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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är ökad förståelse varför unga vuxna (15−29 år) i Finland inte 

startar företag. Den teoretiska referensramen fokuserar på entreprenöriella 

intentioner och Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) används för att 

besvara forskningsfrågorna. Den empiriska delen syftar på att granska vilka faktorer i 

TPB påverkar negativt unga vuxnas entreprenöriella intentioner. 

 
I avhandlingen tillämpas Haanpääs och Tuppurainens (2012) insamlade data: ”Unga 

företagare- Ansvar, flexibilitet och möjligheter inom företagande”. Datamaterialet 

samlades in via Ekonomiska forskningens nätpanel i november 2010 och denna består 

av 999 enkätsvar (efter viktmatris). Från resultaten exkluderades de respondenter 

som redan fungerar som entreprenörer (9 stycken). Majoriteten (57,10 %) av 

respondenterna saknar entreprenöriella intentioner för kommande fem år. 

Avhandlingens resultat utgör stöd för Fishbein och Ajzens (1975) teori om överlagt 

beteende istället än teorin om planerat beteende av Ajzen (1985, 1991). Den subjektiva 

normen visade sig att vara den mest förutsägande faktorn för att förklara unga vuxnas 

entreprenöriella intentioner. Ifall individens familj eller släkt inte förväntar att denne 

blir entreprenör så är det även mindre sannolikt att individen har intentioner att starta 

företag. Det visade sig även att de som saknar intentioner inte ser incitament med 

entreprenörskap. Unga vuxna anser att samhället inte uppmuntrar till 

entreprenörskap och att företagande inte är ett attraktivt karriäralternativ. Resultaten 

stöder inte upplevd kontroll av beteende som en förutsägande faktor för 

entreprenöriella intentioner. 

Nyckelord: Entreprenöriella intentioner, teorin om planerat beteende, 
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1 INTRODUKTION 

Unga vuxnas arbetslöshet är ett stort ekonomiskt och socialt problem i Europa. Finans- 

och eurokrisen gjorde läget på arbetsmarknaden allt sämre och arbetslöshetstalet i 

Finland för unga under 25 år steg från 16,5 % till 21 % redan i början av krisen. Företagen 

skär ständigt ner personal och man minskar eller slutar helt och hållet att rekrytera. 

Detta kan även innebära att företag slutar visstidsanställningar eller avstår från 

fastanställda arbetstagare som har minst kunskap och kunnande. Detta påverkar 

speciellt unga vuxna. Sannolikheten att vara arbetslös är högre hos unga än hos vuxna. 

Orsaker till detta är den stora mängden unga som utexamineras från grundskolan, andra 

stadiet samt högskolan samtidigt. Arbetslösheten bland unga är som högst i maj då de 

letar efter sommarjobb. Liknande fenomen uppstår inte på vuxnas arbetsmarknad 

(Hämäläinen & Hämäläinen 2012). 

Nuläget i Finland är en aning bättre än i början av finans- och eurokrisen då det relativa 

arbetslöshetstalet bland unga var 19,1 % i augusti 2014. Detta betyder dock inte att en 

femtedel av landets unga skulle vara arbetslösa. I verkligheten är var tionde arbetslös då 

ungefär hälften av de unga studerar (Statistikcentralen 2014). Problemet med 

arbetslöshet för samma åldersklass är även stort i andra EU-länder. Som svårast är det i 

Grekland (57,3 %) och som minst i Tyskland (7,9 %) (Eurostat 2014). 

År 2013 tog Arbets- och näringsministeriet tag i problemet och lade upp programmet, 

Ungdomsgarantin. Målet med programmet är att erbjuda jobb eller en annan 

arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre 

månader från det att personen blivit arbetslös. Programmet gäller varje ung person 

under 25 år och varje nyutexaminerad som inte fyllt 30 år.  Andra EU-länder följer 

Finlands exempel genom programmet European Youth Guarantee (Ungdomsgaranti 

2014). Statens revisionsverk (2014) påpekar att man inte har nått de uppsatta målen med 

Ungdomsgarantin under det första året. Mängden unga arbetslösa steg fortfarande 

under det gångna året samt allt fler var arbetslösa i över tre månader. Under dessa 

omständigheter bör man komma fram med nya lösningar på unga vuxnas arbetslöshet i 

Finland. 

I ovanstående resonemang kan man se att unga vuxnas arbetslöshet fortfarande är ett 

problem i Finland. Enligt Företagarna i Finland är entreprenörskap ett medel mot 

arbetslöshet (Mervola 2011) då man skapar arbetsplatser, gör teknologiska framsteg och 

förnyar ekonomin (Birley 1986). Finland är en konkurrenskraftig och företagsvänlig 
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ekonomi där det är gynnsamt att vara entreprenör. Trots den stödjande politiken och 

miljön för entreprenörskap så startar man inte nya företag (Global entrepreneurship 

monitor 2014). År 2012 var endast 2,4 % av de sysselsatta i åldersgruppen 18−24 

entreprenörer1. Över 50 % av Finlands entreprenörer är i åldersklassen 35−54, vilket i 

genomsnitt är äldre än i andra EU-länder (Ungdomsgaranti 2014).   

Enligt Arbets- och näringsministeriet har man forskat väldigt lite om finländska unga 

vuxnas motiv att starta företag (Akola, Heinonen, Kovalainen & Suvanto 2008). 

Paakkunainen (2007) påpekar att unga vuxna i Finland har ett stort intresse för 

entreprenörskap.  Tidigare forskning påvisar att unga vuxna i Finland 

 (18–24 år) har högre intentioner för entreprenörskap än äldre människor (55–64 år) 

(Global entrepreneurship monitor 2014). Enligt Ungdomsbarometern 2004 har unga 

mellan 18–29 år entreprenöriella intentioner längre in för framtiden. Dock endast en 

liten procent har entreprenöriella intentioner för en snar framtid. Majoriteten av de som 

saknar entreprenöriella intentioner är kvinnor (Wilska 2004). Thompson (2009) påstår 

att många unga har i teorin en brinnande vilja och personlighet att bli entreprenörer men 

gör det aldrig i verkligheten. 

Resultaten från tidigare forskning påvisar att unga vuxna har en negativ attityd gentemot 

entreprenörskap på grund av: finansiella risker (Van Gelderen, Brand, Van Praag, 

Bodewes, Poutsma & Van Gils 2008; Mervola 2011; Paakkunainen 2007), osäkerhet (Van 

Gelderen et al. 2008; Paakkunainen 2007), saknar tidigare exposition för 

entreprenörskap (Carr & Sequira 2007; Morris & Lewis 1995), stress (Shapero & Sokol 

1982), svårt att komma fram med en framgångsrik affärsidé samt att det är tryggare och 

säkrare med lönearbete (Paakkunainen 2007). Från GEM-undersökningen 2013 

kommer det även fram att unga vuxna i Finland känner att de inte har tillräcklig förmåga 

att starta företag. Personer över 35 år känner sig ha högre förmåga för entreprenörskap 

än personer i yngre åldersgrupperna (Global entrepreneurship monitor 2014). Unga 

vuxna torde ha tillräckligt med kunskap och förmåga att starta företag men det som kan 

stå som hinder är tron på den egna förmågan (Akola 2008; Paakkunainen 2007; Wilska 

2004). 

Intresset i avhandlingen är att ta reda på varför unga vuxna i Finland inte startar företag 

trots den stödjande politiken och miljön för entreprenörskap. Det centrala är ta reda på 

                                                        
1 Hiivala Juha, Statistikcentralen, e-postmeddelande 23.9.2014 
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vilka faktorer som påverkar unga vuxnas entreprenöriella intentioner. Ungt 

entreprenörskap är något man bör främja i Finland då arbetslöshetsgraden för unga 

vuxna fortfarande är hög. Det är viktigt att hämta fram möjligheten att sysselsätta sig 

som entreprenör, då unga vuxna kan sysselsätta sig själva och eventuellt även deras 

vänner. 

Litteraturgenomgången fokuserar sig på entreprenöriella intentioner, vilket har visat sig 

vara ett viktigt forskningsområde inom entreprenörskap (Carr & Sequeira 2007). 

Entreprenörskap är en intentionell process där individen kognitivt planerar att utföra 

beteendet (Lortie & Castogiovanni 2015). I avhandlingen tillämpas Ajzens (1985, 1991) 

teori om planerat beteende (TPB). Modellen används då den är den mest dominerande 

och citerade modellen för intentioner. Dessutom stöder tidigare forskning TPB som en 

effektiv modell för entreprenöriella intentioner (Lortie & Castogiovanni 2015). Haanpääs 

och Tuppurainens (2012) insamlade data analyseras och kombineras med TPB för att 

hitta de faktorer som hindrar ungt entreprenörskap i Finland. 

1.1 Syfte, mål och forskningsfråga 

Syftet med magisteravhandlingen är ökad förståelse varför unga vuxna (15−29 år) i 

Finland inte startar företag. Detta är viktigt att ta reda på då man har forskat väldigt lite 

om finländska unga vuxnas motiv att starta företag (Akola, Heinonen, Kovalainen & 

Suvanto 2008). Entreprenörskap vore en möjlig lösning på unga vuxnas arbetslöshet. 

Målet med avhandlingen är att hitta de problemområden som unga vuxna anser att finns 

med entreprenörskap. Ett intresse är även att ta reda på vilka de individer är som saknar 

entreprenöriella intentioner. 

Utifrån det ovanstående ställs följande forskningsfrågor: 

- Vad hindrar unga vuxna i Finland att starta företag? 

- Vilka är de individer som saknar entreprenöriella intentioner? 

 

Den beroende variabeln (BV) i Haanpääs och Tuppurainens (2012) studie mäter 

entreprenöriella intentioner: Hur sannolikt är det att du grundar ett (nytt) företag eller 

expanderar det nuvarande inom de kommande 5 åren?”. I avhandlingen tillämpas 

Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) och dess faktorer är de oberoende 

variablerna (OV) i avhandlingen. Faktorerna i TPB är: attityd gentemot beteendet, den 

subjektiva normen samt upplevd kontroll av beteende. Därmed ställs en tredje 

forskningsfråga: 
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- Vilket är sambandet mellan entreprenöriella intentioner (BV) och de tre 

faktorerna i Ajzens (1985, 1991) teori: attityd gentemot entreprenörskap (OV₁), 

subjektiv norm (OV₂) samt upplevd kontroll av beteendet (OV₃)? 

1.2 Perspektiv och avgränsning 

Denna magisteravhandling är skriven med utgångspunkten att beskriva vilka hinder 

unga vuxna i Finland anser att finns med entreprenörskap. I den empiriska delen 

tillämpas Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) och andra modeller och 

dess faktorer tas inte i beaktande. TPB innehåller endast tre faktorer: attityd gentemot 

beteendet, subjektiv norm och upplevd kontroll av beteendet.  

Avhandlingen fokuserar sig endast på intentioner och avsikten är inte att ta ställning till 

vad som händer efter att man startat ett företag. Fokus är alltså endast på det avsiktliga 

beteendet att bli en entreprenör. 

Data som analyseras är endast från Finland och därmed går slutresultatet inte att 

generaliseras till resten av världen. Arbetet avgränsas även till åldersgruppen 15−29 då 

Haanpää och Tuppurainen (2012) använder detta urval i sin undersökning. Därmed kan 

slutresultaten inte heller generaliseras till de övriga åldersgrupperna. 

1.3 Definitioner 

Begrepp utgör teorins byggstenar och är utgångspunkten för genomförandet av 

företagsekonomiska studier (Bryman & Bell 2013). Ett central begrepp i denna 

avhandling är entreprenörskap. Det finns brist på en allmän vetenskaplig definition av 

begreppet, men i denna avhandling är en entreprenör en individ som grundar och 

bedriver ett företag (Carland, Hoy, Boulton & Carland 1984:358). Individen står inför två 

alternativ, att vara företagare eller att vara anställd i en organisation (Katz 1992:30). I 

avhandlingen är intresset vid steget då man väljer att bli eller inte bli en entreprenör. 

Intentioner kan definieras som en persons vilja att utföra ett visst beteende (Ajzen 

1991:181). Intentioner är den bästa förutsägande faktorn för ett beteende (Bagozzi, 

Baumgartner & Yi 1989; Carsrud & Brännback 2011). Entreprenöriella intentioner 

definieras som valet att bli entreprenör. Individen planerar sitt beteende och intentioner 

styr denna beslutsprocess (Bird 1988; Katz & Gartner 1988; Krueger, Reilly & Carsrud 

2000; Shapero & Sokol 1982). Entreprenöriella intentioner har visat sig vara ett viktigt 
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ämne i forskning om entreprenörskap (Bird 1988; Carr & Sequeira 2007; Krueger, Reilly 

& Carsrud 2000). 

Uttrycket unga vuxna saknar en entydig definition då organisationer och tidigare 

forskning använder uttrycket på olika sätt. Det finns inte heller en tydlig åldersgräns på 

ungt entreprenörskap. Åldern för unga vuxna varierar allt från 15 till 35 år. Då 

Statistikcentralen (2014) och Eurostat (2014) presenterar data om unga vuxnas 

arbetslöshet så används åldersgruppen 15−24. Tidigare forskning om entreprenöriella 

intentioner (t.ex. Global entrepreneurship monitor 2014; Wilska 2004) definierar 

däremot unga vuxna som över 18 år. Nuoret Yrittäjät (2015) anser att företagare som är 

under 35 år hör till ungt entreprenörskap. I avhandlingen används Haanpää och 

Tuppurainens (2012) insamlade data och därför definieras unga vuxna som 15−29 

åringar. 

1.4 Avhandlingens struktur 

Avhandlingen följer en deduktiv process och börjar med att presentera den teoretiska 

referensramen. Central litteratur för denna avhandling berör entreprenöriella 

intentioner och detta presenteras i avsnitt 2.1. Kapitlet redogör även för de dominerande 

modellerna inom området (2.2). Hypoteser läggs upp på basis av tidigare studier i avsnitt 

2.3. En sammanfattning av de centrala idéerna i litteraturgenomgången och en 

sammanfattande figur presenteras i avsnitt 2.4. 

I kapitel 3 presenteras avhandlingens kunskapsteoretiska ståndpunkt (3.1), metodisk 

inriktning och forskningsstrategi (3.2) samt forskningsdesign (3.3). Dessutom 

presenteras datainsamlingsmetod (3.4) och strategi för analys av data (3.5). Kapitlet 

avslutas med en kritisk utvärdering av data i avsnitt 3.6. 

Forskningsresultaten presenteras i kapitel 4. Kapitlet börjar med att beskriva det 

insamlade datamaterialet (4.1) samt datamaterialets distribution (4.2). I avsnitt 4.3 

presenteras faktoranalyserna samt den logistiska regressionsanalysen i avsnitt 4.4. 

Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan forskningsresultat och den teoretiska 

referensramen (4.5). I kapitel 5 följer en diskussion där undersökningens syfte och 

resultat jämförs (5.1). I kapitlet ges även kritik mot eget arbete (5.2), berättas om 

praktiska implikationer (5.3) samt ges förslag för fortsatt forskning (5.4). Avhandlingens 

slutsatser sammanfattas i avsnitt 5.5.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel redogör för central litteratur kring entreprenöriella intentioner. Syftet med 

avhandlingen är att hitta de faktorer som hindrar ungt entreprenörskap och därför är 

denna teori central för avhandlingen. Den teoretiska referensramen ger läsaren en ökad 

förståelse vad entreprenöriella intentioner innebär (2.1) och vilka är de centrala 

modellerna inom området (2.2). I avhandlingen tillämpas Ajzens (1985, 1991) teori om 

planerat beteende (TPB) och denna diskuteras i avsnitt 2.2.2. Hypoteser läggs upp på 

basis av tidigare studier som använt TPB i avsnitt 2.3. Dessa hypoteser ska underkastas 

en empirisk granskning senare i avhandlingen. Till sist sammanfattas den teoretiska 

referensramen i avsnitt 2.4. 

2.1 Entreprenöriella intentioner 

Under 1980-talet visade det sig att små företag var drivkraften i ekonomin och man 

började utveckla forskningsområdet inom entreprenörskap. Det finns en lång tradition i 

att studera varför vissa individer blir entreprenörer (Shane & Venkataram 2000) och det 

har varit vanligt att studera skillnader hos entreprenörer och icke entreprenörer. Detta 

berättar dock inte vad som fick dem att välja en väg istället för den andra. 

Forskningsområdet inom entreprenörskap bygger sig på teorier från andra discipliner, 

bland annat psykologi, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och 

organisationsbeteende (Cornelius, Landström & Persson 2006). Den vetenskapsgren 

som påverkar denna magisteravhandling är psykologi. Bird (1988) och Ajzen (1991) 

påpekar att entreprenörskap är en psykologisk process. Inom psykologin studerar man 

det mänskliga sinnet och dess funktioner, särskilt det som påverkar beteendet i ett givet 

sammanhang (Oxford Dictionaries 2014a). Socialpsykologi behandlar sociala 

interaktioner, inklusive deras ursprung och deras inverkan på individen (Oxford 

Dictionaries 2014b). I avhandlingen fokuserar man på individen och dess entreprenöriell 

intention.  

Forskare som Bird (1989) samt Krueger och Carsrud (1993) ansåg att för att förstå den 

entreprenöriella processen så måste man förstå entreprenörens beteende och tankegång. 

Man ansåg att det var värt att observera entreprenörer redan under processen då de 

startar företag. Krueger, Reilly och Carsrud konstaterar i sin artikel: 
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Entrepreneurship is a way of thinking, a way of thinking that emphasizes opportunities over 
threats. The opportunity identification process is clearly an intentional process, and, therefore, 
entrepreneurial intentions clearly merit our attention. Equally important, they offer a means to 
better explain—and predict—entrepreneurship (Krueger, Reilly & Carsrud 2000:411) 

Enligt citatet ovan är entreprenörskap ett sätt att tänka samt att identifiera möjligheter. 

Identifieringsprocessen hör ihop med intentioner och därför är detta värt att studera 

samt bygga upp modeller kring det. Forskningen inriktade sig på entreprenöriella 

intentioner.  

Entreprenöriella intentioner definieras som valet att bli entreprenör. Individen planerar 

sitt beteende och intentioner styr denna beslutsprocess (Bird 1988; Katz & Gartner 1988; 

Krueger, Reilly & Carsrud 2000; Shapero 1982). Intentioner är den bästa förutsägande 

faktorn för ett beteende (Bagozzi, Baumgartner & Yi 1989; Carsrud & Brännback 2011). 

Entreprenörskap är en intentionell process där individen kognitivt planerar att utföra 

beteendet. Detta innebär: upptäckande av möjligheter, att grunda samt utveckla företag 

(Lortie & Castogiovanni 2015). Krueger, Reilly och Carsrud (2000) beskriver i sin artikel 

att intentioner förutsäger beteende, medan vissa specifika attityder förutsäger 

intentioner. Denna tankegång och processmodell för intentioner presenteras i figur 1. 

 

Figur1 Processen för intentioner (baserad på Krueger, Reilly & Carsrud 2000) 

Tidiga studier om det entreprenöriella karriärvalet fokuserade på personliga variabler, 

demografi, personlig historia samt sociala sammanhang (Dyer 1994). Detta ansågs ändå 

vara för snävt för att förklara beteenden och forskare började utnyttja socialpsykologiska 

modeller (Carsrud & Brännback 2011; Van Gelderen et al. 2008). I psykologisk forskning 

anser man att genom att mäta en persons intention för en aktivitet så kan man förutspå 

personens framtida aktiviteter. 

Existerande litteratur påvisar olika synvinklar och metoder för att mäta entreprenöriella 

intentioner. Forskarna Fishbein och Ajzens (1975) ansåg att det var viktigt att kunna 

förutspå, förklara och förändra hur människor beter sig i olika situationer och 

sammanhang. De kom fram med teorin om överlagt beteende, vilken kallas på engelska 

för ”Theory of Reasoned Action (TRA)” (figur 2). TRA grundar sig på Vrooms (1964) 

förväntansteori (eng. Expectancy Theory) som förklarar hur individer motiveras för att 

nå ett mål. 

