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Hur upplevs det sociala stödet från ett nätverk av kvinnliga företagare?

Sofie Gustafsson & Camilla Larsson
  

Tidigare forskningsresultat har visat att nätverkande bland egna
företagare utvecklar så väl den egna personen som personens egna
företag. Dock saknas forskning när det gäller hur stöd kan upplevas
inom nätverk. Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur
socialt stöd från ett nätverk upplevs av kvinnliga företagare.
Deltagarna var 15 kvinnor inom olika branscher mellan åldrarna 26-
6 5 år. Intervjuer transkriberades, meningskoncentrerades och
tematiserades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet
visade att socialt stöd inom ett nätverk upplevs som en gemenskap
vilket innebär både ett personligt stöd samt möjlighet att utveckla
och marknadsföra sitt företag. Att kunna lyfta frågor kring
könsskillnader i företagande samt vikten att använda ett
kompletterande individuellt stöd utanför nätverket. Vidare ses
stöttning som en viktig del inte enbart i uppstarten av företagande,
utan även vid vidare utveckling. Något som är en grund för framtida
forskning.

Keywords: social support, network, self-employment, female
entrepreneurship 

Inledning

Statistik från 2012 visar att kvinnor som har mellan 0-49 anställda driver närmare en fjärdedel
(23 %) av alla företag i Sverige. Av de nystartade företagen startas närmare en tredjedel (32 %)
av kvinnor (Tillväxtverket, 2012) vilket visar på en skillnad mellan könen. Att vara
egenföretagare innebär att bejaka valet av att vara oberoende och självständig vilket även ger
möjlighet till utökad flexibilitet och kontroll över den egna arbetssituationen. Företagaren får en
självvald karriär snarare än att invänta färdiga karriärsteg (Mallon & Cohen, 2001). Detta får stöd
av McKie, Biese & Jyrkinen (2013) som säger att anledningar till att kvinnor väljer att övergå till
egenföretagande är möjligheten att bestämma över den egna tiden, att undvika hinder från motsatt
kön inom organisationer samt en ökad chans att påverka den egna karriären. Fernández -Pérez,
Alonso-Galicia, Rodríquez-Ariza och Fuentes-Fuentes (2014) anser att egenföretagare i uppstart
har nytta av olika former av socialt stöd. House (1981) definierar det sociala stödet som att bry
sig om den andre samt bidra med praktisk hjälp eller information som kan leda till såväl en
individuell utveckling som en utökad förståelse kring hantering av olika situationer. Socialt stöd
ses vardagligt som kärlek, vänskap eller omtanke. Skillnaden från dessa mer alldagliga
benämningar är att definitionen av socialt stöd även tar in förståelsen för reducering av stress och
förbättring av hälsan (House, 1981). Gerich (2013) menar att individer som har ett stort socialt
nätverk vilka stöttar och ger känslan av tillit, löper lägre risk för att drabbas av negativa
hälsoeffekter av exempelvis stress, än individer som saknar eller endast har ett litet socialt
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nätverk. Vidare delas det sociala stödets källor upp som formellt och informellt. Det informella
stödet kommer från familj, vänner och arbetsrelaterade personer. Detta stöd har störst
förebyggande effekt på hälsa samt reducering av stress (House, 1981). I relation till detta stöd kan
personliga nätverk även baseras på tillit, delade värderingar och ömsesidiga uppfattningar menar
Alonso-Galicia et al. (2014) vilket kan jämföras med House (1981) begrepp informellt stöd. Det
formella stödet ges av individer som anlitas för att stötta eller hjälpa (House, 1981). Detta liknar
Alonso-Galicia et al (2014) definition av om de professionella nätverken vilka fokuserar på
utveckling, affärer samt ses som mindre affektiva än de personliga nätverken. Owens, Kirwan,
Lounsbury, Levy och Gibson (2013) hävdar att de olika faktorer som bidrar till egenföretagares
affärsmässiga tillväxt är arbetsbaserade på inre och yttre kontroll, emotionell flexibilitet samt
sociala nätverk. Det finns ett positivt samband där innebörden är att nätverkande bidrar till högre
affärsresultat hos egenföretagare. Högre affärsresultat hos nätverkande som är anställda har
däremot ej visats att det gynnar företaget

Vad är nätverk

Ett nätverk definieras som en uppbyggnad av sociala relationer. Dessa relationer består av länkar
som kan vara både svaga och starka. Starka länkar har individen till familj och vänner, vilket
bidrar till att de starkare länkarna vanligen skapas i mindre grupper. De svagare länkarna är
däremot kopplade till mer ytliga bekanta som inte hör till den egna vänskapskretsen, och som det
inte sker ett umgänge med dagligen. Relationen till de svagare länkarna ses som en större
potential till ny information och ökade arbetsrelaterade möjligheter, detta på grund av att de i sin
tur hör till flera ytterligare nätverk (Granovetter, 1973) Ett nätverk ses som en arena för
kunskapsbyggande och idéutbyte, men också som en arena för att knyta band till andra
människor. Detta gäller såväl mellan enskilda individer som mellan grupper eller organisationer.
Nätverket påverkar både en individs emotionella och kognitiva funktioner att byta både tankar,
funderingar och erfarenheter med andra människor (Dubini & Aldrich, 1991; Melin, 1987). För
företagare kan deltagandet i ett nätverk vara både kostnadseffektivt och tidssparande när det
gäller att hitta nya kontakter (Melin, 1987). Det som skiljer ett nätverkande kopplat till
organisation och företag från mer alldagliga och avslappnade sociala interaktioner med andra
människor är att nätverkande bygger på ett beteende som är mer målinriktat. Fokus i
nätverkandet ligger på att skapa, underhålla och utnyttja relationer till andra medlemmar.
Nätverkandet innebär något stör r e än att bara träffa nya människor för att utöka det egna
personliga nätverket, och för att det ska ge faktiska och värdefulla effekter måste tid investeras i
att lära sig hur de nya kontakterna bäst bör användas (Gibson, Hardy & Buckley, 2013). Nätverk
är uppbyggt av olika delar som på ett eller annat sätt är anknutna till varandra. Delarna innefattas
av de medlemmar som tillsammans bildar ett nätverk. Dessa är antingen länkade till varandra
direkt, genom att exempelvis medlemmarna känner varandra och samarbetar, men det kan också
finnas ett indirekt band, genom att en medlem i ett nätverk känner en annan person, som i sin tur
känner ytterligare en annan medlem och så vidare. På så sätt länkas alla ändå ihop till en enhet
(Casson & Della Giusta, 2007).

