendet som definieras inte individen (Wolvén 2000:253). Man skulle 
kunna dra slutsatsen att ledarens category entitlements förändrats. En person som arbetar som 
chef ställs därmed inte inför samma outtalade krav på sin person i vardagen som en entreprenör. 
Det är naturligtvis inte så enkelt som det kan låta. Chefskap och ledarskap har självklart sin 
problematik. Men jag funderar på om det kan ligga något i ledarskapsforskningens utveckling 
som kan vara till nytta för entreprenörskapsforskningen. Kanske vore det bra, om man utgår 
från att det är av godo att fler blir entreprenörer, om man kunde verka som entreprenör i högre 
grad utan att vara entreprenör. Isacson och Silvén menar att det går att se en förskjutning från 
yrket till arbetsuppgiften i 2000-talets arbetsliv. Människor får ett mer flexibelt förhållande till 
sina arbeten och yrkestillhörigheter, man jobbar som lärare istället för att vara det. Detta får 
konsekvenser för individens identitetskonstruktion, man ”hänger inte upp” identiteten på yrket i 
samma utsträckning (Isacson & Silvén 2002:157). Borde man kanske kunna jobba som 
entreprenör? 
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Tänk om man kunde definiera beteendet snarare än individen även inom entreprenörskap.  
Kunde man då förändra entreprenörens speaking rights och category entitlements? Kanske 
skulle entreprenöriella människor känna sig mer bekväma med identitetskonstruktionen som 
entreprenörer, kanske skulle de inte vara på sin vakt för att ständigt försvara och förklara sig 
själva och sin verksamhet, kanske skulle tendensen att begränsa sig själv genom att förneka 
sina drivkrafters vidd försvagas, kanske skulle fler ta sig an entreprenörskapets utmaningar?  
 
De teoretiska och metodologiska förutsättningarna 
Den kritik som ofta riktas mot studier som använder den här typen av teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter brukar handla om dess påstådda ovetenskaplighet: Hur kan 
man som forskare ställa sig utanför den diskurs man ingår i, hur kan man undvika att hamna 
på villospår, hur vet man att resultatet är relevant och inte bara en individs egen tolkning?  

Jag har funnit det både roligt och svårt att arbeta med de teorier och metodologiska val jag 
gjort. Svårt för att jag är otränad i att se världen ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv men 
också för att jag behövde hitta sätt att hantera osäkerheten som hemsökte mig. Att våga lita på 
den egna förmågan och stå för det är kanske en nybörjares stora dilemma. Samtidigt känner jag 
en trygghet i att den osäkerheten har gjort mig öppen för olika alternativ. Att använda sig själv 
som analysredskap är en balansgång. Kommunikation är en interaktion som är lika beroende av 
vad den ena parten säger som vad den andra hör. Hur något sägs kan vara viktigare än vad som 
sägs (Willig 2001:93). Att analysera intervjuer är därmed att använda sig själv som tolknings-
kanal och det är vanskligt att inte låta sina förutfattade meningar och förväntningar färga 
resultatet. I denna studie analyserar jag intervjumaterialet specifikt i två led, först i analys och 
resultatdelen och sedan genom en analyserande diskussion. Det känns nödvändigt att göra så 
just på grund av min egen roll som analyskanal (Willig 2001:97). Min förhoppning är att detta 
ger ett tydligare bidrag till studiens syfte men också ger utrymme för egna reflektioner. 

Specifika svårigheter i arbetet med diskurspsykologi är de skarpa avgränsningarna. Jag 
upplever att tolkningsrepertoarer och subjektspositioner ofta är mycket mer ”luddiga i kanten” 
än vad den skarpa avgränsning som det innebär när man benämner dem med olika begrepp. Det 
är exempelvis svårt att bestämma om motstånd mot en viss position innebär antagandet av en 
annan position eller ryms inom sfären för den förhandlade. Eller att sätta en gräns för när en 
tolkningsrepertoar övergår till en annan. Att sedan begreppsliggöra repertoarer och positioner 
ger sken av ett sådan precist innehåll att man riskerar att gå miste om nyanser och skiftningar. 
Ett exempel är positionen den drivkraftiga som fick byta namn till ”eldsjälen” och sedan byta 
tillbaka igen eftersom dessa begrepp signalerar olika saker för mig. Begreppens betydelse 
varierar från person till person, vilket är en kritisk punkt inom diskurspsykologin. Min kritik 
mot metoden är dock främst dess antagande att man kan beskriva repertoarerna och positionerna 
fristående från diskurserna. I denna studie blev det oerhört tydligt att hur de behandlas är 
beroende av diskursordningen. 

Den komplexitet som ryms i ett samtal är i det närmaste omöjlig att beskriva. Att skriva en 
tydlig rapport är därför också problematiskt inom diskurspsykologin. Att på ett enkelt och 
tydligt sätt visa hur tolkningsrepertoarer förändras i olika kontexter och hur positioner 
förhandlas i förhållande till olika repertoarer utan att hoppa fram och tillbaka och mellan olika 
nivåer har varit en stor utmaning. Jag hoppas att jag lyckats göra det greppbart. 