Föregångare Attityder Intentioner Beteende
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TRA-modellen behandlar endast beteenden som individen själv kan kontrollera (t.ex. 

köpa en ny bil). Den tar inte i beaktande de händelser eller resultat som uppstår av 

beteendet (t.ex. att äga en ny bil) (Sheppard, Hartwick & Warshaw 1988). Innan en 

person agerar så evalueras hen på basis av två olika faktorer: attityd gentemot beteendet 

och subjektiv norm. Första faktorn menar den attityd man har gentemot slutresultatet. 

Ifall man har en positiv attityd så har man även en starkare intention att agera. Med 

subjektiv norm menar man det stöd man får av närstående människor. Desto fler som 

stöder, desto större möjlighet att man agerar (Fishbein & Ajzen 1975). Med andra ord, 

det frivilliga beteendet kan förutspås av den attityd individen har gentemot beteendet 

och hur andra människor ser på individen om hen skulle utföra beteendet. TRA-

modellen utvecklades senare av Ajzen (1985, 1991) och denna blev en av de mest 

tillämpade modellerna för intentioner.  

Som ett praktiskt exempel på modellen kan man ta upp studerandes beteende vid 

karriärval. Forskarens uppgift är att ta reda på om TRA:s faktorer påverkar intentionen 

att utföra beteendet. Individen överväger beteendet på basis av sin attityd gentemot 

karriären. Detta handlar om de förväntningar individen har om karriären samt vad hen 

tänker sig nå genom denna karriär. Forskaren kunde fråga om dessa förväntningar, 

förväntade resultat, fördelar och kostnader. Dessutom kan man ta reda på om 

närstående människor såsom familj, make eller vänner accepterar eller inte accepterar 

det kommande beteendet. Forskarens försöker hitta de faktorer i TRA som påverkar 

karriärvalet. 

 

Figur2 Teorin om överlagt beteende (Fishbein & Ajzen 1975) 

2.2 Dominerande modeller för EI 

Från existerande litteratur framkommer det en mängd modeller för att förklara 

entreprenöriella intentioner (t.ex. Ajzen 1985, 1991; Bird 1988; Boyd & Vozikis 1994; 

Krueger & Brazeal 1994; Shapero 1982). Dessa modeller grundar sig till en stor del på två 

dominerande modellerna för entreprenöriella intentioner. Den första heter: den 

Attityd gentemot beteendet

Intention Beteende

Subjektiv norm
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entreprenöriella händelsen (eng. Entrepreneurial Event, SEE) och den är utvecklad av 

Shapero och Sokol (1982). Den andra dominerande modellen är av Ajzen (1985, 1991) 

och kallas för teorin om planerat beteende (eng. The theory of Planned Behavior, TPB). 

För att hitta den lämpligaste modellen för denna avhandling så presenteras dessa två 

dominerande modeller. 

2.2.1 Entreprenöriella händelsen (SEE) 

En dominerande modell för entreprenöriella intentioner gjordes av Shapero och Sokol 

(1982), den entreprenöriella händelsen, som kallas på engelska för ”Entrepreneurial 

Event” (SEE) (figur 3). Enligt modellen beror intentionerna på tre faktorer: uppfattning 

om önskvärdhet (”perceived desirability”), uppfattning om genomförbarhet (”perceived 

feasibility”) och benägenhet att agera vid möjligheter (”propensity to act”). Med den 

första faktorn menar man ifall individen ser entreprenörskap som ett attraktivt 

alternativ. Individen måste även känna sig kapabel att utföra beteendet och detta hör till 

den andra faktorn.  

Med den tredje faktorn menar man olika slags händelser, både positiva och negativa, 

som kan påverka valet att bli entreprenör. Faktorn påvisar att individen inte har ändrats, 

men deras uppfattning om de nya förhållandena har ändrats. Individen hade 

entreprenöriell potential från början, men händelsen ändrade intentionen. Dessa 

händelser gör att individen inte mer agerar på ett sedvanligt sätt och tvingas överväga 

andra möjligheter. Shapero och Sokol (1982) delar in dessa händelser enligt följande: 

”Negative displacements”, ”Between things” och ”Positive pull”. Den första innebär 

negativa händelser, såsom förlust av jobb eller skilsmässa. Shapero och Sokol (1982) 

påpekar att förlust av jobb är den vanligaste orsaken till att människor startar företag. 

”Between things” betyder sådana situationer i livet där man förflyttas från ett skede till 

ett annat. Det kan handla om att man utexamineras från skolan eller då man fullgjort 

militärtjänsten. En positiv händelse, ”Positive pull”, kan få sin början av en partner, 

mentor, investerare eller kund (Shapero & Sokol 1982). 
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Figur3 Entreprenöriella händelsen (Shapero & Sokol 1982) 

Som ett praktiskt exempel kunde forskaren använda SEE för att studera entreprenöriella 

intentioner hos sista årets ekonomiestuderande.  Individer antas ha höga intentioner ifall 

de ser entreprenörskap som ett attraktivt alternativ samt ifall de anser att de känner sig 

ha tillräcklig kompetens för entreprenörskap. Dessutom bör forskaren ta reda på om det 

finns en bakomliggande händelse som påverkar intentionerna. Denna händelse kunde i 

detta fall vara att ekonomiestuderande utexamineras från skolan. I detta skede letar 

individen efter den bästa tillgängliga möjligheten.  

Krueger (1993) testade modellen på 126 universitetsstuderande angående kommande 

karriärval. Resultaten stöder Shaperos och Sokols (1982) modell och Krueger (1993) 

anser att alla tre faktorer är viktiga vid karriärval. Dessutom föreslår Krueger (1993) att 

man ytterligare kunde använda en faktor, nämligen: tidigare exposition för 

entreprenörskap. Han anser att bredden på erfarenheten påverkar ens uppfattning om 

genomförbarheten. Positiviteten av denna erfarenhet påverkar däremot uppfattningen 

om önskvärdheten. 

Peterman och Kennedy (2003) tar reda på om entreprenörskapskurser påverkar 

gymnasieelevers uppfattning om önskvärdhet samt benägenheten att bli entreprenör. 

Studien gjordes i Australien och resultaten påvisar att kursdeltagarna har högre 

uppfattning om önskvärdhet samt benägenhet att starta företag då kursen avklarats. I 

undersökningen kommer man även fram till samma resultat som Krueger (1993) då 

positiviteten av tidigare exposition påverkar uppfattning om önskvärdheten. 

Positiviteten eller bredden på erfarenheten påverkade däremot inte uppfattningen om 

genomförbarheten. Forskarna påpekar att man borde tillägga ett par variabler till 

modellen, dvs.: tidigare exposition för entreprenörskap samt utbildning inom 

företagande. 

Uppfattning om önskvärdhet

Benägenhet att agera Intention Beteende

Uppfattning om genomförbarhet
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2.2.2 Teori om planerat beteende (TPB) 

Den andra dominerande modellen är av Ajzen (1985, 1991), teorin om planerat beteende. 

På engelska kallas modellen för ”The theory of Planned Behavior” (TPB) (figur 4). 

Modellen är väl validerad inom socialpsykologi och har använts inom många 

forskningsområden, såsom hälsovetenskap (Godin & Kok 1996), fritidsstudier (Hagger, 

Chatzisarantis, Culverhouse & Biddle 2003), psykologi (Austin & Vancouver 1996) och 

marknadsföring (Pavlou & Fygenson 2006). 

TPB-modellen behandlar endast beteenden som individen själv kan kontrollera. Ajzen 

(1985, 1991) påvisar med TPB att människan påverkas av ett större antal faktorer än vad 

Fishbein och Ajzens (1975) ”Theory of Reasoned Action (TRA)” tog upp. Teorin består av 

tre faktorer som påverkar individens intention: attityd gentemot beteendet (”attitude 

toward the behavior”), subjektiva normen (”subjective norm”) samt upplevd kontroll av 

beteendet (”perceived behavioral control”). Dessa faktorer påverkar tillsammans 

individens intention att utföra ett beteende. Det vill säga desto gynnsammare attityd, 

subjektiv norm och ju starkare upplevd kontroll, desto starkare intentioner har man att 

utföra ett beteende (Ajzen 1991). Det kan trots hända att individen har höga intentioner 

fastän någon av dessa faktorer inte är så stark (Lortie & Castogiovanni 2015).  

 

Figur4 Teorin om planerat beteende (Ajzen 1991:182) 

Intentioner byggs upp med medveten ansträngning, fastän själva beteendet kanske 

utförs automatiskt. Intentioner kan påverkas negativt ifall man ser konsekvenserna som 

skadliga eller oförutsedda, viktiga människor reagerar negativt till beteendet, man 

uppskattar beteendet som svårt och man har brist på vilja att utföra beteendet (Ajzen 

2002). I vissa fall kan man se att endast attityden har en betydelse för intentionerna, 

men i andra kan attityden och den upplevda kontrollen av beteendet vara centrala. Alla 

tre faktorer kan också göra självständiga insatser till intentionen (Ajzen 1991). 

Med den första faktorn, attityd gentemot beteendet, menar man den inställning en 

person har gentemot beteendet ifråga. Bedömningen kan vara positiv eller negativ. Ajzen 

Attityd gentemot beteendet 

Subjektiv norm Intention Beteende

Upplevd kontroll av beteendet
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(2011b) påpekar att attityden övervägs på basis av den nytta man får av beteendet samt 

då man evaluerar slutresultatet. Ifall man har positiv attityd så har man större 

sannolikhet att utföra beteendet (Ajzen 1991). Negativa attityder kan förknippas med 

osäkerhet och ointresse för ett visst beteende (Ajzen 2002).  

Forskare argumenterar ifall tidigare erfarenheter och upplevelser påverkar attityder och 

intentioner. Inom socialpsykologi anser man att ju oftare man utför ett beteende, desto 

större sannolikhet är det att man agerar.  Ajzen (2002) påstår att tidigare erfarenhet inte 

har stor inverkan på framtida beteenden. Han säger att fastän man har klättrat upp för 

ett berg så är det svårt att tänka sig att detta har blivit en rutin och en automatisk process. 

Denna typs beteenden kräver medveten kontroll, trots att de har blivit upprepade ett 

antal gånger. Nya beteenden och okända situationer gör att individen noggrant överväger 

föreställningar och attityder, vilket kan göra det svårare att utföra beteendet (Ajzen 

2002). 

Subjektiva normen är en social faktor som hänvisar till upplevt socialt tryck att utföra 

eller inte utföra ett beteende. Med detta menar man de personer som är viktiga i ens liv 

och vad de anser om beteendet (Ajzen 1991). Individens make, partner, familj eller 

vänner kan påverka intentionerna. Subjektiva normen, eller det sociala trycket kan även 

komma från kolleger, vårdpersonal eller andra myndigheter (Ajzen 2011b). Ifall den 

andra personen stöder valet att utföra ett beteende så har man större sannolikhet att 

agera. Tvärtom, ifall man inte får stöd av de närstående, så agerar man kanske inte. 

Bagozzi, Baumgartner och Yi (1992) konstaterar att ifall man är handlingsorienterad så 

påverkas man mer av den egna attityden än av den subjektiva normen. Subjektiva 

normen påverkar däremot ifall man är mindre handlingsorienterad. 

Den tredje faktorn, upplevd kontroll av beteende, tar upp ifall man tycker att det är lätt 

eller svårt att utföra ett beteende. Bakgrunden till denna faktor ligger i social kognitiv 

teori om självförmågan (eng. self-efficacy) av Bandura (1977, 1986). Självförmågan 

handlar om att individen tror att denne kan framgångsrikt nå ett mål. En individ bör 

alltså känna sig kapabel att starta ett företag, vilket kräver pengar, tid, kunnande och 

samarbete. Ifall beteendet är totalt under kontroll och individen kan bestämma att utföra 

det eller inte, så påverkas hen inte så starkt av självförmågan (Ajzen 1991). 

Obschonka, Silbereisen och Schmitt-Rodermund (2010) säger att femfaktorteorin är en 

föregångare för upplevd kontroll av beteende. Femfaktorteorin är en personlighetsteori 

vilken särskiljer fem faktorer som påverkar personligheten. Dessa är: öppenhet (eng. 



 

 

13 

openness), samvetsgrannhet (eng. conscientiousness), extraversion, vänlighet (eng. 

agreeableness) och neuroticism. Individer som har intentioner att utföra samt känner sig 

att har kontroll över beteendet, har större sannolikhet att agera (Ajzen 2011b). Som vi 

kan se från figur 4 så påverkar denna faktor både intentionen men även direkt beteendet 

(Lortie & Castogiovanni 2015). 

2.2.2.1 Forskning inom entreprenörskap som tillämpat TPB 

Användningen av TPB inom entreprenörskap har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. 

Forskare har försökt förklara och förutspå processen av att starta företag eller att 

utveckla företag. Innan man grundar företag så måste man noggrant evaluera och 

planera sitt kommande beteende. Dessutom måste man känna att man har kontroll över 

sitt beteende. En stor del av de forskningar som tillämpar TPB i samband med 

entreprenöriella intentioner är tvärsnittsstudier och man använder ett urval av 

studerande (Lortie & Castogiovanni 2015). Dessutom har man tillämpat TPB då man 

studerat om att upptäcka möjligheter (Ramos-Rodriguez, Medina-Garrido, Lorenzo-

Gomez & Ruiz-Navarro 2010), vara innovativ (Montalvo 2006) och att avgå från ett 

entreprenöriellt företag (Brigham, De Castro & Shepherd 2007). Tidigare forskning 

stöder TPB som en effektiv modell för entreprenöriella intentioner (Lortie & 

Castogiovanni 2015). 

Sättet man har använt modellen inom entreprenörskap har varierat till en stor del och 

även undersökningsresultaten är olika. Vissa forskare använder hela modellen i sina 

studier (Kolvereid & Isaksen 2006) då andra tillämpar endast en del eller tillägger vissa 

föregångare eller andra faktorer. De tillagda variablerna kan ses i figur 5. Majoriteten av 

dessa är föregångare till attityder, subjektiva normer och upplevd kontroll av beteende.  

Kön har ansetts vara en utmärkt föregångare till attityder, subjektiva normer och 

upplevd kontroll av beteende (Kolvereid 1996; Zhao, Seibert & Hills 2005). Kolvereid 

och Isaksen (2006) hittade även stöd för att autonomi, myndighet, självförverkligande 

och ekonomiska möjligheter påverkar attityder. Andra forskare har kommit fram till att 

femfaktorteorin är föregångare till upplevd kontroll av beteende. Femfaktorteorin 

innebär personlighetsdrag som öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och 

neuroticisim (Obschonka et al. 2010). Entreprenöriell upplevelse, utbildning och att växa 

upp kring ett familjeföretag anses även vara föregångare till faktorerna (Carr & Sequeira 

2007; Dimov 2010; Lim, Morse, Mitchell & Seawright 2010; Peterman & Kennedy 2003; 

Zhao et al.2005). Morris och Lewis (1995) säger att familjens bakgrund, erfarenheter 
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från barndomen, exponering för företagande och tidigare arbetserfarenhet påverkar 

attityder gentemot entreprenörskap.  

 

Figur5 TPB inom entreprenörskap (Lortie & Castogiovanni 2015:15) 

Det finns forskare som kommit fram till att alla faktorer i TPB påverkar entreprenöriella 

intentioner (Kolvereid 1996b; Carr & Sequira 2007; Souitaris, Zerbinati & Al-Laham 

2007). Kolvereid (1996a) var en av de första som använde TPB för att förklara och 

förutsäga entreprenöriella intentioner. Han studerade 250 utexaminerade 

ekonomiestuderande för att ta reda på om de föredrar att bli entreprenörer eller att vara 

anställda i en organisation. Forskaren tog alltså reda på vilka är de främsta orsakerna till 

att välja en karriär över en annan. 

Kolvereid (1996b) studerade 128 norska ekonomiestuderande och hittade stöd för alla 

faktorer i TPB. Tkashev och Kolvereid (1999) kom till samma resultat då de studerade 

512 ryska universitetsstuderande från olika discipliner. I båda studierna anser man att 

upplevd kontroll av beteende har den största betydelsen på entreprenöriella intentioner. 

I studierna påstås att en familjebakgrund inom entreprenörskap, kön och entreprenöriell 

erfarenhet påverkar indirekt intentionerna genom de olika faktorerna i TPB. 
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Carr och Sequira (2007) samlade in data i sydvästra USA. Respondenternas medelålder 

är 34 och forskarna hittade stöd för alla faktorer i TPB. Dessutom påpekar forskarna att 

tidigare exponering för familjeföretagande påverkar entreprenöriella intentioner. 

Souitaris et al. (2007) hittade även bevis på att ett utbildningsprogram inom 

entreprenörskap påverkar attityder, subjektiva normen och upplevd kontroll samt 

intentionerna. 

Andra forskare har däremot kommit fram till att endast en del av faktorerna påverkar 

entreprenöriella intentioner. Autio, Keeley, Klofstein, Parker och Hay (2001) har forskat 

om entreprenöriella intentioner bland universitetsstuderande i Finland, Sverige, USA 

och Storbritannien. Hypoteserna var att attityden gentemot entreprenörskap, subjektiva 

normen samt upplevd kontroll av att starta företag påverkar intentionerna. De samlade 

in data från 3445 universitetsstuderande från de olika länderna. Resultatet visade att den 

tredje faktorn, upplevd kontroll av beteendet, är den avgörande faktorn. Näst viktigaste 

faktorn är attityden gentemot beteendet. Subjektiva normen, i detta fall studiemiljön, 

anses inte ha en stor betydelse på intentionerna. Autio et al. (2001) hittade ett svagt 

samband mellan amerikanska studerandes intentioner och den subjektiva normen. 

Detta hittades dock inte då skandinaviska studerande undersöktes. 

Krueger, Reilly och Carsrud (2000) har också studerat universitetsstuderande och deras 

intentioner att bli entreprenörer. Data samlades in från 97 ekonomiestuderande. Då de 

frågade om faktorn, attityd gentemot beteendet, så tog man upp: ”Är det ett attraktivt 

alternativ att starta ett eget företag?”. Om den subjektiva normen frågade man: ”Skulle 

din familj och vänner vilja att du startar ett företag?”.  Även i denna studie kom man fram 

till att den tredje faktorn, upplevd kontroll av beteende, är viktigast. Subjektiva normen 

hade inte stor inverkan på intentioner och forskarna ansåg att det kan finnas etniska och 

kulturella skillnader i hur de närmaste påverkar valet att bli entreprenör. 

Arenius och Kovalainen (2006) studerade kvinnornas entreprenöriella intentioner i de 

skandinaviska länderna: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Forskarna använde 

GEM-dataset i sin undersökning. Syftet var att analysera förhållandet och betydelsen av 

de faktorer som anats ha en direkt effekt på kvinnornas ekonomiska verksamhet. 

Forskarna tog bl.a. reda på om ålder, utbildning, hushållsinkomster, upplevd kontroll av 

beteende, uppfattning om affärsmöjligheter och socialt kapital påverkar entreprenöriella 

intentioner. Faktorer som i detta fall gick ihop med TPB var: upplevd kontroll av 

beteende samt socialt kapital, dvs. subjektiva normen. Det sociala kapitalet innebär att 

individen känner någon som startar företag. Upplevd kontroll av beteende däremot 
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innebär att individen har kunnande och kunskap att starta företag. Arenius och 

Kovalainen (2006) kommer fram till att de högsta intentionerna bland kvinnor är i 

Finland (3,6 %) varefter Sverige (3,1 %), Norge (2,8 %) och Danmark (1,9 %). Resultaten 

ger stöd för Ajzens (1985, 1991) subjektiva norm och upplevd kontroll av beteende. 

Kolvereid och Isaksen (2006) använde hela modellen vid sin longitudinella studie om 

nya företagsetableringar i Norge. Genom den longitudinella designen har en forskare 

möjlighet att studera entreprenöriella intentioner samt följderna av att man blivit 

företagare. Data samlades in av alla nya företag som registrerats under en fyra veckors 

tid år 2002. Den andra rundan tog plats år 2004. Respondenterna bestod av 18−72 

åringar, och medelåldern var 37,85. Slutresultaten stöder starkt teorin om överlagt 

beteende (Fishbein & Ajzen 1975) då attityden gentemot entreprenörskap samt den 

subjektiva normen påverkar entreprenöriella intentioner. Slutresultaten stöder alltså 

inte helt och hållet TPB-modellen. Forskarna kom även fram till att autonomi, 

myndighet, självförverkligande och ekonomiska möjligheter påverkar attityder. 