När det gäller affärsnätverk så utvecklas dessa genom att medlemmarna delar kunskaper
mellan varandra och har liknande visioner kring företagande. Utveckling sker även när aktiviteter
som gynnar gruppen anordnas för att stärka banden mellan affärsverkets medlemmar, med vikt
vid att stärka tilliten (Miller, Besser & Vigna, 2011). Michael och Yukl (1993) ser det
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affärsmässiga nätverkandet som handlingar vilka används för att skapa relationer med andra
individer som befinner sig både inom och utanför den egna organisationen. Andersson,
Håkansson och Johansson (1994) tillägger i detta att affärsnätverk ses mer som sammanlänkade
relationer än sammanbundna företag. Att skapa dessa nya affärsmässiga relationer kan göras
genom bland annat telefonsamtal och besök hos andra, sociala aktiviteter i form av luncher eller
fester men också genom umgänge före och efter organiserade möten (Michael & Yukl, 1993). I
forskning på nätverkande hos kvinnliga chefer återfinns att några av fördelarna med nätverkande
är att det är utvecklande, stödjande och uppmuntrande för så väl den egna personen som för
företaget (Linehan, 2001). Nätverkandet kan bidra till karriärsklättring för kvinnliga företagare på
olika nivåer (O’Neil, Hopkins & Sullivan, 2011). De individer som är i starten av att driva upp ett
företag och besitter en positiv syn på att de personliga nätverken vid behov kan bidra med de tips,
råd och kunskaper som behövs inom företagande, känner en starkare tro till den egna möjligheten
att bli företagare. Vidare stärks människans tro på den egna förmågan att lyckas när det finns
möjlighet att ta del av framgångar hos individer som liknar den egna personen (Carr & Sequeira,
2007). Nätverkandet är viktigt för småföretagare, då samarbetsmöjligheterna som ges inom ett
nätverk skapar förutsättningar att arbeta fram strategier för att stå emot tryck från konkurrenter
(Fuller-Love, 2009). Linehan och Scullion (2008) menar att nätverkandet är av en betydande roll
för kvinnor som strävar mot en internationell chefsposition. De påpekar även att hinder för
kvinnliga chefers framgång exempelvis är att de blir utestängda från flera manliga nätverk.

Könsskillnader

Möjligheterna till kvinnligt egenföretagande begränsas av de djupt rotade könsroller som finns,
samt den rådande organisationskulturen. Sullivan (1999) menar att specifika mönster och rytmer
som kan återfinnas i en kvinnas liv, gör kvinnor väl lämpat för den flexibla världen som
egenföretagandet innebär. Forskning visar att män och kvinnors nätverksmönster skiljer sig åt.
Nätverkande kvinnor vänder sig till individer av båda könen, medan män är mer benägna att i
större utsträckning nätverka med andra män. Männen anses även ha starkare band sinsemellan.
Forskning visar vidare att kvinnor söker sig till andra kvinnor när de behöver mer personligt stöd
medan de vänder sig till män när de är i behov av mer instrumentellt stöd, exempelvis vid mer
affärsrelaterade skäl (Ibarra, 1992). Detta stöds av Sökjer-Petersen och Thorsell (2008) som
menar att affärskvinnor anser att det är viktigt för dem att ha andra kvinnor i liknande sits att
diskutera med. Forskarna menar vidare att vikten dock läggs vid att just diskutera affärer mer än
att göra faktiska affärer tillsammans. Fischer och Oliker (1983) anser dock att det inte är
könsskillnader i själva nätverken som ligger till grund för detta utan att det snarare bygger på de
olika könens positionsskillnader i samhällsstrukturen. Företagare av båda könen tycker det är av
stort värde att ha personer omkring sig att kunna rådfråga när det behöver, men att det är
betydligt färre kvinnor än män som uppger att de har tillräckligt många kunniga personer att
vända sig till när det gäller affärsrelaterade frågor (Loscocco, Monnant, Moore & Lauber, 2009).
Kendler, Myers och Prescott (2005) menar att kvinnors sociala nätverk är större än männens,
samt att kvinnors negativa reaktioner är starkare än det motsatta könets, när det handlar om lågt
socialt stöd. Könsdifferenser har även noterats i andra sammanhang; kvinnor har som i regel inte
bara ett bättre socialt stöd än män, de använder också sitt stöd i större utsträckning än män när de
konfronteras med svårigheter (Ryden & Stenström, 2008). Forskning visar att kvinnor är mer
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benägna att ge ett emotionellt stöd medan en ekonomisk stöttning ligger närmare till hands för
män som ska ge ett stöd (Antonucci & Akiyama, 1987).

Nätverkande och lärande
                               
Den sociala interaktionen som sker mellan medlemmarna i ett nätverk bidrar till en positiv
kunskapsutveckling hos företagarna genom ett utbyte av erfarenheter, känslor och förmågor. Att få
ta del av hur andra tänker och arbetar i deras företag gynnar den egna företagar-processen
Balestrin, Vargas & Fayard, 2008). Stöd till detta ges av Bergh, Thorgren och Wincent (2011)
som hävdar att det finns goda förutsättningar att ett lärande ska ske inom ett affärsnätverk. Det
påpekas vidare att kunskapsbytet och utvecklingen inom de deltagande företagarna påverkas av
den tillit som råder inom gruppen, då känslan av hur öppen deltagarna vill vara med sina
kunskaper och erfarenheter påverkas av hur väl de känner att de kan lita på övriga medlemmar.
Casson och Della Giusta (2007) menar att tillit skapas mellan medlemmarna i ett nätverk, genom
att individerna accepterar både rättigheter och skyldigheter. Enligt Florén och Tell (2003) sker
lärandet i ett nätverk genom att diskutera nya idéer med andra människor. En viktig process anses
vidare vara kombinationen av att utveckla och sedan följa upp utvecklingen med reflektion.
Tilliten är en starkt bidragande faktor vid kunskapsutveckling hos medlemmarna i nätverket.
Risken finns dock att lärandet kan hindras om medlemmarna når den punkten att de känner
varandra för väl, så att utvecklingen avstannar (Florén & Tell, 2004).

Socialt stöd

Det sociala stödet har flertalet olika definitioner. Cobb (1976) anser att det sociala stödet innebär
minst en av följande upplevelser: att antingen känna sig omhändertagen och älskad, att känna sig
uppskattad och värdefull, eller känna tillhörighet till ett nätverk där det sker kommunikation och
ömsesidiga åtaganden. Det sociala stödet ses ur en annan synvinkel som tillgångar i form av
potentiellt användbar information eller materiella ting, som kan fås av andra individer. Genom att
se det sociala stödet som just tillgångar eller resurser ges begreppet möjligheten att innebära så väl
en positiv som negativ effekt på den mänskliga hälsan (Cohen & Syme, 1985). En ytterligare
beskrivning av det sociala stödet är de olika tillgångar en person har från sina sociala relationer.
Dessa tillgångar hjälper personen bland annat att hantera olika svårigheter och frågor genom livet
(Lin, Ensel, Simeone, & Kuo, 1979). Denna definition kritiseras dock av House (1981) då han
menar att den operationella mätmetod som används varit oklar om den verkligen mätt socialt stöd
eller andra dimensioner såsom exempelvis personlighet. House (1981) menar istället att det
sociala stödet delas upp i fyra olika former av stöd. De benämns som:
 
1. Emotionellt stöd – innebär att bry sig om och känna omtanke för en annan människa. Detta stöd
är inkluderat på ett eller annat sätt i de andra olika formerna av socialt stöd. När individer tänker
att en person är stöttande, tänker de oftast på denna form av emotionell stöttning. Detta kan
uppfattas genom att en annan person visar empati.
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2. Instrumentellt stöd – innefattar faktumet att bidra med praktisk hjälp som direkt hjälper den
andre. Denna form av stöd är det som har störst avstånd till det emotionella stödet. Stödet
uppenbaras genom att exempelvis hjälpa den andre att utföra personens arbete.

3. Informativt stöd – bidrar med information vilket kan hjälpa den andres möjlighet av hantering
kring olika situationer. Denna information skiljer sig från det instrumentella stödet då det inte
handlar om att hjälpa den andre, utan istället bidra med information så denne kan hjälpa sig själv.
Ett exempel på detta är om en person visar någon hur man söker jobb.

4. Värderande stöd – Denna form av stöd påminner om det informativa stödet då det handlar om
att enbart ge information. Värderande stöd är viktigt för själv-utvärdering vilket betyder att andra
människor är källan till information som individer använder när de utvärderar sig själva. Denna
information kan både vara implicit och explicit värderande. Ett exempel på detta kan vara en
handledare som talar om att en person gör ett bra eller dåligt arbete.