 
Reflexivitet, relativism och konstruktionen av forskningen 
Teoretiker inom socialkonstruktionism poängterar vikten av reflexivitet (ex. Wetherell et al. 2001; 
Winter Jørgensen & Phillips 2000; Burr 2003). Jag kommer därför att här kort redogöra för hur 
jag tänker kring det. Becker förespråkar personlig erfarenhet av det man vill undersöka eftersom 
han menar att man annars varken vet var man ska leta efter intressant material eller vad som inte 
behöver undersökas närmare (1998:16). Min personliga erfarenhet av ämnet entreprenörskap 
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innefattar bland annat att jag är egen företagare och har arbetat med att stimulera entreprenörskap 
(och därmed fått ta del av både forskning och diskussioner på olika arenor). Förförståelsen har 
hjälpt mig att komma framåt men kan givetvis också ha varit ett hinder för att se nya aspekter. 
Även om jag försökt att sätta parantes om min person så kommer de antaganden jag gjort, de 
frågor jag ställt och de respondenter jag valt att spegla min egen konstruktion av verkligheten. Hur 
denna studie hade sett ut om min förförståelse och kontext varit en annan kan vi inte veta något 
om. Studien visar på en möjlig sanning bland andra, ännu en konstruktion av entreprenörskap och 
entreprenören. Men, den är för den skull inte poänglös utan innebär samtidigt ännu ett perspektiv 
på fenomenet som kan bidra till en större förståelse (Winter Jørgensen & Phillips 2000:111f). Att 
bara se på ett hus från framsidan säger väldigt lite om husets fulla potential.  

I de intervjuer jag gjort är jag också medproducent av de diskurser som jag analyserar. Det 
blir därför extra viktigt att arbeta för att resultaten ska komma från materialet och inte från mig 
som person. Min hållning har varit medveten reflexiv och jag har haft ambitionen att ställa mig 
kritisk även till egna antaganden (Burr 2003:156f).  

Jag är medveten om att man kan ha synpunkter på urvalet av respondenter. Det vanligaste 
sättet utifrån diskurspsykologiskt perspektiv skulle antagligen ha varit att välja respondenter 
som själva kallar sig för entreprenörer. Men då studiens syfte är att skapa ökad förståelse för, 
och därmed bättre möjligheter att arbeta med att stimulera, entreprenöriella förhållningssätt så 
var det viktigt för mig att hitta entreprenöriella personer i olika sammanhang snarare än de som 
passar in i den traditionella bilden av vad entreprenörskap är. Därmed inte sagt att de som 
passar in där inte är entreprenöriella utan att jag sökte det entreprenöriella förhållningssättet i 
vidare mening. 
 
Förslag på utökad forskning  
Utökad forskning inom mesoperspektivet efterfrågas.22 Om entreprenörskap inte bara är frukten 
av inneboende egenskaper hos extraordinära människor och inte heller bara det ekonomiska 
maskineriets tillgängliga möjligheter utan något som liknar en förhandlad position med 
överenskomna handlingar där människor och samhälle i interaktion skapar/nyttjar möjligheter 
och skapar/hanterar hinder. Hur ska man då få förståelse för hur och när det sker? Intressant 
vore att titta på entreprenörskap på olika arenor, gärna där företagandet inte är i fokus. Om 
definitionen av entreprenörskap baseras på det sociala handlandet så kan forskning kring 
entreprenörskap också handla om de entreprenöriella barnen, om eldsjälarna och förenings-
människorna, om projektnomaderna och alla de engagerade som inte är företagare och som inte 
är bekväma i begreppet entreprenör. Möjligen kan man då komma närmare ett svar, inte på vem 
som är entreprenör, utan på hur man blir entreprenöriell, vilket jag ser som den största 
utmaningen inför framtiden. Förutom att man menar att det för Sveriges del finns behov av fler 
företagare så finns det också behov av människor som är anställningsbara i framtidens 
arbetsliv23 och organisationer som överlever en global konkurrens (Wolvén 2000:216f).24 
Människor som skapar mervärden genom att använda och ta vara på sina drivkrafter är därmed 
intressanta ur både humanistiska och ekonomiska perspektiv.  
 