Kolvereid och Isaksen (2006) säger att attityder gentemot entreprenörskap kan påverkas 

redan i skolan samt under olika utbildningsprogram. 

Van Gelderen et al. (2008) samlade in data från universitetsstuderande i Nederländerna. 

Subjektiva normen anses vara en utmärkt variabel då ekonomiestuderande ofta har 

familjemedlemmar eller vänner som är företagare. Detta kan resultera i en positiv 

intention för entreprenörskap. Hälften av studerande skulle välja företagande istället än 

att vara anställd i en organisation. Endast en tredjedel av dessa förväntar sig att verkligen 

bli entreprenörer. Forskarna kom fram till att studerande inte startar företag då de inte 

vill ta finansiella risker. Dessutom vill de först samla arbetserfarenhet, kunnande och 

expertis från andra organisationer. De ansåg att företagande har betydligt större 

arbetsbelastning, utmaningar och att det krävs allt mer kreativitet och uthållighet än då 

man är anställd i en organisation.  

I ovanstående resonemang kommer det fram att resultaten ur de tidigare gjorda 

undersökningarna varierar till en stor del. Dessa resultaten sammanfattas i tabell 1. 

Tabell 1 Faktorer i TPB-modellen som påverkar entreprenöriella intentioner 
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Modellen har även fått kritik då vissa forskare anser att modellen inte är tillräcklig att 

förklara människans känslomässiga tillstånd (Conner & Armitage 1998). Forskare 

(Wegner & Wheatley 1999) anser att man inte alltid gör medvetet beslut att agera, utan 

man påverkas också av implicita attityder och andra omedvetna processer. Man anser att 

modellen är för rationell och den tar inte tillräckligt i beaktande kognitiva och 

känslomässiga processer. Detta kunde t.ex. innebära humöret, känslan av hot, ångest 

eller rädsla. Dessa faktorer påverkar också det mänskliga beteendet och beslutsfattandet. 

De flesta forskare godkänner ändå teorin, men ifrågasätter dennas tillräcklighet och 

begränsande faktorer. Ajzen (2002) tar ställning till kritiken och säger att känslor är som 

bakgrundsfaktorer i TPB. Känslor påverkar individens attityder och därmed påverkas 

även intentioner och beteendet. 

2.2.3 Likheter och skillnader mellan SEE och TPB 

För att välja den lämpligaste modellen för denna avhandling så är det viktigt att se på 

skillnader och likheter mellan Shaperos och Sokols (1982) samt Ajzens (1985, 1991) 

modeller. Krueger et al. (2000) anser att TPB- och SEE-modellerna går ihop till en stor 

del. Båda modellerna erbjuder forskare ett värdefullt verktyg för att förstå processen vid 

uppkomst av organisationer. Både Autio et al. (2001) och Van Gelderen et al. (2008) är 

överens med denna tankegång att de olika faktorerna i modellerna går in i varandra. 

TPB-modellens attityd gentemot beteendet samt upplevd kontroll av beteendet går ihop 

med SEE-modellens uppfattning om önskvärdhet och genomförbarhet. Båda modellerna 

påstår alltså att intentioner påverkas av personens villighet och förmåga att vara en 

entreprenör. Autio et al. (2001) säger att den största skillnaden med modellerna är att 

SEE har faktorn: benägenhet att agera vid möjligheter, då TPB har den subjektiva 

normen. Shapero och Sokol (1982) lägger större fokus på individens egenskaper samt 

tidigare entreprenöriell erfarenhet då Ajzen (1985, 1991) lägger större fokus på sociala 

normer.  

Urv a l A t t it y d gent em ot  ent reprenörska p Su bjekt iv  norm Upplev d kont roll  a v  bet eende

Kolv er eid (1 9 9 6 b) Bu sin ess stu der a n de i Nor g e x x x

Tka sh ev  och  Kolv er eid 

(1 9 9 9 )  
Un iv er sitetsstu der a n de i Ry ssla n d x x x

Ca r r  & Sequ ir a  (2 007 )
USA , a lla  å lder sg r u pper ,  m edelå lder  

3 4
x x x

Sou ita r is et  a l.  (2 007 )   Stu der a n de på  en tr epr en ör ska pslin jen x x x

A u tio et  a l.  (2 001 )  

Un iv er sitetsstu der a n de i Fin la n d, 

Sv er ig e,  USA  och  Stor br ita n n ien , 

m edelå lder  a v  a lla  2 6

x x

Kr u eg er ,  Reilly  och  Ca r sr u d 

(2 000)  
Sista  å r ets bu sin ess stu der a n de x

A r en iu s & Kov a la in en  

(2 006 ) 

Kv in n or  i Sv er ig e,  Nor g e, Da n m a r k och  

Fin la n d
x x

Kolv er eid & Isa ksen  (2 006 )
1 8 −7 2  å r in g a r  i Nor g e, m edelå lder  

3 7 ,8 5
x x

V a n  Gelder en  et  a l.  (2 008 )

Un iv er sitetsstu der a n de i 

Neder lä n der n a x
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Det finns även forskare (Autio et. al 2000; Henry, Hill & Leitch 2003) som har slått ihop 

modellerna och tillagt några faktorer. Dessa forskare har undersökt 

universitetsstuderande. De tillagda faktorerna är bland annat personlig bakgrund såsom 

ålder, kön, erfarenhet, uppfattad image om entreprenörskap, uppfattade fördelar samt 

uppfattning om det stöd man får av universitetet.  

Både SEE och TPB kunde passa denna avhandling då det centrala temat är 

entreprenöriella intentioner. Teorin om planerat beteende tillämpas då den är den mest 

dominerande och citerade (Ajzen 2011a). Ajzens (1985) bok om TPB är citerad över 1500 

gånger i Web of Science och artikeln (1991) över 5000 gånger. En stor del av tidigare 

forskning som använt TPB inom entreprenörskap är publicerade i högklassiga journaler, 

t.ex. ”Entrepreneurship Theory and Practice” och ”Journal of Business Venturing”. Detta 

påvisar att TPB har gjort en stor inverkan på studier inom entreprenörskap (Lortie & 

Castogiovanni 2015). Lortie och Castogiovanni (2015) påpekar att den hela TPB-

modellen bör ännu empiriskt testas för att avgöra dennes validitet.  Få studier har använt 

TPB-modellen i sin helhet och därför betraktar denna avhandling modellen som den är. 

I avhandlingen tas inte i beaktande andra modeller och dess faktorer, såsom SEE-

modellens benägenhet att agera vid möjligheter. För att nå slutsatserna så används 

Haanpääs och Tuppurainens (2012) insamlade data. Datat förknippas senare ihop med 

Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende. 

2.3 Hypoteser 

I denna avhandling används Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) för 

att nå slutsatserna. Modellen används då den är den mest dominerande och citerade 

modellen för intentioner. Dessutom stöder tidigare forskning TPB som en effektiv modell 

för entreprenöriella intentioner (Lortie & Castogiovanni 2015). I detta avsnitt läggs 

hypoteser upp på basis av tidigare forskning som använt modellen. Hypotesprövning 

börjar alltid med att man ställer upp en hypotes som man kallar för alternativhypotes 

och förkortas H₁ (Borg & Westerlund 2012). Hypoteserna byggs på de teorier som 

presenterats i introduktionen samt den teoretiska referensramen om entreprenöriella 

intentioner. 

Tidigare studier (Autio et al. 2001; Kolvereid 1996b; Kolvereid & Isaksen 2006; Carr & 

Sequira 2007; Souitaris et al. 2007; Tkashev och Kolvereid 1999) visar ett samband 

mellan attityder och intentioner. Enligt dessa studier har positiva attityder gentemot 

entreprenörskap en positiv inverkan på entreprenöriella intentioner. Då 
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forskningsfrågan är att ta reda på vad som hindrar unga vuxna att starta företag så påstås 

att negativa attityder gentemot entreprenörskap har påverkar negativt intentionerna. 

Ajzen (2002) säger att negativa attityder uppstår då man ser beteendet som osäkert. 

Unga vuxna kan ha negativa attityder gentemot entreprenörskap på grund av: finansiella 

risker (Van Gelderen et al. 2008; Mervola 2011; Paakkunainen 2007), osäkerhet (Van 

Gelderen et al. 2008; Paakkunainen 2007), saknar tidigare exposition för 

entreprenörskap (Carr & Sequira 2006; Morris & Lewis 1995), stress (Shapero & Sokol 

1982), svårt att komma fram med en framgångsrik affärsidé samt att det är tryggare och 

säkrare med lönearbete (Paakkunainen 2007). Följande hypotes läggs upp: 

 

H1. Ju svagare eller negativare attityd man har gentemot entreprenörskap, desto svagare 

är intentionen att starta företag 

 

Forskare har inte kommit fram med enhetliga resultat om den subjektiva normen 

påverkar entreprenöriella intentioner. Vissa forskare (Arenius & Kovalainen 2006; 

Kolvereid 1996b; Kolvereid & Isaksen 2006; Carr & Sequira 2007; Souitaris et al. 2007; 

Tkashev & Kolvereid 1999; Van Gelderen et al. 2008) hittar dock ett samband mellan 

denna faktor och intentioner. Ifall individen har en stark subjektiv norm så har det en 

positiv inverkan på intentionerna. I avhandlingen betyder det att ifall individen saknar 

socialt stöd eller socialt tryck så påverkar det negativt den entreprenöriella intentionen. 

Då få studier har använt TPB-modellen i sin helhet så används modellen som den är i  

denna avhandling. Därmed påstås att alla faktorer i TPB påverkar unga vuxnas 

entreprenöriella intentioner. Den andra hypotesen läggs upp: 

H₂. Ju svagare subjektiv norm, desto svagare är intentionen att starta företag 

 

Studier (Autio et al. 2001; Carr & Sequira 2007; Kolvereid 1996b; Krueger et al. 2000; 

Souitaris et al. 2007; Tkashev och Kolvereid 1999) påvisar ett samband mellan upplevd 

kontroll av entreprenöriellt beteende och intentioner. Detta betyder att ifall individen 

känner sig kapabel av att starta ett företag så resulterar det i positiv entreprenöriell 

intention. I avhandlingen påstås att ifall individen känner att denne inte är kapabel att 

starta företag så leder det till svagare entreprenöriell intention. Det framkommer i GEM-

undersökningen 2013 att unga vuxna i Finland känner att de inte har till tillräcklig 

förmåga att starta företag (Global entrepreneurship monitor 2014). På basis av tidigare 

forskning anses att unga vuxna saknar upplevd kontroll av entreprenöriellt beteende på 

grund av: de vill samla erfarenhet, kunnande och expertis från andra organisationer 
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förrän de startar företag (Van Gelderen et al. 2008) och att de är rädda för att misslyckas 

(Mervola 2011; GEM 2013; Paakkunainen 2007). Den tredje hypotesen läggs upp: 

 

H₃. Ju svagare upplevd kontroll av entreprenöriellt beteende, desto svagare är 

intentionen att starta företag 

2.4 Sammanfattning av referensramen 

I introduktionen påstods att unga vuxnas arbetslöshet fortfarande är ett problem i 

Finland. Syftet med denna magisteravhandling är hitta de faktorer som hindrar unga 

vuxna i åldern 15−29 att starta företag. I den teoretiska referensramen utgås från att 

läsaren skall få en djupare förståelse om entreprenöriella intentioner. 

Forskare som Bird (1989) samt Krueger och Carsrud (1993) ansåg att för att förstå den 

entreprenöriella processen så måste man förstå entreprenörens beteende och tankegång. 

Man ansåg att det var värt att observera entreprenörer redan under processen då de 

startar företag. Forskningen riktade sig på entreprenöriella intentioner, då intentioner 

anses vara den bästa förutsägande faktorn för ett beteende (Bagozzi, Baumgartner & Yi 

1989; Carsrud & Brännback 2011). De två mest dominerande modellerna inom området 

är: den entreprenöriella händelsen (Shapero & Sokol 1982) samt teorin om planerat 

beteende (Ajzen 1985, 1991). Modellerna går ihop till en stor del och båda modellerna 

erbjuder forskare ett värdefullt verktyg för att förstå processen vid uppkomst av 

organisationer.  

I denna avhandling används Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) då 

tidigare forskning stöder den som en effektiv modell för entreprenöriella intentioner. I 

avhandlingen påstås att alla tre faktorer i TPB påverkar unga vuxnas intentioner. De tre 

faktorerna är: attityd gentemot beteendet, subjektiva normen samt upplevd kontroll av 

beteende. Avhandlingens hypoteser sammanfattas i figur 6. 
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Figur6 Sammanfattande modell med hypoteser 

 

Attityd gentemot entreprenörskap H₁

Subjektiv norm EI Beteende

Upplevd kontroll av beteendet
H₃
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3 METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel redogör för de valda metodologiska angreppssätten som används i denna 

magisteravhandling. Kapitlet börjar med att beskriva den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten (3.1), varefter avhandlingens metodiska inriktning och forskningsstrategi 

(3.2) presenteras. I avsnitt 3.3 diskuteras avhandlingens forskningsdesign. Materialet 

(3.4) som analyseras i denna avhandling är: ”Unga företagare- Ansvar, flexibilitet och 

möjligheter inom företagande” av Haanpää och Tuppurainen (2012). I avsnitt 3.6 

presenteras analysmetoderna. Avslutningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet, 

validitet och replikerbarhet (3.6). 

3.1 Kunskapsteoretisk ståndpunkt 

Entreprenöriell forskning kan delas in i tre olika kunskapsteoretiska ståndpunkter: 

narrativ, design och positivism. Positivismen (tabell 2) förespråkar en användning av 

naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och all dess aspekter 

(Bryman & Bell 2013). De flesta forskningar inom entreprenörskap, vilka är publicerade 

i ledande journaler, bygger sig på positivismen. I positivismen lägger man upp hypoteser, 

samlar in kvantitativ data och använder sig av statistiska analyser för att testa hypoteser 

(Van Burg & Romme 2014). Denna magisteravhandling bygger sig på den positivistiska 

ståndpunkten då ändamålet är att pröva teorier och testa hypoteser. Avhandlingen 

ansluter sig till fenomenologin där man enligt Bryman & Bell (2013) betraktar mänskligt 

beteende som en produkt av hur människor uppfattar och tolkar världen. För att kunna 

förstå innebörden i människans beteende försöker fenomenologin se saker och ting 

utifrån den personens perspektiv. Denna ontologiska inriktning kallas för objektivism. 

Den positivistiska ståndpunkten innebär kvantitativ forskningsstrategi och processen är 

deduktiv (Bryman & Bell 2013). 
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Tabell 2 Positivism som kunskapsteoretisk ståndpunkt (Bryman & Bell 2013:49) 

Kunskapsteoretisk ståndpunkt Positivism 

Ontologisk inriktning Objektivism 

Huvudsaklig inriktning när det gäller vilken 

roll teorin ska spela i relation till forskning 

Deduktiv 

Teoriprövning 

Forskningsstrategi Kvantitativ 

3.2 Metodisk inriktning och forskningsstrategi 

Forskningsmetoder är de sätt man kommer att närma sig forskningsfrågan. Det finns två 

huvudsakliga grupper av metoder att samla in och bearbeta data: kvalitativa och 

kvantitativa metoder (Bryman & Bell 2013). I avhandlingen används den kvantitativa 

metoden då syftet är att testa existerande teorier, samla in siffermässig data och göra 

statistiska beräkningar på basis av detta.  

Ett annat centralt begrepp för en kvantitativ undersökning är generalisering. Med detta 

menas att resultaten är giltiga även för andra personer som inte deltagit i 

undersökningen. För att nå detta så bör urvalet vara så representativt som möjligt. 

Replikerbarhet betraktas som ett viktigt drag i kvantitativ forskning. Forskaren bör vara 

objektiv och inte låta egna värderingar påverka den vetenskapliga processen. 

Undersökningen bör kunna replikeras av andra (Bryman & Bell 2013; Borg & Westerlund 

2012). 

Som nämnts tidigare så innebär den positivistiska synpunkten samt kvantitativ 

forskning en deduktiv process. Avhandlingsprocessens tidtabell bygger sig på Bryman 

och Bells (2013:31) figur om det deduktiva synsättet (se figur 7). Det första steget i en 

deduktiv process är att beskriva teorier och detta påbörjades i september 2014. För att 

kunna besvara forskningsfrågorna så måste man förstå sig på existerande teorier om 

entreprenöriella intentioner. Den teoretiska referensramen i denna avhandling är 

explorativ då den syftar till att definiera begrepp och formulera hypoteser. I 

avhandlingen används endast artiklar från högklassiga journaler. Artiklarna anses vara 

högklassiga då de hittas på den ursprungliga och klassiska citeringsdatabasen Web of 

Science. Böcker används även i litteraturbeskrivningen. Dessutom har det tagits i 

beaktande hur många gånger artiklarna samt böckerna är citerade i databaser. Ett av de 
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viktigaste stegen i en deduktiv process är att lägga upp hypoteser på basis av teori och 

sedan testa dessa hypoteser. Hypoteser är välgrundade spekulationer där man testar en 

tänkbar relation mellan två eller fler variabler (Bryman & Bell 2013). 

Det nästa steget i den deduktiv process är datainsamling och i avhandlingen används 

Haanpääs och Tuppurainens (2012) insamlade material för att nå slutsatserna. I januari 

2015 skrevs valet av metod samt datainsamlingsprocessen. Detta presenteras närmare i 

avsnitt 3.4. De statistiska analyserna gjordes i februari samt mars 2015. Ett viktigt steg i 

den deduktiva processen är att bekräfta eller förkasta hypoteserna och detta gjordes i 

samband med diskussionskapitlet i april 2015. Magisteravhandlingen lämnades in i 

slutet av april 2015. 

 

Figur7 Avhandlingsprocessens tidtabell (baserad på Bryman & Bell 2013:31) 

3.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesign innebär att bestämma hur forskningsmetoden kommer att tillämpas 

för att besvara forskningsfrågan. Enligt Borg och Westerlund (2012) finns det tre olika 

alternativ på undersökningsdesign då man använder kvantitativa metoder. Dessa är 

experiment, kvasi-experiment eller icke-experiment. Denna magisteravhandling är ett 

icke-experiment och en deskriptiv undersökning där man observerar och försöker 

beskriva förhållandet mellan tänkta oberoende variabler (OV) och en tänkt beroende 

variabel (BV) med olika statistiska metoder. Icke experimentella undersökningar är 

vanliga inom personlighets-, utvecklings-, arbets- och organisationspsykologi. Det är 

centralt att påpeka att forskaren aldrig kan nå upp till den säkerhet i slutsatsen att det 

verkligen var OV som påverkade BV som man kan göra med äkta experiment. I denna 

avhandling kan man alltså inte klarlägga orsakssamband och förklara varför verkligheten 

ser ut som den gör. Detta beror på att forskaren inte har kontroll över försökssituationen 
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och denne inte kan manipulera den ena variabeln, så kan man inte studera 

orsakssamband, dvs. kausalitet (Borg & Westerlund 2012). 

För att besvara forskningsfrågorna så tillämpas Haanpääs och Tuppurainens (2012) 

insamlade data (se avsnitt 3.4.). Avhandlingen är en tvärsnittsundersökning, vilket 

innebär att man samlar in data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt. Flesta forskare 

inom företagsekonomi använder sig av tvärsnittsdesign istället för en experimentell 

design. Syftet är att komma fram med en uppsättning av kvantitativa eller kvantifierbara 

data med koppling till två eller fler variabler, som sedan granskas för att man ska kunna 

upptäcka olika slags mönster. Surveyundersökning innebär att informationen samlas in 

med hjälp av enkäter. Respondenterna besvarar enkäterna på egen hand och frågorna 

består vanligtvis av slutna frågor (Bryman & Bell 2013). 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in i Haanpää och Tuppurainens (2012) undersökning: ”Nuoret 

yrittävät- Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä”. Titeln är översatt 

som ”Unga företagare- Ansvar, flexibilitet och möjligheter inom företagande”. 

Forskningsrapporten är skriven på finska och den är utgiven av 

Ungdomsforskningssällskapet r.f. Ungdomsforskningsnätverket är grundat år 1999 och 

syftet är att erbjuda vetenskapliga publikationer samt behandlar teman som anknyter till 

unga vuxna i Finland (Ungdomsforskningssällskapet 2014).  