Det instrumentella och informativa stödet beskrivs även (Cohen & Wills, 1985). Det förstnämnda
förklaras likt House (1981), att en person kan bistå med ekonomiska hjälpmedel, materiella
resurser eller utförandet av tjänster. Denna form av stöd menar dock Cohen och Wills (1985), kan
reducera stress genom att de instrumentella problemen blir lösta, förutsatt att mottagaren får tid
över till avkoppling och nöjen. Det sistnämnda stödet hjälper en individ att förstå, definiera och
hantera olika former av problem. Stödet kan reducera stress genom att uppfylla ett behov av
anknytning och kontakt med andra då personen i fråga distraheras från sin oro samtidigt som
fokus hamnar på de positiva. Ytterligare forskning stödjer att socialt stöd kan minska nivån av
stressorer och direkt främja en god hälsa (Cohen & Wills, 1985; House, 1981). Människors
sociala relationer till partners, vänner och kollegor spelar stor roll för upplevelsen av mängden
stress och allmänt välbefinnande (House, 1981). Detta visas genom att individer som upplever ett
stort socialt stöd inte påverkas lika mycket av stressfaktorer som de individer som har
upplevelsen av ett lägre socialt stöd (Chay, 1993).

När det sociala stödet relateras till människans välbefinnande används två modeller för att
beskriva på vilket sätt socialt stöd bidrar till bättre mänsklig hälsa. Den första modellen benämns
som huvudeffekt och menar att det sociala stödet hjälper individen till ett bättre välbefinnande
och exempelvis lägre stress även om individen inte möter ett utpekat motstånd i form av stress,
negativa omständigheter och dylikt i livet. Huvudeffekten säger alltså att hur mycket socialt stöd
en individ är i behov av avgörs inte enbart av nivån av stress, utan genom samspelet mellan stress
och hälsa. Den andra modellen benämns som bufferteffekt och innebär däremot att det sociala
stödet främst har betydelse för individen när denne möter ett motstånd. Stödet har då byggt upp
en buffert som skyddar mot stressens negativa inverkan på individens hälsotillstånd när personen
stöter på någon form av problem. Modellerna ses vanligen som hypoteser som konkurrerar mot
varandra, men forskning visar att båda modellerna tillsammans är lika relevanta och snarare
interagerar med varandra med avseende på socialt stöd och hälsa (Cohen & Wills, 1985). Socialt
stöd ger olika effekter beroende på vem det ges av (Kim, Longest & Aldrich, 2013). Kommer
stödet från familjemedlemmar är det mer betydelsefullt när det ges i form av ett instrumentellt stöd
snarare än när det ges som ett informativt stöd. Det informativa stödet får ett högre värde när det
kommer från vänner eller kollegor i form av lämpliga tips och råd. Risken för att ge upp en plan på
att starta företag minskade när blivande företagsägare fick just informativt stöd från människor de
var obesläktade med och mer personlig instrumentell hjälp från familj. Om socialt stöd från
familjen saknas kan detta enligt Van Woerden, Poortinga, Bronstering, Garrib och Hegazi (2011)
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ersättas av relationer till vänner eller kollegor. När det gäller självuppfattad hälsa är det dock
outforskat om olika sociala nätverk förstärker, ersätter eller kompletterar varandra.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur ett nätverk för kvinnliga företagare har
bidragit till ett stöd i medlemmarnas företagande. Den specifika frågeställningen var “hur upplevs
socialt stöd från ett nätverk för kvinnliga företagare?”

Metod
                                                                                                             
Då studiens syfte var att skapa en förståelse av en annan individs personliga upplevelse kring ett
område, så var den kvalitativa forskningsansatsen mest lämplig. Genom denna metod menar
Kvale (1997) att det genom intervjuer skapas en förståelse ur den andres perspektiv när denne ges
möjlighet att i samtalet förmedla en bild av den egna livsvärlden genom reflektioner,
kunskapsyttrande och synpunkter. Den kvalitativa metoden är vidare passande för studier av
individers sociala processer och mönster (Langemar, 2008).              

Deltagare

Kriteriet för deltagandet i studien var att personen var, eller tidigare hade varit aktiv medlem i det
specifika nätverk för kvinnliga företagare som vi valt att studera. Nätverket och deltagande
individer befann sig i mellersta Sverige. Deltagarna bestod av sexton kvinnor i åldrarna 26 till 65
år (M=47,3, SD=2,2). Fjorton av deltagarna arbetade som egenföretagare och två av deltagarna
var medlemmar i nätverket som representanter för det företag de var anställda hos. Berörda
branscher var bland annat ekonomi, marknadsföring, formgivning samt personlig utveckling.
Ingen kompensation utgick för deltagandet. Av de sexton utförda intervjuerna blev det ett bortfall
då inspelningen inte fungerade. Den bortfallna intervjun genomfördes på telefon varav detta inte
upptäcktes förrän vid transkriberingen.

Material

Intervjuerna baserades på en intervjuguide med tre områden med sammanlagt 24
semistrukturerade frågor. Det första området handlade om deltagarnas företagsbakgrund, den
andra området handlade om hur deltagarna upplevde det sociala stödet i nätverket. Det sista
området handlade om deltagarna haft ytterligare stöd utöver det specifika nätverket.
Intervjuguiden formades av författarnas reflektioner när det gällde vilken typ av frågor som
skulle kunna ringa in den valda frågeställningen. Frågorna i intervjuguiden var öppna och
neutrala för att inte leda deltagarna på något vis. Inledningsvis öppnades intervjun med frågor
relaterade till deltagarens företag med frågor som exempelvis “Berätta om företaget du driver”
och “När startades det?” . Därefter fokuserades frågorna på att fånga upplevelsen av att vara med
i det specifika nätverket med exempelvis frågor som “Hur kommer det sig att du är med i det här
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nätverket? “, “På vilka sätt stöttar ni varandra inom nätverket” samt “Under vilken/vilka perioder
då nätverket varit mer betydelsefullt?”. I sista delen av intervjun skildrades stöd av annan karaktär
för företagandet genom bland andra frågorna “Hur såg ditt stöd ut innan du blev medlem i
nätverket?” och “Om du ser fem år framåt i tiden, hur tror du att nätverket ytterligare har bidragit
till utveckling för dig och ditt företag? ”. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för
att göra databearbetningen hanterbar. Ingen provintervju genomfördes.

Procedur

I första hand kontaktades ordförande för det specifika nätverket via telefon för godkännande av
att kontakta utvalda medlemmar. Därefter kontaktades deltagarna per telefon med en förfrågan
om att delta i studien. Vid samtalen gavs information om studiens syfte och information om
intervjuns längd. Efter att deltagarna visat sitt intresse bokades en intervju. Missivbrev sändes
sedan ut med information om att det var frivilligt att delta, att intervjun kunde avbrytas när så
önskades, att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt att informationen enbart skulle
användes till forskningsändamål. Samtliga personer accepterade att delta. Intervjuerna inleddes
med att repetera de etiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002) samt tillfrågades om godkännande av
att spela in. Två av intervjuerna genomfördes via telefon, en intervju via Skype och resterande 13
intervjuer genomfördes på plats. Av de intervjuer som genomfördes på plats var två av dessa
placerade på ett café och de övriga på intervjupersonernas arbetsplatser. Tidsåtgången för
intervjuerna varierade mellan 30-60 minuter. När författarna önskade att respondenterna skulle
utveckla svaren ytterligare ställdes öppna följdfrågor för att underlätta vidare beskrivning. När
intervjun avslutats och inspelningen stängts av tackades respondenterna för sin medverkan.

