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Abstract  
The purpose of the essay is to outsource similarities and differences among Swedish 
entrepreneurs, in regard to the Theory of Planned Behavior and its motivational factors. The 
subject field is of importance, as there is no such scientific researches that focus on Swedish 
entrepreneurs and the Theory of Planned Behavior. It is also fundamental for the explanation 
of if and how age and work history, affects the individuals’ entrepreneurial intention. In order 
to resolve whether or not differences appear between entrepreneurs, the essay has a 
quantitative approach which is based on a web survey. The result of the essay, shows no such 
differences regarding which motivational factor that affects the individuals’ entrepreneurial 
intention the most, meaning intention is independent of age and work history. The 
motivational factor that affects the intention the most, turned out to be attitude, which is 
significant of explaining entrepreneurial intention. However, age did show differences within 
the motivational factor attitude, where younger entrepreneurs experience a specific desire of 
being an entrepreneur, as a way of life. The attitude for older entrepreneurs was rather 
expressed as being autonomous and independent.  
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1.Inledning 
 

I det inledande kapitlet redogörs för problembakgrund gällande forskningen kring 
entreprenörskap samt karaktärsdrag hos yngre och äldre entreprenörer. Vidare beskrivs, 
Theory of Planned Behavior, en teori som har applicerats på entreprenörskapsforskning och 
som även ligger till grund för uppsatsen. De teoretiska redogörelserna mynnar ut i 
uppsatsens syfte och problemformulering. Avslutningsvis förklaras de avgränsningar som 
uppsatsen förhåller sig till, samt det teoretiska- och praktiska bidrag som genom uppsatsen 
genereras. 

 
 
1.1 Problembakgrund  
Den enklaste formen av entreprenörskap beskrivs som egenföretagande, vilket innebär att en 
individ driver egen verksamhet och därmed skapar arbete både för sig själv och för andra 
(Blanchflower & Oswald, 1998; Bönte, Falck & Heblich, 2009; Lévesque & Minniti 2006; 
Lévesque & Minniti, 2011; van Gelderen, Brand, van Praag, Bodewes, Poutsma & van Gils, 
2008). Entreprenörskap handlar om att identifiera, utnyttja och utvärdera möjligheter, och se 
chans till handlande i situationer och sammanhang där andra individer varken ser eller vågar 
utnyttja möjligheterna (Shane, 2012; Shane & Venkataraman, 2000). Möjligheterna bidrar till 
utvecklande av nya produkter, men även till personlig utveckling och beskrivs därför som ett 
mänskligt handlande, som kan resultera i en mer flexibel och balanserad livsstil (Hamilton, 
2000; Lévesque & Minniti, 2011; Mitchell, Busenitz, Lant, P. McDougall, A. Morse & 
Smith, 2002; Shane & Venkataraman 2000; Shane 2012; Thurik & Wennekers, 2004). Att 
identifiera, utnyttja och utvärdera möjligheter beskrivs som en entreprenöriell process, som är 
varierad och kan vara oplanerad beroende på situation och eventuella delmoment (Shane, 
2012). Den varierande och oplanerade processen skiljer sig beroende på bransch och individ, 
där de båda sistnämnda bidrar till heterogenitet och variation i entreprenörskap och 
egenföretagande (Honig & Samuelsson, 2012).  
  
Att kunna agera entreprenöriellt och tillämpa en entreprenöriell process, kräver att en individ 
besitter förmåga att hantera hög osäkerhet, starka känslor och tidspress, samtidigt som intryck 
i omliggande miljö måste kunna sorteras och prioriteras. Förmågorna kan ses som 
kännetecknande för individer som är egenföretagare och kan därmed benämnas som 
entreprenöriella egenskaper (Mitchell et al., 2002). Vidare innebär egenföretagande vanligtvis 
ekonomiska och sociala prioriteringar, där ekonomiska prioriteringar innebär att 
egenföretagande ofta ger lägre avkastning och innebär högre risk än vid en anställning, och 
sociala att familj samt vänner kan komma att åsidosättas till förmån för företagandet 
(Blanchflower, 2004; Hamilton, 2000). Egenföretagande innebär alltså att en individ måste 
vara beredd att prioritera, samtidigt som det förutsätts att individen besitter de särskilda 
entreprenöriella förmågorna, vilket leder till ett antagande om att egenföretagande inte passar 
för alla (Blanchflower, 2004; Lewis & Walker, 2011).  
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En individ som tillämpar det entreprenöriella beteendet, definieras i litteraturen som en 
entreprenör (Blanchflower & Oswald, 1998; Bönte, Falck & Heblich, 2009; Hamilton, 2000; 
Lévesque & Minniti, 2006; Mitchell et al., 2002). Entreprenörer är företagsamma och driftiga 
individer (Shane & Venkataraman, 2000) och beskrivs som risktagare samt innovatörer, 
eftersom de medvetet frånsäger sig en säkerhet med stabil inkomst som arbetstagare, för att 
istället sysselsätta sig som egenföretagare (Blanchflower & Oswald, 1998; Bönte, Falck & 
Heblich, 2009; Hamilton, 2000; Lévesque & Minniti, 2006). Entreprenörer har i tidigare 
forskning beskrivits utifrån ett antagande om en homogen grupp med liknande karaktärsdrag 
och förutsättningar.  
 
Bilden av den homogena gruppen av entreprenörer har med tiden nyanserats, då 
entreprenörer skilts från varandra med avseende på ålder. En yngre entreprenör är en individ 
som är egenföretagare och under 40 år (Ahmad, Nasurdin, Hali & Taghizadeh, 2014; Bönte, 
Falck & Heblich, 2009), medan en äldre entreprenör är en individ som är egenföretagare och 
minst 50 år (Botham & Graves, 2009; Harms, et al., 2014; Hart, Anyadike-Danes & 
Blackburn, 2004; Kibler, Blackburn, Kautonen & Wainwright, 2011). Skillnaderna för yngre 
och äldre entreprenörer förklaras som motivet med egenföretagande, samt kriterierna för vad 
som uppfattas som ett framgångsrikt företagande. Anledningen till att motiv och kriterier för 
entreprenörskap skiljer sig mellan yngre och äldre sägs bero på att grupperna har olika 
förutsättningar, där förutsättningarna utgörs av finansiellt kapital, arbetslivserfarenhet samt 
främjande eller begränsande lagstiftning (Weber & Schaper, 2004). Äldre entreprenörer 
kännetecknas, i jämförelse med yngre, av bredare och mer omfattande arbetslivserfarenhet, 
mer väletablerade kontaktnät samt bättre ekonomiska förutsättningar för att finansiera sin 
verksamhet (Harms, Luck, Kraus & Walsh, 2014; Weber & Schaper, 2004). Yngre beskrivs, 
istället ha en bättre förmåga att agera innovativt och nytänkande, vilket ses som en 
förutsättning för framgångsrikt entreprenörskap i mer välutvecklade länder (Colovic & 
Lamotte, 2013; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Lévesque & Minniti, 2011).  
  
Den åldersmässiga uppdelningen har inneburit att yngre och äldre individer har studerats, i 
olika sammanhang, för att förstå och förklara viljan till entreprenörskap. Det finns forskning 
som specifikt studerat yngre och forskning som specifikt studerat äldre individer, i syfte att 
förklara den entreprenöriella intentionen (Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Kibler, 
Kautonen & Fink, 2014; Kautonen, van Gelderen & Tornikoski, 2013; van Gelderen et al., 
2008). Forskningen om entreprenöriell intention hos yngre och äldre har i många fall haft sin 
utgångspunkt i den välkända Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Theory of Planned 
Behavior (TPB) är en motivationsteori som har sina rötter tillbaka till 1985 (Ajzen, 1991), 
och är en välutvecklad och använd teori som lämpar sig väl för empiriska studier inom många 
olika forskningsområden (Ajzen, 1991; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). Inom 
entreprenörskapsforskningen har teorin använts i syfte att förklara vad som samt hur 
individer motiveras till entreprenörskap (Brännback, Kreuger, Carsrud, Kickul & Elfving, 
2007; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Kibler, 
Kautonen & Fink, 2014; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005).  
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Teorin grundas i tre motivationsfaktorer; attityd, subjektiva normer och upplevd 
beteendekontroll, som används för att förutsäga, förklara och förstå en individs intention till 
att avsiktligt tillämpa ett specifikt beteende (Ajzen, 1991; Harms et al., 2014; Kautonen, 
Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Tornikoski, 2013; Kibler, Kautonen 
& Fink, 2014; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). Attityd till ett specifikt beteende innefattar 
element som antingen driver eller tvingar till entreprenörskap och som påverkar motivationen 
och intentionen. Det drivande elementet handlar om en vilja och strävan efter självständighet, 
samt möjlighet att fatta meningsfulla beslut. Till skillnad från det drivande, kännetecknas det 
tvingande av missnöje gällande en individs livssituation. Vidare handlar de subjektiva 
normerna om att identifiera och följa omgivningens inställning till det avsiktliga beteendet, 
för att agera utifrån vad omgivningen uppfattar som legitimt och acceptabelt. Slutligen avser 
upplevd beteendekontroll att individen själv tror att denne har den kontroll som krävs för att 
tillämpa ett specifikt beteende, som till stor del grundar sig i tidigare erfarenheter och en 
känsla av självsäkerhet (Ajzen, 1991; Brännback et al., 2007; Harms et al., 2014; Kautonen, 
Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Segal, Borgia & 
Schoenfeld, 2005). 
 
1.2 Problemdiskussion  
Inom området för entreprenörskap har Theory of Planned Behavior applicerats i relativt ny 
och aktuell forskning, i såväl kvantitativa som kvalitativa studier (Brännback et al., 2007; 
Harms et al., 2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Fink, 
2015; Kibler, Kautonen & Fink, 2014). Teorin har dels applicerats på yngre, och dels på äldre 
individer, samt i forskning där dessa kombinerats. Majoriteten av tidigare forskning 
behandlar TPB på antingen yngre eller äldre individer, och inte ofta i forskning där yngre och 
äldres entreprenöriella intention studeras i relation till varandra (Harms et al., 2014; 
Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Tornikoski, 2013; Segal, 
Borgia & Schoenfeld, 2005). Resultat som återfunnits från kvantitativa studier där yngre och 
äldre har kombinerats, har visat på olikheter, där vissa har antytt att intentionen till ett 
entreprenöriellt beteende varierat med ålder (Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; van 
Gelderen et al., 2008), medan andra har antytt att intentionen är oberoende av ålder (Kibler, 
Kautonen & Fink, 2014). I de fall intentionen är oberoende av ålder, har intentionen istället 
påverkats av individens egenskaper, karaktärsdrag samt den miljö där individen är verksam.  
  
Återkommande för entreprenörskapsforskningen där Theory of Planned Behavior har 
använts, är att det ofta, finns ett huvudsakligt fokus på viljan för egenföretagande och 
entreprenöriellt beteende hos icke-entreprenörer (Brännback et al., 2007; Kautonen, Luoto & 
Tornikoski, 2010; Kibler, Kautonen & Fink, 2014). Resultat från dessa studier har visat att 
subjektiva normer är den mest centrala och framträdande motivationsfaktorn bakom äldre 
icke-entreprenörers intention till att vilja agera entreprenöriellt och bli egenföretagare 
(Kibler, Kautonen & Fink, 2014). Kvantitativ forskning som studerat yngres intention till 
entreprenörskap har istället visat att upplevd beteendekontroll är den viktigaste 
motivationsfaktorn för att förklara den entreprenöriella intentionen (Autio, Keeley, Klofsten, 
Parker & Hay, 2001; van Gelderen et al., 2008). Gällande attityd finns forskning som visat på 
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ett resultat där attityd är den viktigaste motivationsfaktorn för att förklara intentionen 
(Brännback et al., 2007), men majoriteten av den forskning som studerats har visat på 
motsatsen (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; 
Schlaegel & Koenig, 2014).  
  
Med anledning av skilda resultat kring vilken motivationsfaktor som har störst effekt på 
intentionen, finns utrymme att fråga sig om individens ålder och tidigare arbetslivserfarenhet 
kan ha betydelse för hur motivationsfaktorernas påverkan varierar. För att studera huruvida 
ålder och arbetslivserfarenhet påverkar den entreprenöriella intentionen, förhåller sig 
uppsatsen till tre grupper av entreprenörer, som representerar olika karaktärsdrag samt 
erfarenheter. En av grupperna utgörs av yngre entreprenörer, som enligt definitionen är 
egenföretagare som är under 40 år (Ahmad et al., 2014; Bönte, Falck & Heblich, 2009). 
Vidare studeras två grupper av äldre entreprenörer, där den ena gruppen innefattar individer 
som blivit egenföretagare när de är äldre, det vill säga vid en ålder av minst 50 år (Harms et 
al., 2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kibler et al., 2011). Den andra gruppen 
innefattar de individer som är minst 50 år, men som blivit egenföretagare innan 50 år och 
som därmed antas ha en mer omfattande arbetslivserfarenhet av egenföretagande (Botham & 
Graves, 2009; Colovic & Lamotte, 2013).  Att två grupper av äldre entreprenörer studeras i 
uppsatsen, grundar sig i möjligheten att studera om och hur ett företagande som uppstått vid 
en yngre ålder, respektive ett företagande som uppstått vid en högre ålder påverkar den 
entreprenöriella intentionen, trots att entreprenörerna befinner sig inom samma åldersspann. 
  
Huruvida motivationsfaktorerna inom Theory of Planned Behavior skiljer sig med avseende 
på entreprenörers karaktär, ser ännu inte ut att vara bekräftat, då forskning har visat på 
spridda resultat avseende vilken motivationsfaktor som är den mest centrala i förklaringen av 
den entreprenöriella beteendet. Genom att uppsatsen förhåller sig till de tre nämnda 
grupperna av entreprenörer, öppnas även möjligheten att studera huruvida det skiljer sig 
bland äldre entreprenörer, där arbetslivserfarenhet och erfarenhet av egenföretagande 
varierar. Att studera den svenska populationen av entreprenörer är intressant, då ingen 
forskning inom området för entreprenörskap och TPB uppmärksammats med avseende på 
Sverige. Det är även intressant att studera entreprenörer och entreprenöriellt agerande i sig, 
eftersom majoriteten av tidigare entreprenörskapsforskning inom TPB som tagits del av, 
berör icke-entreprenörers vilja till egenföretagande och entreprenöriellt agerande. Det 
upplevs därmed som ett naturligt steg, att se till befintliga entreprenörers intention med 
utgångspunkt i Theory of Planned Behavior.  
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1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att förklara den entreprenöriella intentionen hos svenska entreprenörer, 
med utgångspunkt i Theory of Planned Behavior. Den entreprenöriella intentionen studeras 
och jämförs hos tre olika grupper av entreprenörer, i syfte att ta reda på om det finns likheter 
eller skillnader vad gäller motivationsfaktorernas påverkan på intentionen, med avseende på 
ålder samt hur länge en individ har verkat som egenföretagare.  
 
1.4 Frågeställning  

• Skiljer sig de tre grupperna av entreprenörer, utifrån motivationsfaktorerna attityd, 
subjektiva normer och upplevd beteendekontroll, inom Theory of Planned Behavior?  

• Om det skiljer sig mellan grupperna. Hur ser dessa skillnader ut?  
 
1.5 Avgränsningar  
Uppsatsen är geografiskt avgränsad till Mellansverige och åldersmässigt avgränsad till tre 
grupper av individer i arbetsför ålder, som är egenföretagare. Första gruppen innefattar 
egenföretagare som är under 40 år, den andra gruppen innefattar de som är minst 50 år och 
som blivit företagare innan 50 år, och en tredje innefattar egenföretagare som är minst 50 år 
och som blivit företagare efter denna ålder. Den åldersmässiga avgränsningen resulterar i ett 
naturligt bortfall av individer som inte faller inom ramen för de grupperna som uppsatsen 
skall undersöka. 
 
1.6 Teoretiskt- och praktiskt bidrag 
Teoretiskt sett avser uppsatsen att förklara befintliga entreprenörers intention för 
egenföretagande i Sverige, med utgångspunkt i Theory of Planned Behavior. Genom att 
jämföra entreprenöriell intention hos tre grupper av entreprenörer, bidrar uppsatsen teoretiskt 
sett till att förklara huruvida det förekommer likheter eller skillnader mellan entreprenörer. 
Uppsatsens praktiska bidrag utgörs av förklaring för hur entreprenörer uppfattar attityd, 
subjektiva normer och upplevd beteendekontroll vid sitt egenföretagande, som är av 
betydelse, för att exempelvis kunna främja entreprenörskap i Sverige.  
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2. Genomgång av tidigare litteratur  
 

Kapitlet beskriver och förklarar den centrala teorin för uppsatsen, Theory of Planned 
Behavior, med tillhörande modell för att tydliggöra och ge läsaren en djupare förståelse för 
uppsatsens utgångspunkt. Vidare förklaras definitionerna äldre och yngre entreprenörer i 
syfte att beskriva kännetecken för respektive grupp, och ge en bild av hur grupperna liknar 
respektive skiljer sig. Efter genomgången av teori och kännetecken ges utrymme för de 
förväntningar som uppsatsen förhåller sig till med avseende på tidigare forskning. Detta för 
att avslutningsvis mynna ut i den analysmodell vilken appliceras på uppsatsen och som 
därmed ligger till grund för uppsatsens genomförande och besvarande av frågeställningarna.  