Haanpää och Tuppurainen (2012) tar ställning till liknande forskningsfrågor som denna 

magisteravhandling. De ser på unga vuxnas attityder gentemot entreprenörskap och 

rapportens centrala forskningsfråga är tar reda på varför unga vuxna i Finland inte 

startar företag trots att intresset för detta är stort. Forskarna studerar vad som 

uppmuntrar eller hindrar unga att starta företag i Finland. I den ursprungliga 

forskningen har inte Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende tillämpas men en 

mängd påståenden går ihop med denna (se avsnitt 3.4.3.1). 

Boken tar även upp frågor relaterade till företagens samhällsansvar (eng. Corporate 

Social Responsibility).  Forskarna gör även en internationell jämförelse mellan Finland, 

Amerika och Sydkorea. Det material som analyseras i denna avhandling berör endast 

den finska befolkningen och temat om samhällsansvar beaktas inte. 
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Haanpää och Tuppurainen (2012) påvisar att trots att det finska samhället satsar på 

entreprenörskap så uppfattar de finska ungdomarna fortfarande företagande som ett 

mindre lockande karriäralternativ. Unga vuxna anser att samhället inte uppmuntrar till 

entreprenörskap och att företagande är för byråkratiskt. Resultaten påvisar även att 

atmosfären påverkar mer en den egna förmågan att starta företag. De finska ungdomarna 

uppskattar en atmosfär av kreativitet och frihet och dessa kan ses som viktiga 

motiverande faktorer för företagsverksamhet. Haanpää och Tuppurainen (2012) säger 

att man bör få mer positiv diskussion kring entreprenörskap. 

3.4.1 Population och urval 

Populationen består av de människor man är intresserad att studera (Bryman & Bell 

2013). Populationen för Haanpääs och Tuppurainens (2012) undersökning är 

finskspråkiga medborgare i Fasta Finland. Urvalet är en del av populationen som väljs 

ut för ett studium (Bryman & Bell 2013).  Studien fokuserar sig på 15−29 åriga unga 

vuxna.  

I studien används ett slumpmässigt urval med några målinriktade kriterier. 

Slumpmässigt urval är den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval och den 

bygger på att varje enhet i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet. 

Man väljer alltså slumpmässigt det antal individer som man behöver för undersökningen 

ur sin urvalsram. Urvalet bör motsvara hela den population man är intresserad av så att 

man får ett representativt urval (Bryman & Bell 2013; Borg & Westerlund 2012). 

Den Ekonomiska forskningen har samlat in data via sin nätpanel och urvalet har valts 

med hjälp av ett program som hanterar panelen. Detta program väljer respondenterna 

slumpmässigt på basis av vissa bakgrundsfaktorer2. I Haanpääs och Tuppurainens 

(2012) undersökning är bakgrundsfaktorerna ålder och kön3. 

Urvalsfel kan uppstå ifall stickprovet inte är representativt (Bor & Westerlund 2012). 

Enligt Statistikcentralen var den totala befolkningen år 2010 5 375 276 stycken, varav  

1 005 927 stycken var mellan 15−29 år4. Nätpanelen har cirka 7000 medlemmar som är 

mellan 15−29 år5. Haanpää och Tuppurainen (2012) använder en viktmatris så att 

                                                        
2 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 19.3.2015 
3 Leena Haanpää, Åbo universitet, forskare, e-postmeddelande 25.11.2014   
4 Anneli Korpelainen, Statistikcentralen, e-postmeddelande 12.11.2014 
5 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 19.3.2015 
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urvalet representerar hela landet. Respondenternas mängd presenteras närmare i 

avsnitt 4.1. 

3.4.2 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in i november 2010 via den Ekonomiska forskningens nätpanel (Haanpää 

& Tuppurainen 2012). Nätpanelen består av finländska internet användare och denna 

panel kompletterar traditionella datainsamlingsmetoder såsom telefonintervjuer samt 

pappersenkäter (Taloustutkimus Oy 2014). Allt fler forskare i dagens läge använder 

nätpaneler vid marknads-, sociala- och psykologiska undersökningar (Callegaro & 

DiSogra 2008). 

Den Ekonomiska forskningens nätpanel har varit i bruk sedan år 1997. Panelen har över 

30 000 användare och medlemmarna är mellan 15−79 år6. Panelen har cirka 7000 

medlemmar som är i åldersgruppen 15−297. Genom panelen kan man nå ett stort antal 

finländare i några dagar8. I figur 8 presenteras processen vid en nätpanelsundersökning. 

Denna process baserar sig på Evans och Mathurs (2005:205) modell och den förknippas 

ihop den med Ekonomiska forskningens nätpanel. 

 

Figur8 Processen vid nätpanelsundersökningar (baserad på Evans & Mathurs 
2005:205) 

Enligt Callegaro och DiSogra (2008) finns det två typer av nätpaneler. Till den ena 

förhandsrekryterar man medlemmar till panelen. Till den andra kan en person frivilligt 

                                                        
6 Leena Haanpää, Åbo universitet, forskare, e-postmeddelande 9.12.2014 
7 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 19.3.2015 
8 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 3.12.2014 
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registrera sig som medlem. Den Ekonomiska forskningen rekryterar sina medlemmar till 

panelen via telefon, face-to-face eller per post. Man kan alltså inte ansluta sig via nätet 

frivilligt till panelen. På detta sätt hålls urvalsramen kontrollerad9.  

Det första steget i processen är att rekrytera medlemmar till panelen. Den Ekonomiska 

forskningen får medlemmarnas kontaktuppgifter från Befolkningsregistercentralen. Vid 

registreringen tillåter respondenten att företaget får skicka inbjudningar till olika slags 

undersökningar. Det är alltid frivillig, konfidentiellt samt anonymt att delta i 

undersökningarna10. Medlemmarna ger även sina kontaktuppgifter och svarar på vissa 

bakgrundsfrågor, t.ex. gällande demografi vid registreringen. Detta möjliggör att skicka 

enkäter till rätt målgrupp och forskarna behöver inte ställa på nytt dessa 

bakgrundsfrågor vid den själva undersökningen. Registreringen sker via internet11.  

Som nämnts i det tidigare avsnittet så kan man välja det rätta urvalet på basis av vissa 

bakgrundsfaktorer.  De valda individerna får en forskningsinbjudan till sitt e-mail och 

de kan svara på enkäten via internet. Detta kräver ett användarnamn och ett lösenord12. 

I detta skede kan det redan hända att panellisterna ignorerar e-mailet och inte svarar på 

enkäten.  

Man motiverade respondenterna att svara på Haanpääs och Tuppurainens (2012) enkät 

med ett följebrev (bilaga 1). Forskarna tar i beaktande forskningsetiken då de berättar i 

följebrevet att undersökningen berör unga vuxna i åldern 15−29 samt att 

undersökningen utförs av Ungdomsforskningssällskapet. Dessutom berättas att svaren 

kommer att jämföras med unga vuxna från USA. Deltagandet i studien är frivilligt, vilket 

även är viktigt för att en undersökning skall följa etiken. Forskarna berättar att enkäten 

är längre än normalt men genom att svara på enkäten så kan man vinna priser. Det tredje 

steget i processen är att panellisterna besöker undersökningens URL och antingen fyller 

i hela enkäten eller då svarar hen inte på den. Länken till undersökningen finns i 

följebrevet. 

Det finns både positiva och negativa sidor med online undersökningar. De positiva 

sidorna är bland annat: att nå respondenter globalt, kan användas både för B2B och B2C, 

snabbhet samt låga administrationskostnader. Dessutom är online undersökningar 

flexibla, då enkäten kan skickas ut i olika slags format. Att svara på enkäter online kan 

                                                        
9 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 3.12.2014 
10 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 9.12.2014 
11 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 19.3.2015 
12 Kari Roose, Taloustutkimus Oy, Research Director, e-postmeddelande 3.12.2014 
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även anses vara bekvämare och lättare då respondenten kan själv bestämma tidpunkten 

då hen svarar på den. Då man samlat in den rätta mängden med enkäter så ser forskaren 

det insamlade materialet i en databas. Negativa sidor med online undersökningar är att 

respondenterna kan anse ett e-mail som spam och öppnar inte länken till den själva 

undersökningen. Användning av internet varierar fortfarande från land till land, och 

forskaren bör ta detta i beaktande för urvalet ifråga. Det kan även hända att 

respondenterna saknar online expertis (Evans & Mathur 2005). 

En annan datainsamlingsmetod för denna avhandling kunde ha varit att skicka ut 

enkäter i pappersform. Denna metod har liknande fördelar som online undersökningar: 

förmåga att använda ett stort urval, geografisk täckning samt låga kostnader. Enkäter 

per post tar ofta längre att samla in, har låg svarsfrekvens samt tendens för svarsbortfall 

(Evans & Mathur 2005). Kaplowitz, Hadlock och Levine (2004) anser att det finns en 

tydlig skillnad på åldersgruppen som svarar på enkäter per post eller enkäter online. De 

som svarar på enkäter online tenderar att vara yngre och därför passar nätpanelen 

utmärkt för målgruppen i denna avhandling. Dessutom är nätpanelen en bra 

undersökningsmetod då man kan nå ett stort antal respondenter inom en kort tid.  

3.4.3 Enkätens utformning och mått 

Enkäten har fåtts till förfogande av Leena Haanpää per e-mail13 och enkäten hittas som 

bilaga 2 i denna avhandling. Den ursprungliga enkäten är på finska men de centrala 

frågorna och påståenden har översatts för denna avhandling till svenska. Då Ekonomiska 

forskningen haft det största ansvaret att samla in data så kan Haanpää inte säga att 

enkäten sett exakt likadan ut då respondenterna svarat på den. Enligt Haanpää torde 

enkäten ha ändrats direkt till PDF-format. 

Enkäten är delad in i tre teman: värden, risker och osäkerhet, entreprenörskap samt 

samhällsansvar. Frågorna i enkäten ställs i en logisk ordning enligt teman. Det första och 

sista temat lämnas utanför då dessa inte är centrala för avhandlingens 

problemformulering. Det första temat diskuterar allmänt om vad unga vuxna värderar i 

livet och vad de anser som riskabelt och osäkert. Det sista temat om samhällsansvar 

beaktas inte heller i avhandlingen.  

                                                        
13  Leena Haanpää, Åbo universitet, forskare, e-postmeddelande 10.12.2014 
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Genom operationalisering försöker forskaren översätta det omätbara begreppet till något 

konkret och mätbart. Med ett antal frågor försöker forskaren fånga in det som anses vara 

viktigt för det begrepp man mäter (Bryman & Bell 2013). Då avhandlingens syfte är att 

ta reda på vad som hindrar unga vuxna i Finland att starta företag så är det andra temat, 

entreprenörskap, centralt för avhandlingen. Frågorna behandlar unga vuxnas attityder 

gentemot entreprenörskap, entreprenöriella intentioner samt incitament och hinder 

med entreprenörskap.  

Då man gör upp ett frågeformulär så finns det en hel del faktorer man bör ta i beaktande. 

Dessa är bl.a. introduktion, längd, layout, uppställning av frågor, tydliga instruktioner, 

valet av frågor och frågornas uppställning (Bryman & Bell 2013). Haanpää och 

Tuppurainen (2012) introducerar temat entreprenörskap på följande sätt: ”Följande 

frågor berör företagsverksamhet”. Frågorna gällande entreprenörskap börjar med fråga 

fyra och enkäten innehåller 15 slutna frågor relaterade till temat. Slutna frågor används 

ofta i surveyundersökningar då dessa ökar jämförbarheten och är lätta för respondenten 

att besvara (Bryman & Bell 2013).  

Det finns vissa tumregler vid formulering av frågor. Man skall alltid ta i beaktande 

problemformuleringen och vad man egentligen vill ta reda på. Forskaren skall undvika 

att ställa frågor som inte rör problemformuleringen (Bryman & Bell 2013). Frågorna 

5−12 är riktade till individer som redan har startat företag och forskarna frågar bland 

annat om respondenterna är nöjda med företagets framgång, till vilken bransch företaget 

hör, hur många anställda de har samt om företagets omsättning. Då dessa frågor inte ger 

svar på avhandlingens problemformulering så beaktas dessa inte. 

Från fråga 13 framåt är frågorna riktade till alla respondenter. Fråga 13: ”Hur sannolikt 

är det att du grundar ett (nytt) företag eller expanderar det nuvarande inom de 

kommande 5 åren?” är den beroende variabeln i avhandlingen då den mäter unga vuxnas 

entreprenöriella intentioner. Respondenterna ombeds på en skala från 1 till 6 indikera i 

vilken utsträckning de anser att de är överens med påståendet (1=Väldigt osannolikt, 

2=Ganska osannolikt, 3=Varken osannolikt eller sannolikt, 4=Ganska sannolikt, 5= 

Väldigt sannolikt och 6=Vet ej). Svarsalternativen för denna fråga är ordnat vertikalt. 

Frågan är riktad till alla respondenter, dvs. både entreprenörer och icke entreprenörer. I 

avhandlingen exkluderas dock de respondenter som redan fungerar som entreprenörer. 

Frågorna 14−18 innehåller 37 stycken påståenden relaterade till entreprenörskap. 

Svarsalternativen ligger horisontalt mellan 1 till 6 (1= Alldeles av annan åsikt, 2= Till en 
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del av annan åsikt, 3=Varken av samma eller annan åsikt, 4=Till en del av samma åsikt, 

5=Alldeles av samma åsikt och 6=Vet ej). Dessa påståenden baserar sig på tidigare gjorda 

studier och dess resultat (t.ex. Athayde 2009; Brändsätter 1997; Clausen 2011).  Haanpää 

och Tuppurainen (2012) har inte gjort en pilotstudie då frågorna baserar sig på tidigare 

gjorda studier.  

3.4.3.1 Enkäten förknippas med Ajzens (1985, 1991) TPB 

Då Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) tillämpas i avhandlingen så är 

det viktigt att specificera vilka påståenden i enkäten går ihop med de olika faktorerna i 

TPB. Faktorerna i TPB, dvs.: attityder gentemot beteendet, den subjektiva normen samt 

upplevd kontroll av beteende är avhandlingens oberoende variabler. Syftet är alltså att 

söka möjliga samband mellan den beroende variabel samt de oberoende variablerna. 

I avsnitt 2.2.2.1 presenterades tidigare forskning som tillämpat TPB. I samband med 

detta presenterades Lortie och Castogiovannis (2015) gjorda figur där de hämtar fram 

olika föregångare till faktorerna i TPB (figur 5). Denna hjälper att dela in Haanpääs och 

Tuppurainens (2012) påståenden i centrala teman. Senare i avhandlingen görs en 

faktoranalys där man ser ifall dessa samma teman kommer upp. 

Forskare (Kolvereid 1996a; Kolvereid & Isaksen 2006) har kommit fram till att 

autonomi, auktoritet, självförverkligande och ekonomiska möjligheter påverkar 

attityder. Sammanlagt 27 påståenden (frågorna 14, 16, 17 och 18) anses gå ihop med den 

första faktorn, attityd gentemot beteendet (tabell 3). Dessa delas in i fyra teman enligt 

det man frågat efter, nämligen: samhället, incitament, hinder och risker med 

entreprenörskap.  

Fråga 14 (påståenden c−h) berör samhället och populationens attityder överlag. Man 

frågar bland annat om samhället uppmuntrar till entreprenörskap samt om befolkningen 

anser att entreprenörskap är ett attraktivt karriäralternativ. Liñán och Chen (2009) 

påvisar i sin artikel att den subjektiva normen är en föregångare till attityder. De anser 

att en stödjande kultur och kulturella värderingar påverkar attityder. Den subjektiva 

normen spelar en större roll i kollektivistiska kulturer än i individualistiska samhällen 

(Ajzen 2001). Skillnaden mellan dessa kulturer är att i individualismen talar man om 

”jag” och i kollektivismen om ”vi”. Finland är en individualistisk kultur då man tar hand 

om sig och alldeles de närmaste (Geert-Hofstede 2015).  Trots att Finland inte är en 
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kollektivistisk kultur så påstås att unga vuxnas entreprenöriella intentioner påverkas av 

attityder i samhället. 

Fråga 16 (påståenden a−d) behandlar incitament, som kunde förknippas med Kolvereids 

(1996a) samt Kolvereid och Isaksens (2006) autonomi, auktoritet och 

självförverkligande. Man mäter självförverkligande genom att påstå: ”Som entreprenör 

kan man släppa loss sin verkliga potential ”samt” Kreativitet belönas inom 

företagande”. I följande påstående mäter man autonomi och auktoritet: ”Som 

entreprenör får man vara sig egen herre”. 

Fråga 17 (påståenden b−d samt g−k) berör hinder med entreprenörskap. Doern (2009) 

säger i sin artikel att vissa faktorer hindrar eller begränsar företag att växa eller individer 

att grunda företag. Man har dock forskat väldigt lite om relationen mellan hinder och 

beteenden. Påståenden för hinder i Haanpääs och Tuppurainens (2012) enkät berör 

ekonomiskt och socialt kapital, som kunde hindra unga vuxna att starta företag. Fråga 

18 (påståenden a−i) berör risker med entreprenörskap och bland annat Doulagas och 

Shepeperd (2002) påstår i sin undersökning att desto positivare attityd man har 

gentemot risker, desto positivare är den entreprenöriella intentionen. 
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Tabell 3 Påståenden som mäter attityd gentemot beteende 

 

Endast ett påstående anses gå ihop med den andra faktorn: den subjektiva normen (se 

tabell 4). Som nämnts i kapitel 2 så betyder den subjektiva normen ett socialt tryck att 

utföra ett beteende. I fråga 16 tar man reda på om familjen förväntar att individen blir 

entreprenör. Familjen kan vara en faktor som påverkar individens entreprenöriell 

intention.   

Tabell 4 Påstående som mäter subjektiv norm 

 

A t t it y d gent em ot  bet eendet

 Fråga 14 ”Till näst ber vi Dig bedöma faktorer relaterade till entreprenörskap”

c.  I detta  la n d v ill m a jor iteten  a v  befolkn in g en  a tt  a lla  h a r  sa m m a  lev n a dssta n da r d

d. I detta la n d ty cker m a jor iteten a v befolkn in g en a tt en tr epr en ör ska p ä r ett a ttr a kt iv t

ka r r iä r a lter n a t iv

e.  Per son er  som  fr a m g å n g sr ikt  sta r ta r  et t  för eta g  r espekter a s och  v ä r der a s h ög t  i detta  la n d

f.  I detta  la n d ä r  n y a  för eta g s fr a m g å n g sh istor ier  ofta  sy n lig a  i m edier n a

g . Sa m h ä llet  u ppm u n tr a r  t ill en tr epr en ör ska p

h . En tr epr en ör ska p ä r  den  en da  m öjlig h eten  a tt  u n dv ika  a r betslösh et

Fråga 16 ". . .vilka saker som kunde motivera eller har motiverat Dig att s tarta företag”

a . Som  en tr epr en ör  ka n  m a n  slä ppa  loss sin  v er klig a  poten t ia l

b.  Kr ea t iv itet  belön a s in om  för eta g a n de

c.  Som  en tr epr en ör  få r  m a n  v a r a  sig  eg en  h er r e

d. För eta g a n de in n ebä r osä ker in kom st och ka pita lr isk m en den er sä ttn in g m a n få r i g en g ä ld ä r

t illr ä cklig

Fråga 17 ”Till näst frågar vi Dig om hinder med entreprenörskap”

b. En tr epr en ör ska p kr ä v er  g oda  kon ta kter

c.  En tr epr en ör ska p ä r  för  by r å kr a t iskt

d. Det  kr ä v s m y cket  pen g a r  a tt  sta r ta  et t  eg et  för eta g

g . För eta g a r e h a r  in g en  fr it id eller  sem ester

h . Ma n  ka n  bli r ik g en om  en tr epr en ör ska p

i.  Un g t  en tr epr en ör ska p ses in te som  r ikt ig t  för eta g a n de

j.  A v u n dsju ka  m ella n  m ä n n iskor  beg r ä n sa r  en tr epr en ör ska p

k. De som  in te få r  r ikt ig t  a r bete blir  en tr epr en ör er

Fråga 18 ”Vi frågar ännu om Dina åsikter gällande risker med entreprenörskap”

a . A tt  h a n ter a  r isker  ä r  en  a v  en tr epr en ör en s v ikt ig a ste u ppg ifter

b.  En tr epr en ör en  ä r  r isk för  sin  eg en  v er ksa m h et

c.  A n stä llda  som  in te ä r  t illr ä cklig t  en g a g er a de i sit t  a r bete u tg ör  en  r isk/ett  h ot  för  för eta g et

d. Fel per son a lv a l ä r  r isk för  för eta g et

e.  Motiv er a de a r beta r e öka r  för eta g ets lön sa m h et  och  a v ka stn in g

f.  Det  ä r  en  n a tu r lig  del a v  för eta g a n de a tt  ta  r isker  

g .  Ma n  bor de n å  en  bä ttr e ba la n s m ella n  r iskta g a n de och  belön in g a r

h . Ä r lig a  för eta g a r e som  g jor t  kon ku r s ska ll in te bestr a ffa s,  u ta n  de ska ll u ppm u n tr a s a tt  för söka  ig en

i.  Kon ku r ser n a s n eg a t iv a  effekter  bor de m in ska s
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Fråga 16 ".. .vilka saker som kunde motivera eller har motiverat Dig att starta företag”

e. Min  fa m ilj/slä kt  för v ä n ta r  sig  a tt  ja g  blir  en tr epr en ör
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I tabell 5 visas de påståenden som anses gå ihop med den tredje faktorn: upplevd kontroll 

av beteende. Som nämnts i kapitel 2 så är femfaktorteorin en föregångare till denna 

faktor. Femfaktorteorin innebär: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet 

och neuroticism (Obschonka et al. 2010). Dessutom krävs det information, intelligens, 

kunnande, förmåga och andra interna faktorer för att individen utför ett beteende. 