Databearbetning

Utgångspunkten var en kvalitativ induktiv ansats där slutsatsen drogs med empirin som grund.
Ordagrann transkribering gjordes av samtliga intervjuer. Efter turbyte mellan intervjuaren och
deltagaren byttes rad. Längre pauser över 1 sekund och skratt angavs som (paus) eller (skratt).
Där deltagaren kom in på andra ämnen och börja tala om irrelevanta upplevelser för
forskningsfrågan hoppades dessa stycken över med en kort kommentar om vad personen berättat.
De sammanlagda transkriberingarna bestod av 136 sidor text. Efter detta meningskoncentrerades
samtliga transkriberingar genom att eliminera alla upprepningar, tids och rumsangivelser, namn
samt irrelevanta fakta utifrån syftet. Abstrakta begrepp ersatte de mer konkreta begreppen och
slutligen byttes olika synonyma ord ut mot ett av orden. Exempelvis byttes referaten som
innefattade att lära av varandra, byta erfarenheter och ge tips och råd ut mot kunskapsutbyte.
Efter detta koncentrerades varje intervju ner till att slutligen bestå av en lång lista med 71
abstrakta begrepp. Sedan analyserades listan ytterligare för att finna de centrala huvudområdena
för fenomenet stöd inom nätverk. Intervjuarna försökte under databearbetningen och analysen
beakta de olika etiska aspekterna, såsom hur asymmetrin mellan deltagaren och intervjuarna
påverkat intervjun (Kvale & Brinkman, 2009).

Resultat
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Resultatet visade sex olika huvudområden med avseende på upplevelsen av socialt stöd. Dessa
var marknadsföring, gemenskap, personligt stöd, företagsutveckling, könsskillnader samt annat
stöd. Resultatet är uppdelat under rubriker utefter frågeställningen i form av löpande text och
tabeller med exempel på meningsenheter.

Marknadsföring

Den generella uppfattningen bland deltagarna var att nätverkandet var en viktig länk utåt, för att
marknadsföra sitt eget företag eller företaget de representerade. Nätverket sågs som en kanal för
att nå ut med sin företagsidé och sitt budskap och genom nya kontakter ha möjlighet att utvidga
sitt kundnät. Deltagarna uppgav att det genom nätverkandet fanns en möjlighet att höja företagets
rykte, och genom detta öka möjligheten till goda rekommendationer från övriga medlemmar. Det
ansågs enklare och ärligare att ge en rekommendation om någon som träffats flera gånger, där
man också sett personens kompetens och personlighet. Det fanns dock en uppfattning om att
vissa medlemmar enbart verkade ha som mål att tjäna pengar på de övriga i nätverket, vilket inte
uppskattades. Att vara med i nätverket kunde enligt flera deltagare också ge möjlighet till god
publicitet även på sikt. ”Jag ser ju absolut att nätverket finns som en positiv förstärkning av mitt
budskap, att det sprids vidare, som en marknadsföringskanal”. Detta genom att sprida det egna
budskapet bland nätverkets medlemmar för att dessa i sin tur, längre fram, ska kunna
vidarebefordra budskapet till eventuella kunder. Flera deltagare ansåg vikten av nätverkandet
baserat på faktumet att om man inte syns utåt, är det lika med att inte finnas. Att sakna en arena
att lyfta fram företaget ansågs förödande. Tre av deltagarna ansåg inte att deltagandet i nätverket
spelade någon väsentlig roll när det gällde marknadsföring av företaget. Detta berodde på att
marknadsföringen av företaget inte sågs som någon svårighet, utan sköttes utanför nätverket, att
kundkretsen och kontaktnätet redan var stort eller att individens företagsbransch gjorde det svårt
att marknadsföra sig i just detta specifika nätverk. 

Tabell 1
Tematisering av marknadsföring
______________________________________________________________________________
Meningsenheter Kategorier Teman
______________________________________________________________________________
Få ut mitt budskap och verktyg Förmedla budskap Budskap
Positiv förstärkning av mitt budskap Stärkande budskap

Hålla liv i mitt rykte Rykte Rykte
Hellre affärer med någon du känner Renommé

Nå ut till kunder Nå kunder Publicitet
Är man inte där ute, finns man inte Synas
______________________________________________________________________________

Gemenskap
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Generellt upplevde samtliga, utom tre av deltagarna, en form av gemenskap inom nätverket.
Denna gemenskap kunde i många av intervjuerna med egenföretagarna jämföras med de kollegor
som saknas när man arbetar ensam. ”För man blir ju ganska ensam som egenföretagare. Man
fastnar gärna i egna tankar med marknadsföring och så, så man behöver bolla lite med andra.”
Gemenskapen handlade främst om att få känna en tillhörighet, där möjlighet till ventilering kring
både privatliv och företagandet fanns. Gemenskapen innebar för vissa att ytterligare band knöts
även på en privat nivå. För de personer som var med i nätverket som representant för ett företag,
upplevdes också en gemenskap. Dock skildrades detta mer som en form av socialt umgänge där
det gavs inspiration för dagen. Övergripande var i de flesta fall deltagarna positiva till den
gemenskap som finns inom nätverket och såg detta som en viktig del i företagandet. Dock fanns
åsikter om att det varit bättre tidigare, då det varit mindre grupper och man lättare kunnat knyta
an till varandra. Nätverket sågs som accepterande gentemot företagare från olika branscher samt
nytillkomna medlemmar. Många ansåg nätverksträffarna som trivsamma med en god atmosfär,
öppen för diskussioner. Upplevelser fanns dock relaterat till att träffarna skulle bidra mer om de
inte bara sågs som happenings utan istället som träningstillfällen. Tre av deltagarna uppfattade
atmosfären som mindre öppen, i och med faktumet att övriga medlemmar ofta tydde sig till
särskilda grupperingar istället för att ta kontakt med nya människor. ”För om man är på en
lunchträff ska man ju inte sätta sig bland de man känner å tacka för senast, som dom gör”.

Tabell 2
Tematisering av gemenskap
______________________________________________________________________________
Meningsenheter Kategorier Teman
______________________________________________________________________________

Skapa relationer Relationsskapande Kontaktnät
Träffa folk som är glada och trevliga Mötas

Prata med kollegor man inte har Umgänge Samvaro
Få den sociala biten som också är viktig Socialt

Öppet och genuint Accepterande God atmosfär
En trevlig tillställning Trivsamt

Man känner samhörighet Samhörighet Trygghet
Känna tillhörighet Tillhörighet
______________________________________________________________________________

Personligt stöd

Av studiens 15 deltagare var det 14 av dessa som angav sig upplevt att nätverket bidragit till ett
personligt stöd. Detta visade sig genom att individerna kände sig inspirerade av att höra hur andra
lyckats, och så vis kunde de känna att också de själva skulle kunna nå långt i det egna
företagandet. Det ansågs från många finnas en tillit bland medlemmarna som gjorde det möjligt
att lyfta upp intima frågor och funderingar när det gällde både vardag och företag. De menade att
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det kändes tryggt att kunna känna igen sig i andras motgångar, och genom förståelsen
sinsemellan kunde de också lyfta varandra på rätt sätt. Det poängterades att inte vara rädd för att
ta stöd från andra, eller att se det som ett tecken på svaghet. Istället lyftes nätverkandet fram som
något tidssparande och möjlighetsskapande. Andras peppande och stärkande ord fungerade för
flera av deltagarna också som en push framåt, för att våga ta för sig mer och tro mer på sig själva.
Den deltagare som inte upplevde ett personligt stöd från nätverket menade att det för en kvinnlig
företagare fanns mer att hämta i nätverkandet än mingel och relationsbyggande med övriga
medlemmar, hon ansåg att relevanta utbildningar var av större värde. Majoriteten av deltagarna
var överens om att de kommer fortsätta vara med i nätverket. Detta skildrades genom att
deltagarna kände en lojalitet, att man ville fortsätta stötta varandra och att det fyllde en funktion
som ensamföretagare. Dock var detta beroende av hur det gick för det egna företaget och vilket
utbud som erbjöds.