 
 

                                                
22 Berglund ser hur man efterlyser perspektiv som kan ge förståelse för vad som händer i entreprenöriella 
processer (2007:122). Thornton föreslår integrativ forskning som ser både individen, organisationen och 
samhällets påverkansfaktorer på entreprenörskapet (1999:33ff). Bruyat och Julien föreslår att forskning kring 
entreprenörskap bör studeras som en interaktiv process mellan individ och skapande av mervärde (2000:168). 
23 Se ex. Ann-Katrin Bäcklunds diskussion om Social kompetens – en ny konkurrensparameter? (2002) och 
Helms Jorgenssens om samspel mellan utbildning och (2006). 
24 Se ex, Ellström (2002) och Ekman (2004) om framtida lärande och kompetens hos individ och organisation. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till denna studie är den massiva samhällssatsning som görs för att stimulera 
entreprenörskap och skapa fler företagare. Forskningsfältet visar dock på en problematik som 
härleds ur otydligt definierade begrepp vilket skapar förvirring och missförstånd om vad 
entreprenörer och entreprenörskap egentligen innebär. Den dominerande tendensen att 
fokusera på den enskilda entreprenören som en individ med specifika talanger och kvaliteter 
får numera konkurrens och idag efterfrågas forskning som belyser interaktionen mellan aktör 
och struktur. Syftet med studien är att belysa hur entreprenöriella individer konstruerar sin 
verklighetsbild samt öka förståelsen för hur diskurser och maktstrukturer i samhället ger 
människor olika möjligheter att utöva och utveckla entreprenörskap och därmed skapa 
möjligheter i arbetet att stimulera till entreprenöriella förhållningssätt. På grund av detta så 
valdes respondenter ut i enlighet med studiens stipulativa definition av entreprenörskap som 
social handling och inte i enlighet med traditionella bilder av entreprenörer. Undersökningen 
består av en diskurspsykologisk analys av narrativ och kvalitativa intervjuer med respondenter 
i olika kontexter. Resultatet visar på en komplex konstruktion av vekligheten som rymmer 
alla de olika definitionerna av entreprenörer och entreprenörskap och som hanteras genom en 
känslighet för kontexter. Hur detta görs diskursivt utvecklas i en analyserande diskussion av 
diskursiva strategier. Dessa sammanfattas i två kategorier: försvara och förklara med syftet 
att göra entreprenörskapet i en samhällelig kontext, medan den andra kategorin flexibelt 
växelspel är del av individens egen konstruktion av själva entreprenörskapet. I en avslutande 
diskussion förs ett resonemang om ifall nya konstruktioner av entreprenören å ena sidan och 
entreprenörskap å andra sidan skulle kunna underlätta för människor att använda och utveckla 
drivkrafter och entreprenöriella förmågor. 
 
Nyckelord: entreprenörskap, entreprenör, drivkraft, företagsamhet, diskurs, diskurspsykologi, 
socialkonstruktionism, diskursiv strategi, identitet 
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Bilaga 1 – Respondentbeskrivning 
 
 
Mälardalen 
 
Respondent 1 – Kvinna, 50+, familj med vuxna barn. Driver mindre företag inom sjukvård 
och hälsa, tillsammans med sin man sedan många år tillbaka. Avslutar precis ett projekt i 
landsbygdsutveckling med bidrag från bland annat kommunen. Har startat och drivit minst tre 
ytterligare företag och ett stort antal projekt inom olika branscher, både varor och tjänster, 
tidigare. Har varit mycket aktiv inom politiken. Verkar lokalt och regionalt. 
 
Respondent 2 – Kvinna, ca 30, singel, inga barn. Har startat och driver för tillfället ett antal 
företag inom skilda branscher, både varor och tjänster exempelvis hälsa, design, utbildning 
och event. Har flera anställda. Engagerad i uppdrag från ett flertal arbetsgivare. Har fått stort 
medialt utrymme. Verkar regionalt, nationellt och globalt. 
 
Respondent 3 – Man, 40+, familj med barn. Konstnär och företagare. Har startat och driver 
flertalet företag, med både varor och tjänster, med flera anställda och partners. Engagerad i 
många projekt. Har fått stort medialt utrymme och betraktas som en innovativ och lite ”galen” 
profil. Verkar regionalt, nationellt och globalt. 
 
 
Västernorrland 
 
Respondent 1 – Kvinna, ca 50, familj med barn. Har startat och driver företag inom ovanlig 
bransch. Soloföretagare som säljer både tjänster och upplevelser. Nästa steg är export till 
USA. Verkar nationellt. 
 
Respondent 2 – Man, ca 60, familj med barn. Är för närvarande delägare i två företag men har 
startat och drivit ett antal tidigare i olika branscher, både varor och tjänster. Har bott och 
verkat som anställd i Asien ett antal åt. Aktiv och engagerad inom politiken. Verkar lokalt och 
regionalt. 
 
Respondent 3 – Man, ca 30, singel, inga barn. Har startat och driver ett flertal företag inom 
exempelvis lantbruk och fastigheter, säljer både varor och tjänster och har ett flertal anställda. 
Engagerad lokalt och har precis startat verksamhet i Östeuropa och fått relativt stort medialt 
utrymme. Har mottagit Rambergs och Anders Walls stipendium för sitt entreprenörskap. 
Verkar lokalt, nationellt och globalt. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
 

 