Frågorna 14, 15 och 17 inkluderas till upplevd kontroll av beteende, sammanlagt nio 

påståenden. Påståenden mäter om respondenten känner sig kapabel av att starta ett 

företag. Centrala teman är: egen förmåga, personlighetsdrag och hinder. 

Tabell 5 Påståenden som mäter upplevd kontroll av beteende 

  

Upplevd kontroll av beteende 

  Fråga 14 ”Till näst ber vi Dig bedöma faktorer relaterade till entreprenörskap” 

E
g

e
n

 
fö
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a. Jag har kunskap, kunnande och erfarenhet att starta ett nytt företag 

b. Rädsla för att misslyckas hindrar mig att starta ett nytt företag 

 Fråga 15 ”Entreprenörens personlighetsdrag påverkar valet att bli entreprenör” 

P
e

r
s

. 
d

r
a

g
 a. Det är ibland lockande att ta risker 

b. Jag påbörjar lätt en diskussion med okända människor 

c. Jag bryr mig inte mycket om vad andra tänker om mig 

d. Jag tycker att det är bäst då saker går på ett sedvanligt sätt 

 Fråga 17 ”Till näst frågar vi Dig om hinder med entreprenörskap” 

H
in

d
e

r
 a. Jag vet inte hur man blir entreprenör 

e. Ifall jag skulle få tillräckligt med ekonomiskt stöd så kunde jag bli en entreprenör 

f. Ifall jag skulle få mycket med informellt stöd så kunde jag bli en entreprenör 

 

3.5 Strategi för analys av data 

De statistiska analyserna utförs med hjälp av IBM SPSS Statistics (SPSS) version 22. 

Analysen börjar med att beskriva det insamlade datamaterialet och genom att se på 

datamaterialets distribution. Därefter utförs en multivariat dataanalys då målet är att 

kunna förutspå relationer mellan den beroende samt de oberoende variablerna. 

Multivariat dataanalys möjliggör att analysera datat med många korrelerande variabler 

(Hair, Anderson, Tatham & Black 1998). 

Strategi för analys av data presenteras i figur 9. Tidigare i denna avhandling (tabell 3) 

presenterades de 27 påståenden som ansetts gå ihop med den oberoende variabeln: 
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attityd gentemot entreprenörskap. Dessutom delades denne in i teman: samhället, 

incitament, hinder och risker. Den subjektiva normen går ihop med endast ett påstående 

i enkäten (tabell 4). Upplevd kontroll av beteende går ihop med nio påståenden och 

denne delades in i tre teman: egen förmåga, personlighetsdrag och hinder (tabell 5). 

I avhandlingen görs en explorativ faktoranalys för att kunna hantera den stora mängden 

påståenden i Haanpääs och Tuppurainens (2012) undersökning. Målet med 

faktoranalysen är att reducera antalet påståenden man bör hantera. Faktoranalyser görs 

för attityd gentemot entreprenörskap samt upplevd kontroll av beteende. Subjektiva 

normen blir utanför faktoranalysen då denne ansetts endast gå ihop med ett påstående.  

Då man fått fram de centrala faktorerna ur faktoranalysen så görs en logistisk 

regressionsanalys. Genom logistisk regressionsanalys försöker man ta reda på om det 

finns ett samband mellan de beroende och oberoende variablerna (Hair et al. 1998). Som 

nämnts tidigare så är de oberoende variablerna: attityd gentemot entreprenörskap, 

subjektiv norm och upplevd kontroll av beteende. Den beroende variabeln är: ”Hur 

sannolikt är det att du grundar ett (nytt) företag eller expanderar det nuvarande inom 

de kommande 5 åren?”. Målet med den logistiska regressionsanalysen är att ta reda på 

vilka av de oberoende variablerna förklarar entreprenöriella intentioner. 
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3.6 Kritisk utvärderng av data 

I detta avsnitt görs en kritisk utvärdering av undersökningens reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. Reliabilitet (3.6.1) handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet, 

tillförlitlighet och överensstämmelse. Man tar reda på ifall undersökningen skulle 

genomföras på nytt så skulle resultaten bli desamma. Validitet (3.6.2) rör frågan om 

huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet. För att en undersökning skall kunna replikeras av andra så 

måste man noggrant beskriva hur man gått tillväga. Detta kallas för replikerbarhet och 

diskuteras i avsnitt 3.6.3 (Bryman & Bell 2013). 

3.6.1 Reliabilitet 

Som nämnts i ovanstående resonemang så handlar reliabilitet om undersökningens 

tillförlitlighet. Centrala begrepp för reliabilitet är: stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013). 

Stabilitet eller extern reliabilitet betyder om måttet är stabilt och inte ändrar över tid. 

Som ett exempel kunde man nämna ifall attityder mäts två gånger efter varandra, så får 

inte resultaten skilja sig mycket från varandra (Bryman & Bell 2013). Då avhandlingen 

är en tvärsnittsstudie så kan måttens stabilitet inte definieras. Bryman och Bell (2013)  

påpekar dock att de flesta forskningsrapporter inte rymmer prövning av stabilitet, då 

detta görs främst i longitudinella rapporter.  

Data i Haanpääs och Tuppurainens (2012) undersökning har samlats in år 2010, dvs. 

datamaterialet är några år gammalt. Unga vuxnas entreprenöriella intentioner torde inte 

ha ändrats väldigt mycket under dessa fem år. År 2010 var 2,3 % av de sysselsatta i 

åldersgruppen 18−24 entreprenörer, medan motsvarande siffra för 2011 och 2012 var 2,4 

%. Statistikcentralen har inte än sammanfattat siffrorna för åren 2013−201514. Denna 

avhandling behandlar dock endast intentioner och tar inte reda på om unga vuxna i 

verkligheten startar företag. En longitudinell studie där data skulle ha samlats in på nytt 

med samma enkät år 2015 skulle ha möjliggjort att se hur unga vuxnas entreprenöriella 

intentioner har ändrats.   

Intern reliabilitet betyder om de indikatorer som utgör en skala är pålitliga. De flesta 

forskare använder sig av ett mått som kallas för Cronbachs alpha för att se i vilken 

                                                        
14 Tiina Tuomaala, Statistikcentralen, e-postmeddelande 24.5.2015 
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utsträckning de testade variablerna hänger ihop. Värdet kan variera mellan 0 och 1, ju 

högre värde desto högre reliabilitet. En riktlinje är att Cronbachs alpha bör vara högre 

än 0,6 för att det skall vara meningsfullt att slå ihop item till en indexvariabel. Bryman 

och Bell (2013) säger dock att en acceptabel nivå är 0,8 och Hair et al. (1998) använder 

gränsen 0,7. Cronbachs alpha visar att resultaten för faktoranalysen är pålitliga för 

följande komponenter: hinder (0,661), incitament (0,706) och risker (0,646). De 

faktorer som inte når en acceptabel nivå är: samhället (0,554), värderingar (0,476) och 

personlighetsdrag (0,495).  

Interbedömarreliabilitet betyder att den person som utför undersökningen bör ta i 

beaktande den egna påverkan på resultaten (Saunders, Lewis & Thornhill 2011). Inom 

denna avhandling har sådana fel som beror på forskarens tolkningar minimerats då 

enkäten endast innehåller slutna frågor. Öppna frågor kunde ha påverkats av forskarens 

tolkning och påverkat resultaten. 

Reliabiliteten i denna avhandling anses vara tillräckligt god för sitt syfte. Lundahl och 

Skärvald (1999) påpekar att reliabilitet är nödvändigt för att uppnå validitet. 

Undersökningens validitet diskuteras i nästa avsnitt. 

3.6.2 Validitet 

Hög validitet nås då undersökningen mäter det vad den avser att mäta (Lundahl & 

Skärvald 1999). Validiteten avses vara bra då urvalet samt frågorna är rätta. En svag 

validitet betyder att forskaren inte har lyckats studera det som denne hade som avseende 

att studera (Bryman & Bell 2013). 

Med intern validitet menas att det finns överensstämmelse mellan vald indikator för ett 

begrepp man ämnar mäta (Bryman & Bell 2013). I avhandlingen har det gjorts en 

grundlig jämförelse mellan tidigare forskning samt påståenden i Haanpääs och 

Tuppurainens (2012) enkät (se kartläggningen i avsnitt 3.4.3.1). Den interna validiteten 

torde vara god då samband har hittats mellan enkäten och Ajzens (1985, 1991) teori om 

planerat beteende. 

Ett annat sätt att mäta ifall Haanpääs och Tuppurainens (2012) enkät verkligen mäter 

det den skall mäta är att testa dess ytvaliditet. Genom ytvaliditet granskar man om 

frågorna mäter det de skall mäta (Bryman & Bell 2013). Ytvaliditeten i denna avhandling 
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påstås vara hög då Haanpää och Tuppurainen (2012) har baserat sina frågor på tidigare 

gjorda undersökningar. 

Med extern validitet menar man resultatens generaliserbarhet. Externa validiteten 

tenderar att vara hög om man använder ett slumpmässigt urval. Bryman och Bell (2013) 

påpekar att resultaten endast kan generaliseras till den population man undersökt. 

Avhandlingens resultat kan inte generaliseras till resten av världen eller andra 

åldersgrupper. Resultaten är giltiga för endast finska unga vuxna i åldern 15−29. 

Genom begreppsvaliditet beskriver forskaren om den teoretiska bakgrunden har valts 

rätt. Forskaren ska från en teori deducera hypoteser som är relevanta (Bryman & Bell 

2013). Då intresset i avhandlingen att studera unga vuxnas intentioner att starta företag 

så handlar den teoretiska referensramen om entreprenöriella intentioner. Dessutom har 

hypoteser lagts upp på basis av tidigare gjorda undersökningar. 

Avhandlingens validitet anses vara god då avhandlingen nått sitt syfte, mål och har 

besvarat forskningsfrågorna. Det är även viktigt att studien kan upprepas av andra 

forskare och detta kallas för replikerbarhet. Replikerbarhet diskuteras närmare i avsnitt 

3.6.3. 

3.6.3 Replikerbarhet 

För att en undersökning skall kunna upprepas av andra så kräver det att forskaren 

noggrant beskriver hur denne går tillväga i sin studie. Detta innebär bland annat hur 

man har valt ut respondenterna, utformat mått på begreppen, valet av metod samt hur 

man analyserat data. Dessa saker tas upp i de flesta kvantitativa undersökningar 

(Bryman & Bell 2013). 

Denna avhandling strävar till att beskriva noggrant metoderna och det insamlade 

datamaterialet. Detta möjliggör att studien kunde replikeras av andra forskare. En 

begränsning är dock att skribenten inte själv varit med och samla in data. Detta medför 

att skribenten inte i detalj kan beskriva hur den Ekonomiska forskningen gått tillväga då 

de skickat ut enkäterna via nätpanelen. Kari Roose från den Ekonomiska forskningen 

samt Leena Haanpää har dock gett information enligt sin bästa förmåga. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redogörs det insamlade datmaterialet och målet är att klargöra hur 

slutresultaten nåtts. I avsnitt 4.1 beskrivs det insamlade datamaterialet samt dess 

distribution (4.2). En bortfallsanalys och extremvärden presenteras i avsnitt 4.2.4. 

Faktoranalyser görs i avsnitt 4.3 och en logistisk regressionsanalys i avsnitt 4.4. 

Forskningsresultaten jämförs med den teoretiska referensramen i avsnitt 4.5. 

4.1 Beskrivning av datamaterialet 

Den totala mängden respondenter är 1057 stycken. En viktmatris används för kön, ålder 

och län, precis som Haanpää och Tuppurainen använder i sin undersökning: 

Vastaajat painotettiin sukupuolen ja iän (1v ikäryhmittäin) sekä Manner-Suomen kuntajakauman 
perusteella 31.12.2009 tilanteen mukaisesti (aluejako 1.1.2010) (Haanpää & Tuppurainen 2012:14) 

Viktmatrisen används så att urvalet representerar hela landet och alla analyser som görs 

och presenteras i denna avhandling baserar sig på viktmatrisen. Efter viktmatrisen är 

respondenternas mängd 999. Könsfördelningen är jämn då 48,8 % av respondenterna 

är kvinnor och 51,2 % är män.  De flesta respondenter är i åldersgruppen 25−29 (34,3 %) 

och därefter mellan 20−24 år (32,4 %) samt 15−19 år (33,3 %). Största delen av 

respondenterna kommer från Södra Finlands län (41,9 %) varefter Västra Finlands län 

(35,5 %), Uleåborgs län (10,80 %), Östra Finlands län (9,90 %) samt Lapplands län (2,0 

%).  

I tabell 6 presenteras respondenternas nuvarande yrke eller position. Detta är viktigt att 

ta upp då de respondenter som redan fungerar som entreprenörer exkluderas ur 

analyserna. Majoriteten (57,84 %) av respondenterna är studerande, varefter 

22,66 % är anställda i en organisation. Under 1 % (9 stycken) av respondenterna är 

entreprenörer, men dessa beaktas inte i avhandlingen. 
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Tabell 6 Nuvarande yrke/position 

 

Den beroende variabeln (fråga 13): ”Hur sannolikt är det att du grundar ett (nytt) 

företag eller expanderar det nuvarande inom de kommande 5 åren?” har besvarats med 

svarsalternativen 1−5  av 969 respondenter. Svarsalternativet 1=Väldigt osannolikt och 

5= Väldigt sannolikt. Majoriteten av respondenterna (55,4 %) anser att det är väldigt 

osannolikt att de startar ett företag inom kommande fem år. 22,1 % av respondenterna 

tycker att det är ganska osannolikt och 11,4 % svarar att det varken är osannolikt eller 

sannolikt. Endast 8,2 % tycker att det är väldigt eller ganska sannolikt att de startar 

företag inom de kommande fem åren. Fördelningen av dessa svar presenteras i tabell 7.  

Tabell 7 Histogram: ”Hur sannolikt är det att du grundar ett (nytt) företag eller expanderar 
det nuvarande inom de kommande 5 åren?” (N=969) 
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Den beroende variabeln kodas till en dummyvariabel. En dummyvariabel har bara två 

möjliga värden: 0 och 1 (Hair et al. 1998). De respondenter som har svarat på Likert-

skalan mellan 2−5 kodas som dummyvariabel 1, det vill säga de har entreprenöriella 

intentioner för kommande fem år. Värdet 2 på Likert-skalan betyder: ”Till en del av 

annan åsikt” medan 5 betyder ”Alldeles av samma åsikt”. Orsaken till att de respondenter 

som svarat 2 kodas till att de har intentioner för kommande fem år är att de inte är 

alldeles av annan åsikt med påståendet. Det finns alltså en liten sannolikhet att de ändå 

kunde tänka sig att starta ett företag. De som svarat 1 på Likert-skalan är däremot alldeles 

av annan åsikt och kodas till dummyvariabel 0. Fördelningen av dummyvariabeln 

presenteras i tabell 8. 42,90 % har entreprenöriella intentioner för kommande fem år 

medan motsvarande siffra för den andra gruppen är 57,10 %. 

Tabell 8 Dummyvariabel (1=Har intentioner för kommande 5 år, 0=Har inte intentioner 
för kommande 5 år, N=969) 

 

Det är intressant att se vilka respondenter som hör till de två grupperna. 

Könsfördelningen är väldigt jämn men en aning fler kvinnor (51,4 %) än män (48,6 %) 

saknar entreprenöriella intentioner. Könsfördelningen är tvärtom då vi ser på de 

respondenter som har intentioner för kommande fem år. Då är majoriteten av 

respondenterna män (53,6 %) varefter kvinnor (46,4 %). 

Största delen av dem som saknar intentioner är i åldergruppen 15−19 (37,1 %). Därefter 

kommer åldersgruppen 20−24 (32,9 %) och 25−29 (30 %). De som däremot har 

intentioner hör till den äldsta åldersgruppen 25−29 (40,9 %). Majoriteten av 

respondenterna som saknar intentioner kommer från södra Finlands län (41,4 %), 

varefter västra Finlands län (35,1 %), Uleåborgs län (11,4 %), östra Finlands län (10,1%), 

och Lapplands län (2,2 %). Fördelningen är lik för den andra gruppen, dvs. de som har 
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intentioner: södra Finlands län (43,3 %), västra Finlands län (35,3 %), Uleåborgs län 

(10,6 %), östra Finlands län (8,9 %) och Lapplands län (1,9 %). 

En större andel av de som har intentioner har gått universitet (18,1 %) eller 

yrkeshögskola (18,6%). Motsvarande siffror för den andra gruppen är: universitet  

14,5 % och yrkeshögskola 12,8 %. En större andel av dem som saknar intentioner har 

endast avklarat grundskolan (19,5 %). Endast 12,8 % av de som har grundskola som 

högsta utbildning har intentioner för kommande fem år. 36,2 % av dem som saknar 

intentioner har som högsta utbildning gymnasium medan den andra gruppen har  

33,3 %. 

Det hittas inte tydliga skillnader mellan de två grupperna då man frågar om 

sysselsättning. 57,6 % av de som saknar intentioner studerar och 23,7 % arbetar. Även 

majoriteten av de respondenter som har intentioner studerar (58 %) och 22,9 % arbetar. 

Över hälften (56,6 %) av de respondenter som saknar intentioner har varit arbetslösa 

inom de senaste fem åren. Antalet arbetslösa är betydligt mindre i den andra gruppen, 

då 36,9 % har varit arbetslösa inom de senaste fem åren. 

Intressant är att 29,4 % av de som har intentioner har en far som är entreprenör, men 

endast 12,3 % har en mor som entreprenör. Procenten är tydligt lägre för den andra 

gruppen, då endast 16,6 % en far som är entreprenör. Få respondenter (5,9 %) som 

saknar intentioner har en mor som fungerar som entreprenör. 

4.2 Distribution av datamaterialet 

Genom att beräkna grundläggande statistik får man kunskap bland annat om materialets 

fördelning. Det är alltså viktigt att se på variablernas distribution för att få en bild av det 

insamlade datamaterialet (Hair et al. 1998). I detta avsnitt visas distributionen för de 

påståenden i Haanpääs och Tuppurainens (2012) som ansetts gå ihop med Ajzens (1985, 

1991) teori om planerat beteende. Detta görs för att få en grundläggande uppfattning om 

hur respondenterna har svarat på de olika påståendena. Resultaten diskuteras i sin 

korthet i detta avsnitt då det slutliga resultatet fås genom faktoranalyser i avsnitt 4.3 och 

genom en regressionsanalys i avsnitt 4.4. 
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4.2.1 Attityd gentemot entreprenörskap 

I den tidigare gjorda kartläggningen påstods att samhället, incitament, hinder och risker 

är föregångare till attityd gentemot entreprenörskap (se tabell 3). Det första påståendet 

för samhället är: ”I detta land vill majoriteten av befolkningen att alla har samma 

levnadsstandard”. Över 40 % av alla respondenter är alldeles eller till en del av annan 

åsikt med påståendet. Tydliga skillnader på svaren kan inte ses mellan de två grupperna. 