Tabell 3
Tematisering av personligt stöd
______________________________________________________________________________
Meningsenheter Kategorier Teman
______________________________________________________________________________
Få energi av möten med andra Få energi Kraftkälla
Upplyftande att få ventilera problem Upplyftande

Få den här peppen för att orka med Bli peppad Inspiration
Få den här boosten från andra Bli inspirerad
Känna att det går att driva företag Hoppfullhet

Möta andra som är engagerade i företagande Tillhörighet Tillit
Möjlighet att jämföra erfarenheter i nätverket Förståelse

Känna att som peppar, stöttar och komma ut stärkt Bli starkare Stärkande
Våga ta för sig mera Ökat mod
______________________________________________________________________________

Företagsutveckling

En direkt effekt från nätverkandet som på något vis bidrog till en positiv utveckling som gynnade
det egna företaget eller det representerade företaget återfanns hos 13 av deltagarna. Det
relaterades till att nätverket bidragit till utbyte mellan medlemmar i form av tjänster, kunskaper
och erfarenheter som lett till att företagandet gått framåt. Det fanns dock åsikter att nätverket
skulle gynnas av mer aktiva och drivande medlemmar för att öka utvecklingen av företagarna
ytterligare. Ytterligare åsikter var att inte nätverket i sig bidragit till utveckling av företaget, men
att de behövdes på grund av tjänsteutbytet som sker inom nätverket. Utvecklingen sågs av flera
till större del vara en effekt av stödet från en individuell coach eller mentor. Ett utbyte av allas
individuella resurser sågs som något som alla tjänade på. Utveckling av företagandet
uppenbarades i intervjuerna även genom fortbildning av medlemmarna genom kurser,
föreläsningar och längre workshops. Dock fanns det en uppfattning angående att utbudet av dessa



12

ansågs för brett, men det fanns en förståelse för detta eftersom det är så många branscher
inblandade i nätverket.  Utöver detta lyftes det också fram att nätverket gav information om
nyttiga ekonomiska resurser. En annan fördel som en stor andel av deltagarna ansåg betydelsefull
var möjligheten att använda övriga medlemmars kompetens i det egna företagandet. Deltagarna
menade att det var enklare och tidsbesparande att anlita en annan medlem till exempelvis
bokföring eller juridiska arbetsuppgifter, än att söka efter någon inom dessa branscher på nätet.
De två deltagare vars upplevelser när det gällde företagsutveckling inte överensstämde med
ovanstående, ansåg att informationen som gavs under träffarna inte var tillräckligt fyllig för att
innebära en utveckling för deras företagande. Det belyste också att utvecklingsmöjligheten
hämmades genom att det i perioder uppkom en stagnation i flödet av medlemmar, vilket kunde
leda till att många endast tog kontakt med kända ansikten under träffarna. De deltagare som
tyckte sig få en utveckling genom nätverksdeltagandet beskrev vidare att det viktigaste stödet
från ett nätverk behövdes i uppstarten av det egna företaget eftersom kunskapen då är bristande
inom flera områden. Det underlättar då att ta stöd från andra som gjort samma resa. “Varför ska
man uppfinna hjulet på nytt, alla sitter ju där med facit. Har man liksom all den kunskapen som
finns i nätverket så är det ju fantastiskt!” Hos dessa framkom dock även det centrala i att följa
upp företagets utveckling och fortsätta med nätverkande för att inte stagnera.

Tabell 4 
Tematisering av företagsutveckling
______________________________________________________________________________
Meningsenheter Kategorier Teman
______________________________________________________________________________
Vi har bytt mycket tjänster Tjänstebyte Utbyte
Man gav av egen kunskap och fick av annans Ge och ta
Win-Win situation Gagnar alla
Ta för sig av allas erfarenheter Nyttjande

Köpt och sålt tjänster Göra affärer Affärsrörelse
Så får man kunder å leverantörer Göra affärer

Otroligt bra utveckling och utbildningsmöjligheter Fortbildning Utveckling
Man får bokföringshjälp Hjälpmedel
Kännedom om exempelvis kompetenscheckar Kompetensutveckling
______________________________________________________________________________

Könsskillnader och Annat stöd 

I åtta av intervjuerna lyftes frågan angående könsskillnader upp. Detta följdes då upp och
deltagarnas tankar kring ett homogent nätverk varierade. Två av deltagarna såg det som en
negativ aspekt att nätverket bestod av enbart kvinnor, då utvecklingen av nätverket där av
hämmades och att det blev mer fokus på mingel och samtal med vänner än affärsutveckling. Sex
av deltagarna upplevde att faktumet att det är just ett kvinnligt nätverk bidrog till en trygghet och
en intimitet som de trodde skulle vara annorlunda om nätverket bestått av både män och kvinnor.
”För mig kändes de som att jag hade en större möjlighet att jämföra mina egna erfarenheter i
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kvinnliga nätverk”. Två av deltagarna ansåg också att det homogena nätverket passade dem bäst
med tanke på att deras kundkrets i huvudsak bestod av kvinnor. Nätverket sågs vidare som ett bra
forum att lyfta fram frågor kring könsskillnader då detta ansågs vara en viktig fråga att reflektera
kring, då uppfattningen från flera håll var att balansen mellan antalet manliga och kvinnliga
företagare behöver utjämnas. Tre individer uttryckte att de upplevde att manliga och kvinnliga
nätverk skiljer sig åt baserat på tankar att kvinnor är mer benägna att stötta och hjälpa varandra
samt att dela med sig av erfarenheter kring företagande. Kvinnor ansågs också ha ett större behov
av att blanda diskussioner kring privatliv och affärer under nätverksträffarna. Män sågs mindre
benägna att bidra med personlig stöttning till andra medlemmar, men sågs som mer
affärstänkande och målfokuserade än det motsatta könet. En deltagare ansåg att kvinnor är mer
försiktiga än männen, och menade vidare att det män av naturen är bättre lagspelare som stöttar
varandra.

Resultat när det gäller deltagarnas användning av tidigare stöd innan de gick med i nätverket
visade att tre av individerna varit med i ett annat nätverk tidigare. Hälften av deltagarna framhöll
dock att det senare gått med i andra nätverk, och ansåg att medlemskap i flera nätverk var något
som gynnade det egna företaget då det bidrog till stöd på olika områden. Ett lokalt nätverk ansågs
bra att kombinera med ett rikstäckande nätverk, och även nätverk avsedda för just den egna
branschen menade deltagarna var givande. Fyra av deltagarna hade under någon period använt
sig av ett individuellt stöd i form av en affärscoach eller mentor. Detta ansågs ge en annan
dimension av stöd då det hjälpte individen att lyfta blicken, och reflektera över problematiska
områden som gällde företagandet. ”I ett nätverk får man ju idéer, men en coach blir mer din egna
personliga tränare fast mentalt eller vad man nu vill träna på i företagarvärlden. Så det är en
jättebra kombo, det ena utesluter inte det andra”. Då en individuell stöttning gav en annan
dimension av stöd än nätverkandet sågs de olika formerna av stöd i företaget som bra
komplement till varandra.