 
 
2.1 Theory of Planned Behavior  
Theory of Planned Behavior (TPB) är ursprungligen en socialpsykologisk teori, som 
innefattar ett vitt användningsområde inom forskning och grundar sig i ett antagande om att 
intention är signifikant för att förutse beteende (Ajzen, 1991; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 
2010; Kautonen, van Gelderen & Tornikoski, 2013). Modellen har tillämpats inom olika 
typer av organisatoriska områden, där entreprenörskap är ett område, och har i det stora hela 
citerats till närmare 50 000 gånger, vilket har inneburit att modellen över tid har erhållit bred 
acceptans inom forskningen (Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005; van Gelderen et al., 2008). 
TPB handlar om att förstå samt förutse specifika och avsiktliga beteenden hos individer inom 
en viss omgivning, samt vid särskilda situationer. Intentionen till att tillämpa det avsiktliga 
beteendet kan förklaras genom modellens tre motivationsfaktorer (Ajzen, 1991).  
  
Inom området för entreprenörskap har TPB använts för att bidra med förklaring för 
uppkomsten av entreprenöriellt beteende, för att kunna främja entreprenörskap (Kautonen, 
van Gelderen & Tornikoski, 2013). Det är dessutom den mest vanliga teorin att använda inom 
entreprenörskapsforskning, för att förklara motivation och intention till det entreprenöriella 
beteendet, utifrån de tre motivationsfaktorerna (Brännback et al., 2007; Kautonen, Kibler & 
Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2013; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). 
Motivationsfaktorerna utgörs av attityd, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll, 
som förklaras mer ingående under följande avsnitt 2.1.1. Motivationsfaktorerna ger 
tillsammans upphov till en vilja och intention hos en individ att agera i enlighet med en viss 
intention. Figur 1 (Ajzen, 1991) under avsnitt 2.1.3 ger en illustrativ och förklarande bild av 
TPB utifrån de tre motivationsfaktorerna, som tillsammans med intentionen ger upphov 
till det avsiktliga beteendet.  
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2.1.1 Motivationsfaktorer  
Theory of Planned Behavior, grundar sig i de tre motivationsfaktorerna attityd, subjektiva 
normer och upplevd beteendekontroll, som är förklarande för en individs intention till ett 
visst beteende. Motivationsfaktorerna uttrycks i TPB ha olika inverkan på och inställning till 
en intention att tillämpa ett visst beteende. Det handlar om hur attityden till, subjektiva 
normerna från omgivningen samt kontrollen över beteendet ser ut, och att dessa med hög 
noggrannhet kan användas för att förutse hur beteendet hos en individ förefaller (Ajzen, 
1991). De tre motivationsfaktorerna förklaras ha en enskild påverkan på intentionen, men 
förklaras även ha en ömsesidig påverkan på varandra. I uppsatsens analys undersöks enbart 
motivationsfaktorernas enskilda påverkan på intentionen, vilket medför att det i följande 
avsnitt inte kommer redogöras för de kausala samband som kan uppstå mellan 
motivationsfaktorerna, utan att fokus enbart riktas mot hur faktorerna individuellt påverkar 
intentionen.   
  
Nedanstående rubriker inom avsnittet syftar till att ge djupare förklaring av respektive 
motivationsfaktor och dess inverkan på intentionen till att agera och tillämpa ett beteende, där 
beteendet för uppsatsen är entreprenöriellt agerande (Glanz, Rimer & Viswanath, 2015; 
Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Harms et al., 
2014). Entreprenöriellt beteende innebär att en individ är entreprenör (Kautonen, van 
Gelderen & Fink, 2015), som i uppsatsen är en konstant variabel eftersom samtliga som ingår 
i uppsatsens urval är entreprenörer. 
 
Attityd 
Attityd beror på hur en individ värderar ett visst beteende (Ajzen, 1991), där värderingen 
innefattar både positiva och negativa element (Glanz, Rimer & Viswanath, 2015; Harms et 
al., 2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; 
Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). Individens attityd handlar om dennes egen inställning till 
det specifika beteendet och därmed om det upplevs som ett gynnsamt eller ogynnsamt 
beteende (Ajzen 1991; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Segal, Borgia & Schoenfeld, 
2005).   
  
Individen gör en bedömning av beteendet med avseende på dennes mål och intention med att 
tillämpa beteendet, som i uppsatsen innebär att vara entreprenör och därmed att agera 
entreprenöriellt (Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015). Attityden har en inverkan på 
resultatet av den entreprenöriella intentionen, då en positiv attityd tycks resultera i ett 
framgångsrikt entreprenörskap, medan en negativ attityd genererar motsatt effekt (Glanz, 
Rimer & Viswanath, 2015). En positiv attityd uppfattas av individen som en möjlighet till 
självständigt agerande och känsla av nya utmaningar. Till skillnad från en positiv attityd, 
handlar en negativ attityd om en känsla av alltför hög arbetsbelastning samt ett bristande 
ekonomiskt kapital (van Gelderen et al., 2008).      
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De positiva och negativa elementen inom attityd, beskrivs som en push/pull approach, där 
‘push’ är negativt i det avseende att det är tvingade och pressande, medan ‘pull’ är positivt då 
det handlar om driv och vilja till att agera i enlighet med ett visstbeteende (Ahmad et al., 
2014; Harms et al., 2014). En entreprenöriell attityd som grundar sig i ‘push’ innebär ofta att 
individen upplevt ett tvång till att bli egenföretagare (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; 
Kirkwood, 2009), där tvånget kan bero på missnöje med avseende på anställning alternativt 
en långvarig arbetslöshet. Tvånget innebär att individen upplever känslor att denne måste 
förändra sin livssituation för att säkra en inkomst (Harms et al., 2014; Kautonen, Kibler & 
Tornikoski, 2011). Konsekvensen av ‘push’ har i tidigare forskning visats resultera i att 
verksamheter, i viss mån, startas ofrivilligt och därmed inte blir lika ekonomiskt 
framgångsrika som verksamheter som istället influeras av ‘pull’ (Ahmad et al., 2014; 
Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kirkwood, 2009). ‘Pull’ kännetecknas av en individs 
strävan efter frihet och självständighet, i kombination med att vilja uppnå balans och 
flexibilitet i tillvaron. Skälet till egenföretagande beror, förutom en strävan, dessutom på att 
individen ser möjlighet till högre lön och innovativt agerande, ställt till tidigare livssituation, 
då denne har full kontroll och bestämmanderätt över sin verksamhet. Vidare motiveras 
individen till egenföretagande då det bidrar till utveckling av egna förmågor och erfarenheter, 
eftersom individen hanterar och ansvarar för varierande arbetsuppgifter inom verksamheten 
(Harms et al., 2014; van Gelderen et al., 2008).   
  
Merparten av den kvantitativa forskningen, där olika åldrar studerats, har visat att attityd inte 
sällan är den svagaste förklarande motivationsfaktorn för intentionen. Forskning har visat på 
att individers entreprenöriella intention till större del kan förklaras av vad omgivningen 
uttrycker samt hur stor kontroll individen upplever sig besitta (Kautonen, Kibler & 
Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Schlaegel & Koenig, 2014). 
Effekten av attityd har visat sig förhållandevis lika med avseende ålder, där enbart marginella 
skillnader kan utläsas. Skillnaderna som forskningen påvisat är att yngres intention kan 
förklaras lite mer i termer av attityd än vad äldres intention kan göra (Kautonen, Luoto & 
Tornikoski, 2010). Enbart en studie, som återfunnits med fokus på TPB inom 
entreprenörskapsforskning, har visat att attityd har varit den mest förklarande variabeln för 
den entreprenöriella intentionen (Brännback et al., 2007). 
 
Subjektiva normer 
En individs intention påverkas inte enbart av individens egen attityd, utan även av 
motivationsfaktorn subjektiva normer. Subjektiva normer är åsikter från omgivningen 
huruvida en individ bör tillämpa ett särskilt beteende eller inte, samt om beteendet anses 
acceptabelt med hänsyn till individens karaktär och dennes förutsättningar (Ajzen, 1991; 
Harms et al., 2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 
2010; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). Åsikter 
från omgivningen påverkar individens motivation till hur denne agerar, som därmed också 
påverkar utfallet av agerandet, det vill säga om och hur individen i fråga tillämpar beteendet 
(Glanz, Rimer & Viswanath, 2015). Om åsikterna från omgivningen upplevs som positiva av 
individen, är sannolikheten för att beteendet väljs större, än om åsikterna upplevs som 
negativa (Glanz, Rimer & Viswanath, 2015; Harms et al., 2014). Att individen påverkas av 
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omgivningen grundar sig i att individen vill uppnå en känsla av legitimitet och acceptans 
(Harms et al., 2014; Kibler, Kautonen & Fink, 2014).  
  
Omgivningen som bidrar till en positiv eller negativ inställning till beteendet består av olika 
aktörer som påverkar individen vad gäller motivation och inställning till beteendet. Aktörerna 
kan utgöras av samhället i stort och den regionala omgivningen (Harms et al., 2014; 
Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015), men kan också, och oftast utgöras av specifika 
personer i individens omgivning, som har en mer betydelsefull inverkan på individens beslut 
(Glanz, Rimer & Viswanath, 2015; Harms et al., 2014; van Gelderen et al., 2008). De 
specifika personer som i forskning visats påverka individen i störst utsträckning är familj och 
vänner, men även kollegor på befintlig arbetsplats, eftersom dessa har en stark inverkan på 
individens beslut att tillämpa beteendet eller inte (Harms et al., 2014; van Gelderen et al., 
2008).  
  
Subjektiva normer har i resultat från ny kvantitativ forskning (Kautonen, van Gelderen & 
Fink, 2015) visat sig ha störst effekt på intention, vilket skiljer sig från tidigare forskning 
(Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Schaegel & Koenig, 2014). Avseende aktörerna har 
forskning visat på resultat där familj och vänner är de viktigaste intressegrupperna, då dessa 
indirekt påverkas av individens egenföretagande (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; 
Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010). Även kvalitativ forskning har påvisat betydelsen av 
åsikter från människor i omgivningen och även där har familj haft en viktig inverkan. 
Familjens betydelse påvisade en negativ inverkan på individens entreprenöriella beteende, då 
familjen till viss del hämmat entreprenörens intention, genom att uttrycka kritiska åsikter och 
negativitet angående individens val att bli egenföretagare. En annan viktig aktör, visade sig 
vara individens personliga kontaktnät, som till skillnad från familjen visade stöttning och 
uppmuntran till egenföretagande. En specifik grupp inom det personliga kontaktnätet som 
visade sig bidra mycket till positiv respons och uppmuntran för entreprenören var kunderna 
(Harms et al., 2014).  
 
Upplevd beteendekontroll   
Den upplevda beteendekontrollen handlar om huruvida individen upplever att denne har 
kontroll samt förmåga att agera entreprenöriellt eller inte, och om agerandet upplevs lätt eller 
svårt (Glanz, Rimer & Viswanath, 2015; Harms et al., 2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 
2011; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; van Gelderen et al., 2008). En hög kontroll 
innebär att individen upplever sig ha de förutsättningar, i form av resurser och möjligheter 
(Ajzen, 1991), som krävs för att kunna agera och uppnå det eftersökta målet, där målet kan 
uttryckas som entreprenörskap och egenföretagande (Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015). 
En lägre beteendekontroll grundas i osäkerhet och känslan av otillräcklig erfarenhet och 
kompetens, vilket är grundläggande förutsättningar som krävs för att kunna samt våga agera 
entreprenöriellt (Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010).  
  
Upplevd beteendekontroll är nära sammanlänkat med individens självkänsla, då självkänsla 
bygger på behärskande, lärande och förmåga att kunna uttrycka sig verbalt, som också är 
viktiga egenskaper inom entreprenörskap och egenföretagande (Harms et al., 2014; van 
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Gelderen et al., 2008). Individens upplevda beteendekontroll påverkas av tidigare 
arbetslivserfarenheter och förebilder (Harms et al., 2014; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 
2010) men även av upplevda hinder och barriärer, vilka är externa faktorer som påverkar och 
begränsar individens kontroll. Dessa externa faktorer ligger utanför ramen för vad individen 
själv kan kontrollera, och därmed uppstår oavsett situationer då individen inte har fullständig 
kontroll över sitt beteende (Glanz, Rimer & Viswanath, 2015). 
  
Resultat från tidigare forskning har visat att den upplevda beteendekontrollen, har den 
starkaste effekten på individers intention till ett specifikt beteende (Kautonen, Kibler & 
Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Schlaegel & Koenig, 2014; van 
Gelderen et al., 2008). Resultatet innebär att individer som upplever sig ha en bättre kontroll, 
i större utsträckning har en starkare entreprenöriell intention (Schlaegel & Koenig, 2014). 
Vidare har den upplevda beteendekontrollen förklarats vara grundförutsättningen till 
egenföretagande och därmed är motivationsfaktorn en viktig komponent i förklaringen av den 
entreprenöriella intentionen (Harms et al., 2014).  
 
2.1.2 Intention   
Intentionen, det vill säga avsikten till att tillämpa ett specifikt beteende, beror på en individs 
uppfattningar av de tre motivationsfaktorerna. Intentionen ses som individens sammanlagda 
vilja att tillämpa beteendet, samt hur villig individen är att anstränga sig för att uppnå målet 
med beteendet (Ajzen, 1991; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2001; van Gelderen et al., 
2008). Intentionen handlar därmed om individens vilja för att tillämpa det specifika 
beteendet, där viljan uppstår hos en del individer men inte hos andra. Intentionen är därför 
något som enbart uppstår och visar sig hos de individer som har en vilja och avsikt att 
tillämpa ett beteende och kan visa sig i ett beteende motsvarande en vilja att vara 
egenföretagare (Harms et al., 2014; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Kautonen, van 
Gelderen & Tornikoski, 2013; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Segal, Borgia & 
Schoenfeld, 2005; van Gelderen et al., 2008).  
  
De tre motivationsfaktorerna berör olika områden genom att attityd och upplevd 
beteendekontroll har utgångspunkt i individens känslor och förutsättningar, medan subjektiva 
normer har utgångspunkt i omgivningens åsikter. Positiv attityd, uppmuntran från 
omgivningen och en stark kontroll av beteendet, påverkar intentionen i riktning mot att 
positivt vilja tillämpa det specifika beteendet. I takt med en mer positiv och kontrollerad 
inställning, blir intentionen till beteendet starkare, och vice versa vad gäller en mer negativ 
och mindre kontrollerad inställning (Ajzen, 1991). Vidare är intentionen en dynamisk process 
som förändras över tid och varierar med sammanhanget (Ajzen, 1991; Brännback et al., 
2007). Variationen kan förklaras genom att motivationsfaktorernas påverkan är både 
situations- och individberoende och att de därmed påverkar i olika utsträckning och 
omfattning, beroende på den specifika situationen (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011).  
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2.1.3 Beteende  
Motivationsfaktorernas påverkan på intentionen ger upphov till att tillämpa ett visst beteende, 
samt påverkar hur tillämpningen av beteendet sker. Tillämpning av ett visst beteende är en 
individuell handling som påverkas av intentionen, det vill säga motivationen och viljan som i 
grunden påverkas av attityd, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll. Beteendet 
påverkas i vissa fall även enbart av den faktiska förmågan att kunna tillämpa beteendet, vilket 
har sin förklaring i den upplevda beteendekontrollen (Ajzen, 1991). 
  
Tillämpningen av ett visst beteende är utfallet av Theory of Planned Behavior, som är ett 
resultat av individens totala intention samt i vissa fall enbart ett resultat av den upplevda 
beteendekontrollen, vilket illustreras i figur 1 nedan (Ajzen, 1991). Om intentionen inte finns, 
är sannolikheten att beteendet tillämpas mycket liten. För uppsatsen föreligger redan ett 
specifikt beteende, det vill säga det entreprenöriella, eftersom samtliga individer som studeras 
i uppsatsen är egenföretagare. Att beteendet redan föreligger hos samtliga individer som 
studeras medför att tillämpningen av beteendet för uppsatsen är en konstant, som inte 
behandlas ytterligare. 
 
 

 
 
Figur 1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991).  
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2.2 Yngre och äldre entreprenörer  
I litteraturen beskrivs att det finns både likheter och olikheter hos den totala populationen av 
entreprenörer, där ålder anses vara en faktor som har betydelse för skillnaderna. Genom ålder 
finns en uppdelning avseende yngre och äldre entreprenörer, där yngre innefattar individer 
som är under 40 år (Ahmad et al., 2014; Bönte, Falck & Heblich, 2009) och äldre de som är 
över 50 år (Botham & Graves, 2009; Colovic & Lamotte, 2013; Kibler et al., 2011). 
Åldersspannet på 10 år mellan yngre och äldre entreprenörer, kan verka något stramt, men 
anses lämpligt på grund av de företeelser som infaller under dessa 10 år. Vid en ålder av 
minst 50 år, sägs familjerelaterade problem inte längre förekomma, eftersom individen 
vanligtvis har vuxna barn, som inte kräver samma ekonomiska stöd och uppassning som 
tidigare i livet. Vid liknande ålder, sägs även individer ha skaffat sig en karriär och samlat på 
sig både kunskaper och ekonomiskt kapital, som anses gynnsamma vid egenföretagande 
(Kautonen, Down & Minniti, 2014; Lewis & Walker, 2011; Singh & DeNoble, 2003). Nedan 
redogörs för hur olikheter gällande yngre och äldre entreprenörer har presenterats i tidigare 
litteratur och forskning. Detta avsnitt används i syfte att påvisa att olikheter förekommer, som 
tillsammans med tidigare forskning inom TPB och entreprenörskap, ger upphov till 
förväntningar på hur det kan se ut för Sveriges entreprenörer.  
 
2.2.1 Yngre entreprenörer  
De yngre entreprenörerna har konstaterats ha bäst förmåga för att kunna agera 
entreprenöriellt (Lévesque & Minniti, 2011). Att yngre har den bästa förmågan beror på att de 
är mer innovativa och nytänkande än äldre samt har bättre hälsa och mer ork för att ta sig an 
de utmaningar som egenföretagande innebär (Koellinger, 2008; Lewis & Walker, 2011; 
Weber & Schaper, 2004). Vidare sägs yngre vara mer välutbildade och ha bättre akademiska 
meriter, som kan bidra till bättre förutsättningar när det gäller de administrativa delarna inom 
verksamhetsdrivandet (Weber & Schaper, 2004).  
  
Nackdelarna för yngre är att de inte har lika omfattande och bred arbetslivserfarenhet och 
kompetens som äldre individer, då de inte varit aktiva inom arbetslivet lika länge. Vidare 
beskrivs överlevnadsförmågan för verksamheter som drivs av yngre vara lägre än de som 
drivs av äldre. Den lägre överlevnadsförmågan kan antas bero på att yngre inte har den breda 
arbetslivserfarenhet och kompetens som krävs för egenföretagande, samt att de inte har 
tillräckligt med finansiellt kapital (Ahmad et al., 2014; Weber & Schaper, 2004). Det 
finansiella kapitalet ses som mycket viktigt i egenföretagandet då det skapar möjligheter att 
kunna utveckla och förnya verksamheter. För yngre kan då bristen på finansiellt kapital 
utgöra begränsningar som innebär att de inte kan utveckla och driva sin verksamhet i den 
riktning som önskas (Blanchflower, 2004).  
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2.2.2 Äldre entreprenörer  
Äldre entreprenörer har presenterats utifrån särskilda egenskaper och kunskaper, som dessa 
har i förhållande till övriga entreprenörer. Fördelarna som äldre har, är arbetslivserfarenhet, 
goda ekonomiska förutsättningar, självsäkerhet och väletablerade kontaktnät (Ahmad et al., 
2014; Lévesque & Minniti, 2011; Singh & DeNoble, 2003; Weber & Schaper, 2004). 
Arbetslivserfarenhet sägs utgöra den viktigaste resursen inom entreprenörskap, som innebär 
att äldre entreprenörer har en klar fördel i förhållande till yngre (Ahmad et al., 2014). Dock är 
arbetslivserfarenhet inte enbart en positiv och gynnande egenskap hos äldre, utan kan leda till 
begränsning vad gäller nytänkande, kreativitet och innovation (Lévesque & Minniti, 2011). 
Vidare uttrycks även hälsoaspekten och en lägre utbildningsnivå som problematisk för äldre 
individer, då äldre ofta har sämre hälsa och mindre ork än yngre, vilket kan resultera i att inte 
tillräckligt med energi läggs på egenföretagandet (Lewis & Walker, 2011; Weber & Schaper, 
2004).  
  
Fördelarna som äldre har med arbetslivserfarenhet, goda ekonomiska förutsättningar, 
självsäkerhet och goda kontaktnät, bidrar till att möjligheterna att agera entreprenöriellt ökar i 
takt med ålder (Ahmad et al., 2014; Lévesque & Minniti, 2011; Singh & DeNoble, 2003; 
Weber & Schaper, 2004). Möjligheterna att agera entreprenöriellt ökar då äldre individer kan 
anses besitta de rätta förutsättningarna som krävs för att kunna driva verksamhet 
(Blanchflower, Oswald & Stutzer, 2001; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011). Dock har 
även visats att det finns skillnader även inom gruppen äldre entreprenörer, skillnader som 
sägs bero på att individers arbetslivserfarenhet är varierade. Att arbetslivserfarenheten skiljer 
sig inom gruppen beror på att det finns skillnader med avseende på när individen startat sin 
verksamhet. De individer som nu är äldre, men blivit företagare när de var yngre, har 
generellt sett inte haft lika mycket arbetslivserfarenhet vid verksamhetsbildandet som de som 
istället startat vid en högre ålder (Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010).   
 
2.3 Förväntningar på uppsatsens resultat 
Följande avsnitt redogör för de mönster som kan förväntas att intentionen följer, med 
utgångspunkt i tidigare forskning inom entreprenörskap, som applicerat Theory of Planned 
Behavior. Tidigare forskning som applicerat TPB, ger goda indikationer på hur det kan 
förväntas se ut, vad gäller den entreprenöriella intentionen hos svenska entreprenörer i olika 
åldrar, och därmed kan realistiska förväntningar skapas.  
 
 

Förväntning 1a: Attityd 
‘Attityd har den svagaste effekten på intentionen’ 

 
Merparten av den kvantitativa forskningen, har visat att attityd vanligtvis är den 
motivationsfaktor som har svagast effekt på den entreprenöriella intentionen (Kautonen, 
Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Schlaegel & Koenig, 
2014). På grund av att attityd ofta visat sig ha svagast effekt på entreprenöriell intention, 
finns skäl att förvänta sig att attityden även har den svagaste effekten på intentionen hos 
svenska entreprenörer.  
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Förväntning 1b: Attityd 

‘Effekten är densamma inom alla tre grupper av entreprenörer’ 
 

Attityd har i den forskning som presenterats i teorin, visats ha relativt liknande effekt på 
intentionen, oberoende av vilken åldersgrupp som har studerats (Kautonen, Kibler & 
Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Schlaegel & Koenig, 2014). Vidare 
har forskning som ställt individer i relation till varandra, endast påvisat marginella skillnader 
i attityd till egenföretagande, med avseende på ålder (Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010). 
Därmed kan det även förväntas att attityden hos de tre grupperna av entreprenörer visar sig ha 
liknande effekt på den entreprenöriella intentionen.  
 
 

Förväntning 2: Subjektiva normer  
‘Normerna skiljer sig mellan grupperna av entreprenörer’ 

 
De subjektiva normerna och därmed acceptansen från omgivningen, utgår från individens 
karaktär och dennes förutsättningar (Ajzen, 1991; Harms et al., 2014; Kautonen, Luoto & 
Tornikoski, 2010; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015). Eftersom karaktären på grupperna 
skiljer sig utifrån ålder och arbetslivserfarenhet, kan det även tänkas att de upplevt olika 
reaktioner och acceptans vid valet att bli egenföretagare. Därmed kan antas att äldre som 
blivit entreprenörer efter 50 år, har upplevt en mer positiv reaktion och uppmuntran än 
resterande två grupper, eftersom de besitter mer arbetserfarenhet, har goda ekonomiska 
förutsättningar och bred kompetens (Ahmad et al., 2014; Lévesque & Minniti, 2011; Singh & 
DeNoble, 2003; Weber & Schaper, 2004). 
 
 

Förväntning 3: Upplevd beteendekontroll 
‘Upplevd beteendekontroll har starkast effekt på intentionen’ 

 
Utifrån tidigare forskning kan det utläsas att resultat påvisat att den upplevda 
beteendekontrollen har starkast effekt på den entreprenöriella intentionen (Kautonen, Kibler 
& Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; Schlaegel & Koenig, 2014; van 
Gelderen et al., 2008). Vidare visar forskning på att äldre företagare har starkare upplevd 
beteendekontroll än yngre, eftersom kontroll handlar om att ha rätt förutsättningar, kunskap 
och självsäkerhet, som ökar i takt med ålder (Blanchflower, Oswald & Stutzer, 2001; 
Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011). Därmed kan det även förväntas att det i uppsatsen är 
den upplevda beteendekontrollen som har starkast effekt på intentionen, samt att den 
upplevda beteendekontrollen är som starkast inom gruppen äldre entreprenörer efter 50 år. 
Den är som starkas inom den gruppen eftersom de entreprenörerna har hunnit samla på sig 
mycket erfarenhet och goda förutsättningar under tidigare arbeten (Kautonen, Luotu & 
Tornikoski, 2010). 
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2.4 Analysmodell 
Nedanstående analysmodell är konstruerad för uppsatsen i syfte att förklara och åskådliggöra 
påverkan av respektive motivationsfaktor, samt för att skapa en överskådlig bild över hur 
analysen ska gå till för att besvara uppsatsens frågeställningar. Grunden till uppsatsens 
analysmodell är hämtad med stöd från Ajzens (1991) modell då vi anser den tydlig och 
visuellt förklarande med hänsyn till TPB. De justeringar som gjorts för att anpassa modellen 
till uppsatsens syfte och frågeställningar handlar om motivationsfaktorernas ömsesidiga 
påverkan samt det avsiktliga beteendet. Då det avsiktliga beteendet innebär att en individ 
agerar entreprenöriellt är det inte nödvändigt att analysera, eftersom samtliga respondenter är 
entreprenörer. Det entreprenöriella beteendet kan därför ses som en konstant som inte 
varierar beroende på respondent (Bryman & Bell, 2013) och därav har den delen från Ajzens 
(1991) ursprungliga modell raderats i analysmodellen. Vidare har även ömsesidig påverkan 
mellan motivationsfaktorerna eliminerats i uppsatsens analysmodell av den anledning att 
uppsatsen inte syftar till att se den ömsesidiga påverkan mellan dessa, utan snarare att 
kartlägga och förklara hur de tre motivationsfaktorerna påverkar intentionen hos de tre 
grupperna av entreprenörer.  
  
Modellen nedan illustrerar att motivationsfaktorerna är oberoende variabler, eftersom dessa 
har en påverkan på intentionen som därmed är en beroende variabel. Intentionen ses som den 
beroende variabeln då den uppstår som en följd av motivationsfaktorernas påverkan, och inte 
vice versa (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2010).  
 
 

  
 
Figur 2. Analysmodell. 
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3. Metod  
 

Följande kapitel syftar till att resonera kring och redogöra för de metodologiska val som 
uppsatsen grundar sig i. Inledningsvis ges en motiverande förklaring gällande ämnesval, 
forskningsstrategi samt forskningsansats. Vidare ges även utrymme för en presentation 
avseende hur respondenterna valdes ut och kontaktades samt hur enkäten utformades och 
genomfördes. Avslutningsvis ger kapitlet en beskrivning gällande uppsatsens genomförande, 
dataanalys samt en diskussion kring trovärdigheten och de metodologiska val som gjorts.  

 
 
3.1 Ämnesval 
Intresset för studieområdet växte fram genom litteraturgenomgång kring entreprenörskap, 
med fokus på äldre entreprenörer och vad som motiverar dessa till egenföretagande och 
entreprenörskap. Sökningarna på äldre entreprenörer ledde oss sedan in på gruppen av yngre 
entreprenörer och vidare hur dessa två förhåller sig till varandra med avseende på 
egenföretagandet. Det noterades att en hel del av forskningen på ämnet kring äldre och yngre 
entreprenörer är relativt ny, vilket indikerar på att det är ett aktuellt område att studera. I 
samband med sökningarna på entreprenörskap noterades även att Theory of Planned 
Behavior är en välciterad och välkänd teori vilken applicerats på mycket forskning, där 
entreprenörskap är ett av dessa områden. Vidare i litteraturgenomgången uppmärksammades 
inte någon vetenskaplig forskning eller studentuppsats som jämför yngre och äldre 
entreprenörer utifrån likheter samt olikheter, med avseende på TPB. Här såg vi då en 
möjlighet att kunna bidra med en explorativ uppsats vilken redogör för hur den 
entreprenöriella intentionen hos yngre och äldre egenföretagare i Sverige ter sig.  
  
Efter en hel del övervägande bestämde vi oss för att använda en kvantitativ ansats för 
datainsamlingen och därmed genomföra en enkätundersökning på egenföretagare och 
entreprenörer i Sverige. För att kunna urskilja eventuella likheter eller olikheter mellan 
grupperna av entreprenörer, så skickades enkäten ut till ett urval av egenföretagare i olika 
åldrar inom det svenska näringslivet. Den kvantitativa metoden valdes framför den 
kvalitativa, då uppsatsens syfte är att förklara och undersöka vilja och intention till att agera 
entreprenöriellt, utifrån tre motivationsfaktorer. Vidare ansågs den teoretiska utgångspunkten 
bättre lämpad för kvantitativ metod då TPB ofta används för att mäta effekterna av oberoende 
variabler på en beroende variabel. Genom den kvantitativa metoden finns möjlighet att 
studera motivationsfaktorernas effekt på intentionen, samt se om och hur det skiljer sig 
mellan de tre grupperna av entreprenörer, som är nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte. 
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3.2 Forskningsstrategi  
När man talar om forskningsstrategier finns främst två strategier som används inom 
entreprenörskapsforskningen, den kvalitativa och den kvantitativa (Blenker, Elmholdt, 
Frederiksen, Korsgaard & Wagner, 2014). Forskningsstrategin som tillämpas på en studie, 
bör utgöra en följd av studiens syfte samt den teoretiska genomgången för att utfallet av 
datainsamlingen och analysen ska kunna användas vid besvarande av frågeställningen. 
Vetenskapliga teorier kan ha olika utgångspunkt och därmed skilja sig i utformning och 
betydelse, vilket innebär att det finns vissa teorier som är bättre lämpade för kvantitativa 
studier och andra som är bättre lämpade för kvalitativa studier (Eliasson, 2010). Theory of 
Planned Behavior är den här uppsatsens teoretiska utgångspunkt, som tidigare ofta har 
applicerats på kvantitativa studier. TPB utgörs av tre huvudsakliga begrepp, vilka 
presenterats och förklarats under avsnitt 2.1 och som kan ses som byggstenarna i teorin. 
Byggstenarna används som utgångspunkt vid uppsatsens undersökning, eftersom de har en 
särskild innebörd som med fördel kan delas upp i variabler. Variablerna i sin tur bidrar till att 
teorin delas upp i mätbara komponenter, som genom den kvantitativa metoden kan mätas i 
syfte för att besvara uppsatsens frågeställningar (Bryman & Bell, 2013). 
  
En undersökning som syftar till att mäta begrepp och skapa förklaring för ett specifikt 
fenomen definieras som en kvantitativ forskningsstrategi, där fokus ligger på kvantifiering 
(Bryman & Bell, 2013; Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016; Eliasson, 2010). 
Kvantifiering innebär mätning av begrepp, det vill säga bedömningar av i vilken utsträckning 
olika variabler förekommer och påverkar (Bryman & Bell, 2013). Vid operationaliseringen 
av enkätens frågor och vid datainsamlingen används begrepp, som berör respektive 
motivationsfaktor samt intentionen inom Theory of Planned Behavior. Den kvantitativa 
metoden ses därmed som bäst lämpad, då den kan användas för att ställa exakta och precisa 
frågor som berör respektive teoretiskt begrepp inom TPB (Eliasson, 2010).   
  
Den kvantitativa metoden kännetecknas av objektivitet, jämförbarhet och generaliserbarhet 
och har som huvudsaklig utgångspunkt att använda begrepp för att göra dessa mätbara 
(Blenker et al., 2014; Bryman & Bell, 2013). I uppsatsen har ett icke-sannolikhetsurval 
tillämpats, som gör att möjligheterna för generalisering kan komma att begränsas (Bryman & 
Bell, 2013; Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). Trots begränsade 
generaliseringsmöjligheter finns ändå möjligheter att skapa en förklaring för huruvida en 
entreprenörs ålder samt arbetslivserfarenhet kan ha inverkan på intentionen och viljan till 
egenföretagande. Genom den kvantitativa metoden finns möjlighet att skapa förklaring, vilket 
kan ses som en första antydan till generalisering och förklaring på en mer övergripande nivå 
(Eliasson, 2010).   
  
Datainsamlingen för denna kvantitativa uppsats utgörs av en webbenkät som respondenterna 
själva fyller i via dator eller smartphone, vilket innebär att endast de som har tillgång till 
tekniken kan besvara enkäten (Eliasson, 2010). Förutsättningen för den tekniska tillgången 
anses inte som problematisk, eftersom majoriteten av respondenterna har identifierats via 
hemsidor med information om kontaktuppgifter via mail, vilket tyder på att de har tillgång till 
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tekniken samt är vana med mailbaserad information och anvisningar. Enkäter är i jämförelse 
med exempelvis strukturerade intervjuer, som också är en form av kvantitativ datainsamling, 
mindre tidskrävande och mindre kostsamt (Bryman & Bell, 2013; Christensen et al., 2016; 
Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). Tidsåtgången är av betydelse för uppsatsen då 
populationen som undersöks är ett urval av egenföretagare, vilka enligt litteraturen är 
individer som lägger en stor del av sin tid på sitt företagande och har begränsat med tid för 
annat (Blanchflower, 2004). På grund av att dessa individer anses ha bristande tid över att 
avsätta på en intervju eller liknande, är webbenkät det mest fördelaktiga och lämpliga 
alternativet. En ytterligare fördel vid en enkätundersökning är att respondenterna kan besvara 
den när som helst, eftersom den finns till hands när det passar den tillfrågade (Eliasson, 
2010).  
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
3.3.1 Litteratursökning 
För att skapa en så bred insikt som möjligt av entreprenörskap samt yngre och äldre 
entreprenörer mer specifikt, gjordes sökningar via universitets databas samt sökmotorn 
Google Scholar. Dessa sökningar bidrog till att bredda den egna förståelsen för ämnet, genom 
att ta del av tidigare forskning, vetenskapligt publicerad litteratur samt litteratur i form av 
böcker. Vidare gavs även chans att upptäcka och identifiera de mest centrala och 
framträdande forskarna inom området för entreprenörskap och Theory of Planned Behavior, 
samt erhålla svar angående var forskningen står idag. En sökning utfördes även i databasen 
DiVA, för att ta del av tidigare studentarbeten som gjorts på området. Sökningen i DiVA gav 
dock inga träffar, vilket resulterade i att intresset att bidra med en studentuppsats om ämnet 
yngre och äldre entreprenörer ökade ytterligare.  
  
De centrala ord och begrepp som användes vid sökningarna i de olika databaserna var till en 
början; grey entrepreneurs och entrepreneurship, senior entrepreneurs, third age 
entrepreneurs samt äldre entreprenörer. Genom dessa sökningar leddes vi sedan in på 
forskningen kring yngre entreprenörer och hur den förhåller sig till forskningen gällande 
äldre entreprenörer. Därmed söktes även på ord som; young entrepreneurs, young 
entrepreneurship, student entrepreneurship och yngre entreprenörer. Vidare 
uppmärksammades även den presenterade teorin, Theory of Planned Behavior, samt 
entreprenörskapsforskning som applicerat TPB.  
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3.3.2 Operationalisering 
För att kunna utföra en kvantitativ undersökning och mäta motivationsfaktorernas effekt på 
intentionen till egenföretagande, har teorin operationaliserats. Operationaliseringen har gjorts 
genom att teorin delats upp i en tabell (se tabell 1 nedan) i syfte att på ett tydligt sätt 
visualisera hur teorin kommer att användas och mätas utifrån olika frågor. Utformningen av 
tabellen är till stor del gjord med inspiration från tidigare litteratur (Hagevi & Viscovi, 2016), 
som har använt liknande tabeller för att påvisa både operationella och teoretiska definitioner 
(Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). Tabellen syftar till att tydliggöra hur 
motivationsfaktorerna operationaliserats i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 
Frågorna har formulerats så exakt som möjligt för att undvika utrymme för respondenternas 
egna tolkningar och eventuella missförstånd. För att få en så exakt frågeformulering som 
möjligt har frågorna uttryckts kortfattat och med vardagligt språk (Eliasson, 2010; 
Enkätfabriken, 2016). 

Operationaliseringen har gjorts utifrån den egenskap som uppsatsen undersöker (Hagevi & 
Viscovi, 2016), det vill säga hur den entreprenöriella intentionen hos svenska entreprenörer 
skapas. Då egenskapen som uppsatsen mäter innefattar motivationsfaktorerna inom TPB, är 
det lämpligt att låta dessa utgöra dimensionerna som vidare kan specificeras i mätbara 
variabler som används vid frågeformuleringen (Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). 
Motivationsfaktorerna och intentionen utgörs alltså i sin tur av ett antal begrepp, så kallade 
variabler, som är användbara komponenter vid frågeutformningen. Intentionen utgör i sig inte 
en egen motivationsfaktor, utan är en effekt och en sammanslagning av de tre 
motivationsfaktorernas totala påverkan. De variabler och frågor som berör dimensionen 
intention beror på huruvida egenföretagande är något som föredras framför och värderas 
högre än anställning och arbetslöshet.   

Respektive enkätfråga behandlar en specifik variabel, utifrån vilken dimension den tillhör, se 
tabell 1 för frågor och variabler. Frågorna är utformade med stöd och utgångspunkt i tidigare 
vetenskaplig litteratur som studerat TPB och entreprenörskap (Kautonen, Kibler & 
Tornikoski, 2011; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Kautonen, van Gelderen & 
Tornikoski, 2013). Skillnaden för uppsatsens frågeutformning är att enkäten enbart vänder sig 
till de som redan är egenföretagare, och som därmed redan har valt att tillämpa det 
entreprenöriella beteendet. Tidigare forskning har istället riktat sig till icke-entreprenörer, 
med frågor kring deras önskan och intention om att eventuellt bli egenföretagare istället för 
att vara anställd eller arbetslös. Ordningsföljden för frågorna i operationaliseringen är inte 
densamma som ordningsföljden i enkäten. Anledningen till att ordningsföljden skiljer sig är 
att operationaliseringen samlar samtliga frågor som berör en motivationsfaktor, för att sedan 
gå vidare till nästa motivationsfaktor och enkäten bygger istället på en ordningsföljd som gör 
enkäten intressant och lätt för respondenten att följa (Hagevi & Viscovi, 2016).   
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Tabell 1. Operationalisering av variabler.  

Egenskap Dimensioner Variabler Fråga  

Motivation till 
entreprenörskap  

Intention 1.1 Vilja för egenföretagande  1.1.1 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig   
Jag skulle välja egenföretagande framför att vara anställd 
Jag skulle välja egenföretagande framför att vara 
arbetslös 

 Attityd 
 

2.1 Positiv/negativ inställning  
 
 
 
 
 
 
2.2 Push/Pull 

2.1.1 Hur väl instämmer du med följande påståenden  
Jag vill vara självständig 
Jag vill vara beslutsfattande 
Jag vill vara min egen chef  
Jag vill att mitt företagande ger nya utmaningar  
Jag vill vara innovativ  
 
2.2.1 Hur väl instämmer du med följande påståenden  
Valet att bli egenföretagare var frivilligt 
Valet att bli egenföretagare var eftersträvat  
Valet att bli egenföretagare berodde på missnöje på 
tidigare arbetsplats  
Valet att bli egenföretagare var för stunden det enda 
alternativet till sysselsättning   

 Subjektiva normer 3.1 Åsikter från aktörer  3.1.1 Uttalanden från följande personer hade en stor 
inverkan på mig mycket när jag valde att bli 
egenföretagare   
Familj 
Vänner  
Kollegor på tidigare arbetsplats  
 
3.1.2 Upplever du att följande reagerade positivt på ditt 
val att bli egenföretagare?  
Familj 
Vänner 
Kollegor på tidigare arbetsplats  

 Upplevd beteendekontroll  4.1 Hög/låg kontroll  4.1.1 Hur väl instämmer du med följande påståenden  
Jag har fullständig kontroll över mitt företag 
Jag känner mig självsäker i mitt företagande 
Jag upplevde det lätt att starta eget företag  
Jag upplever att jag har rätt förutsättningar för att kunna 
driva eget företag  

 
3.3.3 Enkätutformning  
Inledningsvis utformades en enkät som skickades ut till de respondenter som identifierats för 
uppsatsen. När analysen sedan skulle genomföras noterades att enkäten innehöll ett antal 
brister, som försvårade analysen och påverkade den i negativ mening. Bristerna utgjordes av 
varierande mätskalor och öppna frågor, som inte gav möjlighet att analysera samtliga delar av 
enkäten på ett jämförbart sätt (Hagevi & Viscovi, 2016). Vid analysen påvisades att frågorna 
inte nådde kriteriet för att kunna generera en reliabel och valid uppsats, vilket ansågs som 
mycket problematiskt. På grund av detta togs beslutet att utforma och skicka ut en ny enkät, 
som innebär att det genomgående i uppsatsen refereras till den enkät som skickades ut i det 
andra skedet och att det är den enkät som samtliga delar av resultat, analys och slutsats 
bygger på.  
  
Enkäten, se bilaga 1, är utformad utifrån teman hämtade i teorin, som följer områdena i 
analysmodellen, figur 2. Enkäten berör en av motivationsfaktorerna i taget, vilket innebär att 
samtliga frågor inom respektive område hanteras och sedan följer frågor inom nästa område. 
Samtliga frågor utgörs av slutna frågor, vilka styr respondenterna till ett antal förutbestämda 
svarsalternativ, som ger en högre säkerhet att svaren som erhålls inte är alltför varierande 
(Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). Fördelen med slutna frågor 
är att de är mindre tidskrävande för respondenten att besvara och genererar ofta ett större 
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antal besvarade frågor än öppna. Enkätens svarsalternativ för de slutna frågorna är varierande 
beroende på frågans karaktär. De frågor som endast syftar till att ge ett svar med 
utgångspunkt i två alternativ utgörs av dikotoma svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013; 
Eliasson, 2010), som enbart innefattar en av enkätens frågor. Resterande av de slutna 
frågorna innefattar svarsalternativ i form av antingen intervall- eller ordinalskalor.  
  
Vid de frågor som handlar om respondentens ålder samt hur många år som verksamheten har 
bedrivits så används en intervallskala, vilket innebär att det finns en bestämd ordningsföljd 
mellan svarsalternativen som uttrycks i form av siffror. För intervallskalan finns bestämda 
och fasta avstånd mellan samtliga svarsalternativ, men en absolut nollpunkt saknas 
(Christensen et al., 2016; Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). Intervallskalan som har 
använts har statistiskt sett stora likheter med ordinalskalan, där likheterna bland annat är att 
svaren från båda skalorna går att rangordna. Frågorna där intervallskala används ger inte 
exakta svar på respondentens ålder eller hur länge verksamheten drivits, utan en uppfattning 
inom vilket intervall respondenten befinner sig. Detta innebär att svaren kan kategoriseras, 
eftersom det går att utläsa om en respondent är äldre än en annan, samt om en respondent 
drivit verksamhet längre än en annan (Christensen et al., 2016). Genom att svaren kan 
kategoriseras är det möjligt att avgöra vilken av de tre grupperna som respondenten tillhör, 
och därmed anses frågorna om ålder samt längden på verksamhetsdrivande avgörande att 
ställa i enkäten.  
  
Ordinalskalor är av den karaktär att de går att rangordna, men säger inget om de exakta 
avstånden mellan svarsalternativen (Bryman & Bell, 2013; Hagevi & Viscovi, 2016). 
Majoriteten av frågorna i enkäten är utformade som ordinalskalor och kan med fördel 
analyseras i statistiska program, då dessa innefattar mer information än exempelvis 
nominalskalor (Hagevi & Viscovi, 2016). Vidare är en avvägning av antalet svarsalternativ, 
beroende på vilken skala som används, nödvändig för att inte få alltför stor variation vid 
analysering av datan. För enkäten valdes därför genomgående en 5-gradig Likertskala, vilken 
har lika många positiva som negativa svarsalternativ, samt ett neutralt val i mitten på skalan 
(Hagevi & Viscovi, 2016). Ett neutralt val kan försvåra tolkningen i analysprocessen, men är 
ändå nödvändigt för att få en uppriktig och sann tolkning av vad respondenterna egentligen 
tycker, samt för att förhindra att de tvingas svara något som inte stämmer till fullo (Hagevi & 
Viscovi, 2016), eller ta ställning till en fråga där de egentligen har en neutral inställning 
(Garland, 1991). Att den 5-gradiga skalan inkluderar ett neutralt svar, ger ett mer rättvisande 
resultat än en skala med endast 4 eller ett jämnt antal svarsalternativ, som eventuellt kan 
tvinga respondenten till ett mer positivt eller negativt svar (Garland, 1991). Vidare anses den 
5-gradiga skalan lämpligare än en 7-gradig, då resultat från tidigare studier påvisat att svaren 
inte skiljer sig beroende på skalans omfattning (Dawes, 2007). På grund av att den 7-gradiga 
skalan är mer omfattande och eventuellt upplevs mer komplicerad än den 5-gradiga, väljs den 
skala med färre alternativ, för att undvika att skapa förvirring och riskera att påverka 
respondenterna negativt. Den 5-gradiga skalan används konsekvent genom hela enkäten på 
samtliga frågor som innefattar ordinalskalor, för att inte skapa förvirring och ge intryck av en 
rörig enkät (Hagevi & Viscovi, 2016).  
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Vid frågeutformningen för flertalet av frågorna, som bygger på en ordinalskala, har ett så 
kallat frågebatteri med items använts. Ett frågebatteri innebär att en fråga ställs, som sedan 
kan besvaras utifrån olika påståenden och punkter, som benämns items. För enkäten utgörs 
fråga 4 till 5, 6 till 8, 9 till 11, 12 till 16, 17 till 20 samt 21 till 24 av frågebatterier, där 
respondenter har fått besvara hur väl ett påstående stämmer in på dem med avseende på olika 
items. Respektive frågebatteri behandlar en specifik motivationsfaktor från TPB. Genom att 
ställa en fråga, som sedan behandlar flera olika items, så upplevs enkäten kortare och därmed 
enklare samt mindre tidskrävande att genomföra. (Hagevi & Viscovi, 2016) 
  
Enkätens design är också att tänka på vid utformningen, då en bra design minskar risken för 
icke-respons och låg svarsfrekvens (Christensen et al., 2016; Enkätfabriken, 2016). Färgerna 
och textsnittet som valdes till enkäten är neutrala och återkommande genom hela enkäten för 
att inte skapa ett rörigt och osammanhängande intryck. För att ge intrycket av att enkäten är 
tunn och luftig placerades endast en eller två frågor per sida med samtliga svarsalternativ i 
anslutning till frågan (Bryman & Bell, 2013). För att göra respondenterna medvetna om hur 
mycket av enkäten som återstår användes en visuell mätare högst upp på sidan, som visar hur 
långt fram i enkäten respondenten har kommit samt hur mycket som återstår. 
 
3.3.4 Val av respondenter 
Det viktigaste avseende valet av respondenter var att de uppfyllde kriterierna som fastställts 
för uppsatsen, vilka är att respondenten i fråga tillhör någon av de tre grupperna av 
entreprenörer som studeras. Att kriterierna uppfylls är av betydelse för att respondenten ska 
kunna anses vara representativ för uppsatsens undersökning (Bryman & Bell, 2013). Urvalet 
av äldre entreprenörer består därför av två grupper, där den ena gruppen utgörs av äldre som 
blivit egenföretagare före en ålder av 50 år, och den andra gruppen utgörs av äldre företagare 
som blivit egenföretagare vid en ålder av 50 år eller äldre. För gruppen yngre entreprenörer 
utgörs urvalet av egenföretagare som är under 40 år. De åldersmässiga kraven för urvalet 
grundar sig i de tidigare teoretiska definitionerna som uppsatsen utgår från, vilka är 
formulerade med stöd i tidigare forskning. 
  
För att kunna identifiera och komma i kontakt med de respondenter som var relevanta för 
uppsatsen och uppfyller kriterierna för att ingå i urvalet, gjordes olika typer av sökningar. Det 
första skedet i sökandet efter respondenter skedde med hjälp av organisationer som dagligen 
arbetar med entreprenörer, där ett kort mail med uppsatsens ämne, syfte och önskvärda 
respondenter skickades ut. Vid ett senare skede kontaktades även organisationerna via 
telefon, då kontakten via mail endast ledde till ett fåtal svar. Kontakten med organisationerna 
ansågs som en fördelaktig metod för att finna respondenter, vilket minimerar risken för 
eventuella skevheter i datainsamlingen, eftersom metoden inte styrs av personliga kontakter 
och föreställningar gällande respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Utfallet av kontakten 
med organisationerna gav dock inte det som förväntats, eftersom många av organisationerna 
uttryckte att de arbetar under tystnadsplikt och därmed inte har rättigheter att delge några 
uppgifter. Som följd av att kontakten med organisationerna inte gav det utfall som önskats, 
fick istället andra sökmetoder tillämpas.  
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De andra sökmetoderna innebar att sökmotorer som Google användes för att identifiera 
egenföretagare. Genom dessa sökningar hittades hemsidor där företag och företagare inom 
olika län samt kommuner representeras och finns tillgängliga med verksamhetsinformation 
samt kontaktuppgifter. Hemsidorna som vi valde att gå vidare med i sökningarna var 
‘allabolag.se’, ‘cityorebro.com’, ‘creativehouse.se’, ‘facebook.com’, ‘foretagarna.se’, 
‘hitta.se’, ‘nrespons.se’, ‘maps.google.com’ samt ‘totallyorebro.se’. Dessa hemsidor 
innehåller inga förteckningar över äldre eller yngre entreprenörer, utan utgörs enbart av 
reklam, information eller tidningsartiklar om företagen.  
  
För att gå vidare och hitta de enskilda individerna bakom respektive företag gjordes mer 
specificerade sökningar för var och ett av företagen, där försök gjordes att urskilja vem som 
grundat företaget och om den personen i fråga var en lämplig respondent som uppfyller 
kriterierna för uppsatsen. En del av försöken resulterade i att grundaren kunde identifieras 
och kontaktas, och en del sökningar gav inget resultat. Att populationen av egenföretagare 
inte finns dokumenterad i en offentlig förteckning eller befinner sig på en och samma plats, 
innebar att varje enskild individ söktes upp och kontaktades. Utifrån de kontakter och 
förutsättningar som funnits tillgängliga, har ett så stort antal individer som möjligt kontaktats, 
i syfte att täcka en så stor andel av populationen som möjligt. Uppsatsens urvalsprocess 
skedde utan att de blivande respondenterna ingick i våra nätverk eller var medvetna om det 
pågående urvalet, som reducerar risken för att de ska ha personlig påverkan på resultatet av 
enkäten. (Bryman & Bell, 2013)    
  
Följden av urvalet innebär att samtliga av respondenterna har valts ut avsiktligt, på grund av 
att det inte finns en tillgänglig förteckning över uppsatsens population. Ett urval av denna 
karaktär är att anse som ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013; Christensen et al., 
2016; Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016), vilket är en följd av att populationen inte kan 
nås på annat sätt än genom att de söks upp och identifieras (Hagevi & Viscovi, 2016). 
Uppsatsens urval innebär begränsningar när det gäller generaliserbarheten, men är det mest 
lämpade utifrån de förutsättningar som finns. Därmed finns en medvetenhet kring att urvalet 
till viss del liknar ett bekvämlighetsurval, som kan resultera i minskad representativitet. 
Risken för den minskade representativiteten får ändå ses som en acceptabel konsekvens då 
denna urvalsmetod gjorde det möjligt att nå ut till de individer som har den insikt och 
kunskap om entreprenörskap som krävs, för att kunna besvara enkäten på ett korrekt sätt och 
lämna den information som är nödvändig för att besvara uppsatsens frågeställningar 
(Christensen et al., 2016). Att tvingas till ett så kallat bekvämlighetsurval är en vanligt 
förekommande situation vid genomförandet av en explorativ studie, eftersom det ofta inte 
finns en officiell förteckning över den population som studeras (Hagevi & Viscovi, 2016).  
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3.3.5 Datainsamling  
Enkäten skickades ut genom en länk, främst via mail men i vissa fall via Facebook, till de 
respondenter som identifierats som lämpliga för uppsatsen, vilka är yngre entreprenörer under 
40 år, samt äldre entreprenörer som blivit egenföretagare innan 50 och äldre som blivit 
egenföretagare efter 50 år. I mailet (se bilaga 1) beskrevs uppsatsens syfte och frågeställning 
kortfattat, för att göra respondenterna medvetna om och intresserade av att delta i enkäten. Då 
enkäten riktar sig till entreprenörer och egenföretagare så uttrycktes i mailet att det är just den 
målgrupp enkäten riktas till, för att öka svarsfrekvensen. Vid användandet av en 
internetbaserad enkätundersökning, där undersökaren personligen inte träffar respondenterna, 
är det viktigt att på bästa sätt öka känslan av kontakt och personalisering. För att göra 
utskicket mer personligt skapades en mailadress med våra namn, där även mailet signerades 
med en bild på oss samt våra kontaktuppgifter, i syfte att göra enkäten personlig och därmed 
minska risken för bortfall. För att vidare höja känslan av kontakt och personalisering 
användes respondenternas namn i mailet, i anslutning till hälsningsfrasen, och i vissa fall 
även en kort och uppmuntrande fras kring deras verksamheter. (Enkätfabriken, 2016) 
  
Tabell 2 nedan presenterar utfallet av datainsamlingen och vilken svarsfrekvens som 
uppsatsen uppnådde. De som inte överensstämmer med målgruppen är de personer som har 
kontaktats och fyllt i enkäten men som inte kan hänföras till någon av åldersgrupperna som 
enkäten berör, det vill säga att personen i fråga inte är över 50 år eller under 39 år och 
egenföretagare. De som ej kan medverka är de personer som inte kunnat svara på enkäten på 
grund av längre ledighet, sjukskrivning eller liknande. Ofullständiga svar innefattar de 
enkäter som antingen har öppnats utan att en enda fråga fyllts i eller de enkäter där enbart ett 
fåtal frågor har besvarats. Svarsfrekvensen beräknas enligt formeln; svar/(svar+totala 
bortfall), där det för nedanstående resultat innebär 150/243 (Bryman & Bell, 2013; 
Enkätfabriken, 2016).   
 
Tabell 2. Urval, bortfall samt svarsfrekvens. 

Totalt i urvalet  247 

De som inte överensstämmer med målgrupperna 4 

Bortfall  

Ej visat intresse 77 

Kan ej medverka 2 

Ofullständiga svar  14 

Summa bortfall 93 

Summa svar  150 

Svarsfrekvens  61.7 % 
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3.4 Resultat och analys  
Den insamlade datan presenteras i tabeller och diagram, under avsnitt 4, för att åskådliggöra 
hur svaren och variablerna fördelar sig. Att visualisera den insamlande datan i tabeller och 
diagram är en vanlig metod som används, för att visa och beskriva hur datan ter sig (Eliasson, 
2010). Tabellerna och diagrammen är framtagna med statistikprogrammet SPSS Statistics, 
som även används för att göra den statistiska dataanalysen av resultatet. 
 
3.4.1 Genomförande av resultat  
 
Faktoranalys  
För att kunna analysera data från enkätundersökningen, genomfördes inledningsvis en 
faktoranalys i SPSS för resultatet av de olika frågorna som enkäten berörde. Med hjälp av en 
faktoranalys tas variabler fram, vilka senare används för att beskriva den deskriptiva 
statistiken samt i samband med den multipla regressionsanalysen. En faktoranalys är ett sätt 
att reducera data och dela upp enkätens frågor i olika variabler. Genom en faktoranalys 
undviks att frågor som inte hänger ihop, eller frågor som hänger ihop med flera olika frågor, 
presenteras och analyseras tillsammans. Följden blir att faktoranalysen bidrar till att frågor 
uppdelas i olika variabler, eller elimineras fullständigt om de anses ingå i flera olika variabler 
(Costello & Osborne, 2009).  
  
Inom respektive område, det vill säga attityd, subjektiva normer, upplevd beteendekontroll 
och intention, placerades tillhörande frågor i en faktoranalys, för att se om frågorna inom 
respektive område hörde ihop med varandra. Vid framtagandet av variablerna användes en så 
kallad ‘Varimax rotation’, som är en inställning som ofta används vid en faktoranalys 
(Costello & Osborne, 2009; Greve, 2014). Varimax innebär ett antagande om att variablerna 
inte korrelerar och inställningen maximerar skillnaderna mellan variablerna (Greve, 2014). 
Genom rotation kan variabler och frågors sammanlänkning, enklare och tydligare förklaras 
(Costello & Osborne, 2009).   
  
Resultatet av faktoranalysen medförde att sju variabler bildades. Attityd bildade två variabler, 
där den första variabeln berör självständighet och den andra berör strävan efter 
egenföretagande. För subjektiva normer bildades tre variabler, där den första berör frågorna 
kring huruvida uttalanden från vänner och kollegor haft en inverkan på respondenternas val 
att bli entreprenör, de andra frågorna kring om vänner och kollegor ställt sig positiva till 
respondentens val att bli egenföretagare och den tredje berör familjens inverkan och reaktion. 
För upplevd beteendekontroll bildades vid faktoranalysen enbart en variabel, eftersom hälften 
av frågorna inom området hörde ihop. Dock återfanns en fråga inom attityd samt två frågor 
inom upplevd beteendekontroll som hörde ihop med flera olika frågor, vilket resulterade i att 
frågorna ansågs som ‘brusiga’ och därför eliminerades vid faktoranalysen. Den fråga gällande 
attityd som ansågs brusig var frågan om egenföretagandet uppstod som en följd av missnöje 
på tidigare arbetsplats. Frågorna inom upplevd beteendekontroll som eliminerades var de som 
berör ifall individer upplever fullständig kontroll i egenföretagandet samt om det upplevdes 
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lätt att starta eget företag. Vad gäller intentionen, bestod denna enbart av två frågor som 
hörde ihop och tillsammans bildade en variabel.     
 
Cronbachs Alpha 
Efter den genomförda faktoranalysen testades Cronbachs Alpha för respektive faktor som 
tagits fram med hjälp av SPSS. Tabell 3 nedan presenterar de värden som togs fram för 
Cronbachs Alpha, som är ett mått på tillförlitligheten och den interna reliabiliteten i frågorna. 
Cronbachs Alpha kan anta värden mellan 0 och 1, där 0 beskrivs som att det inte finns någon 
inre reliabilitet alls och 1 som en perfekt inre reliabilitet (Bryman & Bell, 2013; Gliem & 
Gliem, 2003). Nedan redogörs för våra värden gällande Cronbachs Alpha, men en djupare 
förklaring avseende begreppet reliabilitet samt intern reliabilitet presenteras under 
trovärdighetsdiskussionen i avsnitt 3.5.  
  
När det gäller värdet på Cronbachs Alpha finns, som tidigare förklarat, i litteraturen riktlinjer 
som värdet bör hamna inom. Dock är dessa riktlinjer inte absoluta, utan kan variera med 
hänsyn till undersökningen. En framtagen skala uttrycker att värdet åtminstone bör vara ≥ 0.5 
för att det skall ses som acceptabelt, vilket vi kan se att nästan samtliga av nedanstående 
värden är. Dock uttrycks att värden närmare 0.5 är att betrakta som förhållandevis dåliga 
(Gliem & Gliem, 2003) och därmed bör det tas i beaktande vid analysen. Avseende 
uppsatsens värden kan det utläsas att det enbart är intentionen som är förhållandevis låg och 
därmed kan anses som dålig. Dock tros värdet för intentionen bero på hur frågan är utformad 
och hur den är ställd, eftersom det berör en situation då respondenten får besvara om 
egenföretagande föredras framför anställning samt om egenföretagande också föredras 
framför arbetslöshet. Frågorna som variabeln innefattar handlar därmed om två ganska skilda 
situationer, då egenföretagande och anställning innebär att respondenten är sysselsatt och har 
en anställning, medan arbetslöshet istället är dess motpol. Vidare kommer variabeln ‘strävan’ 
att användas i analysen, trots det låga värdet, då regressionsanalyserna visat på att variabeln 
påverkar intentionen i förhållandevis stor utsträckning och därmed anses den betydande att ha 
i beaktning. 
  
Vid framtagandet att Cronbachs Alpha finns även möjlighet att utläsa vad värdet skulle bli 
ifall en av frågorna i faktoranalysen tas bort, där det då finns chans att ta bort en fråga för att 
höja värdet på Cronbachs Alpha (Gliem & Gliem, 2003). För våra värden noterades att det 
inte fanns några frågor, som inte redan eliminerats på grund av brus, som kunde tas bort i 
syfte att höja värdet på Cronbachs Alpha. Vidare kan det utläsas i tabell 3 att variablerna med 
undantag för intentionen, antar värden som är ≥ 0.5, vilket är värden som uttrycks som 
acceptabla, men som i vissa fall kan ifrågasättas (Gliem & Gliem, 2003). Samtliga värden för 
variablerna kommer att användas, då de är närmare den acceptabla nivån än den lägre och 
mindre acceptabla nivån.  
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Tabell 3. Cronbachs Alpha.  

Variabel Cronbachs 
Alpha 

Intention 1: Viljan för egenföretagande 0.483 

Attityd 1: Självständighet 0.757 

Attityd 2: Strävan 0.533 

Subjektiva normer 1:  Reaktion vänner & kollegor 0.749 

Subjektiva normer 2: Inverkan vänner & kollegor 0.786 

Subjektiva normer 3: Inverkan & reaktion familj 0.599 

Upplevd beteendekontroll 1: Kontroll 0.661 

 
3.4.2 Genomförande av analys 
 
Multipel regressionsanalys  
För att kunna jämföra de tre grupperna av entreprenörer, så genomfördes analysen med 
multipla regressioner. Genom analysen gavs möjlighet att se flera oberoende variablers effekt 
på en beroende variabel, där effekterna sedan jämfördes mellan de tre grupperna. Den första 
presenterade regressionsanalysen i resultatet (se tabell 7) är den multipla regressionsanalys 
där samtliga oberoende variabler, samt kontrollvariabler, används för att se dess effekt på 
intentionen. Kontrollvariablerna som användes är ‘typ av entreprenör’, som är baserade på 
entreprenörens ålder, och används i samband med analysen för att utläsa om ålder har en 
direkt effekt på intentionen. Den multipla regressionsanalysen visar samtliga koefficienter för 
de oberoende variablerna och kontrollvariablerna, deras standardavvikelser och 
signifikansnivåer. Signifikansnivån uttrycks som den grad av fel som accepteras vid resultatet 
och analysen, och således med vilken precision det är möjligt att uttala sig om resultatets 
generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013). Gällande uppsatsens resultat finns medvetenhet om 
att signifikansnivån inte alltid anses vara på en acceptabel nivå, vilket är en konsekvens av 
icke-sannolikhetsurvalet och antalet entreprenörer inom respektive grupp.  
  
För att se om grupperna är lika eller olika, lades vikt vid att titta på resultaten från de 
ostandardiserade B-koefficienterna inom respektive grupp, som beskriver hur mycket den 
beroende variabeln ökar eller minskar, när en oberoende variabel ökar. B-koefficienten ger 
därmed information om det faktiska utfallet och påverkansgraden från respektive oberoende 
variabel på den beroende variabeln (Rissanen, 2013). I anslutning till respektive 
regressionsanalys presenteras också justerat R2,. Värdet är ett mått på i hur stor utsträckning 
sammanslagningen av alla oberoende variabler i respektive analys kan användas för att 
förklara variansen hos den beroende variabeln (Evans, 1985; Rissanen, 2013). I tidigare 
forskning som studerat Theory of Planned Behavior och entreprenörskap kan det utläsas att 
justerat R2 haft värden som ligger mellan cirka 11 procent och 48 procent, vilket gör att de 
värden som uppsatsen genererar kan anses acceptabla (Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; 
van Gelderen et al., 2008) 
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För att jämföra grupperna av entreprenörer, med avseende på TPB, gjordes även multipla 
regressionsanalyser för respektive grupp. Vid dessa regressionsanalyser (se tabell 8 till 10) 
användes enbart de oberoende och beroende variablerna, och inte kontrollvariablerna då 
gruppindelningen förutsätter att entreprenörerna tillhör en av grupperna. Liksom den 
generella och sammanfattande regressionsanalysen med data från den totala 
enkätundersökningen, innefattar analyserna med avseende på grupp viss information. 
Informationen som kan utläsas i analyserna är alla framtagna på samma sätt som i den 
sammanfattande analysen och innehåller samma typ av data som är sorterad utifrån 
grupperna.  
 
3.5 Trovärdighetsdiskussion  
 
3.5.1 Reliabilitet 
Inom den kvantitativa forskningsmetoden finns främst två kriterier som kan användas för att 
bedöma trovärdigheten i forskning, vilka är reliabilitet och validitet. Reliabilitet är att likna 
med tillförlitlighet, pålitlighet och överensstämmelse, vilket handlar om huruvida en 
undersökning ger samma resultat om den upprepas vid en senare tidpunkt, under liknande 
förutsättningar och förhållanden. En hög reliabilitet innebär att en undersökning som 
upprepas ger samma resultat som tidigare (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2010) samt att 
risken för slumpmässiga fel minimeras, och som vid en fullständigt reliabel undersökning 
elimineras (Christensen et al., 2016; Hagevi & Viscovi, 2016). Ur vetenskaplig synvinkel är 
en hög reliabilitet mycket viktig, eftersom de slutsatser som studien argumenterar för skall 
vara trovärdiga och accepteras av läsaren (Eliasson, 2010).  
  
För att öka reliabiliteten och producera en pålitlig uppsats, kan Cronbachs Alpha med fördel 
användas som en indikator gällande den interna reliabiliteten. Resultaten för Cronbachs 
Alpha med avseende på uppsatsens enkät presenterades under avsnitt 3.4.1. Genom att ta 
fram värden för Cronbachs Alpha kan det utläsas om respondenternas svar på frågorna, som 
genom faktoranalysen bildat variabler, består av likvärdiga svar. Med likvärdiga svar menas 
att svaren är följdriktiga och ser förhållandevis lika ut inom respektive variabel. Den inre 
reliabiliteten, i form av Cronbachs Alpha, ger därmed indikationer på om respondenterna 
svarat liknande på de frågor som mäter samma sak (Bryman & Bell, 2013). Värdena på 
Cronbachs Alpha avseende enkätens frågor har alla uppnått en nivå som kan anses som 
tillräcklig och därmed kan samtliga variabler anses som reliabla och trovärdiga (Gliem & 
Gliem, 2003). 
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3.5.2 Validitet  
Validiteten kan ses som det viktigaste kriteriet och handlar om hur väl det studien syftar till 
att mäta det som faktiskt mäts, så i uppsatsens fall handlar det alltså om hur väl enkätens 
frågor mäter det som uppsatsen avser att mäta för att kunna besvara frågeställningarna 
(Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2010; Hagevi & Viscovi, 2016). Validitet består av flertalet 
typer, där begreppsvaliditet, intern samt extern validitet behandlas för uppsatsen, då dessa 
anses mest relevant med avseende på det teoretiska avsnittet och resultatet.  
  
Begreppsvaliditet handlar om hur väl ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses 
beteckna enligt den teoretiska modellen (Eliasson, 2010), och därmed är begreppsvaliditeten 
relaterad till reliabiliteten. Ett fluktuerande värde på reliabiliteten kan inte säkerställa att 
måttet på begreppet verkligen avspeglar den korrekta betydelsen, och därmed finns inte heller 
en tillräckligt hög validitet för begreppet. För att säkerställa begreppsvaliditeten för uppsatsen 
har enkätens frågor utformats med inspiration i flera tidigare studier som samtliga har mätt 
TPB inom entreprenörskap. Vidare gjordes även en faktoranalys som fördelar frågorna 
utifrån vilka frågor som hör ihop och behandlar samma område (Bryman & Bell, 2013).  
  
Den interna validiteten berör huruvida den teoretiska modellen verkligen bygger på det 
orsakssamband som analysen undersöker (Bryman & Bell, 2013). För att försäkra oss om att 
den teoretiska modellen är signifikant för att mäta intentionen till att agera entreprenöriellt, 
användes en välciterad och välkänd teori, som har fått mycket utrymme inom 
entreprenörskapsforskning (Brännback et al., 2007; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; 
Kautonen, van Gelderen & Tornikoski, 2013). Då en stor del av tidigare forskning på 
området har använt TPB anses den utgöra en bra teoretisk grund som kan anses valid för att 
förklara orsakssambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 
(Bryman & Bell, 2013). 
 
Urvalet för uppsatsen utgörs av ett icke-sannolikhetsurval, vilken kan komma att påverka den 
externa validiteten som handlar om representativitet och generaliserbarhet. Det finns en 
medvetenhet kring att urvalet kan påverka validiteten i negativ mening, men för att kunna 
utföra en uppsats av explorativ karaktär som saknar en offentlig förteckning över 
respondenterna så anses urvalet som det bäst lämpade. Vidare anses den interna validiteten 
vara av större betydelse än den externa, på grund av uppsatsens explorativa karaktär (Bryman 
& Bell, 2013). 
 
  



 30 

3.6 Reflektion av metodologiska val 
Till en början hade uppsatsen av kvalitativ inriktning, och en intervjuguide hade utformats, i 
syfte att utgöra en mall med underlag för att genomföra semistrukturerade intervjuer som 
bokats in med egenföretagare. När forskningsstrategin senare diskuterades under seminarier 
och handledning kom vi på andra tankar och beslutade oss istället för en kvantitativ strategi, 
då den ansågs följa som ett naturligt metodologiskt val utefter uppsatsens teori. På grund av 
att den kvantitativa metoden valdes framför för den kvalitativa, är uppsatsens resultat och 
analys inriktat på generalisering och förklaring av variablers effekt på intentionen, istället för 
tolkning och djupare förståelse (Christensen et al., 2016). 
  
Fördelarna med den kvantitativa metoden, framför den kvalitativa, är just generaliseringen 
och möjligheten till att uttala sig om en större population än den som undersöks (Eliasson, 
2010). Dock begränsades generaliseringsmöjligheten, på grund av att uppsatsens urval kan 
liknas med ett bekvämlighetsurval och att respondenterna inom respektive grupp av 
entreprenörer är relativt få. Ett större antal respondenter hade troligen bidragit till mer 
tillförlitliga och rättvisande svar, som i sin tur hade gett ett mer representativt resultat. Vidare 
hade ett sannolikhetsurval, där samtliga inom populationen har samma möjligheter att komma 
med i urvalet, kunnat öka möjligheten till generalisering och uttalande i ett större perspektiv, 
som hade varit det mest optimala och fördelaktiga för uppsatsen (Hagevi & Viscovi, 2016). 
Vi anser dock att urvalet och resultatet ger indikationer på hur det kan tänkas se ut för den 
större populationen, vilket kan ses som en god början till en bredare förklaring.  
  
Vidare uppmärksammades problem med den första enkäten som skickades ut, problem som 
troligen hade kunnat reducerats till viss del genom ett bättre förarbete med enkäten. 
Problemen innebar att en ny enkät fick tas fram och jobbas igenom mer noggrant, för att 
kunna insamla data som var användbar vid analysen. Trots att en ny enkät innebar att 
respondenter behövde sökas upp och kontaktas på nytt, ansåg det nödvändigt för att kunna 
producera en uppsats som motsvarar både syftet och de teoretiska förväntningarna. Valet att 
skicka ut en ny enkät anses idag som det bästa alternativet, då det gav bättre möjligheter att 
kunna analysera på rätt sätt, eftersom samtliga frågor vid den nya enkäten utgjordes av 
ordinala svarsalternativ, och inte nominala som den föregående. Därmed kunde det som 
uppsatsen avsåg att mäta faktiskt mätas och frågeställningarna besvaras. 
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4. Resultat  
 

Följande kapitel presenterar uppsatsens insamlade data, vilken har genererats från en enkät 
med totalt 150 respondenter. Inledningsvis redogörs för deskriptiv statistik som innefattar 
medelvärden, standardavvikelser och korrelationer, vilket presenteras för att åskådliggöra 
det generella resultatet. Vidare i kapitlet följer ett avsnitt som berör resultatet av 
dataanalysen, vilket är analyser i form av multipla regressionsanalyser. De multipla 
regressionsanalyserna innefattar analyser för helheten av enkäten, samt fördelat på de tre 
skilda grupperna som studeras. Genom analyserna ges möjlighet att studera effekten av 
respektive oberoende variabels påverkan på intentionen, både sett till det stora hela men 
även sett till effekten av respektive oberoende variabel inom de olika grupperna.  

 
 
4.1 Deskriptiv statistik  
Nedan redogörs för den deskriptiva statistiken, vilken förklarar och beskriver centralmått och 
spridningsmått såsom medelvärde och standardavvikelse för uppsatsens insamlade data. 
Samtliga tabeller som används för att presentera den deskriptiva statistiken och 
regressionsanalyserna innehåller tal som är avrundande till tre decimaler.  
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik för samtliga respondenter.  

Variabel N Teoretiskt intervall Faktiskt intervall Medelvärde Standardavvikelse  

I1: Intention 150 1-5 1.00-5.00 4.260 0.573 

A1: Självständighet 150 1-5 1.25-5.00 4.450 0.548 

A2: Strävan 150 1-5 1.67-5.00 4.324 0.725 

S1: Reaktion vänner & 
kollegor 

150 1-5 1.00-5.00 3.657 0.913 

S2: Inverkan vänner & 
kollegor 

150 1-5 1.00-5.00 2.463 1.173 

S3: Reaktion & inverkan 
familj 

150 1-5 1.00-5.00 3.480 1.044 

K1: Upplevd beteendekontroll  150 1-5 2.50-5.00 4.260 0.620 

 
I tabell 4 visas den deskriptiva statistiken för samtliga grupper av entreprenörer, som innebär 
att tabellen är en sammanslagning av alla fullständiga enkäter och därmed resultatet av 
uppsatsen. Det teoretiska intervallet avser hur intervallet för frågorna i enkäten såg ut, medan 
det faktiska utgör intervallet som respondenterna har besvarat enkäten inom. Medelvärdena 
inom de faktiska intervallen är generellt sett över 3, det vill säga förhållandevis höga. I 
tabellen visualiseras även standardavvikelsen, som är ett mått på hur mycket svaren avviker 
från medelvärdet och därmed en indikation på hur mycket svaren för variablerna skiljer sig. 
Det kan utläsas att de högsta standardavvikelserna återfinns inom variablerna för subjektiva 
normer, vilket innebär att omgivningens åsikter och inverkan på individers egenföretagande 
har en stor spridning, hos de olika respondenterna. Höga standardavvikelser medför att det 
skapas stor spridning i resultaten och att normalfördelning därmed inte kan uppnås. Vidare 



 32 

kan även antalet respondenter vara en förklaring till att normalfördelning inte uppnås, då 
normalfördelning kräver ett större antal observationer än 150.  
 

 
Figur 3. Spindeldiagram med jämförelse av medelvärden. 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelsea för grupperna av entreprenörer.  

Variabel Yngre än 40 år 
(n=65) 

Äldre, företagare 
innan 50 år (n=51) 

Äldre, företagare efter 
50 år (n=34) 

Jämförelse medelvärden 
för grupperna 

I1: Intention 4.631 (0.453) 4.794 (0.286) 4.250 (0.881) Innan 50 år> Yngre än 40 
år> Efter 50 år 

A1: Självständighet 4.523 (0.490) 4.427 (0.592) 4.346 (0.581) Yngre än 40 år> Innan 50 
år> Efter 50 år 

A2: Strävan 4.564 (0.520) 4.242 (0.769) 3.990 (0.843) Yngre än 40 år> Innan 50 
år> Efter 50 år 

S1: Reaktion vänner & 
kollegor 

3.608 (0.982) 3.618 (0.887) 3.809 (0.817) Efter 50 år>Innan 50 år> 
Yngre än 40 år 

S2: Inverkan vänner & 
kollegor 

2.331 (1.080) 2.353 (1.286) 2.882 (1.101) Efter 50 år> Innan 50 år> 
Yngre än 40 år 

S3: Reaktion & inverkan 
familj 

3.331 (1.080) 3.578 (1.022) 3.618 (1.000) Efter 50 år> Innan 50 år> 
Yngre än 40 år  

K1: Upplevd 
beteendekontroll 

4.239 (0.644) 4.392 (0.578) 4.103 (0.613) Innan 50 år> Yngre än 40 
år> Efter 50 år 

a Standardavvikelse visas inom parentes. 
 
Figur 3 utgörs av ett spindeldiagram, som syftar till att åskådliggöra hur medelvärdet för 
respektive variabel ser ut inom grupperna av entreprenörer som uppsatsen behandlar. Figuren 
visar att de tre grupperna ser relativt lika ut när det gäller medelvärden för respektive 
variabel, där enbart mindre skillnader kan utläsas. För att påvisa de exakta värdena för 
skillnaderna är tabell 5 nödvändig, då tabellen ger möjlighet att åskådliggöra hur dessa 
skillnader ter sig. Bland de skillnader som finns, går det att utläsa att standardavvikelsen för 
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gruppen äldre entreprenörer efter 50 år, är högre för intentionen, än avvikelsen hos övriga 
grupper. Ett högre värde på standardavvikelsen hos gruppen egenföretagare efter 50 år, visar 
på att det finns större spridning i svaren gällande om egenföretagande föredras eller inte. 
Genom figur 3 och tabell 5 kan det vidare utläsas att båda variablerna som avser attityd har 
högre värden hos yngre entreprenörer än hos äldre. Det kan också utläsas att de äldre 
entreprenörerna, som blivit egenföretagare vid en ålder av minst 50 år, i lite större 
utsträckning upplevt en mer positiv reaktion från omgivningen och också påverkas något mer 
av de subjektiva normerna än vad övriga grupper gör.  
 
 Tabell 6. Korrelationsmatris för respondenter. 

Variabel Intention (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Intention 1           

A1: 
Självständighet 
(1) 

0.358*** 1          

A2:  
Strävan (2) 

0.371*** 0.231*** 1         

S1: Reaktion 
Vänner & 
Kollegor (3) 

-0.049 0.009 0.034 1        

S2: Inverkan 
Vänner & 
Kollegor (4) 

-0.079 -0.060 -0.085 0.347*** 1       

S3: Reaktion & 
Inverkan Familj 
(5) 

-0.112* -0.087 -0.008 0.289*** 0.321*** 1      

K1: Upplevd 
beteende- 
kontroll (6) 

0.242*** 0.295*** 0.339*** 0.067 0.032 0.143** 1     

Yngre än 40 år 
(7) 

0.047 0.117* 0.290*** -0.047 -0.099 -0.125* -0.030 1    

Äldre,  
företagare 
innan 50 år (8) 

0.244*** -0.031 -0.082 -0.031 -0.068 0.068 0.153** -0.628*** 1   

Äldre, 
företagare efter 
50 år (9) 

-0.332*** -0.103 -0.251*** 0.091 0.194*** 0.072 -0.138** -0.473*** -0.389*** 1  

* Signifikant på en nivå där p < 0.10. 
** Signifikant på en nivå där p < 0.05. 
*** Signifikant på en nivå där p < 0.01.  

 
Tabell 6 visar hur samtliga oberoende variabler, den beroende variabeln, samt 
kontrollvariablerna korrelerar med varandra. Ur ett helhetsperspektiv visas att båda 
variablerna avseende attityd har de starkaste positiva sambanden med intentionen, medan 
samtliga variabler inom subjektiva normer visar på ett negativt samband med intentionen. 
Vidare kan det i matrisen utläsas att det finns korrelationer även mellan de oberoende 
variablerna. Värdet på korrelationerna är varierande, där den finns en del värden som kan 
anses som höga korrelationsvärden, vilket inte är eftersträvat vid en regressionsanalys. Att 
korrelationen visar på höga värden beror på att urvalet inte är tillräckligt stort och att kravet 
för normalfördelning inte är uppfyllt.  
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4.2 Multipel regressionsanalys  
Nedan redogörs för fyra tabeller vilka är resultatet av de multipla regressionsanalyserna som 
tagits fram utifrån den insamlade datan. Den första analysen berör datamaterialet som helhet 
och den multipla regressionsanalysen är därmed framtagen utifrån den totala enkäten. Vidare 
presenteras multipla regressionsanalyser med avseende på respektive grupp av entreprenörer, 
för att åskådliggöra eventuella likheter och skillnader mellan grupperna, men även sett till det 
totala utfallet. Presentationen av resultaten är främst riktade mot de variabler som är 
statistiskt signifikanta på nivåerna där p är mindre än 0.10, 0.05 och 0.01, som därmed kan 
användas för att göra uttalanden kring den entreprenöriella intentionen. Övriga värden som 
inte är statistiskt signifikanta visar på variablernas effekt på intentionen och analyseras samt 
diskuteras med viss försiktighet.  
 
Tabell 7. Multipel regressionsanalys för samtliga respondenter.  

Variabel N Ostandardiserad 
koefficient B 

Standardavvikelse för  
standardiserad koefficient B 

Signifikans  

I1: Intention (Konstant) 150 2.411 0.444 0.000*** 

A1: Självständighet 150 0.283 0.078 0.000*** 

A2: Strävan  150 0.228 0.062 0.000*** 

S1: Reaktion vänner & 
kollegor 

150 -0.019 0.048 0.686 

S2: Inverkan vänner & 
kollegor 

150 0.022 0.038 0.556 

S3: Reaktion & 
inverkan familj 

150 -0.055 0.042 0.188 

K1: Upplevd 
beteendekontroll 

150 0.024 0.073 0.738 

Äldre, företagare innan 
50 år 

150 0.274 0.095 0.005*** 

Äldre, företagare efter 
50 år  

150 -0.189 0.110 0.088* 

* Signifikant på en nivå där p < 0.10. 
** Signifikant på en nivå där p < 0.05. 
*** Signifikant på en nivå där p < 0.01.  
 
Tabell 7 redogör för den ostandardiserade Betakoefficienten och dess standardavvikelse för 
uppsatsens totala resultat. Förklaringsgraden för tabell 7 har ett värde för justerat R2 på 0.282, 
vilket innebär att variansen i intentionen kan förklaras till 28.2 procent av samtliga av de 
oberoende variablerna samt kontrollvariablerna. Ur tabellen kan det utläsas att båda 
variablerna för attityd är signifikanta och tillsammans har en stor effekt på intentionen hos 
uppsatsens totala urval. Att variablerna visar på en mycket god signifikans innebär att de är 
användbara för att göra tillförlitliga och statistiskt korrekta uttalanden kring den totala 
effekten av attityd.  
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Tabell 8. Multipel regressionsanalys för yngre företagare under 40 år.  
Variabel N Ostandardiserad 

koefficient B 
Standardavvikelse för  
standardiserad koefficient B 

Signifikans  

I1: Intention (Konstant) 65 2.662 0.654 0.000*** 

A1: Självständighet  65 0.163 0.107 0.134 

A2: Strävan 65 0.326 0.100 0.002*** 

S1: Reaktion vänner & 
kollegor 

65 -0.130 0.056 0.024** 

S2: Inverkan vänner & 
kollegor 

65 0.087 0.050 0.085* 

S3: Reaktion & inverkan 
familj 

65 -0.076 0.051 0.137 

K1: Upplevd 
beteendekontroll 

65 0.062 0.086 0.477 

* Signifikant på en nivå där p < 0.10. 
** Signifikant på en nivå där p < 0.05. 
*** Signifikant på en nivå där p < 0.01.  
 
Förklaringsgraden för yngre företagares intention är utifrån justerat R2 0.240, det vill säga 
24.0 procent. I den multipla regressionsanalysen i tabell 8, kan det utläsas att den 
ostandardiserade Betakoefficienten är som störst för variabeln strävan, som också är 
signifikant på en nivå där p är mindre än 0.01. I analysen kan även utläsas att reaktionen samt 
inverkan från vänner och kollegor är signifikanta för att uttala sig om gruppen yngre 
företagare under 40 år, men på nivån där p för reaktionen är mindre än 0.05 och för inverkan 
mindre än 0.10. Värdena innebär att denna kategori av entreprenörer påverkas av uttalanden 
av vänner och kollegor, men att uttalandena är kritiska och har en negativ effekt på 
intentionen.  
 
Tabell 9. Multipel regressionsanalys för äldre företagare innan 50 år.  

Variabel N Ostandardiserad 
koefficient B 

Standardavvikelse för  
standardiserad koefficient B 

Signifikans  

I1: Intention (Konstant) 51 3.574 0.389 0.000*** 

A1: Självständighet 51 0.175 0.071 0.017** 

A2: Strävan 51 0.003 0.058 0.962 

S1: Reaktion vänner & 
kollegor 

51 0.023 0.047 0.626 

S2: Inverkan vänner & 
kollegor 

51 -0.031 0.035 0.391 

S3: Reaktion & inverkan 
familj 

51 0.013 0.043 0.760 

K1: Upplevd 
beteendekontroll 

51 0.085 0.084 0.320  

* Signifikant på en nivå där p < 0.10. 
** Signifikant på en nivå där p < 0.05. 
*** Signifikant på en nivå där p < 0.01.  
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Tabell 9 redogör för resultatet av regressionsanalysen för äldre som blivit egenföretagare 
innan en ålder av 50 år. Justerat R2 för gruppen är 0.121, det vill säga 12.1 procent, vilket 
innebär att förklaringsgraden är förhållandevis låg i jämförelse med övriga multipla 
regressionsanalyser. För gruppen är det möjligt att uttala sig om variabeln självständighet, 
eftersom den är signifikant där p är mindre än 0.05 och även har störst effekt på intentionen. 
Resterande variabler har värden som är svagt positiva eller svagt negativa och ligger relativt 
nära 0. Vidare kan utläsas att värdena inte är signifikanta för att förklara intention, vilket 
innebär att de enbart kan användas för att ge indikationer gällande variablernas effekt 
intentionen, och inte statistiskt säkra resultat. 
 
Tabell 10. Multipel regressionsanalys för äldre företagare efter 50 år.  

Variabel N Ostandardiserad 
koefficient B 

Standardavvikelse för  
standardiserad koefficient B 

Signifikans  

I1: Intention (Konstant) 34 -0.308 1.629 0.851 

A1: Självständighet  34 0.597 0.320 0.073* 

A2: Strävan 34 0.257 0.222 0.256 

S1: Reaktion vänner & 
kollegor 

34 0.274 0.179 0.137 

S2: Inverkan vänner & 
kollegor 

34 -0.015 0.131 0.910 

S3: Reaktion & 
inverkan familj 

34 -0.044 0.139 0.753 

K1: Upplevd 
beteendekontroll 

34 0.024 0.231 0.919 

* Signifikant på en nivå där p < 0.10. 
** Signifikant på en nivå där p < 0.05. 
*** Signifikant på en nivå där p < 0.01.  
 
För äldre som blivit egenföretagare efter 50 år, är justerat R2 0.246, vilket motsvarar en 
förklaringsgrad på 24.6 procent. Starkast effekt på intentionen, har självständigheten, strävan 
samt reaktionen från vänner och kollegor. Av dessa tre är det endast möjligt att med statistisk 
säkerhet uttala sig om variabeln självständighet, då variabeln är signifikant på en nivå där p är 
mindre än 0.10. Övriga två kan enbart tolkas utifrån effekterna på intentionen och inte med 
säkerhet bekräftas.     
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Figur 4. Spindeldiagram för regressionsanalyserna för respektive grupp.  
 
Figur 4 åskådliggör resultatet av de multipla regressionsanalyserna för de tre grupperna av 
entreprenörer, oberoende av signifikansnivå. Genom figuren ges möjlighet till en 
övergripande och sammanställande bild gällande hur de olika variablernas effekt på 
intentionen liknar samt skiljer sig från varandra mellan grupperna. Det kan utläsas att äldre 
företagare innan 50 år är relativt jämna i fördelningen av vilken variabel som påverkar mest. 
För de två andra grupperna finns starkast effekt av attityd, men av skilda variabler beroende 
på grupp. För yngre under 40 år, samt äldre egenföretagare efter 50 år, finns även 
indikationer på att reaktion och inverkan från vänner och kollegor bidrar till en viss effekt på 
intentionen. Dock är det, precis som med variablerna inom attityd, olika för grupperna 
gällande vilken av variablerna inom subjektiva normer som påverkar mest.  
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5. Analys 

 
I följande kapitel analyseras data från regressionsanalyserna, i syfte att skapa underlag för 
att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Analysen presenteras utifrån de fyra 
förväntningar som redogjordes för under avsnitt 2.3, där analysen syftar till att klargöra 
huruvida resultatet är i enlighet med förväntningarna eller inte. Respektive förväntning 
analyseras utifrån det generella resultatet, samt utifrån varje enskild grupp av entreprenörer, 
där fokus är på de resultat som visade signifikanta nivåer, vilket möjliggör statistisk säkra 
uttalanden.   

 
 

Förväntning 1a: Attityd 
‘Attityd har den svagaste effekten på intentionen’ 

 
Förväntningen om att attityd har den svagaste effekten på intentionen visade sig inte stämma 
enligt de resultat som uppsatsen genererat. Resultaten i tabell 7 visar på motsatsen, det vill 
säga att attityd har den starkaste effekten på intentionen, sett till samtliga respondenter. Inom 
attityd kan det utläsas att det är variabeln självständighet som har den starkaste effekten på 
den entreprenöriella intentionen, men att strävan har en snarlik effekt, vilket gör att den också 
kan ses som en stark variabel för attitydens effekt på intentionen. Resultaten kan med 
säkerhet fastställas då p<0.01, som visar på en mycket god statistisk signifikans. Uppsatsens 
resultat är annorlunda jämfört med resultat från tidigare forskning, som istället visat att attityd 
har den svagaste effekten på intentionen (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, 
Luoto & Tornikoski, 2010; Schlaegel & Koenig, 2014). Den starka effekten av attityd visar 
att svenska entreprenörer, generellt sett, värderar entreprenörskap som ett gynnsamt agerande 
som de trivs med och föredrar framför andra alternativ (Ajzen, 1991; Kautonen, van Gelderen 
& Fink, 2015; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005).  
  
Att uppsatsens resultat rörande motivationsfaktorn attityd skiljer sig från tidigare forskning 
kan antas bero på den dynamik och variation som finns inom den entreprenöriella 
intentionen, där variationen beror på att respektive motivationsfaktor påverkas av både 
individ och situation, samt är föränderlig över tid (Ajzen, 1991; Brännback et al., 2007; 
Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011). Att effekten av attityd ter sig annorlunda i uppsatsen, 
i jämförelse till tidigare forskning kan även tänkas bero på skillnader i respondenternas 
karaktär, där tidigare forskning har studerat intentionen till att vilja bli entreprenör, medan 
uppsatsen fokuserar på individer som redan är entreprenörer. Utifrån uppsatsens resultat kan 
det därmed konstateras att attityd är den motivationsfaktor inom Theory of Planned Behavior, 
som har starkast effekt på intentionen hos de individer som tillämpar det entreprenöriella 
beteendet.  
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Förväntning 1b: Attityd 
‘Effekten är densamma inom alla tre grupper av entreprenörer’ 

 
Inom grupperna av entreprenörer finns skillnader vad gäller de två variablerna inom attityd, 
som uppsatsen förhåller sig till. Variabeln självständighet har starkast effekt på intentionen 
hos båda grupperna av äldre entreprenörer, där effekten inom grupperna är signifikant på en 
nivå av p<0.05 respektive p<0.10. För yngre entreprenörer skiljer det sig, där resultatet 
istället visar att strävan är den variabel inom attityd som är signifikant (p<0.01) och har 
starkast effekt på intentionen.  
  
Att självständighet har den starkaste effekten för äldre entreprenörer kan handla om en vilja 
att få vara sin egen chef samt ha möjlighet att själv fatta beslut och styra över en egen 
verksamhet. Variabeln självständighet skiljer sig åt vad gäller effekten mellan de två 
grupperna av äldre entreprenörer, där variabeln hos gruppen som blivit företagare efter 50 år, 
uppvisar en klart starkare effekt på intentionen. Varför självständighet hos äldre företagare 
efter 50 år har en stark effekt på intentionen, kan tänkas ha sin förklaring i att dessa har blivit 
egenföretagare senare i livet. Gruppen företagare efter 50 år kan därmed tänkas ha 
eftersträvat att få vara sina egna chefer och vara högsta beslutsfattande en längre tid, eftersom 
de troligen har varit anställda större delen av sitt liv, med bestämda regler och riktlinjer att 
förhålla sig till (Kautonen, van Gelderen & Tornikoski, 2013; van Gelderen et al., 2008). 
Effekten för självständighet hos yngre entreprenörer är förhållandevis lik effekten hos 
gruppen äldre entreprenörer innan 50 år. Dock är inte effekten hos yngre signifikant, men 
indikerar ändå på att självständighet beror mer på arbetslivserfarenhet än just ålder (Ahmad et 
al., 2014; Weber & Schaper, 2004). Att självständigheten kan tänkas grunda sig i 
arbetslivserfarenhet, snarare än ålder, kan ha sin förklaring i att båda grupperna av äldre 
entreprenörer uppvisar olika effekter av variabeln självständighet, trots att de är lika gamla. 
En mer omfattande arbetslivserfarenhet kan därmed tänkas öka viljan för bestämmande och 
beslutsfattande, medan en mindre omfattande arbetslivserfarenhet inte påverkar i samma 
utsträckning (Ahmad et al., 2014; Weber & Schaper, 2004).  
  
För gruppen yngre entreprenörer visar resultaten att attityden till entreprenörskap främst 
förklaras genom variabeln strävan. Effekten av strävan är signifikant för gruppen, där strävan 
handlar om en önskvärd arbetssituation. En önskvärd arbetssituation innebär att individen har 
möjlighet att driva egen verksamhet och även att verksamheten drivs på individens egna 
villkor (Harms et al., 2014; van Gelderen et al., 2008). Strävan kan uttryckas som en vilja att 
vara egenföretagare, det vill säga att det är själva egenföretagandet som är det viktiga och 
mest centrala. För övriga grupper är variabeln strävan inte signifikant, men det kan dock 
utläsas att den har en effekt på intentionen hos gruppen äldre efter 50 år, medan strävan inte 
har det hos gruppen äldre innan 50 år. Att gruppen efter 50 år uppvisar en strävan efter 
egenföretagande som har en effekt på intentionen, indikerar på att de, liksom de yngre, har en 
längtan efter att kunna agera i enlighet med vad de själva vill (Harms et al., 2014; van 
Gelderen et al., 2008).  
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Förväntning 2: Subjektiva normer  
‘Normerna skiljer sig mellan grupperna av entreprenörer’ 

 
Att de subjektiva normerna skulle skilja sig mellan grupperna av entreprenörer visade sig till 
viss del stämma överens med förväntningen. Dock finns ytterst få signifikanta värden, som 
medför att det inte är möjligt att med statistisk säkerhet uttala sig om att förväntningen 
stämmer, och därmed är följande resonemang till stor del enbart tolkningar av de effekter 
som resultatet visat på. Sett till de icke-signifikanta resultaten som innefattar samtliga 
respondenter, finns svagt positiva effekter, samt svagt negativa effekter på intentionen. 
Reaktionen från vänner och kollegor har en negativ effekt på intentionen, medan inverkan 
från dessa har en svag positiv effekt. Att omgivningen visar att de bryr sig om individens val 
gällande egenföretagande, påverkar intentionen positivt, medan omgivningens uttalanden 
istället påverkar intentionen negativt. Reaktionen och inverkan från familj, visar på en svag 
negativ effekt på intentionen och därmed kan familjen till viss del anses hämma viljan till 
egenföretagande (Harms et al., 2014; Kautonen, Luotu & Tornikoski, 2010).  
  
Det finns signifikanta resultat gällande subjektiva normer, inom gruppen yngre entreprenörer 
under 40 år, för variabeln hur vänner och kollegor reagerat (p<0.05) samt hur deras reaktion 
påverkat (p<0.10) individens val att bli egenföretagare. Resultatet visar att yngre 
entreprenörer upplever att deras vänner och kollegor har reagerat på ett sätt som har en 
negativ effekt på den entreprenöriella intentionen, det vill säga att reaktionerna har varit 
kritiska. Att de yngre upplevt en negativ reaktion från sin omgivning, kan ha sin förklaring i 
att omgivningen inte anser att yngre individer besitter rätt förutsättningar och tillräckligt med 
kunskap för att kunna driva verksamhet, vilket bidrar till att omgivningen utstrålar en låg 
acceptans för yngres egenföretagande (Ajzen, 1991; Harms et al., 2014; Kautonen, Luoto & 
Tornikoski, 2010; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015). Vidare är möjligt att tolka 
reaktionen från vänner och kollegor hos äldre egenföretagare innan 50 år, som att det finns en 
marginellt positiv effekt på intentionen. Att effekten är marginell, kan tänkas bero på att 
gruppen blivit egenföretagare vid ungefär samma skede i livet som de yngre och att de 
därmed också upplevt en viss negativ reaktion från omgivningen. För gruppen äldre 
företagare efter 50 år, indikerade resultatet till skillnad från de andra två grupperna, på att de 
upplevt en positiv reaktion från vänner och kollegor. Det kan därmed antas att 
egenföretagande hos äldre individer är mer accepterat av omgivningen, som kan grundas i 
äldre individers arbetslivserfarenhet, breda kompetens och goda ekonomiska förutsättningar 
(Ahmad et al., 2014; Lévesque & Minniti, 2011; Singh & DeNoble, 2003; Weber & Schaper, 
2004). 
  
Generellt för de tre grupperna av entreprenörer är att familjens reaktion och inverkan ser ut 
att ha en svagt positiv eller, i de flesta fall, en svagt negativ effekt på intentionen. På grund av 
icke-signifikanta resultat gällande variabeln går inte att dra slutsatser om att detta är fallet, 
men resultatet indikerar på att familjen till stor del begränsat viljan för egenföretagandet. Det 
finns dock en grupp av entreprenörer som inte upplevt att familjen begränsat viljan för 
egenföretagande, som motsvaras av gruppen äldre entreprenörer som blivit egenföretagare 
innan en ålder av 50 år, där reaktion och inverkan tillsammans har visat på en svagt positiv 
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effekt på intentionen. Den positiva reaktionen kan tolkas som att äldre som blivit 
egenföretagare innan en ålder av 50 år, uppfattar företagandet som accepterat och legitimt av 
familjen (Ajzen, 1991; Harms et al., 2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, 
Luoto & Tornikoski, 2010; Kautonen, van Gelderen & Fink, 2015; Segal, Borgia & 
Schoenfeld, 2005). 
  
Den bristande signifikansen kan antas bero på att det inom frågorna för subjektiva normer 
finns avvikande och varierande svar, som kan utläsas i tabell 4 och tabell 5, där samtliga 
variabler för subjektiva normer har de största standardavvikelserna i kombination med de 
lägsta medelvärdena. Att det finns relativt stora avvikelser inom variablerna kan ha sin 
förklaring i att omgivningens reaktioner har upplevts på olika sätt av individerna, och att 
respondenterna därmed besvarat frågorna varierat utifrån sina personliga erfarenheter. De 
relativt stora avvikelserna gör att det inte med säkerhet kan fastställas generella drag för de 
subjektiva normerna inom två av de tre grupperna.  
 

Förväntning 3: Upplevd beteendekontroll 
‘Upplevd beteendekontroll har starkast effekt på intentionen’ 

 
Inget av värdena inom upplevd beteendekontroll är signifikant, men det är ändå möjligt att 
tolka värdena och därmed anta att upplevd beteendekontroll inte har den starkaste effekten på 
intentionen. Samtliga värden i resultatet, både generellt och inom grupperna, visar på mycket 
svagt positiva effekter. Därmed indikerar resultatet på att upplevd beteendekontroll inte är 
den motivationsfaktor som har starkast effekt på intentionen, utan att det är attityd. 
Uppsatsens resultat ger indikationer på att det skiljer sig från tidigare forskning, som påvisat 
att upplevd beteendekontroll är den variabel som har starkast effekt på den entreprenöriella 
intentionen (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Kautonen, Luoto & Tornikoski, 2010; 
Schlaegel & Koenig, 2014; van Gelderen et al., 2008).  
  
Den tidigare forskning som påvisat att upplevd beteendekontroll är starkast, har dock 
fokuserat på en annan målgrupp än uppsatsen, vilket kan påverka utfallet av resultatet. Den 
målgrupp som tidigare forskning har fokuserat på, avser icke-entreprenörer och hos denna 
grupp är upplevd beteendekontroll den motivationsfaktor som har den starkaste effekten 
intentionen (Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; van Gelderen et al., 2008), medan det i 
fallet med entreprenörer inte verkar vara så. Trots att respondenterna i uppsatsen visat på 
höga medelvärden när det gäller upplevd beteendekontroll, finns knappt en påverkan av 
variabeln på intentionen för någon av de tre grupperna. I uppsatsen verkar det därmed som att 
beteendekontrollen upplevs som stark hos samtliga respondenter, men att den inte har en 
märkbar effekt på intentionen, och att intentionen därmed främst förklaras av de två andra 
motivationsfaktorerna, det vill säga attityden samt de subjektiva normerna.    
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Inom grupperna som studeras i uppsatsen finns inga markanta skillnader i resultaten för den 
upplevda beteendekontrollen. Dock tyder resultaten på att upplevd beteendekontroll har 
starkast effekt hos äldre företagare innan 50 år, och svagast effekt hos gruppen äldre 
företagare efter 50 år. Varför effekten ser ut att vara starkare hos gruppen företagare innan 50 
år, kan antas ha sin förklaring i att det finns en stark koppling mellan förutsättningar för 
egenföretagande och entreprenöriell intention, beroende på hur länge en individ har agerat 
entreprenöriellt. Då upplevd beteendekontroll även bygger på behärskande, lärande och 
förmåga att uttrycka sig (Harms et al., 2014; van Gelderen et al., 2008) kan det tolkas som att 
en individ som drivit företag längre än en annan, besitter mer av de egenskaper och har de 
förutsättningar som krävs för egenföretagande. Att gruppen egenföretagare yngre än 40 år, 
uppvisar högre kontroll än gruppen äldre företagare efter 50 år, går inte i enlighet med den 
litteratur som studerats. Detta då yngre uttryckts sakna en del av de förutsättningar som äldre 
har, där förutsättningarna uttrycks som arbetslivserfarenhet, kunskaper och goda ekonomiska 
förutsättningar (Ahmad et al., 2014; Blanchflower, Oswald & Stutzer, 2001; Harms et al., 
2014; Kautonen, Kibler & Tornikoski, 2011; Weber & Shaper, 2004). Därmed kan det tolkas 
som om yngre egenföretagares förutsättningar utgörs av annat än arbetslivserfarenhet och 
ekonomiska förutsättningar, och att dessa har en starkare effekt på 
intentionen.  Förutsättningarna som yngre har, kan antas vara viljan till innovativt agerande 
och nytänkande, samt att yngre individer ofta har en bättre akademisk bakgrund med högre 
utbildning (Koellinger, 2008; Lewis & Walker, 2011; Weber & Schaper, 2004). 
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6. Slutsats 

 
I följande kapitel presenteras slutsatsen, det vill säga svaret på frågeställningarna och 
därmed uppfylls uppsatsens syfte. Genom kapitlet klargörs vad uppsatsen resulterar i och hur 
enkätens svar förklarar hur TPB ter sig hos Sveriges entreprenörer. 

 
 
Syftet med uppsatsen var att redogöra för eventuella likheter och skillnader för hur den 
entreprenöriella intentionen påverkas av de tre motivationsfaktorerna inom Theory of 
Planned Behavior. De likheter och skillnader som studerats har antagits påverkas av 
entreprenörens ålder samt arbetslivserfarenhet både inom egenföretagande och annan typ av 
anställning. Därmed användes tre grupper som representerar olika åldrar och 
arbetslivserfarenheter, i syfte att kunna besvara frågeställningarna samt redogöra för 
eventuella likheter och skillnader.  
  
Efter den genomförda uppsatsen kan det konstateras att de tre grupperna av svenska 
entreprenörer inte skiljer sig utifrån vilken av motivationsfaktorerna som har starkast effekt. 
Alla tre grupperna visade signifikanta resultat på att det är attityd som är den 
motivationsfaktor som har starkast positiv effekt på den entreprenöriella intentionen. Vidare 
kan det konstateras att reaktion och inverkan från vänner och kollegor är signifikanta för att 
förklara de subjektiva normernas effekt på intentionen hos yngre entreprenörer, där 
reaktionen upplevdes som kritisk, men ändå hade en inverkan på de yngre entreprenörernas 
val till egenföretagande.   
  
Vidare visade uppsatsens resultat att det finns skillnader mellan grupperna av entreprenörer 
för variabeln attityd, där effekten av de två variablerna skiljer sig mellan grupperna. Analysen 
visar att yngres intention påverkas mer av strävan, än vad äldres intention gör. Båda 
grupperna av äldre entreprenörer visar istället på ett resultat där självständighet är den 
variabel som har störst effekt på intentionen. Därmed kan det fastställas att det inte finns 
skillnader avseende vilken motivationsfaktor som har störst effekt, men att det inom 
motivationsfaktorn finns olika variabler vars effekt beror på entreprenörens ålder. 
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7. Avslutande diskussion  
 

I uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion kring de resultat och slutsatser som 
genererats. Diskussionen leder till implikationer på utgångspunkter och idéer hur vidare 
forskning inom området för entreprenörskap och Theory of Planned Behavior kan hanteras, 
samt vad som kan vara av intresse för framtida forskning och uppsatser att fokusera på.  

 
7.1 Diskussion 
Uppsatsens urval bestod av ett icke-sannolikhetsurval, med totalt 150 fullständiga enkäter 
som besvarats av individer i ett geografiskt område som tillhör Mellansverige. Att urvalet 
enbart inkluderar respondenter från Mellansverige anses inte som problematiskt, eftersom 
regionen kan ses som representativ för svenska entreprenörer. Vidare finns resultat som 
uppnått statistisk signifikans och som därmed är statistiskt fastställda, och kan ses som 
representativa. Det som snarare får konsekvenser för generaliserbarheten och 
representativiteten är urvalsmetoden, samt antalet respondenter. Konsekvenserna av detta är 
redan behandlade under kapitel 3, och det finns därmed en medvetenhet kring 
begränsningarna med urvalsmetoden och antalet respondenter. 
  
Resultaten som är representativa för respektive grupp i uppsatsen, är de som uppvisar en 
signifikansnivå, vilka för samtliga är variablerna inom attityd samt för gruppen yngre 
egenföretagare innan 40 år, två variabler inom subjektiva normer. Intressant för uppsatsen är 
att resultatet visat på skillnad från tidigare forskning, där attityd har varit haft svagast effekt 
på entreprenöriell intention. Att attityden är starkare än normerna, tyder på att individens 
egna uppfattningar kring egenföretagande, är viktigare för intentionen, än omgivningens. 
Utifrån resultatet är det möjligt att fastställa att yngre individer i större utsträckning motiveras 
av sin egen vilja än av omgivningen åsikter, och därmed kan det antas att liknande mönster 
återfinns även hos äldre entreprenörer.  
  
Övriga resultat för motivationsfaktorernas inverkan på intentionen, har inte varit möjliga att 
bekräfta, utan enbart kunnat diskuterats och analyserats kring. Dock ser effekten av 
motivationsfaktorerna ut att förhålla sig på liknande sätt mellan grupperna, vilket tyder på att 
grupperna är förhållandevis lika sett till vilken motivationsfaktor som är viktigast. Dock finns 
små skillnader inom variabeln för upplevd beteendekontroll, där resultatet indikerar på att 
kontrollen påverkas av arbetslivserfarenhet, utefter hur länge en individ har verkat som 
egenföretagare. Därmed kan det tänkas att det inte enbart är entreprenörens ålder som 
påverkar motivationen, utan att det också handlar om den tidigare arbetslivserfarenhet som 
individen besitter. Önskvärt för att kunna bekräfta samtliga resultat i uppsatsen hade varit att 
uppnå signifikans för alla variabler samt få ett normalfördelat resultat, som troligen hade varit 
möjligt med betydligt fler respondenter, sett till helheten samt inom de tre grupperna av 
entreprenörer.  
  
Resultaten för variablerna inom subjektiva normer är samtliga mycket nära 0, vilket indikerar 
på att normerna inte har någon större effekt på den entreprenöriella intentionen. Vi anser det 
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betydande att uppmärksamma att svenska entreprenörer inte verkar uppleva egenföretagandet 
som accepterat och legitimt av omgivningen, och att de heller inte upplevt stöttning. Det finns 
därmed förbättringsmöjligheter för samhället att skapa bredare acceptans för 
egenföretagande, samt främja och stötta entreprenöriellt agerande. Att det finns utrymme att 
främja och stötta entreprenöriellt agerande beror, förutom låga värden gällande subjektiva 
normer, även på att resultatet visade att en del av respondenterna inte har en hög 
entreprenöriellt intention, utan snarare ser egenföretagande som ett bättre alternativ än 
arbetslöshet men sämre alternativ än anställning. Genom åtgärder och uppmuntrande kan 
egenföretagande förhoppningsvis upplevas som mer attraktivt för både befintliga och 
potentiella entreprenörer, och därmed kan den entreprenöriella aktiviteten antas tillta på sikt.  
  
Vidare skiljer sig uppsatsens utgångspunkt från tidigare forskning, där uppsatsen studerat 
individer som är entreprenörer, medan majoriteten av tidigare forskning istället studerat icke-
entreprenörer och deras vilja för ett eventuellt egenföretagande. Att uppsatsens resultat inte 
stämde överens med någon av förväntningarna kan tänkas ha sin förklaring i de skilda 
utgångspunkterna mellan uppsatsen och tidigare forskning inom entreprenörskap och Theory 
of Planned Behavior. Det är tänkbart att det finns skillnader mellan entreprenörer och icke-
entreprenörers intention och att skillnaderna är större än vad man genom forskningen kunnat 
föreställa sig. Det verkar som om att individer som agerar entreprenöriellt, har en starkare tro 
på sina egna förmågor och lägger mindre vikt vid vad omgivningen anser. Hos icke-
entreprenörerna tycks istället omgivningens åsikter spela större roll och därmed kan det antas 
att genom att agera entreprenöriellt stärks individens egen attityd, samtidigt som 
omgivningens inverkan reduceras.  
 
7.2 Förslag till vidare forskning  
Ett första förslag till vidare forskning är att gå vidare med forskning och uppsatser som har 
utgångspunkt i TPB hos befintliga entreprenörer. Att det är viktigt med fortsatta studier på 
befintliga entreprenörer grundar sig främst i att uppsatsen resulterat i skillnader, jämfört med 
den entreprenörskapsforskning som berört icke-entreprenörer, samt att forskningen till största 
delen är utförd på icke-entreprenörer. Det finns därmed ytterligare möjligheter att fortsätta 
studera hur de som agerar entreprenöriellt upplever motivationsfaktorerna inom TPB, och vad 
som motiverar dessa till fortsatt egenföretagande.  
  
Vidare visade resultatet av uppsatsen att entreprenörens åldern inte påverkade vilken av de tre 
motivationsfaktorerna som hade starkast effekt på den entreprenöriella intentionen, och att 
det därmed kan tänkas att det är andra kontrollvariabler som har en inverkan på skillnader i 
intention. Ett möjligt alternativ för framtida forskning är att använda sig av en klusteranalys 
för att naturligt se hur datamaterialet fördelar sig och vad som karaktäriserar olika klustren, 
istället för att använda en bestämd åldersuppdelning. Därefter skulle det var möjligt att ta 
tillvara på kontrollvariabler, för att utläsa vilka specifika karaktärsdrag som finns inom de 
olika klustren som bildats. Karaktärsdragen skulle, istället för ålder, exempelvis kunna vara 
andra demografiska variabler. 
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Bilaga 1 - Enkät 
 
Mailet: 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter från Örebro universitet som just nu skriver masteruppsats inom 
företagsekonomi och som valt entreprenörskap som huvudområde.  
Uppsatsen handlar om varför olika personer väljer egenföretagande som sitt arbete.  
 
Vi söker entreprenörer, och undrar därför om du skulle kunna tänka dig att svara på vår 
anonyma enkät, som tar cirka 3 minuter, i syfte att bidra med underlag till vår uppsats.  
Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras för kurskamrater, lärare och examinatorer vid 
Örebro universitet, med anonyma och kodade svar. 
 
För att komma till enkäten, klicka på följande länk: 
https://surveys.enalyzer.com/?pid=gur5febe 
 
Vänliga hälsningar 
Anna Ivansson  och Adina Ståhlberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Enkäten:  
 
Inledande sida. 
Tack för att du ställer upp och bidrar i vår enkät!  
Besvara alla frågor utifrån Din nuvarande situation som företagare och utifrån det företag Du 
just nu driver. Driver Du flera företag så svara utifrån det företag Du är mest aktiv inom.  
 
Som mailet beskrev är enkäten helt anonym. Ändamålet med enkäten är att vi skall samla in 
tillräckligt med underlag för att kunna besvara vår forskningsfråga i uppsatsen.  
 
Vi hoppas Du har tid att svara på vår enkät, som tar cirka 5 minuter, i syfte att bidra med 
underlag till vår uppsats.  
 
Fråga 1.  
Hur gammal är du?  
39 år eller yngre  
40-44 år  
45-49 år  
50-54 år  
55-59 år  
60-64 år  
65 år eller äldre  
 
 
Fråga 2. 
Är det här ditt första egna företag? 
Ja  
Nej   
 
 
Fråga 3. 
På ett ungefär, hur länge har du drivit ditt företag? 
0-1 år 
2-3 år 
4-5 år 
6-7 år 
8-9 år 
10 år eller mer 
 
 
Fråga 4.  
Jag skulle välja egenföretagande framför att vara anställd 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  



 

Fråga 5. 
Jag skulle välja egenföretagande framför att vara arbetslös 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 6.  
Uttalanden från familj hade en stor inverkan på mig när jag valde att bli egenföretagare 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 7.  
Uttalanden från vänner hade en stor inverkan på mig när jag valde att bli egenföretagare 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 8. 
Uttalanden från kollegor på tidigare arbetsplats hade en stor inverkan på mig när jag valde 
att bli egenföretagare 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 9. 
Upplever du att familj reagerade positivt på ditt val att bli egenföretagare 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 10. 
Upplever du att vänner reagerade positivt på ditt val att bli egenföretagare 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 11. 
Upplever du att kollegor på tidigare arbetsplats reagerade positivt på ditt val att bli 
egenföretagare 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
  



 

Fråga 12. 
Jag vill vara självständig 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 13. 
Jag vill vara beslutsfattande 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 14. 
Jag vill vara min egen chef 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 15. 
Jag vill ha nya utmaningar 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 16. 
Jag vill vara innovativ 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 17. 
Valet att bli egenföretagare var frivilligt 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 18. 
Valet att bli egenföretagare var eftersträvat  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
  



 

Fråga 19. 
Valet att bli egenföretagare berodde på missnöje på tidigare arbetsplats  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 20. 
Valet att bli egenföretagare var för stunden det enda alternativet till sysselsättning 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 21. 
Jag har fullständig kontroll över mitt företag 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 22. 
Jag känner mig självsäker i mitt företagande  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 23. 
Jag upplevde det lätt att starta eget företag 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 24. 
Jag upplever att jag har rätt förutsättningar för att kunna driva eget företag 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte      Stämmer helt  
 
 
Fråga 25. 
Lämna gärna namn och kontaktuppgifter om du vill! 
 
Avslutande sida. 
Tack för att du slutförde vår undersökning! 
Mvh 
Anna Ivansson 
Adina Ståhlberg 