Unga vuxna är av åsikten att finländarna inte vill ha samma levnadsstandard för hela 

befolkningen. Haanpää och Tuppurainen (2012) förklarar resultatet med att unga vuxna 

inte kanske tror lika starkt på en välfärdsstat och bär ansvaret att försörja befolkningen. 

Ifall detta stämmer så ser man inte entreprenörskap som ett attraktivt alternativ. Detta 

mäts med det följande påstående: ”I detta land tycker majoriteten av befolkningen att 

entreprenörskap är ett attraktivt karriäralternativ”. 60 % av respondenterna är 

alldeles eller till en del av annan åsikt med påståendet. Detta påstående framförde inte 

heller tydliga skillnader mellan de två grupperna. Resultaten visar att entreprenörskap 

inte ses som ett attraktivt alternativ. 

Det följande påstående för samhället lyder: ”Personer som framgångsrikt startar ett 

företag respekteras och värderas högt i detta land”. 46,2 % av alla respondenter är till 

en del eller samma åsikt med påståendet. Tydliga skillnader mellan de två grupperna 

hittades inte heller för detta påstående. Unga vuxna är alltså av åsikten att framgångsrika 

entreprenörer uppskattas i landet. Därefter påstod man: ”I detta land är nya företags 

framgångshistorier ofta synliga i medierna”. Av alla respondenter är  

39,0 % av samma eller till en del av samma åsikt, medan 31,1 % är av annan eller till en 

del av annan åsikt. En stor del (29,9 %) är varken av annan eller samma åsikt.  I 

Haanpääs och Tuppurainens (2012) internationella jämförelse kom det fram att finska 

unga vuxna anser att nya företags framgångshistorier syns allt färre i medierna.  

En stor del (41,8 %) av respondenterna är alldeles eller till en del av annan åsikt med 

följande påstående: ”Samhället uppmuntrar till entreprenörskap”. Detta berättar att det 

samhället inte uppmuntrar individen att starta företag. Det sista påståendet som berör 

samhället är: ”Entreprenörskap är den enda möjligheten att undvika arbetslöshet”.  

61,3 % av alla respondenter är alldeles eller till en del av annan åsikt med påståendet. 

Endast 17,0 % av respondenterna anser att entreprenörskap är den enda möjligheten att 

undvika arbetslöshet. 
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De fyra nästa påståenden berör incitament med entreprenörskap. Det första påståendet 

är: ”Som entreprenör kan man släppa loss sin verkliga potential”. 72,5 % av alla 

respondenter var alldeles eller till en del av samma åsikt med påståendet. Detta 

påstående hämtar fram skillnader mellan de två grupperna. 80,5 % av dem som har 

intentioner för kommande fem år är överens med påståendet medan motsvarande siffra 

för den andra gruppen är 66,1 %. Endast 6,8 % av de individer som har intentioner är av 

annan åsikt med påståendet. Motsvarande siffra för de som inte har intentioner är 11,5 

%. Med andra ord, fler av dem som har intentioner anser att man kan släppa loss sin 

verkliga potential som entreprenör.  

Det nästa påståendet är: ”Kreativitet belönas inom företagande”.  Unga vuxna anser 

även att kreativitet belönas inom företagande, då 76,3 % är alldeles eller till en del av 

samma åsikt med påståendet. 72 % av dem som saknar intentioner är överens med 

påståendet medan 81,9 % av den andra gruppen är av samma åsikt. Resultatet visar att 

de individer som har intentioner anser mer att kreativitet belönas inom företagande. 

Till näst påstods: ”Som entreprenör får man vara sig egna herre”. 78,0 % av alla 

respondenter är till en del eller alldeles av samma åsikt med påståendet. Detta påvisar 

att unga vuxna ser det som lockande att man får fungera självständigt.  Över 40 % av alla 

respondenter är alldeles eller till en del av annan åsikt med följande påstående: 

”Företagande innebär osäker inkomst och kapitalrisk men den ersättning man får i 

gengäld är tillräcklig”. 37,4 % var varken av samma eller av annan åsikt, vilket berättar 

att en stor del inte har erfarenhet inom entreprenörskap.  

Följande påstående berör hinder med entreprenörskap. Det första påståendet är: 

” Entreprenörskap kräver goda kontakter”. 76,1 % av alla respondenter är till en del eller 

alldeles av samma åsikt med påståendet. Båda grupperna anser att entreprenörskap 

kräver socialt kapital. Över hälften (51,1 %) av respondenterna står överens med 

påståendet: ”Entreprenörskap är för byråkratiskt”. Detta berättar att unga vuxna i 

Finland ser för mycket byråkrati med entreprenörskap. 

”Det krävs mycket pengar att starta ett eget företag” är det följande påståendet.  

58,0 % är av samma åsikt med detta. 62,6 % av dem som inte har intentioner för 

kommande fem år är överens med påståendet medan procenten för den andra gruppen 

är 51,5 %. Detta berättar att fler av dem som saknar intentioner anser att det krävs mycket 

pengar att starta företag. 
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Över hälften (51,1 %) av respondenterna anser att entreprenörer inte har fritid eller 

semester. Man tog reda på detta med följande påstående: ”Företagare har ingen fritid 

eller semester”. 55,2 % av de respondenter som inte har intentioner är överens med 

påståendet. Siffran för dem som har intentioner är 45,6 %. Unga vuxna ser 

entreprenörskap som hårt arbete och att entreprenören hamnar offra sin fritid eller 

semester. Det nästa påståendet är: ”Man kan bli rik genom entreprenörskap” och  

78,5 % är till en del eller alldeles av samma åsikt med påståendet.  

Majoriteten (59,3 %) av respondenterna är av samma åsikt med påståendet: ”Ungt 

entreprenörskap ses inte som riktigt företagande”. Tydliga skillnader mellan de två 

grupperna hittades inte. Det nästa påståendet är: ”Avundsjuka mellan människor 

begränsar entreprenörskap”. 44,4 % av respondenterna är av samma åsikt med 

påståendet. Största delen (86,8 %) anser att man inte tvingas till entreprenörskap utan 

valet att bli entreprenör är frivilligt. Man tog reda på detta med följande påstående: ”De 

som inte får riktigt arbete blir entreprenörer”. 

De sista påståenden relaterade till attityder gentemot entreprenörskap berör risker. Det 

första påståendet är: ”Att hantera risker är en av entreprenörens viktigaste uppgifter”.  

Majoriteten (80,0 %) av respondenterna anser att en av entreprenörens viktigaste 

uppgifter är att ta hantera risker. Över hälften (54,8 %) av alla respondenter är överens 

med påståendet: ”Entreprenören är en risk för sin egen verksamhet”.  

De flesta respondenter (77,4 %) anser att personalen kan vara en risk eller ett hot för 

företaget. Detta tog man reda på genom påståendet: ”Anställda som inte är tillräckligt 

engagerade i sitt arbete utgör en risk/ett hot för företaget”. Även majoriteten av 

respondenterna (84,6 %) anser att fel personalval kan vara en risk för företaget. Följande 

påstående ställdes: ”Fel personalval är risk för företaget”. Det påstående som fick stöd 

av nästan alla respondenter (94,0 %) är: ”Motiverade arbetare ökar företagets 

lönsamhet och avkastning”. Resultaten visar att unga vuxna ser personalen som den 

största risken ifall de inte är engagerade, men igen om de är motiverade så ökar de 

företagets lönsamhet. 

Största delen (89,6 %) av respondenterna anser att risktagande hör till entreprenörskap. 

Detta tog man reda på genom att påstå: ”Det är en naturlig del av företagande att ta 

risker”. Även majoriteten av respondenterna (71,5 %) är av samma åsikt med påståendet: 

”Man borde nå en bättre balans mellan risktagande och belöningar”. Det ser ut som att 
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unga vuxna inte ser balansen mellan risktagande och belöningar lika riskabelt som 

personalrisker.  

Största delen (73,5 %) är överens med påståendet: ”Ärliga företagare som gjort konkurs 

skall inte bestraffas, utan de skall uppmuntras att försöka igen”. Över hälften (60,4 %) 

av unga vuxna är till en del eller alldeles av samma åsikt med påståendet: ”Konkursernas 

negativa effekter borde minskas”. 

Sammanfattningsvis kan påstås att unga vuxna inte ser entreprenörskap som ett 

attraktivt karriäralternativ. Över hälften av respondenterna är av åsikten att ungt 

entreprenörskap inte ses som riktigt företagande. Samhället uppmuntrar inte heller till 

entreprenörskap och företagande anses vara för byråkratiskt. Det ser ut som att 

kreativitet, självförverkligande samt att få vara sin egen herre är faktorer som 

uppmuntrar unga vuxna att starta företag. Unga vuxna anser att det krävs både 

ekonomiskt och socialt kapital för att starta företag. Dessutom anser man att 

entreprenörer arbetar hårt och hamnar offra sin fritid eller semester för sitt arbete.  

4.2.2 Subjektiv norm 

Endast ett påstående i enkäten har ansetts gå ihop med den subjektiva normen (se tabell 

4). Detta påstående är: ”Min familj/släkt förväntar sig att jag blir entreprenör”. 

Majoriteten av respondenterna (79,2 %) är alldeles eller till en del av annan åsikt med 

påståendet. Detta resultat kunde ju tolkas att unga vuxna inte känner att de tvingas av 

familjen eller släkten att bli entreprenörer. Resultaten blir intressanta då man jämför 

svaren mellan de två grupperna. 87,5 % av de respondenter som inte har intentioner för 

kommande fem år är av annan åsikt med påståendet, medan motsvarande siffra för den 

andra gruppen är 68,0 %. Detta tyder på att ifall individens familj eller släkt inte 

förväntar att denne blir entreprenör så är det även mindre sannolikt att individen har 

entreprenöriella intentioner. 

4.2.3 Upplevd kontroll av beteende 

I den tidigare gjorda kartläggningen påstods att nio påståenden går ihop med upplevd 

kontroll av beteende (se tabell 5). Dessutom påstods att dessa påståenden kunde delas 

in i tre teman: egen förmåga, personlighetsdrag och hinder. 
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De två första påståenden berör den egna förmågan. Det första påståendet är: ”Jag har 

kunskap, kunnande och erfarenhet att starta ett nytt företag”. 63,0 % av alla 

respondenter är till en del eller alldeles av annan åsikt med detta påstående. 75,9 % av 

de respondenter som saknar intentioner är av annan åsikt och endast 13,9 % är av samma 

åsikt. De som har intentioner är 45,5 % av annan åsikt och 39,6 % av samma åsikt. Enligt 

resultaten känner de respondenter som saknar intentioner att de inte har kunskap, 

kunnande och erfarenhet att starta ett företag.  

Det följande påståendet är: ”Rädsla för att misslyckas hindrar mig att starta ett nytt 

företag". Över hälften (54,9 %) av respondenterna är av samma eller till en del av samma 

åsikt med påståendet. Det ser ut som att finska unga vuxna är osäkra och rädda för att 

misslyckas. Tydliga skillnader mellan de två grupperna hittades inte. 

De fyra följande påståenden berör personlighetsdrag. 63,9 % av respondenterna tycker 

att det är ibland lockande att ta risker. I enkäten påstods följande: ”Det är ibland 

lockande att ta risker”. 43,0 % av respondenterna är av annan åsikt med påståendet: 

“Jag påbörjar lätt en diskussion med okända människor”. Resultaten berättar att unga 

vuxna tycker om att ta risker men inte är speciellt utåtriktade. 

Nästan hälften (46,0 %) av respondenterna är av samma åsikt med påståendet: ”Jag bryr 

mig inte mycket om vad andra tänker om mig”. Detta påstående mäter behovet av 

socialt erkännande. Även en stor del av unga vuxna (49,6 %) anser att det är bäst då saker 

går på ett sedvanligt sätt. Detta kommer fram med påståendet: ”Jag tycker att det är 

bäst då saker går på ett sedvanligt sätt”. Påståendet mäter hur beredda unga vuxna är 

för förändringar. Över hälften (52,2 %) av de respondenter som saknar intentioner är 

överens med påståendet. Den andra gruppen är 46,2 % av samma åsikt. Resultaten 

berättar att de som saknar intentioner tycker mer om att saker och ting går som förut.  

De tre sista påståenden berör hinder med entreprenörskap. Av alla respondenter är  

35,0 % av samma åsikt med påståendet: ”Jag vet inte hur man blir entreprenör”.  

40,8 % av de respondenter som saknar intentioner är av samma åsikt, medan den andra 

gruppen är 27,0 % av samma åsikt. Det ser ut som att de som inte har intentioner för 

kommande fem år inte heller vet hur de blir entreprenörer. 

En stor del (40,1 %) av respondenterna är överens med påståendet: ”Ifall jag skulle få 

tillräckligt med ekonomiskt stöd så kunde jag bli en entreprenör”. Ett intressant resultat 

är att 53,2 % av de respondenter som saknar intentioner är av annan åsikt. Den andra 
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gruppen är endast 23,3 % av annan åsikt. Detta tyder på att de som saknar intentioner 

inte skulle starta företag fastän de skulle få ekonomiskt stöd. Resultatet är liknande då 

man ser på följande påstående: ”Ifall jag skulle få mycket med informellt stöd så kunde 

jag bli en entreprenör”. Av alla respondenter är 41,5 % av samma eller till en del av 

samma åsikt. 50,1 % av de som saknar intentioner är av annan åsikt och endast 20,8 % 

av den andra gruppen är av annan åsikt. Resultaten påvisar att de unga vuxna som inte 

har intentioner för kommande fem år inte startar företag fastän de skulle få ekonomiskt 

och informellt stöd. 

Sammanfattningsvis kan påstås att en större andel av de respondenter som saknar 

intentioner känner att de inte har kunskap, kunnande och erfarenhet att starta ett nytt 

företag. Unga vuxna är rädda för att misslyckas men de tycker ändå om att ta risker. En 

tydlig skillnad hittades även då man frågade om respondenten vet hur man blir 

entreprenör. En större andel av de som saknar intentioner vet inte hur man startar 

företag. De som saknar intentioner skulle inte starta företag trots att de skulle få 

ekonomiskt eller informellt stöd för detta. 

4.2.4 Bortfallsanalys och extremvärden 

Bortfallsfel beror på att forskaren inte får svar från alla personerna i urvalet. Höga 

bortfall påverkar undersökningens kvalitet och bortfallet kan orsaka skevhet. Bortfall 

kan delas in i slumpmässiga respektive systematiska bortfall och forskarens uppgift är 

att hitta möjliga orsaker till bortfallet. Bortfall kan bero på att forskaren haft problem vid 

insamling av data eller möjligtvis matat data fel in i systemet. Det kan även bero på att 

respondenten har vägrat att svara på frågan eller helt enkelt har missförstått frågan (Hair 

et al. 1998). 

Tydliga bortfall kan ses på följande påståenden: ”Företagande innebär osäker inkomst 

och kapitalrisk men den ersättning man får i gengäld är tillräcklig”, ”Avundsjuka 

mellan människor begränsar entreprenörskap”, ”Man borde komma bättre i balans 

med att ta risker samt belöning” samt ”Konkursernas negativa effekter borde minskas”. 

Det kan hända att dessa påståenden inte varit tillräckligt tydliga och därmed har dessa 

varit svåra för respondenterna att besvara. Ifall samma enkät tillämpas i fortsatt 

forskning så bör dessa påståenden omformuleras och definieras noggrannare. 

Forskaren bör även lägga märke till extremvärden, eller outliners. Extremvärden är 

sådana värden som avviker från resten av respondenternas svar. Dessa extremvärden 
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kan uppstå pågrund av datafel, dvs. forskaren samlar eller matar in data på ett fel sätt. 

Dessutom kan det hända att respondenten medvetet ger felaktiga svar (Hair et al. 1998). 

Hair et al. (1998) påpekar att dessa outliners bör hållas med i analysen ifall man inte har 

klara bevis på att svaren inte representerar någon del av populationen. Outliners bör 

hållas med så att man säkerställer att alla segment från populationen är med och att 

resultaten kan generalisera.  

Det förekommer inte tydliga extremvärden i avhandlingen. Respondenterna är inom en 

begränsad åldersgrupp 15−29, vilket medför att respondenterna inte kan vara yngre eller 

äldre än detta. Dessutom är svarsalternativen i enkäten på en Likert-skala, vilken gör att 

respondenterna endast kan svara på en viss skala. Inga datainmatningsfel hittas i SPSS.  

4.3 Faktoranalys 

Det finns två typer av faktoranalys: explorativ och konfirmatorisk (Borg & Westerlund 

2012, Hair et al. 1998). En explorativ faktoranalys används då man vill hitta samband 

mellan olika variabler och urskilja eventuella bakomliggande faktorer. En faktoranalys 

är en teknik som man använder vid flerindikatorsmått för att avgöra om olika grupper 

av indikatorer hör samman med varandra så att de bildar kluster. Målet är att reducera 

antalet variabler som forskaren behöver hantera (Bryman & Bell 2013; Borg & 

Westerlund 2012; Hair et al. 1998). Faktoranalysen hjälper att hantera den stora 

mängden påståenden i Haanpääs och Tuppurainens (2012) undersökning och den 

möjliggör att slå ihop olika variabler. Faktoranalyser utförs för de oberoende variablerna: 

attityd gentemot entreprenörskap samt upplevd kontroll av beteendet. Den subjektiva 

normen blir utanför faktoranalysen då denne ansetts endast gå ihop med ett påstående. 

Vid en faktoranalys måste man välja mellan olika extraheringsmetoder (Borg & 

Westerlund 2012). En vanlig extraheringsmetod är principalkomponentanalys 

(”Principal components analysis”) och denne används i avhandlingen. 

Rotationsmetoden är ortogonal och Varimax används då den är en av de mest populära 

metoderna. Genom analysen vill man få fram en faktorstruktur där varje enskild 

indikator laddar högst på enbart en faktor. Varimax torde ge en klar separation av 

faktorerna. Som slutresultat förväntas att få fram olika faktorer som forskaren sedan ger 

en benämning till och förknippar ihop med teorin. 

Före utförandet av faktoranalysen granskas datamaterialets lämplighet för faktoranalys. 

Detta görs genom statistiska mått: Barlett´s test of spericity (BTS) och Kaiser-Meyer-
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Olkin (KMO). Genom BTS prövar man om det finns korrelationer mellan variablerna. 

Testet visar om det finns signifikanta korrelationer bland variablerna. BTS bör vara 

signifikant (p <0,05) (Hair et al. 1998). 

Det statistiska testet KMO hjälper att se om det finns ett mönster i korrelationsmatrisen 

som kan ge faktorer. Värdet kan variera mellan 0 och 1, där värden över 0,7 anses vara 

bra (Field 2009). Kaiser (1974) säger att KMO värdet bör vara över 0,5. Tolkning av KMO 

värdet presenteras i tabell 9. 

Tabell 9 Tolkning av KMO värdet (Kaiser 1974) 

≥0,9 Utmärkt (eng. Marvellous) 

≥0,8 Betydande (eng. Meritorious) 

≥0,7 Medelgod (eng. Middling) 

≥0,6 Svag (eng. Mediocre) 

≥0,5 Bedrövlig (eng. Miserable) 

under 0,5 Oacceptabel (eng. Unacceptable) 

 

Det finns inga fastslagna regler på hur många faktorer man skall behålla i analysen.  

Scree Plots och Eigenvalues hjälper att få en bild av faktorerna (Hutcheson & Sofroniou 

1999). Scree testet används för att identifiera den optimala mängden faktorer som kan 

reduceras. Faktorer som har ett Eigenvalue över 1 kan anses vara signifikanta och 

användas i analysen (Hair et al. 1998). 

Forskaren bör vara försiktig då man väljer det sista antalet faktorer för analys. Det finns 

negativa sidor med att välja för många eller för få faktorer att representera datat. Ifall 

man inkluderar för få faktorer så får man inte fram en korrekt struktur och viktiga 

dimensioner kan bli utanför analysen. Däremot om man har för många faktorer så kan 

det bli svårt att hitta tydliga samband mellan faktorerna (Hair et al. 1998). 

4.3.1 Attityd gentemot entreprenörskap 

Tidigare i avhandlingen har det påståtts att 27 påståenden hör ihop med den oberoende 

variabeln: attityd gentemot entreprenörskap. Korrelationsmatrisen (eng. correlation 

matrix) visar fler koefficienter med värden större än 0,3 (Hair et al. 2010). KMO värdet 

på 0,747 kan anses enligt Field (2009) vara bra och medelgod enligt Kaiser (1974). BTS 

uppnår statistisk signifikans (p=0,000). Datat anses lämpligt för faktoranalys. Varimax 

används som rotationsmetod och de komponenter som har ett Eigenvalue över 1 
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betraktas. Resultaten påvisar fem komponenter vars Eigenvalue är över 1 och dess 

kumulativa procent är 57,15 %. Den första komponenten förklarar 

16,37 % av variansen. Tabeller för KMO värdet, scree plot och korrelationsmatris hittas 

som bilaga 3 i denna avhandling. 

Resultaten ur faktoranalysen ses i tabell 10. Forskarens uppgift är att förstå vad de olika 

faktorerna betyder, hitta samband samt en benämning för varje faktor. De påståenden 

som laddar positivt på den första faktorn berör möjliga hinder med entreprenörskap. 

Dessa fyra påståenden är: ”Entreprenörskap kräver goda kontakter”, ”Entreprenörskap 

är för byråkratiskt”, ”Det krävs mycket pengar att starta ett eget företag” samt 

”Företagaren har ingen fritid eller semester”. Faktoranalysen stöder den tidigare gjorda 

kartläggningen då skribenten påstått att dessa påståenden går ihop med hinder. De 

variabler som skribenten påstått att borde inkluderas och som fallit bort helt och hållet i 

faktoranalysen är: 17h−k. Påståenden 17i−j går ihop med en annan komponent, som 

senare kallas för värderingar. 

Den andra faktorn innehåller däremot påståenden som berör incitament med 

entreprenörskap. De tre påståenden är: ”Som entreprenör kan man släppa loss sin 

verkliga potential”, ”Kreativitet belönas inom företagande” och ”Som entreprenör får 

man vara sin egen herre”. Faktoranalysen stöder den tidigare gjorda kartläggningen och 

endast ett påstående föll bort i faktoranalysen, nämligen 16d. 

Den tredje faktorn behandlar risker med entreprenörskap och de tre påståenden är: 

”Anställda som inte är tillräckligt engagerade utgör en risk/ett hot för företaget”, ”Fel 

personalval är en risk för företaget” och ”Det är en naturlig del av företagande att ta 

risker”. I den tidigare gjorda kartläggningen påstods att nio påståenden går ihop med 

risker. Faktoranalysen reducerade sex av dessa, nämligen 18a−b, 18e och 18g−i. 

De påståenden som laddar positivt på faktor fyra berör samhället. Dessa tre påståenden 

är: ”Personer som framgångsrikt startar ett företag respekteras och värderas högt i 

detta land”, ”I detta land är nya företags framgångshistorier ofta synliga i medierna” 

samt ”Samhället uppmuntrar till entreprenörskap”. Faktoranalysen stöder även den 

tidigare gjorda kartläggningen, men reducerade påståenden 14c−d och 14h. 14c går 

istället ihop med den femte faktorn, värderingar. 

Faktoranalysen hämtade fram en alldeles ny faktor som inte kom fram i den tidigare 

gjorda kartläggningen. Denna faktor får en benämning: värderingar. Påståenden för 
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denna är: ”I detta land vill majoriteten av befolkningen att alla skulle ha samma 

levnadsstandard”, ”Ungt entreprenörskap ses inte som riktigt företagande” och 

”Avundsjuka mellan människor begränsar entreprenörskap”. I den tidigare gjorda 

kartläggningen ansågs att det första påståendet skulle gå ihop med samhället och de två 

andra påståenden med hinder. 

Tabell 10 Faktoranalysens resultat: attityd gentemot entreprenörskap 

F1. 
Hinder/resurser F2. Incitament F3. Risker F4. Samhället F5 Värderingar 

17b. Entreprenörskap 
kräver goda kontakter 

16a. Som 
entreprenör kan 
man släppa loss 
sin verkliga 
potential 

18c. Anställda som 
inte är tillräckligt 
engagerade i sitt 
arbete utgör en 
risk/ett hot för 
företaget 

14e. Personer som 
framgångsrikt startar ett 
företag respekteras och 
värderas högt i detta land 

14c. I detta land vill 
majoriteten av 
befolkningen att alla 
har samma 
levnadsstandard 

17c. Entreprenörskap 
är för byråkratiskt 

16b. Kreativitet 
belönas inom 
företagande 

18d. Fel personalval 
är en risk för 
företaget 

14f. I detta land är nya 
företags 
framgångshistorier ofta 
synliga i medierna 

17i. Ungt 
entreprenörskap ses 
inte som riktigt 
företagande 

17d. Det krävs mycket 
pengar att starta ett 
eget företag 

16c. Som 
entreprenör får 
man vara sin 
egen herre 

18f. Det är en 
naturlig del av 
företagande att ta 
risker  

14g. Samhället 
uppmuntrar till 
entreprenörskap 

17j. Avundsjuka mellan 
människor begränsar 
entreprenörskap 

17g. Företagare har 
ingen fritid eller 
semester 

        

 

4.3.2 Upplevd kontroll av beteende 

Tidigare i avhandlingen har det påståtts att nio påståenden går ihop med den oberoende 

variabeln: upplevd kontroll av beteende. KMO värdet är 0,596 som anses vara bedrövligt. 

Kaiser (1974) påpekar att man dock kan använda datat till faktoranalys ifall KMO värdet 

överstiger 0,5. BTS uppnår statistisk signifikans (p=0,000). Datat anses lämpligt för 

faktoranalys.  

Det framkommer tre komponenter med ett Eigenvalue över 1. Den kumulativa variansen 

är 54,90 %. Två av dessa komponenter exkluderas då de endast innehåller två variabler. 

Det vill säga endast en komponent har tre variabler och denna förklarar 24,76 % av 

variansen. 
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I tabell 11 presenteras resultaten ur denna faktoranalys. Resultaten visar tre påståenden 

som laddar positivt för upplevd kontroll av beteende. Dessa är: ”Det är ibland lockande 

att ta risker”, ”Jag påbörjar lätt en diskussion med okända människor” och ”Jag bryr 

mig inte mycket om vad andra tänker om mig”. Faktoranalysen stöder den tidigare 

gjorda kartläggningen då det påståtts att dessa påståenden går ihop med 

personlighetsdrag. Påståenden som fallit bor i faktoranalysen är 14a−b, 15d, 17a och 

17e−f. 

Tabell 11 Faktoranalysens resultat: upplevd kontroll av beteende 

F2. Personlighetsdrag 

15a. Det är ibland lockande att ta risker 

15b. Jag påbörjar lätt en diskussion med okända människor 

15c. Jag bryr mig inte mycket om det vad andra tänker om mig 

 

4.4 Logistisk regressionsanalys (LOGIT) 

Logistisk regressionsanalys, kallas även för LOGIT, används då den beroende variabeln 

är indelad i två grupper. I denna avhandling är den obereoende variabeln fråga 13:”Hur 

sannolikt är det att du grundar ett (nytt) företag eller expanderar det nuvarande inom 

de kommande 5 åren?”. Denna variabel har kodats till en dummyvariabel där 

1= Har intentioner för kommande 5 år och 0=Har inte intentioner för kommande 5 år. 

Genom logistisk regressionsanalys försöker man ta reda på om det finns ett samband 

mellan de beroende och oberoende variablerna (Hair et al. 1998). 

Resultaten ur faktoranalysen används inför regressionsanalys. Faktoranalysen kom fram 

till fem faktorer som mäter attityder: hinder, incitament, risker, samhället och 

värderingar. Enligt faktoranalysen hittades endast en faktor som mäter upplevd kontroll 

av beteende, vilken är: personlighetsdrag. Den subjektiva normen kunde inte mätas med 

faktoranalys då denne ansetts endast gå ihop med ett påstående: ”Min familj/släkt 

förväntar sig att jag blir entreprenör”. Detta påstående inkluderas dock i 

regressionsanalysen. 
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I den slutliga regressionsanalysen används de ovannämnda faktorerna men även andra 

bakgrundsfaktorer tilläggs. Dessa bakgrundsfaktorer är: födelseår (fråga 28), ifall 

respondentens mor eller far är entreprenör (frågorna 24 och 25), ekonomisk situation 

(fråga 26) samt utbildning (fråga 30). Dessa bakgrundsfaktorer valdes då tidigare 

forskning kommit fram till att utbildning och tidigare exposition för företagande 

påverkar entreprenöriella intentioner (Carr & Sequeira 2007; Dimov 2010; Lim et al. 

2010; Peterman & Kennedy 2003; Zhao et al. 2005). Som nämnts tidigare i denna 

avhandling så har unga vuxna en negativ attityd gentemot entreprenörskap då de inte 

vill ta finansiella risker (Van Gelderen, Brand, Van Praag, Bodewes, Poutsma & Van Gils 

2008; Mervola 2011; Paakkunainen 2007). Därför är det av intresse att studera om den 

unga vuxnas ekonomiska situation påverkar entreprenöriella intentioner.  

Hosmer-Lemeshow testet är inte signifikant då p-värdet är 0,214, det vill säga datat 

passar för modellen. Nagelkerke värder är 0,212. Modellen klassificerar 66,9 % av 

respondenterna rätt, varav 59,2 % hör till dummyvariabeln 1 ”har entreprenöriella 

intentioner för kommande 5 år” och 73,9 % till dummyvariabeln 0, ”har inte 

entreprenöriella intentioner för kommande 5 år”. Cut-value är 0,5. 

I tabellen ”Variables in the Equation” ser man effekterna hos de olika variablerna (se 

tabell 12). Denna tabell är viktig då tabellen visar vilka variabler som är signifikanta, dvs. 

bidrar till att korrekt klassificera respondenterna till de två grupperna. Variablerna: 

incitament, subjektiv norm och födelseår är signifikanta då de är <0,05. Variabeln: 

samhället är inte alldeles signifikant då värdet är 0,064 men denna betraktas ändå i 

analysen. 

Exp(B) ger oddsen, ifall dessa är större än 1 för någon variabel tolkas det som att då 

denna variabel ökar så ökar också oddsen att höra till den grupp som är kodad som  

en etta i den beroende variabeln.  Ifall Exp (B) är mindre än ett så är det mer sannolikt 

att variabeln hör till den grupp som är kodad till 0. De variabler som är signifikanta och 

som hör ihop med min dummyvariabel 1: ”har entreprenöriella intentioner för 

kommande 5 år” är attityder (incitament, samhället) och subjektiv norm. Påståenden 

som ansetts gå ihop med incitament är: ”Som entreprenör kan man släppa loss sin 

verkliga potential”, ” Kreativitet belönas inom företagande” samt ”Som entreprenör får 

man vara sig egna herre”. 

 Variablerna som går ihop med samhället är: ”Personer som framgångsrikt startar ett 

företag respekteras och värderas högt i detta land”, ”I detta land är nya företags 



 

 

55 

framgångshistorier ofta synliga i medierna” samt ”Samhället uppmuntrar till 

entreprenörskap”. Påståendet som går ihop med den subjektiva normen är: ”Min 

familj/släkt förväntar sig att jag blir entreprenör”. Variabeln som är signifikant och går 

ihop med dummyvariabeln 0: ”har inte entreprenöriella intentioner för kommande 5 år” 

är födelseår. 

Wald-testet används i logistisk regression för att testa signifikansen hos enskilda 

koefficienter. Testet visar betydelsen av de oberoende variablerna, dvs. om de gör ett 

betydande bidrag till att förutsäga slutresultatet (Hair et al. 1998). Enligt Wald-testet är 

den subjektiva normen den viktigaste faktorn som förklarar entreprenöriella intentioner 

då värdet är 34,81. Wald-testet ger ett värde på 13,84 för incitament och 3,421 för 

samhället. Födelseår får ett värde på 6,90. 

Tabell 12 Variabler i den logistiska regressionsanalysen

 

4.5 Jämförelse mellan forskningsresultaten och den teoretiska 

referensramen 

Den beroende variabeln i denna avhandling mäter unga vuxnas entreprenöriella 

intentioner genom att fråga: ”Hur sannolikt är det att du grundar ett (nytt) företag eller 

expanderar det nuvarande inom de kommande 5 åren?”. Frågan kodades till en dummy 

variabel och respondenternas mängd för frågan är 969 stycken. Resultaten påvisar att 

majoriteten (57,10 %) av unga vuxna saknar entreprenöriella intentioner för kommande 

fem år.  
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En forskningsfråga i denna avhandling är att ta reda på vilka är de individer som saknar 

entreprenöriella intentioner. Största delen av respondenterna som saknar intentioner är 

kvinnor (51,40 %), är i åldersgruppen 15−19 (37 %) och kommer från södra Finlands län 

(41,40 %). Den logistiska regressionsanalysen påvisade även att de som saknar 

intentioner är från den yngsta åldersgruppen. Wilska (2004) kommer fram till liknande 

resultat i Ungdomsbarometern 2004, då majoriteten av unga inte har entreprenöriella 

intentioner inom den snara framtiden. Både avhandlingen och Wilska (2004) kommer 

fram till att majoriteten av dem som saknar intentioner är kvinnor. Bakgrundsfrågorna 

hämtar även fram att de unga vuxna som saknar entreprenöriella intentioner har en lägre 

utbildning. Tydliga skillnader hittades inte på sysselsättningsgraden då majoriteten av 

båda grupperna studerar. Över hälften av de respondenter som saknar entreprenöriella 

intentioner har varit arbetslösa under de senaste fem åren. Antalet arbetslösa är tydligare 

mindre i den andra gruppen. Resultaten visar även att det är mindre sannolikt att de som 

saknar intentioner har en förälder som fungerar som entreprenör. 

 

En annan forskningsfråga i denna avhandling var att ta reda på sambandet mellan den 

beroende variabeln samt de oberoende variablerna: attityd gentemot entreprenörskap 

(OV₁), subjektiv norm (OV₂) samt upplevd kontroll av beteendet (OV₃). Påståenden i 

Haanpääs och Tuppurainens (2012) undersökning förknippades ihop med TPB-

modellen och testades med faktoranalyser samt en logistisk regressionsanalys för att ge 

ett svar på den centrala forskningsfrågan: ”Vad hindrar unga vuxna i Finland att starta 

företag?”. 

 

Avhandlingens resultat utgör stöd för Fishbein och Ajzens (1975) teori om överlagt 

beteende istället än teorin om planerat beteende av Ajzen (1985, 1991). Detta medför att 

unga vuxnas attityder gentemot entreprenörskap samt den subjektiva normen påverkar 

entreprenöriella intentioner. Resultaten av dessa diskuteras i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2. De 

statistiska analyserna hittade inte ett samband mellan upplevd kontroll av beteende 

(avsnitt 4.5.3) samt entreprenöriella intentioner, vilket gör att resultaten inte kan 

förknippas till hela TPB-modellen.  

4.5.1 Attityder gentemot entreprenörskap påverkar intentioner 

Attityder gentemot entreprenörskap är en förutsägande faktor för entreprenöriella 

intentioner. Den logistiska regressionsanalysen visar att incitament förklarar 

entreprenöriella intentioner. Med andra ord, de unga vuxna som har entreprenöriella 
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intentioner ser även incitament med entreprenörskap. Detta har påvisats med följande 

påståenden: ”Som entreprenör kan man släppa loss sin verkliga potential”, ”Kreativitet 

belönas inom företagande” samt ”Som entreprenör får man vara sig egna herre”. 

Resultaten visar att självständighet, kreativitet och möjlighet att ägna sig till 

entreprenörskap motiverar individer att starta företag.  

För att besvara forskningsfrågan: ”Vad hindrar unga vuxna att starta företag”, så påstås 

att ifall unga vuxna har en negativ attityd eller inte ser incitament med entreprenörskap 

så har denne även en svagare entreprenöriell intention. Detta utgör stöd för H₁: ”Ju 

svagare eller negativare attityd man har gentemot entreprenörskap, desto svagare är 

intentionen att starta företag”.  

Samhället påverkar även unga vuxnas attityder och entreprenöriella intentioner. 

Följande påståenden förknippades med samhället: ”Personer som framgångsrikt 

startar ett företag respekteras och värderas högt i detta land”, ”I detta land är nya 

företags framgångshistorier ofta synliga i medierna” samt ”Samhället uppmuntrar till 

entreprenörskap”. Tydliga skillnader mellan de två grupperna hittades inte. En stor del 

av respondenterna anser att samhället inte uppmuntrar till entreprenörskap eller att 

man inte ofta ser nya företags framgångshistorier i medierna. 

Vad kunde vara orsakerna till att unga vuxna i Finland inte ser incitament med 

entreprenörskap? Det ser ut som att det finska samhället inte uppmuntrar unga vuxna 

att starta företag. Datamaterialets distribution visar att över hälften av respondenterna 

tycker att entreprenörskap är för byråkratiskt och att ungt entreprenörskap inte ses som 

riktigt företagande. Dessutom är framgångsrika företagshistorier inte ofta synliga i 

medierna. Haanpää och Tuppurainen (2012) förklarar resultaten med att det fattas en 

uppmuntrande atmosfär i Finland för att starta företag. Detta leder till att unga vuxna 

inte ser entreprenörskap som ett verkligt karriäralternativ. Det kan hända att unga vuxna 

inte ser incitament med entreprenörskap då de saknar erfarenhet inom företagande eller 

vet inte vad entreprenörskap innebär. Tidigare forskning har även kommit fram till att 

ifall individen saknar exposition för entreprenörskap så kan man ha en negativ attityd 

gentemot företagande (Carr & Sequira 2006; Morris & Lewis 1995). 

Haanpää och Tuppurainen (2012) påpekar att man bör få mer positiv diskussion i 

samhället kring entreprenörskap. Avhandlingens resultat stöder detta och alltmer 

positivare diskussion kunde inledas i medierna eller redan i grundskolorna. De individer 

som saknar entreprenöriella intentioner tenderar att ha en lägre utbildning och därför 
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bör man redan i tidigt skede få positiv diskussion kring företagande. En stor vikt bör 

läggas på att entreprenörskap innebär självständighet och kreativitet, vilket visar sig vara 

de viktigaste faktorerna som motiverar unga vuxna att starta företag. 

4.5.2 Subjektiva normen påverkar intentioner 

Resultaten påvisar att den subjektiva normen är den mest förutsägande faktorn för att 

förklara entreprenöriella intentioner. Detta påvisas med följande påstående: ”Min 

familj/släkt förväntar sig att jag blir entreprenör”. Det kommer fram tydliga skillnader 

i distributionen för detta påstående. Majoriteten (87,5 %) av de respondenter som saknar 

intentioner är av annan åsikt med påståendet, medan motsvarande siffra för den andra 

gruppen är 68,0 %. Detta tyder på att ifall individens familj eller släkt inte förväntar att 

denne blir entreprenör så är det även mindre sannolikt att individen har entreprenöriella 

intentioner. Resultatet utgör stöd för H₂: ”Ju svagare subjektiv norm, desto svagare är 

intentionen att starta företag”.  

Den logistiska regressionsanalysen hittade inte ett samband mellan den beroende 

variabeln och ifall individens förälder är en entreprenör. Dock i tidigare forskning har 

man kommit fram till att tidigare exponering för företagande påverkar entreprenöriella 

intentioner (Carr & Sequira 2006; Morris & Lewis 1995). Det kommer fram tydliga 

skillnader mellan de två grupperna då vi ser om deras mor eller far är entreprenör. 

Intressant är att 29,4 % av de som har intentioner har en far som är entreprenör, men 

endast 12,3 % har en mor som är entreprenör. Procenten är tydligt lägre då den andra 

gruppen betraktas, då endast 16,6 % har en far som är entreprenör och 5,9 har en mor 

som entreprenör. Detta påvisar att unga vuxna som saknar entreprenöriella intentioner 

har mer sällan en förälder som är en entreprenör. Ifall föräldern inte är företagare så kan 

man påstå att denne inte heller förväntar att barnet blir en entreprenör. I 

bakgrundsfrågorna tar man dock inte reda på om någon i släkten fungerar som 

entreprenör, vilket kunde vara intressant att ta reda på i fortsatt forskning. 

4.5.3 Upplevd kontroll av beteende påverkar inte intentioner 

De statistiska analyserna hittade inte ett samband mellan upplevd kontroll av beteende 

och entreprenöriell intention och därmed förkastas H₃: ”Ju svagare upplevd kontroll av 

entreprenöriellt beteende, desto svagare är intentionen att starta företag”.  
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Faktoranalysen reducerade antalet påståenden i Haanpääs och Tuppurainens (2012) 

enkät och de som blev kvar för upplevd kontroll av beteende är: ”Det är ibland lockande 

att ta risker”, ”Jag påbörjar lätt en diskussion med okända människor” och ”Jag bryr 

mig inte mycket om vad andra tänker om mig”. Den logistiska regressionsanalysen 

hittade dock inte ett samband mellan denna oberoende variabel och entreprenöriella 

intentioner. Resultatet är intressant då självförmågan visat sig vara starkt relaterad till 

entreprenöriella intentioner i tidigare studier vars urval har varit studerande (Kolvereid, 

1996b; Tkashev & Kolvereid 1999; Krueger et al. 2000).  

Distributionen för de påståenden som ansetts gå ihop med faktorn hämtar fram 

intressanta resultat. Majoriteten (75,9 %) av de respondenter som saknar 

entreprenöriella intentioner känner att de inte har tillräckligt med kunskap, kunnande 

och erfarenhet att starta ett nytt företag. Motsvarande siffra för den andra gruppen är 

betydligt lägre (45,5 %). Dessutom anser en större andel (40,8 %) av de som saknar 

intentioner att de inte vet hur man blir en entreprenör. Endast 27,0 % av de respondenter 

som har entreprenöriella intentioner vet inte hur man startar företag. Även i GEM 

undersökningen 2013 kommer man fram till att unga vuxna i Finland känner att de inte 

har tillräcklig förmåga att starta företag (Global entrepreneurship monitor 2014). Det är 

intressant att se att unga vuxna som saknar entreprenöriella intentioner inte skulle starta 

företag fastän de skulle få ekonomiskt och informellt stöd för detta.  

I ovanstående resonemang ser man att unga vuxna som saknar entreprenöriell 

intentioner känner att de inte har förmåga att starta företag, men de skulle inte heller 

göra det ifall de skulle få konkret hjälp och stöd. Problemet och hindren för ungt 

entreprenörskap ligger alltså någon annanstans än i den egna förmågan. Enligt denna 

avhandling är hindren för ungt entreprenörskap det att familjen inte förväntar denne att 

bli entreprenör och att de inte själv ser incitament med entreprenörskap. Även Haanpää 

och Tuppurainen (2012) påpekar i sina resultat att atmosfären påverkar mer en den egna 

självförmågan. 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel värderas de resultat som presenterats i denna avhandling. Först 

presenteras undersökningens syfte och resultat (5.1). Därefter ges kritik mot eget arbete 

(5.2), berättas om praktiska implikationer (5.3) samt ges förslag till fortsatt forskning 

(5.4). Avhandlingens slutsatser presenteras i avsnitt 5.5. 

5.1 Undersökningens syfte och resultat 

Avhandlingens syfte är ökad förståelse varför unga vuxna (15−29 år) i Finland inte startar 

företag och målet är att hitta de problemområden som unga vuxna anser att finns med 

entreprenörskap. Litteraturgenomgången behandlar entreprenöriella intentioner och i 

avhandlingen tillämpas Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB).  

Avhandlingens resultat utgör stöd för Fishbein och Ajzens (1975) teori om överlagt 

beteende istället än teorin om planerat beteende av Ajzen (1985, 1991). Detta medför att 

unga vuxnas attityder gentemot entreprenörskap samt den subjektiva normen påverkar 

entreprenöriella intentioner. Resultaten stöder inte upplevd kontroll av beteende som en 

förutsägande faktor för intentioner. Detta är intressant då självförmågan visat sig vara 

starkt relaterad till entreprenöriella intentioner i tidigare studier vars urval har varit 

studerande (Kolvereid 1996b; Tkashev & Kolvereid 1999; Krueger et al. 2000). Få studier 

(Kolvereid & Isaksen 2006) har kommit fram till samma kombination som denna 

avhandling då attityder och den subjektiva normen påverkar entreprenöriella 

intentioner. Därmed erbjuder avhandlingen intressanta resultat som bör tas i beaktande 

i fortsatt forskning. 

De som saknar entreprenöriella intentioner tenderar att vara från den yngsta 

åldersgruppen (15−19 år). Generellt sett är dessa unga ännu tveksamma och osäkra över 

kommande karriärval. Det som hindrar unga att starta företag är att de inte ser 

incitament med entreprenörskap samt de anser att samhället inte uppmuntrar till 

entreprenörskap. Haanpää och Tuppurainen (2012) säger att det fattas en 

uppmuntrande atmosfär i Finland för att starta företag. Detta leder till att unga vuxna 

inte ser entreprenörskap som ett verkligt karriäralternativ. Det kan hända att unga vuxna 

inte ser incitament med entreprenörskap då de saknar erfarenhet inom företagande eller 

inte vet vad entreprenörskap innebär. Ajzen (2002) påpekar attnya beteenden och 

okända situationer gör att individen noggrant överväger föreställningar och attityder, 

vilket kan göra det svårare att utföra beteendet. Tidigare forskning har även kommit fram 
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till att ifall individen saknar exposition för entreprenörskap så kan man ha en negativ 

attityd gentemot företagande (Carr & Sequira 2006; Morris & Lewis 1995). För att hitta 

en lösning på problemområdet så bör man få mer positiv diskussion i samhället kring 

entreprenörskap. Detta kunde göras via medierna eller redan i grundskolan. De individer 

som saknar entreprenöriella intentioner tenderar att ha en lägre utbildning och därför 

bör man redan i tidigt skede få positiv diskussion kring företagande. Detta får även stöd 

i Kolvereid och Isaksens (2006) undersökning då de säger att attityder gentemot 

entreprenörskap kan påverkas redan i skolan samt under olika utbildningsprogram. Man 

bör hämta fram entreprenörskap som ett attraktivare karriäralternativ genom att lägga 

större vikt på att entreprenörskap innebär självständighet och kreativitet. Dessa faktorer 

visar ju sig vara det viktigaste som motiverar unga vuxna att starta företag. Även 

Kolvereid och Isaksen (2006)  hittar stöd för att autonomi och självförverkligande 

påverkar attityder och därmed intentioner. Det är viktigt att hämta fram 

entreprenörskap som ett attraktivare karriäralternativ då unga vuxnas arbetslöshet 

fortfarande är ett problem i Finland. Ifall unga vuxna skulle se incitament och anse att 

samhället uppmuntrar till entreprenörskap så kunde de med en större sannolikhet 

sysselsätta sig som entreprenörer. 

Även familjen och släkten bör tas i beaktande då man försöker få en mer positiv 

diskussion i samhället kring entreprenörskap.  Studien hämtar fram den subjektiva 

normen som den mest förutsägande faktorn för entreprenöriella intentioner. Tidigare 

studier har inte kommit fram med enhetliga resultat om den subjektiva normen påverkar 

entreprenöriella intentioner. Resultaten i denna avhandling visar att ifall individens 

familj eller släkt inte förväntar att denne blir entreprenör så är det även mindre sannolikt 

att individen har entreprenöriella intentioner. Trots att regressionsanalysen inte gav stöd 

till att intentioner skulle påverkas av det om någon av föräldrarna är entreprenörer, så 

visar distributionen av dessa frågor något annat. De individer som saknar 

entreprenöriella intentioner har mer sällan en förälder som entreprenör. Det kan påstås 

att ifall föräldern inte är företagare så förväntar denne kanske inte heller att barnet blir 

en entreprenör. Fortsatt forskning borde alltså lägga en allt större vikt på familjens roll 

vid studier om entreprenöriella intentioner. Det vore även intressant att ta reda på ifall 

någon i släkten fungerar som entreprenör och ifall detta påverkar unga vuxnas 

entreprenöriella intentioner.   

Avhandlingen hittade inte stöd för upplevd kontroll av beteende som en förutsägande 

faktor för entreprenöriella intentioner. Resultatet avviker från en stor del av de tidigare 
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gjorda undersökningar (Kolvereid 1996b; Tkashev & Kolvereid 1999; Krueger et al. 

2000). Intressant är att unga vuxna som saknar intentioner känner att de inte har 

förmåga att starta företag men de skulle inte heller göra det ifall de skulle få konkret hjälp 

och stöd. Problemet och hindren för ungt entreprenörskap ligger alltså någon 

annanstans än i den egna förmågan. Avhandlingens resultat påvisar att hindren för ungt 

entreprenörskap är det att familjen inte förväntar denne att bli entreprenör och att de 

inte själv ser incitament med entreprenörskap. Även Haanpää och Tuppurainen (2012) 

påpekar i sina resultat att atmosfären påverkar mer en den egna självförmågan. 

Kolvereid och Isaksen (2006) förklarar resultatet genom att entreprenörer i Norge stöter 

på en mer företagsvänlig miljö än entreprenörer i andra länder. De hänvisar även till 

Ajzen (1991) då de säger att individen inte påverkas lika starkt av självförmågan ifall 

denne kan själv bestämma att utföra ett beteende. Finland är en företagsvänlig ekonomi 

där det är gynnsamt att vara entreprenör (Global entrepreneurship monitor 2014) och 

man tvingas inte till entreprenörskap. Detta kunde vara förklaringen till att 

självförmågan inte är en förutsägande faktor för entreprenöriella intentioner.  

Kommande studier som görs i entreprenörsdrivna ekonomier kunde istället använda 

Fishbein och Ajzens (1975) teori om överlagt beteende då man studerar om 

entreprenöriella intentioner.  Denna teori beaktar inte upplevd kontroll av beteende som 

en förutsägande faktor för intentioner. Däremot förklaras intentionerna av attityden 

gentemot beteendet samt den subjektiva normen. 

5.2 Kritik mot eget arbete 

Data i Haanpääs och Tuppurainens (2012) undersökning har samlats in år 2010, dvs. 

datamaterialet är några år gammalt. Unga vuxnas entreprenöriella intentioner torde inte 

ha ändrats väldigt mycket under dessa fem år. En longitudinell studie där data skulle ha 

samlats in på nytt med samma enkät år 2015 skulle ha möjliggjort att se ifall unga vuxnas 

entreprenöriella intentioner har ändrats.   

Avhandlingens resultat stöder inte Ajzens (1985, 1991) modell i sin helhet, utan istället 

Fishbein och Ajzens (1975) teori om överlagt beteende. Upplevd kontroll av beteende har 

visat sig vara starkt relaterad till entreprenöriella intentioner i tidigare studier vars urval 

har varit studerande (Kolvereid, 1996b; Tkashev & Kolvereid 1999; Krueger et al. 2000). 
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Endast ett påstående i Haanpääs och Tuppurainens (2012) enkät kan förknippas ihop 

med den subjektiva normen. Ifall enkäten tillämpas i fortsättningen så vore det bra om 

forskaren utvecklar andra påståenden och mått som går ihop med den subjektiva 

normen. 

I avhandlingen tar man inte ställning till möjliga samband mellan de tre oberoende 

variablerna: attityd gentemot entreprenörskap, subjektiv norm samt upplevd kontroll av 

beteende. Ifall avhandlingen skulle göras pånytt så skulle även dessa samband testas.  

Det som kunde ha testas är kodningen av den beroende variabeln till en dummy variabel. 

Det vore ha varit intressant att se hur resultaten skulle skilja sig ifall svarsalternativen 

på Likert-skalan mellan 3−5 skulle ha kodas till dummyvariabel 1. Detta skulle ha 

medfört att svarsalternativen 1−2 skulle ha kodas till 0, dvs. att individen inte har 

entreprenöriella intentioner för kommande fem år. Värdet 2 på Likert-skalan betyder 

”Till en del av annan åsikt”, vilket kunde anses ha en mer negativ syn på entreprenörskap. 

Dock i denna avhandling kodades svarsalternativet 2 till dummyvariabel 0 då 

respondenterna inte är alldeles av annan åsikt med påståendet. 

Bryman och Bell (2013) påpekar att undersökningens replikerbarhet betraktas som ett 

viktigt drag i kvantitativ forskning. Som nämnts i avsnitt 3.6.3 så framkommer det en 

begränsning i avhandlingen då skribenten inte varit med och samla in data. Detta medför 

att datainsamlingsprocessen inte kan beskrivas i detalj och viss bakgrundsinformation 

om de respondenter som inte svarat på enkäten kan inte fås. Kari Roose från den 

Ekonomiska forskningen samt Leena Haanpää har dock gett information enligt sin bästa 

förmåga.  

Ifall undersökningen replikeras av andra så bör några påståenden i enkäten 

omformuleras och testas i förväg. Dessa är: ”Företagande innebär osäker inkomst och 

kapitalrisk men den ersättning man får i gengäld är tillräcklig”, ”Avundsjuka mellan 

människor begränsar entreprenörskap”, ”Man borde komma bättre i balans med att 

ta risker samt belöning” samt ” Konkursernas negativa effekter borde minskas”. Dessa 

påståenden har inte varit tillräckligt tydligt formulerade och varit svåra för 

respondenterna att besvara. 
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5.3 Praktiska implikationer 

Man har forskat väldigt lite om finländska unga vuxnas motiv att starta företag (Akola, 

Heinonen, Kovalainen och Suvanto 2008). Denna magisteravhandling skapar värde för 

ungdomsforskningen i Finland och betraktar ungt entreprenörskap från ett nytt 

perspektiv då Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende tillämpades i sin helhet. 

Haanpää och Tuppurainen (2012) påpekar att samhället stöder praktiskt 

entreprenörskap, men atmosfären uppmuntrar inte till entreprenörskap. Ett sätt att 

förbättra atmosfären är genom positiv diskussion kring entreprenörskap både i skolorna 

och i medierna. De individer som saknar entreprenöriella intentioner tenderar att ha en 

lägre utbildning. Därför vore det viktigt att redan från grundskolan försöka bygga upp en 

uppmuntrande atmosfär kring företagande. Detta är något som utbildningsstyrelsen i 

Finland bör lägga en allt större vikt på. 

Även nya företags framgångshistorier borde vara synligare i medierna då unga skulle få 

en mer konkret bild av entreprenörskap. Detta kunde leda till högre nivå på incitament 

då den unga skulle se hur denne kunde utnyttja sin ambition och sitt kunnande. På detta 

sätt kunde man få unga vuxna att se entreprenörskap som ett attraktivt och alternativt 

karriäralternativ. 

Resultaten påvisar att den subjektiva normen är den mest förutsägande faktorn för att 

förutspå entreprenöriella intentioner. Detta är intressant då få studier hittat ett samband 

mellan entreprenöriella intentioner och denna faktor. För forskare innebär den största 

implikationen att sätta en all större vikt på den subjektiva normen i kommande studier. 

Den unga vuxnas familj och släkt bör tas i beaktande då man inleder en diskussion om 

ungt entreprenörskap.  Ifall familjen och släkten ser entreprenörskap som ett attraktivt 

alternativ, så påstås att det finns en större sannolikhet att de förväntar den unga att bli 

entreprenör. Forskarna bör även ifrågasätta Ajzens (1985, 1991) faktor om upplevd 

kontroll av beteende vid studier som betraktar entreprenöriella intentioner i 

entreprenörsdrivna ekonomier. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Fokus i denna avhandling har varit att beskriva de faktorer som hindrar unga vuxnas 

entreprenöriella intentioner i Finland. De som saknar intentioner har en svag subjektiv 

norm samt ser inte incitament med entreprenörskap. En intressant fråga för fortsatt 

forskning kunde vara att ta reda på hur samhället kunde uppmuntra unga vuxna till 
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entreprenörskap.  Det handlar inte om att konkret stöd skulle fattas, utan mer om det att 

atmosfären inte uppmuntrar till entreprenörskap.  

Denna avhandling har beskrivit på en allmän nivå vilka faktorer som hindrar 

åldersgruppen 15−29 i Finland att starta företag. Förslag till fortsatt forskning är att gå 

mer in på djupet där man skulle tillämpa samma datamaterial. Genom 

bakgrundsfaktorerna kunde man hitta tydligare skillnader mellan respondenterna. Då 

man fått mer information om de olika grupperna så kunde man fundera på hur dessa 

kunde se incitament med entreprenörskap. 

Haanpää och Tuppurainen (2012) har samlat in data för sin internationella studie 

(Finland, Amerika och Sydkorea) och därför skulle det vara av intresse att göra en 

jämförande studie mellan dessa länder. Ett förslag är att använda hela Ajzens (1985, 

1991) TPB-modell och jämföra resultaten från de olika länderna. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att lägga ett allts större fokus på den subjektiva 

normen i Ajzens (1985, 1991) TPB då man studerar entreprenöriella intentioner. 

Subjektiva normen visade sig vara den bäst förutsägande faktorn för entreprenöriella 

intentioner i denna avhandling. Endast en variabel i Haanpääs och Tuppurainens (2012) 

enkät kunde förknippas med subjektiva normen och denna var: ”Min familj/släkt 

förväntar sig att jag blir entreprenör”. Förslag till fortsatt forskning är att utveckla 

andra påståenden och mått till denna faktor. Som bakgrundsfråga tog man upp ifall 

någon av föräldrarna fungerar som entreprenör, men man frågade inte om någon i 

släkten är företagare. Denna information vore även intressant då den subjektiva normen 

visat sig vara den bäst förutsägande faktorn för entreprenöriella intentioner. 

En stor del av studier som tillämpat Ajzens (1985, 1991) TPB för att förutspå 

entreprenöriella intentioner har använt ett urval av studerande. Flesta av dessa är 

tvärsnittsstudier. För att bättre kunna generalisera resultat så borde man inom fortsatt 

forskning ta i beaktande olika slags åldersgrupper.  

5.5 Slutsatser 

Tillämpningen av Ajzens (1985, 1991) teori om planerat beteende (TPB) inom 

entreprenörskap har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Intresset i denna 

magisteravhandling var att tillämpa TPB och ta reda på varför unga vuxna i Finland inte 

startar företag trots den stödjande miljön för entreprenörskap. Detta är viktigt då ungt 
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entreprenörskap är något man bör främja då arbetslöshetsgraden för unga vuxna i 

Finland fortfarande är hög. 

Avhandlingens syfte och mål har nåtts då man hittat de centrala problemområden för 

ungt entreprenörskap. Unga vuxna som saknar entreprenöriella intentioner ser inte 

incitament med entreprenörskap och de har en svag subjektiv norm. Resultaten utgör 

stöd för Fishbein och Ajzens (1975) teori om överlagt beteende istället än Ajzens (1985, 

1991) teori om planerat beteende. 
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Lisäksi viidelle (5) voittajalle valintansa mukaisesti joko: 
- lehtitilaus Otavamedian lehtivalikoimasta (arvo noin 50 euroa) tai  
- kauppaketjun lahjakortti (arvo noin 40 euroa).  
 
Tutkimukseen pääset klikkaamalla alla olevaa osoitetta (tai kopioimalla/kirjoittamalla osoitteen 
selaimesi osoitekenttään). 
 
Tutkimus löytyy osoitteesta: 
http://b2c.taloustutkimus.fi/scripts/nph-r4tn.cgi?_s=P/5577-•&_p=‚ 

 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  
 
Toivomme jälleen vastaustasi mahdollisimman pian. 
 
Ongelmatilanteissa ota yhteys osoitteeseen: tutkimus2@toy.fi. 
 
Mikäli rekisteröitymisen yhteydessä antamissasi nimi-/osoitetiedoissa on tapahtunut 
muutoksia, voit tehdä tarvittavat muutokset tietomuutos -palvelussa osoitteessa: 
https://paneeli.taloustutkimus.fi/paneeli/muutos.phtml 
 
 
Tutkimusterveisin, 
 
Taloustutkimus Oy 
www.taloustutkimus.fi 
 
 
Tämä viesti on lähetetty osoitteeseen: ƒ 
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BILAGA 2 ENKÄTEN 
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BILAGA 3 FAKTORANALYS 

Attityd gentemot entreprenörskap: 
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Upplevd kontroll av beteende: 
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BILAGA 4 REGRESSIONSANALYS 

 

 

 

 

 