Tabell 5 
Tematisering av könsskillnader och annat stöd
______________________________________________________________________________
Meningsenheter Kategorier Teman
______________________________________________________________________________
Större möjlighet att jämföra erfarenheter i ett Jämförligt Könsskillnad
kvinnligt nätverk
Det kändes nog bra i början som nyföretagare Trygg likhet
med bara kvinnor, det var lite lugnare
Positivt att vara med i ett kvinnligt nätverk Olikhet gynnar
men även ett neutralt
Behöver inte hjälpa kvinnor på grund av deras Kompetens 
kön viktigare än kön

De ena utesluter inte det andra Komplement Annat stöd
Är med i ett rikstäckande och ett lokalt nätverk, Flera nivåer
kompletterar varandra bra
Förutsättningen för framgång är att ha en coach Coach
Med en coach utvecklar man något man är bra på Coach
______________________________________________________________________________
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Diskussion

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur ett nätverk för kvinnliga företagare har
bidragit till ett stöd i medlemmarnas företagande. Den mer preciserade frågeställningen var “Hur
upplevs stödet inom ett nätverk för kvinnliga företagare?”. Då de sex huvudområdena återfanns
mer eller mindre inom hela resultatet gjordes valet att redovisa diskussionen genom att binda
ihop huvudområdena två och två. 

Marknadsföring och företagsutveckling

När det gällde valet av att gå med i det specifika nätverket visade resultatet i denna studie att
huvudparten av deltagarna gått med i nätverket för att antingen öka kunskapen om företagande
eller att de sökt en kanal för att marknadsföra sig själva och byta tjänster med andra. Detta utbyte
av kunskap inom nätverket kan relateras till vad Cohen och Wills (1985) beskriver som ett
informativt stöd, vilket innebär att bidra med information och förståelse till andra. Tidigare
forskning framhäver att nätverkande mellan företagare är mer målinriktat än alldagliga
vardagsrelationer till andra människor och att ett bra nätverkande är något man bör lära sig
(Buckley et al. 2013). Det återfanns i studien ett par upplevelser kring att nätverksträffarna bör
ses som tillfällen där företagare kan träna på att lyfta fram sig själva och bli mer fokuserade mot
ett mål. Att ett nätverksdeltagande kan innebära en källa till ny kunskap, utveckla
kunskapsprocessen och gynna företagare genom att kunskaper byts ut mellan deltagarna stöds
även (Balestrin et al. 2008).  Detta utbyte av kunskap ansågs dock bland ett fåtal av deltagarna ha
förbättringspotential genom en större aktivitet hos nätverkets medlemmar. Gällande
kunskapsutveckling i nätverket fanns även uppfattningen att den fortbildning som gavs inom
nätverket, utöver det individuella kunskapsutbytet var för brett, men att det var förståeligt då
branscherna i nätverket är inom olika områden. Nätverket beskrivs vidare av andra deltagare som
utvecklande vilket får stöd av Bergh et al. (2011) samt Florén och Tell (2003) som menar att
interaktion med andra bidrar till utveckling. 
  I linje med Alonso-Galicia et al. (2014) visar resultat i denna studie att nätverkande är av väldigt
stort värde vid uppstart av ett företag. Dock anses det även viktigt att följa upp egenföretagare
som kommit igång, och att de finns ett behov av ett fortsatt stöd även vidare under företagandets
gång. I denna studie återfanns utveckling av företaget inte enbart genom ett utbyte av kunskap
och erfarenheter utan också genom att man inom nätverket gjorde affärer med andra medlemmar.
Att byta tjänster med varandra, och ha lämpliga individer i sin närhet när exempelvis nya
leverantörer, bokföringshjälp eller juridiskt stöd, ansågs som ett stort stöd eftersom det var
tidsbesparande och kunde innebära en lägre ekonomisk kostnad. Att detta var en fördel med
nätverkande anser också Melin (1987). Bland ett fåtal deltagarna fanns även åsikten av att
nätverket i sig inte var det som bidrog till utveckling av det egna företaget, men att det ändå var
en värdefull arena genom möjligheten till tjänsteutbyte. Det som gav större direkt utveckling
ansågs vara ett individuellt stöd som exempelvis en coach. Något som House (1981) benämner
som formellt stöd i och med att en individ anlitas för en speciell insats. Upplevelsen av att
utvecklingen i nätverket avstannat på grund av att deltagare ofta diskuterar med individer de
redan känner väl kan relateras till Florén och Tell (2003) som menar att om nätverksmedlemmar
blir för nära bundna varandra kan det innebära att lärandet sinsemellan kan hämmas. 
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I ett nätverk binds medlemmarna samman både direkt och indirekt. Det senare i och med att en
medlem känner flera andra medlemmar (Casson & Della Giusta, 2007). Detta kan delvis bindas
samman med det stöd som deltagarna i denna studie relaterar till marknadsföring. Genom att lära
känna medlemmar i nätverket ökar också möjligheten till publicitet utanför nätverket genom en
indirekt förbindelse med medlemmarnas individuella kontaktnät. Detta medför en ökad möjlighet
till såväl en utvidgad kundkrets som eventuella samarbeten. I intervjuerna talades mycket om
nödvändigheten av att prioritera och att nätverkandet i perioder blev tvunget att väljas bort på
grund av tidsbrist. I tidigare forskning påpekar Linehan och Scullion (2008) detta med
förklaringen att tidsbristen främst beror på kvinnors höga belastning av hushållssysselsättning.
Detta stödjer inte resultaten i denna studie då det snarare framhåller att det är kvinnornas
arbetsbelastning som gör att tiden blir knapp.  Resultaten gällande marknadsföring och
företagsutveckling från denna studie får större stöd från tidigare svensk forskning än från
utländsk sådan. Detta kan tyda på kulturella skillnader gällande hur kvinnor använder sig av ett
affärsmässigt nätverk.

Gemenskap och personligt stöd

Majoriteten av deltagarna såg nätverket som en arena där inspiration kunde inhämtas genom att
höra övriga nätverksmedlemmars berättelser och ta del av deras olika framgångar. Något som får
stöd av tidigare forskning som beskriver att individers förmåga att tro på sig själva ökar när de får
se personer som liknar dem, lyckas med sina vedermödor (Carr & Sequeira, 2007). Tilliten i en
grupp speglar också hur öppet det är för att byta erfarenheter och tankar (Bergh et al. 2011). Den
övergripande uppfattningen gällande detta var att tilliten inom nätverket var god, och att det
kändes tryggt att dela med sig av privata funderingar utan att behöva känna oro för att det skulle
spridas utanför nätverket. Kopplat till tillit så fanns upplevelsen att det var enklare att knyta an till
andra medlemmar när grupperna vid träffarna var mindre. Majoriteten av deltagarna lyfte fram
det värdefulla i att känna de andra medlemmarnas stöttning, förståelse samt känna en trygghet
genom samhörigheten med andra i en liknande situation. Detta kan sammanbindas till vad House
(1981) benämner som ett emotionellt stöd, att bry sig om andra samt ett informellt stöd, vilket
baseras på en känsla av tillit till andra och värderingar som överensstämmer. Den individ som
saknade känslan av personligt stöd och gemenskap kan exempelvis skilt sig i värderingar, ha en
utebliven känsla av tillit samt att nätverket kan anses vara professionellt varav affektioner inte
hört hemma. Detta kan kopplas till House´s (1981) beskrivning av det formella stödet inom
professionella nätverk. 

Att känna en samvaro och trygghet med andra medlemmar menade deltagarna var väldigt
värdefullt för såväl företaget som den egna hälsan. Forskning som beskriver hur informativt och
instrumentellt stöd kan reducera stress genom att uppfylla behovet av kontakt med andra samt få
hjälp att lösa problem (Cohen & Wills,1985) kan förklara deltagarnas upplevelser av att hälsan
påverkas samt den generella positiva inställningen till medlemskapet i nätverket. En annan
förklaring till den positiva upplevelsen kring deltagarnas medlemskap kan kopplas till forskning
kring huvudeffekt och bufferteffekt. Det sociala stöd som finns inom nätverket kan antas ha
skapat en buffert för att kunna hantera svårigheter samt för att hjälpa deltagarna att lösa problem
som blir till i direkta situationer (Cohen & Wills, 1985). Deltagarnas upplevelse av att nätverket
fyller en funktion i avseende som ensamföretagare kan kopplas till den trygghet som Cobb (1976)
menar att det finns i nätverk vilket skapas genom socialt stöd. 
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Könsskillnader och Annat stöd

Tidigare forskning visar att kvinnliga chefer uppfattar att ett formellt stöd i form av en mentor är
positivet för karriären (Linehan & Scullion, 2008). Detta anser även deltagarna i vår studie som
använt sig av mentorskap i sitt företagande. Deltagarna menar vidare att en kombination av
mentorskap och nätverkande är det mest utvecklande då de bidrar till progression av olika
dimensioner. Linehan och Scullion (2008) menar vidare att de kvinnor som är delaktiga i en
nätverksgrupp upplever fler karriärmässiga fördelar än de som inte är medlem i ett nätverk.
Något som överensstämmer med våra resultat som visar att deltagarna upplever att nätverkandet
inom olika områden är en viktig del av deras företagande. 

Tidigt under intervjuprocessen uppmärksammade flera deltagare på undersökningsledarnas val
av att använda ordet kvinnliga företagare. För dessa deltagare beskrevs ordet skapa en skillnad
mellan män och kvinnors företagande. Dessa personer föreslog ett alternativt ord,
företagarkvinnor. Ämnet könsskillnader kom naturligt upp genom detta. De deltagare som
uttryckte att nätverket bidrog till en trygghet och intimitet av att vara med i ett specifikt nätverk
för kvinnor kan kopplas till den forskning som lyft att kvinnor gärna söker sig till andra kvinnor
när de behöver stöd, då de anses viktigt att kunna diskutera med andra i liknande situationer
(Ibarra, 1992; Sökjer-Petersen & Thorsell, 2008). 

Att nätverket sågs som ett bra forum att diskutera könsskillnader då det ännu finns en obalans
visas även tydligt i rapporten (Tillväxtverket (2012). Tre individer uttryckte att de upplevde att
manliga och kvinnliga nätverk skiljer sig åt. Denna uppfattning skiljer sig dock från viss
forskning som menar att skillnader mellan könen i sig inte existerar, utan att det är de strukturer i
samhället som påverkar könens position (Fischer & Oliker, 1983). Linehan och Scullion (2008)
belyser att kvinnliga chefer kan uppleva att framgångar hämmas genom att de blir utestängda ur
manliga nätverk, vilket gör kvinnliga nätverk extra värdefulla. Någon grund till att en
exkludering från manliga nätverk skulle föreligga valet att gå med i det utvalda nätverket
återfinns dock ej i denna studie. Antonucci & Akiyama (1987) menar att det kvinnor har en större
tendens att stötta på ett emotionellt plan medan män upplever det enklare att ge stöd när det avser
ekonomi. Att forskning visar att kvinnor vanligen tenderar att stötta varandra emotionellt
(Antonucci & Akiyama, 1987) ger en grund för de resultat i denna studie som visade att
gemenskapen i gruppen ansågs viktig av 80 % av deltagarna i studien. Det som främst belystes
under denna komponent var vikten av att nätverket kunde fungera som en ersättning för de
kollegor som en egenföretagare saknar. Antonucci & Akiyama (1987) resultat beträffande att
kvinnor har lätt att fokusera på det emotionella stödet skulle kunna vara ett sätt att förklara
åsikten från denna studies resultat av att nätverksträffarna upplevs mer som happenings än som
träningstillfällen. 

Metoddiskussion

Användningen av intervjuer som insamlingsmetod kan ha bidragit till att information har gåtts
förlorad från deltagare inte ville dela med sig i ett direkt möte. Faktumet att intervjuguiden var av
semistrukturerad ses dock som en styrka då det gav deltagarna utrymme för att tala fritt och
öppet, vilket är viktigt vid kvalitativa undersökningar där det är individens subjektiva upplevelser
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som ligger i fokus. Genom de semistrukturerade intervjuerna gavs också möjligheten att följa upp
deltagarnas svar med följdfrågor i stil med “hur skulle du beskriva det ytterligare?” och “hur
kände du när du fick den hjälpen?”. Detta gav oss möjlighet att fördjupa svaren ytterligare och
därmed skapa en tydligare förståelse gällande individernas upplevelser och därmed minska risken
för feltolkningar. Det finns dock en medvetenhet gällande att resultatet kanske inte till fullo
överensstämmer med deltagarnas upplevelser då detta är en risk inom kvalitativ forskning.
Genom att använda speglingar under intervjuerna där deltagarna kunde instämma i att tolkningen
av deras givna svar var korrekta minskades risk för feltolkning ytterligare. Att resultatet överlag
är väldigt positivt är något som bör tas i beaktning. Det kan bero på en omedveten påverkan från
undersökningsledarnas sida genom kroppsspråk, inställning eller följdfrågornas uppbyggnad.
Risken för social önskvärdhet kan också påverkat resultatet om deltagarna trots information om
konfidentialitet och frivillighet upplevde att negativ kritik mot nätverket skulle kunna innebära
någon form av negativa följder. Studiens resultat stärks av att undersökningsdeltagarna bestått av
två personer som varit delaktiga under hela processen. Något som innebär att allt från intervjuer,
till material och analys är genomgånget av två personer. Att något interbedömarreliabilitetstest på
grund av tidsbrist inte har hunnits med sänker studiens styrka något, men vägs delvis upp av
faktumet att det varit fler än en undersökningsledare. Gällande intervjusituationen kan deltagarna
påverkats medvetet eller omedvetet av att det var två personer som ledde intervjun, vilket kan ses
som något som bidragit till sämre svarskvalitet. Å andra sidan ledde detta samtidigt till en
diskussion med fler vinklar. Ytterligare styrka med studien är det breda antalet intervjupersoner
och deras variation i ålder, branschområde och antal år av erfarenhet inom nätverket. Detta kan
bidragit till den bredd i uttryckssätt och erfarenhet gällande frågeställningen. Resultatet i studien
kan vidare ha påverkats av deltagarnas tidsbrist genom att utrymme inte funnits för att alltid
lämna helt fylliga svar. Likaså har tidpunkterna för de olika intervjuerna skilt sig mellan
förmiddagar till eftermiddagar. I majoriteten av intervjuerna ansåg undersökningsledarna att det
uppstod intressanta djupa diskussioner. Dock var ett fåtal berättelser något mindre utvecklade.
Detta kan berott på att de ord som används vid frågeformuleringarna har tolkats olika. Något som
kan ha bidragit till mindre tillförlitliga resultat i studien är faktumet att 13 av intervjuerna
utfördes på plats, medan en intervju fördes via Skype och två stycken via telefon. Främst de två
intervjuer som genomfördes via telefon kan ha bidragit till mindre utförliga svar på grund av att
möjligheten att tolka den andres kroppsspråk och minspel då saknades. Efter 13 intervjuer
började det uppenbaras en mättnad genom att svaren som gavs i stor mån påminde om svar som
tidigare deltagare gett. De ytterligare intervjuer som genomfördes bidrog istället med ytterligare
exempel inom de redan funna centrala delarna. Bortfallet som uppkom ansågs därför inte relevant
att ersätta med ytterligare en ny intervju. Eftersom vår studie är av kvalitativ sort, är möjligheten
till generaliserbarhet begränsad då antalet deltagare är så pass få samt handplockade. 

Slutsats

Socialt stöd inom nätverk består av en gemenskap som innebär både ett personligt stöd samt
möjlighet att utvecklas och marknadsföra sitt företag. Att komplettera med en individuell
stöttning av exempelvis en coach ses också som en fördel. Nätverket är även ett bra forum för att
diskutera hantering av könsskillnader inom företagande. I relation till tidigare forskning har
resultatet i denna studie visat på liknande resultat varv tolkning kan göras att detta resultat även
går att återfinnas inom andra nätverk. Då komponenterna är tydliga och upplevs av majoriteten av



18

deltagarna skulle detta resultat kunna implementeras i andra nätverk. Intressanta områden för
vidare forskning vore att undersöka vilken form av stöd uppföljning som bäst gynnar företagare
inom nätverk i deras utvecklande av företaget på längre sikt samt forskning som fördjupar
förståelsen av det sociala stödet inom manliga nätverk.  

Referenser

Anderson, J. C., Håkansson, H. & Johanson J. (1994). Dyadic business relationships whithin a
business network context. American Marketing Association, 58, 4, 1-15

Antonucci, T. C. & Akiyama, H. (1987). An examination of sex differences in social support in
mid and late life. Sex Roles, 17, 737-74

Balestrin, A., Vargas, L. M. & Fayard, P. (2008). Knowledge creation in small-firm network.
Journal of Knowledge Management, 12, 94-106

Bergh. P., Thorgren, S. & Wincent, J. (2011). Entrepreneurs learning together: The importance of
building trust for learning and exploiting business opportunities. International
Entrepreneurial Management Journal, 7, 17–37

Carr, J. C. & Sequeira, J. M. (2007). Prior family business exposure as intergenerational
influence and entrepreneurial intent: A theory of planned behavior approach. Journal of
Business Research, 60, 1090-1098

Casson, M. & Della Giusta, M. (2007). Entrepreneurship and social capital. International Small
Business Journal, 25, 220-244

Chay, Y. W. (1993). Social support, individual differences and well-being: A study of small
business entrepreneurs and employees. Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 66, 285-302

Cohen, S. & Syme, S. (1985). Social support and health. San Diego, CA, US: Academic Press
Cohen, S. & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis.

Psychological Bulletin, 98, 310-357
Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 300-

314
Dubini, P. & Aldrich, H. (1991). Personal and extended networks are central to the

entrepreneurial process. Journal of Business Venturing, 6, 305-313
Fernández -Pérez, V., Alonso-Galicia, P. E., Rodríquez-Ariza, L. & Fuentes-Fuentes, M. (2014).

Professional and personal social networks: A bridge to entrepreneurship for academics.
European Management Journal. doi: 10.1016/j.emj.2014.07.00

Fischer, C. S. & Oliker, S. J. (1983). A research note on friendship, gender and life the cyckle.
Social Forces, 62, 124-133

Florén, H. & Tell, J. (2004). The emergent prerequisites of managerial learning in small firm
networks. Leadership & Organization Development Journal, 25, 292-307

Fuller-Love, N. (2009). Formal and informal networks in small businesses in the media industry. 
International Entrepreneurship and Management Journal, 5, 271-284
Gerich, J. (2013). Effects of social networks on health from a stress theoretical perspective.

Social Indicators Research, 118, 349-364
Gibson, C., Hardy, J. H. & Buckley, M.R. (2014). Understanding the role of networking in

organizations. The Career Development International, 19, 146-161



19

Granovetter, M.S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78, 1361–
1381

House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing
Company

Ibarra, H. (1992). Homophily and differential returns: Sex differences in network structure and
access in an advertising firm. Administrative Science Quarterly, 37, 422-447

Kendler, K. S., Myers, J. & Prescott, C. A. (2005). Sex differences in the relationship between
social support and risk for major depression: A longitudinal study of opposite-sex twin pairs.
The American Journal of Psychiatry, 162, 250-256

Kim, P. H., Longest, K. C. & Aldrich, H. E. (2013). Can you lend me a hand? Task-role
alignment of social support for aspiring business owners. Work and Occupations, 40, 213-249

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Langemar, P. (2008) Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: Att låta en värld öppna sig.

Stockholm: Liber.
Lin, N., Ensel, W. M., Simeone, R. S. & Kuo W. (1979). Social support, stressful life events, and

illness: A model and an empirical test. Journal of Health and Social Behavior, 20, 108-119
Linehan, M. (2001). Networking for female managers career development: Empirical evidence.

Journal of Management Development, 20, 823-829
Linehan, M. & Scullion, H. (2008). The development of female global managers: The role of

mentoring and networking. Journal of Business Ethics, 83, 29-40
Loscocco, K., Monnant, S. M., Moore, G. & Lauber, K. B. (2009). Enterprising women: A

comparison of women's and men's small business networks. Gender and society, 23, 388-411 
Mallon, M. & Cohen, L. (2001). Time for a change? Women's accounts of the move from

organizational careers to self-employment. British Journal of Management, 12, 217-230
McKie, L., Biese, I. & Jyrkinen, M. (2013). The best time is now: The temporal and spatial

dynamics of women opting in to self‐ employment. Gender, Work & Organization, 20, 184-
196

Melin, L. (1987). The field-of-force metaphor: A study in industrial change. International
Studies of Management and Organization. 17, 24-33

Michael, J. & Yukl, G. (1993). Managerial level and subunit function as determinants of
networking behavior in organizations. Group & Organization Management, 18, 328

Miller, N. J., Besser, T. L. & Vigna, D. (2011). Networking among apparel store owners in small
U.S. communities: Developing social capital. Clothing and Textiles Research Journal, 29, 83-
97

O’Neil, D., Hopkins, M. & Sullivan, S. (2011). Do women's networks help advance women's
careers? Differences in perceptions of female workers and top leadership. The Career
Development International, 16, 733-754

Owens, K. S., Kirwan, J. R., Lounsbury, J. W., Levy, J. J. & Gibson, L. W. (2013). Personality
correlates of self-employed small business owners’ success. Journal of Prevention,
Assessment & Rehabilitation, 45, 73-85

Ryden, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi. Förlag: Sanoma Utbildning
Sullivan, S. E. (1999). The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of

Management, 25, 457-484
Sökjer-Petersen, M. & Thorsell, J. (2008). Women’s view of trust and its influence on

entrepreneurship and career development. Nordic Psychology, 60, 114-128



20

Tillväxtverket. (2012). Kvinnors och mäns företagande: Företagens villkor och verklighet. 2012-
4. 2-38. Stockholm. Hämtad från http://www.tillvaxtverket.se

Van Woerden, H. C., Poortinga, W., Bronstering, K., Garrib, A. & Hegazi, A. (2011). The
relationship of different sources of social support and civic participation with self-rated health.
Journal of Public Mental Health, 10, 126 – 139

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk‐samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet


