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Abstract 

      

Self- employed have often been portrayed as the heroes of our generation and the hope for the 

future. Most of the job opportunities today exist within small and medium sized companies. 

However, self-employed face hardships accessing the welfare insurances according with their 

job situation and lifestyle. It is to some degree impossible for the self-employed to match the 

insurances with their level of lifestyle to the same extent as regular salary employed. Thus, 

how dependent of welfare transfers can self-employed be, and do they have to find other 

solutions for their security elsewhere rather from the welfare state? Against this background 

as well as leaning on previous research and theory of welfare capitalism, this study 

investigates the relationship between self-employment and transfer-dependency, while also 

controlling for some characteristics within the category self-employed. Our hypothesis is that 

self- employed is less transfer- dependent than regular salary employed, even after we have 

taken absence from work, age, gender, household- income into account. We use data from 

“Employment, material resources, and political preferences” (EMRAPP) with some variables 

from administrative registers to conduct this thesis. We find that self-employed indeed are 

less transfer- dependent than regular salary employed, at least if we only see to the self- 

employed compared with employees. But after all the variables have been controlled for, the 

differences even out and we find that there are no longer any statistically significant 

differences between self- employed and regular salary employed. 
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1. Inledning  

I Sverige har heltidsarbetande fastanställda utgjort ramen för de allmänna socialförsäkringarnas 

utformning, vilket haft stor inverkan på utvecklingen av arbetsmarknaden. Med globalisering 

och teknologisk frammarsch har arbetsmarknaden revolutionerats, men de allmänna 

socialförsäkringarna har inte utvecklats i varken samma takt eller i samma riktning som 

marknaden (EU-kommissionen, 2018). I linje med samhällsutvecklingen har dörrar öppnats 

upp för nya anställningsformer och branscher, där småföretagare intagit en mer betydande roll 

på arbetsmarknaden (Ahl m.fl., 2016; Bourne, 2010).  

Genom ett tal om innovation, kompetens och konkurrenskraftighet har egenföretagare målats 

fram som hjältar för nationers sysselsättningsgrad och ekonomiska tillväxt (Ahl, 2006; 

Pettersson m.fl., 2017). Sveriges regering uttrycker exempelvis i Kommittédirektivet (2018:54) 

att det är inom de små och medelstora företagen som arbetstillfällen i stor utsträckning skapas 

och att fler växande företag behövs för att möta framtida konjunkturnedgångar med bibehållen 

stabil arbetsmarknad. Därmed tilldelas företagare en viktig roll för välfärdens upprätthållande. 

Ökad produktion och sysselsättning innebär nämligen att den offentliga sektorn får fler 

inkomster, vilket underlättar finansieringen av de offentliga utgifterna (välfärds transfers) samt 

ökar statens handlingsutrymme för konjunkturanpassade åtgärder (Stadskontoret, 2018).  

Kategorin egenföretagare är en svårdefinierad heterogen kategori och har således olika 

förutsättningar till företagande (Ahl m.fl., 2016; Arum & Müller, 2004; Bourne, 2010). Frågor 

har därmed aktualiserats huruvida socialförsäkringssystemen är anpassade till företagarnas 

förhållanden till marknaden, inte minst småföretagarnas. I kontrast till bilden som hjältar 

uttrycks egenföretagare som utsatta med begränsad tillgång till välfärdens trygghetssystem 

(Dir. 2018:54, TCO, 2015; Engblom & Inganäs, 2018) och i medier framförs en problematik 

med att företagare i Sverige inte har samma förutsättningar till trygghet från välfärden som 

anställda har (Expressen, 2019a & Expressen, 2019b).  

Att företagare inte har samma förutsättningar till trygghet från välfärden kan bland annat 

hänvisas till att välfärdssystemen har sin grund i skydd för anställda (Dir 2018:54). Enligt EU-

kommissionen (2018) har välfärdsstatens sociala trygghetssystem i uppgift att motarbeta 

ekonomisk och social ojämlikhet och utsatthet. Detta genom ett statligt reglerade av finansiella 

och sociala risker samt omfördelande av välfärdstransfereringar. Inte minst i Sverige har detta 

varit viktigt eftersom den svenska välfärdsmodellen kan härledas till en stark och 
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välorganiserad arbetarrörelse. Stora delar av de svenska trygghetssystemen har till och med sin 

grund i kassarörelserna, vilka var starkt sammankopplade med den framväxande 

arbetarrörelsen (Edebalk, 2005; Esping-Andersen, 1990). Därav kan ett rimligt antagande vara 

att företagare inte har samma tillgång till socialförsäkringssystemet som anställda.  

Skillnader i tillgången till sociala och arbetsrättsliga rättigheter bekräftas av både 

internationella (EU-kommissionen, 2018; Spasova m.fl., 2017) och svenska utredningar (Dir. 

2018:54; ISF 2012:8; SOU 2017:101). Sammantaget uttrycks företagare inte ha samma 

möjligheter till sociala och arbetsrättsliga rättigheter, trots utsatthet för finansiella och sociala 

risker. Tidigare studier har bland annat påvisat att kategorin egenföretagare riskerar 

inkomstfattigdom i högre utsträckning än löneanställda (Buschoff & Schmidt, 2009; Bardone 

& Guio, 2005) samt arbetslösa (Peña-Casas & Latta, 2004) med hänvisning till 

trygghetssystemens exkluderande utformning. Å andra sidan synliggör Johansson Sevä och 

Larsson (2015) att det inte finns några bevis för att egenföretagare i Sverige skulle ha en lägre 

levnadsstandard än löneanställda, trots att det är en större andel företagare som har låga 

inkomster jämfört med anställda. Givet dessa motstridiga resultat gällande betydelsen av 

inkomst, kan det antas att det finns anledning att ifrågasätta hur företagares risker ser ut i 

relation till socialförsäkringssystemet.  

Skillnader mellan egenföretagare och anställda synliggörs även i graden av nyttjande av 

socialförsäkringssystemen. Enligt statliga utredningar nyttjar gruppen företagare inte sjuk- och 

föräldraförsäkringen i samma utsträckning som anställda (IFS 2012:8; SOU 2017:101). Det är 

dock inte givet att företagares mindre grad av nyttjande av socialförsäkringssystemet är till 

följd av socialförsäkringarnas utformning. En annan potentiell förklaring skulle kunna hänvisas 

gruppens heterogenitet, där olika förutsättningar kan finnas att vara frånvarande från arbetet i 

samband med sjukdom eller föräldraledighet (se även Engblom & Inganäs, 2018; TCO, 2015).   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie ämnar undersöka hur svenska egenföretagare skiljer sig från löneanställda i sin 

tillgång och nyttjande av bidrag från välfärdsstaten. Vi ser att det finns skillnader utifrån hur 

välfärden är uppbyggd som kan hindra företagare att nyttja välfärdsförsäkringar på samma sätt 

som tillsvidareanställda. Vi ser även att det finns skillnader inom kategorin företagare, där 

förutsättningar till företagande kan se olika ut och kan påverka möjligheterna till frånvaro från 

arbetet. Som ett sätt att skapa mer koherens i framställandet kommer nyttjandet av 

socialförsäkringssystemen vidare benämnas transfereringsberoende och bör i denna studie inte 
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tolkas som ett värderingsladdat begrepp. Följaktligen är vår nollhypotes att företagare och 

anställda är lika transfereringsberoende, när vi har tagit hänsyn till frånvaro samt kön, ålder 

och hushållsinkomst. Vår mothypotes är att företagare är mindre transfereringsberoende än 

anställda, även när frånvaro och egenskaper i form av kön, hushållsinkomst samt ålder 

konstanthållts för.  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Välfärdskapitalism 

Ett definierande drag av kapitalism är beroendet av lönearbete hos majoriteten av befolkningen, 

som i avsaknad av eget kapital måste leva genom att sälja sin arbetskraft i utbyte mot löner. 

Med kapitalistisk produktproduktion hänvisas generellt privat ägande av produktionsmedel, 

prissatta varor och tjänster vilka omsätts på marknaden genom byteshandel (Olin Wright, 

1997). I linje med detta uttrycker Karl Polanyi (1944) i sin bok Den stora omdaningen att 

övergången till en marknadsekonomi inneburit en varufieringsprocess av arbetskraften. Det 

vill säga att arbetskraften blivit till en vara och att den individuella nivån av välfärd och 

säkerhet står i relation till ens position på arbetsmarknaden. En arbetskraft som förblir 

varufierad (av kapitalister och genom marknadsberoende) innebär enligt Polanyi (1944) en 

ofrånkomlig konkurrens samt en arbetskraft med lågt penningvärde och oförmåga till 

kollektiva åtgärder. Statliga åtgärder framförs därför som en nödvändighet för att möjliggöra 

av-varufiering av arbetskraften, då uteblivna åtgärder över tid leder till kollaps av 

marknadsekonomin. Mot denna bakgrund och genom ett fokus på folkrörelsers varierande 

framväxt och inflytande på välfärdspolitiken, hänvisar Gösta Esping-Andersen (1990) till 

välfärdsstaternas utveckling.  

I sin teori om välfärdskapitalism kategoriserar Esping-Andersen (1990) in välfärdsmodeller i 

tre olika välfärdsregimer; konservativa, liberala och socialdemokratiska. Kategoriseringen av 

välfärdsregimerna avspeglar så att säga “relationen mellan sociala rörelser och industrin” 

(Larsson, 2014, s.181). Industrin kan inom denna kontext förstås som kapitalister, alltså 

företagare som äger produktionsmedlen och som genom avsaknad av involvering i 

produktionen inte kan liknas vid en löneanställd (Olin Wright, 1997). På så vis skiljer de sig 

från exempelvis dagens företagare i aktiebolag, vilka inom socialförsäkringen anses som 

anställda i sitt företag (IFS 2012:8) och återfinns bland många småföretagare (Arum & Müller, 

2004). Sveriges välfärdsmodell benämner Esping-Andersen (1990) som socialdemokratisk mot 

bakgrund av de välorganiserade sociala rörelsernas framväxt. Grunden till Sveriges 

välfärdsmodell och dess trygghetssystem kan med andra ord härledas olika kassarörelser och 

deras samverkan med en stark och välorganiserad arbetarrörelse. I linje med målet om att 

förhindra lönekonkurrens och att skapa så bra arbetsvillkor som möjligt för de anställda kom 

lönearbetare att tillägnas möjligheter att inte behöva sälja sin arbetskraft under slavliknande 
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förhållanden (Edebalk, 2005; Esping-Andersen, 1990). Det är alltså mot denna bakgrund som 

dagens trygghetsnät kan förstås. 

I linje med Polanyi (1944) menar Esping-Andersen (1990) att en välfärdsstat kan minska 

medborgarnas marknadsberoende genom att tillägna dem sociala rättigheter och generösa 

socialförsäkringar. Framväxten av den så kallade socialdemokratiska välfärdsmodellen innebar 

att den svenska staten fick en viktig roll som både omfördelare av välfärdsresurser liksom 

reglerare av de risker som förknippas med marknadsberoende. Sociala risker liksom finansiella 

svårigheter uttrycks ofta som sammanlänkade med sjukdom, föräldraskap, hög ålder, 

arbetsrelaterade skador samt arbetslöshet (EU-kommissionen, 2018). Exempel på 

försäkringssystem som kan minska marknadsberoendet kan således vara generös 

pensionsförsäkring, sjukdomsförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Den 

svenska välfärdsmodellen anses ligga i framkant och bygger på “medborgarbaserade och 

skattefinansierade enhetsförmåner, universella social- och hälsovårdstjänster samt 

inkomstrelaterade system som täcker hela den arbetande befolkningen” (Nygård, 2004, s.29). 

Socialförsäkringarna inom denna modell är både mer generös och mindre behovsprövade än 

andra välfärdsmodeller. Vidare är staten som välfärdsaktör mer central än familj och marknad, 

i kontrast till de andra välfärdsregimerna (Esping-Andersen, 1990).  

Välfärdsstatens roll i ekonomin inbegriper inte enbart arbetsmarknaden, utan också 

familjepolitiken. Frågor som rör möjlighet till exempelvis barnomsorg och hur 

föräldraförsäkringar ser ut är inte endast viktiga i sig, de är även direkt relaterade till ekonomin 

liksom graden av jämlikhet (Daly & Rake, 2003). Historiskt har kvinnor bland annat tilldelats 

(den oavlönade) ansvarsrollen för barnomsorg och hushållsarbete. Genom olika socialpolitiska 

reformer har de således möjliggjorts att i högre utsträckning delta på arbetsmarknaden och 

därigenom också minskat sitt välfärdsberoende till sina makar (Bowman & Cole, 2009; 

Ellingsæter, 1998; Goldscheider m.fl., 2015). Detta är relevant då andelen lönearbetande 

kvinnor i nutidens Sverige är hög samt att kvinnor utgör en viktig andel bland kategorin 

företagare. Det kan vidare relateras till de frågor som aktualiserats om huruvida 

socialförsäkringarna med ursprung i skydd för anställda är tillgängliga och anpassade för den 

stora variation egenföretagare och deras förutsättningar på marknaden (Se inledning).  
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2.2 Förändrade positioner i en föränderlig värld 

Den empiriska kategorin egenföretagare kan enligt Olin Wright (1997) förstås som interceptet 

mellan två olika dimensioner av ekonomiska relationer. Den ena dimensionen berör huruvida 

inkomsten beror på det egna arbetet eller inte, den andra om en måste vara på arbetsmarknaden 

för att kunna arbeta. Som nämnt i föregående avsnitt kan välfärdens tidigare utveckling förstås 

genom ett marknadsberoende som avspeglar relationen mellan lönearbetare och industrin. Idag 

ser marknaden en annan ut, bland annat genom att variationen mellan företagare är betydligt 

mer omfattande än under välfärdsstaternas uppbyggnad. Exempelvis har engagemang för 

egenföretagande blivit allt vanligare och de företagande aktiviteterna mer mångsidiga, instabila 

och mer övergående än tidigare (Arum & Müller, 2004).  Mot bakgrund av det teoretiska 

ramverket beskrivet i föregående avsnitt och i enlighet med Arum och Müller (2004) kan 

variationen av egenföretagare samt deras förutsättningar till företagande bland annat 

återspeglas i hur samhällen och arbetsmarknaden regleras av staten.  

I och med IT-revolutionen och globaliseringen har det skett både demografiska förändringar 

samt förändringar i livsstil och familjestrukturer. Vidare har efterfrågan på tjänster ökat i sådan 

grad att det idag talas om en övergång till en så kallad tjänsteekonomi (Atkins, 1984; Borghi 

m.fl., 2018; Eichhorst, 2013). Sammantaget har dessa förändringar i takt med välfärdens 

framväxt bidragit till fler möjligheter att driva eget företag och på så vis skapat ökad 

heterogenitet bland kategorin egenföretagare (Arum & Müller, 2004; Engblom & Inganäs, 

2018). Variationen av företagare kan bland annat hänvisas många tillkomna företagsformer och 

inriktningar, där småföretagare intagit en mer betydande roll. Framväxt av nya företagsformer 

har dels gjorts inom servicesektorn, dels inom mer nischade teknikintensiva branscher, 

finansbranschen samt bland konsulter och kvalificerade professioner. Vidare har antalet 

okvalificerade och professionella företag ökat medan antalet kvalificerade småföretag minskat 

(Arum & Müller, 2004). Därav finns det numer många egenföretagare som till skillnad från 

lönearbetare äger och kontrollerar produktionsmedel, men likväl inte kan betraktas som 

kapitalister i och med att de i regel är involverade i produktionen (Wright, 1997). 

Samtidigt som många nya möjligheter till företagande har skapats finns där även en mörkare 

baksida. Bland annat har de ovan nämnda förändringarna i linje med rekommodifierade 

reformer fört med sig ökad osäkerhet, vilket främst hänvisas framväxten av atypiska anlitning- 
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och anställningsförhållanden1 (Svallfors, 2004: Engblom & Inganäs, 2018). Vidare har 

utvecklingen av välfärdspolitiken liksom förändrade villkor på arbetsmarknaden bidragit till 

att positionen på marknaden fått en mer betydande roll för den personliga tillgången av välfärd 

(Svallfors, 2004; Spasova m.fl., 2017; Pierson, 1994). 

Som föregående avsnitt redogör för kan ett så kallat marknadsberoende hänvisas 

nödvändigheten av inkomst i form av lön för den personliga välfärden. Transfereringsberoende 

kan därigenom förstås som möjligheterna att nyttja trygghetssystemen vid exempelvis 

inkomstbortfall. Ett väl diskuterat ämne rör således egenföretagares löner. Oavsett löneanställd 

eller företagare, råder ett generellt lönegap mellan gruppen kvinnor och gruppen män 

verksamma inom samma yrkeskategori och med samma kvalifikationsgrad (SOU 2015:86; 

Magnusson & Nermo, 2014). Forskning har även visat att egenföretagare i högre utsträckning 

än löneanställda riskerar inkomstfattigdom. Detta hänvisas dels den ovan nämnda osäkerheten 

på arbetsmarknaden, dels till att vissa egenföretagare står utanför välfärdssystemet (Buschoff 

& Schmidt, 2009; Bardone & Guio, 2005). Peña-Casas & Latta (2004) menar till och med att 

en del egenföretagare har högre nivå av inkomstfattigdom än arbetslösa. Dock har de flesta 

studier som visar på hög fattigdom hos egenföretagare fokuserat på fattigdom hos 

arbetsverksamma generellt (e.g. Bardone & Guio, 2005; Halleröd & Larsson, 2008; Peña-Casas 

& Latta, 2004). Samtidigt visar Johansson Sevä och Larsson (2015) att det inte finns några 

bevis för att egenföretagare i Sverige skulle ha en lägre levnadsstandard än löneanställda, trots 

att det är en större andel företagare som har låga inkomster jämfört med anställda. Detta kan 

bero på att egenföretagare inte rapporterar den totala summan av sina inkomster till 

tillsynsmyndigheter (Alalehto & Larsson, 2012), där det inom vissa branscher erbjuds 

möjligheter för företagare att tjäna pengar utan att redovisa det (Shover & Hochstetler, 2006). 

Johansson Sevä och Larsson (2015) hittade även att en del av dessa skillnader också kan 

förklaras med att grupperna har olika egenskaper. 

Sammanfattningsvis kan företagare som kategori förstås som heterogen, med olika egenskaper, 

vilket gör begreppet än mer flytande och svårdefinierat. Inom forskningslitteraturen har 

kategorin företagare generellt framställts som en homogen grupp av risktagande innovatörer, 

ägare av eget kapital och produktionsmedel med stort intresse för vinst och avkastning. Inom 

denna ram har företagare alltså beskrivits som kapitalister tillhörande den dominerande 

                                                
1 Detta relaterar främst till så kallade kombinatörer och falska egenföretagare (Se Engblom & Inganäs, 2018) vilka inte 

kommer att behandlas vidare inom denna studie. 
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borgarklassen, hjältar i form av “den vita rika entreprenörsmannen” - skapare av ekonomisk 

tillväxt (Ahl, 2006; Olin Wright, 1997). I takt med den tidigare nämnda samhällsutvecklingen 

har det dock skett en förändring. Idag framlyfter forskningen även bilden av den heroiska “vita 

rika entreprenörskvinnan” (Wheadon & Duval-Couetil, 2017) samt egenföretagare som en 

utsatt grupp för inkomstfattigdom (Peña-Casas och Latta, 2004) och i behov av anpassade 

välfärdsförsäkringar (Dir. 2018:54; Engblom & Inganäs, 2018; EU-kommissionen, 2018). 

Kategorin egenföretagare kan därmed förstås som mångfacetterad med olika positioner sett till 

klass, genus, ålder och etnicitet. Därav kan transfereringsberoendet också skilja sig mellan 

olika företagare och avspeglar då företagarens kombination av positioner samt 

verksamhetsinriktning2 och familjeförhållanden3 (Ahl m.fl., 2016; Bourne, 2010: Olin Wright, 

1997; Petterson m.fl., 2017). Bland annat framhåller feministiska forskare att det är svårare för 

kvinnor än för män att finansiera startandet av företag, samt att en betydande del av de 

nationella satsningarna som gjorts på innovation och företagande gått till branscher där andelen 

män dominerar (Ahl, 2006; Ahl & Nelson, 2015; SOU 2015:86). Vidare menar SOU (2015:21) 

att ett möjliggörande av bättre förutsättningar för uppstart samt utveckling av företag, inte 

minst för företagande kvinnor, kräver att tryggheten vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet 

behöver förbättras. 

2.3 Skillnader i tillgången och nyttjandet av socialförsäkringar 

Tillgången till välfärdsförmåner i Sverige beskrivs ofta som universell (se avsnitt 2.1), men 

ersättningar från socialförsäkringar, boendestandard och serviceutbud är behovsprövade. Vid 

inkomstbortfall på grund av sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet påverkas ersättningen av 

individens sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (Försäkringskassan, 2019). Problematik 

kring tillgänglighet och nyttjande av socialförsäkringar hänvisas ofta till bestämmelserna om 

SGI samt antal karensdagar, där företagare och löneanställda hanteras olika (Dir. 2018:54; ISF 

2012:8; SOU 2017:101). 

                                                
2 Arbetsmarknaden i stort är könssegregerad och återspeglas även bland egenföretagares yrkesinriktning. Inom 20 yrken 

återfinns närmare hälften av alla egenföretagande män. Inom dessa yrken är fördelningen 79% män och 21% kvinnor. Inom 

de 20 vanligaste yrkena bland egenföretagande kvinnor är könsfördelningen mer jämn: 55% kvinnor och 45% män (SOU 

2015:86, s.172).  
3 Magnusson och Nermo (2014) har undersökt betydelsen av (heteronormativ) familjesituation och arbetsvillkor i relation 

till lönegapet mellan kvinnor och män. Deras studie visar att det generella lönegapet är som minst mellan ensamstående 

föräldrar och som störst bland dem som är sammanboende med barn. Det största utmärkande lönegapet i studien återfanns 

bland sammanboende föräldrar verksamma inom högprestigeyrken.  
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Syftet med SGI är att fånga det faktiska inkomstbortfallet. En låg eller fluktuerande 

månadsinkomst kan försvåra processen att söka bidrag och få rätt ersättning4, något som 

kännetecknar många egenföretagares situation (IFS 2012:8; SOU 2017:101). Uppskattningen 

av årsinkomst i relation till den framtida faktiska inkomsten är svårare att bedöma för 

egenföretagare, som ofta har en fluktuerande inkomst i jämförelse mot anställda med fast 

månadslön (IFS 2012:8). Företagare tenderar dessutom att ta ut en lägre månadslön för att 

sedan kompensera genom andra förmåner, exempelvis genom att ta ut vinst en gång per år 

(Johansson Sevä & Larsson, 2015). En problematik uppstår således där försäkringskassans 

system, vilken SGI är baserat på, är anpassad efter tillsvidareanställda löntagare (Dir. 2018:54). 

Egenföretagare, precis som personer med andra anställningsformer, hamnar till viss del utanför 

systemet på grund av fluktuerande utbetald lön samt oviss framtida inkomst (ISF 2012:8). 

Enligt ISF:s (2012:8) kartläggning finns skillnader i sjukfrånvaro och tillägnandet av ersättning 

från sjukförsäkringen. Skillnaderna framförs vara större mellan olika grupper av företagare än 

skillnaderna mellan anställda och de företagare som inte bedriver aktiebolag. Företagare i eget 

aktiebolag framförs som den mest avvikande gruppen sett till både anställda och företagare 

oavsett bransch. Detta genom att de bland annat framförs ta ut mindre sjukfrånvaro och i högre 

utsträckning vara sjukskrivna på deltid. Vidare skiljer sig företagare i eget aktiebolag från andra 

företagsformer på så vis att de inte endast har ett sjuklöneansvar gentemot sina anställda utan 

även gentemot sig själva som försäkrade individer. Inom socialförsäkringen anses de nämligen 

som anställda i sitt företag. Vidare uttrycker IFS (2012:8) att skillnaderna kring nyttjandet av 

den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn till stor del liknar det ovan beskrivna 

nyttjandet av sjukförsäkringen. I parhushåll där ena föräldern är anställd och den andra är 

företagare är det till störst del den som är löneanställd som tar ut tillfällig föräldrapenning. I de 

fall båda föräldrarna alternativt ingen av dem är egenföretagare är det främst kvinnan som tar 

ut tillfällig föräldrapenning (Dir. 2018:54; ISF 2012:8; SOU 2017:101). Att egenföretagare 

nyttjar socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda kan dock ha flera orsaker än 

exkludering inom försäkringssystemen och som kan hänvisas heterogeniteten av 

företagsformer och verksamhetsinriktningar (Arum & Müller, 2004, se även Engblom & 

Inganäs, 2018; TCO, 2015).   

                                                
4 Enligt Engblom och Inganäs (2018) finns exempelvis risken för att bedömas som arbetslös av Försäkringskassan. För den 

enskilde innebär den risken att ersättningen från sjukförsäkringen sätts i relation till ersättning inom 

arbetslöshetsförsäkringen. I praktiken skulle det innebära en betydligt lägre ersättningsnivå.  
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Andra skillnader mellan löneanställda och företagare kan hänvisas valet av karensdagar. För 

löneanställda räknas automatiskt första sjukdagen som karensdag. Egenföretagare kan istället 

själva välja antal karensdagar med ett tak på 90 dagar. Vidare påverkas egenföretagarnas 

individuella val av antal karensdagar med hänvisning till deras ålder och sjukförsäkringsavgift. 

Fler valda karensdagar innebär lägre sjukförsäkringsavgift och efter 55 års ålder begränsas 

valmöjligheten att ändra till kortare karenstid (Försäkringskassan, 2019). Enligt ISF (2012:8) 

är det dock få egenföretagare som väljer längre karenstid än sju dagar, vilket i viss utsträckning 

hänvisas till sjukförsäkringens komplexa konstruktion.  

Oavsett risknivå att drabbas av inkomstbortfall till följd av sjukdom betalar alla individer en 

lika stor andel av inkomsten till sjukförsäkringen, vilket benämns enhetlighetsprincipen. 

Enhetlighetsprincipen innebär att skillnaderna mellan alternativen av karenstid som erbjuds 

egenföretagare blir förhållandevis små. Enligt IFS (2012:8) rapport har Försäkringskassan 

frångått enhetlighetsprincipen i varierad utsträckning och på så vis bidragit till att 

egenföretagares villkor i sjukförsäkringen samt möjlighet att få rätt ersättning hamnat i obalans. 

Vidare framhävs långa handläggningstider i linje med bristande kunskapsnivåer bland 

handläggare som andra problemfaktorer som är i behov av förbättring5 (Engblom & Inganäs, 

2018; TCO, 2015).  Sjukpenningen i Sverige utgör ungefär 80% av inkomsten från 

näringsverksamhet, upp till ett tak på 774 kronor per dag. För nyligen registrerade företag gäller 

särskilda regler för sjukpenningen, vilka kan få tillgång till så kallade uppbyggnadsskede6 

(Försäkringskassan, 2019). I ljuset av debatten om otrygghet för egenföretagare har försök till 

anpassning av socialförsäkringarna redan gjorts, dels förlängd tid av uppbyggnadsskede samt 

att fler typer av företagare inräknas i bestämmelserna av uppbyggnadsskede (Dir 2018:54). 

  

                                                
5 Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ämnar belysa de hinder som finns för Försäkringskassan 

att bedöma arbetsförmåga för sjukskrivna företagare (inkl. vid partiell sjukskrivning) samt rehabilitering av 

företagare. Utredningen kommer att presenteras senast juni 2019 (Dir. 2018:54).  
6 Egenföretagare kan få minst samma SGI och minst lika mycket ersättning som en löneanställd med samma 

arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft i 36 månader (Försäkringskassan, 2019). 
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3. Data och metod 

För att studera studiens syfte att undersöka hur transfereringsberoendet ser ut mellan olika 

grupper av företagare, samt om det finns skillnader mellan dessa grupper i jämförelse mot 

löneanställda har vi använt datamaterial “Employment, material resources, and political 

preferences” (EMRAPP) insamlat år 2011 av Statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Umeå 

Universitet. Som komplement till data från nämnda undersökning har vi också använt 

inkomstvariabler från både respondenterna samt deras övriga medlemmar i hushållet. Dessa 

inkomstvariabler hämtades från registerdata.  

 

I och med att egenföretagare endast utgör en liten del av den totala populationen, har ett icke- 

proportionellt stratifierat urval använts. Detta för att erhålla en tillräckligt stor andel 

egenföretagare att analysera. Urvalet består därför av två delar; ett urval där 2483 respondenter 

har tillfrågats med en svarsprocent på 42% som representerar egenföretagare mellan 25–64 år 

gamla. Det andra urvalet med 2642 respondenter med svarsprocent på 44% representerar 

anställda i åldrarna 25–64 år. Efter jämförelse mellan de två urvalen på några utvalda variabler 

som ålder och kön, konstaterades det att urvalen representerar populationen väl. Målgruppen 

för egenföretagare är baserat på SCB:s register över verksamheter. Gruppen är begränsad till 

individer som har sitt företag som sin huvudsakliga inkomst. Urvalet innehåller egenföretagare 

utan och med anställda, om företaget ägs som ett kooperativ har personen som huvudsakligen 

är ansvarig definierats som egenföretagare.  

3.1 Begränsningar 

Under studiens gång har en del begränsningar upptäckts i de variabler som denna studie har 

använts sig av och som hade varit önskvärda att förändra om möjlighet funnits utifrån tillgång 

i datamaterial. För att undersöka inkomst har vi endast kunnat göra det på årsinkomst. Detta 

gör att potentiellt viktiga skillnader eventuellt missas för de företagare som har fluktuerande 

inkomst månad från månad. Vi har dock utgått från vad tidigare forskning har funnit på detta 

område. Det vill säga att företagare i stor utsträckning har en osäkerhet kring om och hur hög 

nästkommande månadsinkomst kommer vara (IFS 2012:8; Blanchflower & Shadforth, 2007; 

Hamilton, 2000). Vidare har vi valt att kontrollera för hur mycket frånvarande en individ är 

från arbetet. Variabeln frånvaro har tagits ur datamaterialet och baseras på de angivna svaren 

på frågan “hur många månader har du varit sjukskriven eller arbetslös de senaste 12 

månaderna?”. I och med att frågeformuleringen om frånvaro efterfrågat antal månader, går vi 
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miste om sjukfrånvarons precision, till skillnad från om frågeställningen hade varit ställd 

utifrån antal dagar. Andra potentiellt viktiga aspekter kan även ha förlorats baserat på hur denna 

fråga har tolkats när den besvarades, samt om respondenterna haft mycket annan form av 

frånvaro som inte denna fråga innefattar. För vår undersökning så är detta dock fortfarande en 

relevant variabel som vi tror fångar det allra viktigaste för denna studie, nämligen den fysiska 

frånvaron från arbetet, oberoende av om de har rapporterat frånvaron till välfärdssystemet eller 

inte. Eftersom tidigare studier visat att företagare inte kan nyttja sjukförsäkringssystemet på 

samma sätt som anställda så blir detta en aspekt som gör variabeln mycket relevant att använda. 

Slutligen har vi valt att endast undersöka inkomst på hushållsnivå eftersom de bidrag som en 

individ får från staten är baserade på hushållets utformning. För att möjliggöra en sådan adekvat 

bild som möjligt över hur pass transfereringsberoende en individ är måste vi därför ta hänsyn 

till hur många personer denna individ försörjer samt hur de övriga inkomsterna i hushållet ser 

ut. 

 

Vi har även varit tvungna att göra en del avgränsningar i studien, dels på grund av brist på tid 

och utrymme, dels på grund av begränsningar i datamaterialet. Således har företagare över 64 

år inte inkluderats eller faktorer rörande etnicitet, vilket vi tror är både viktiga och relevanta 

faktorer att undersöka i relation till transfereringsberoende. Vidare har vi i denna studie inte 

heller haft möjlighet att undersöka så kallade kombinatörer, det vill säga de företagare som 

bedriver egen verksamhet samtidigt som de har en löneanställning. En grupp inom vilken den 

övervägande andelen av företagande kvinnor återfinns (GEM 2017; 2018). Därav kan vår 

studie riskera att ge en missvisande statistik på hur många antal kvinnor jämfört mot antal män 

som driver eget företag i vår undersökning. De företag som många kvinnor driver är dessutom 

i högre utsträckning mindre i termer av antalet sysselsatta och omsättning (Arum & Mueller, 

2004; Tillväxtanalys, 2015:16). Dessutom är företagare som har anställda i större utsträckning 

män, där 43 procent av de män som driver företag har anställda, i jämförelse mot 30 procent 

av kvinnor som driver företag och har anställda (SCB, 2017). Vi har inte heller kunnat 

kontrollera för det så kallade “dolda företagandet” där vi vet att det gömmer sig ungefär 22 000 

kvinnor, 78 procent av det totala uppskattade dolda företagarna (SCB, 2010). Samtidigt menar 

Tillväxtanalys (2015:16) att kvinnor inte syns i statistiken på samma sätt som män gör, vilket 

kan göra siffrorna mer vilseledande. Den faktiska arbetsfördelningen inom ett företag är 

nämligen okänd för statistiken, men den registrerade ägaren är känd och i många fall är det 

mannen som står som ägare (Tillväxtanalys 2015:16). Vilket även i är fallet i vårt datamaterial.  
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Sett till dessa faktorer, det vill säga att vi till stor del uteslutit grupper där en betydande andel 

kvinnliga företagare finns samt att vi endast har kontrollerat för hushållsinkomst, kan tänkas 

ha haft en inverkan på studiens resultat och del av orsaken till att studien inte fått fram någon 

statistisk signifikant skillnad mellan män och kvinnor i transfereringsberoende. Även fast 

tidigare forskning säger oss att det finns markanta skillnader mellan män och kvinnor. Vi har 

inte heller kunnat ta hänsyn till när företagen grundades och således inte kunnat se vilka som 

är nyetablerade, en variabel som hade tillfört kunskap kring den spridning vi ser inom gruppen 

egenföretagare.  

3.2 Variabler 

Vår beroende variabel har vi valt att kalla ‘transfereringsberoende’. För att mäta 

transfereringsberoende har vi använt oss av hushållsinkomsten för att skapa en variabel som 

mäter hur stor andel av hushållsinkomsten som består av transfereringar. Denna variabel har 

tagits fram ur registerdata och innefattar inkomster från arbete, eget företagande samt andra 

former av inkomster relaterat till arbete likväl som inkomster från socialförsäkringar. Variabeln 

innehåller information från alla individer i hushållet och representerar därmed den totala 

hushållsinkomsten. Vi har baserat variabeln på samma principer som de har gjort när de kollar 

på hushållsinkomst i Sverige för EU-SILC (Eurostat, u.å.). För att ta hänsyn till hur 

familjesammansättningen ser ut har vi använt en OECD- modifierad ekvivalensskala, där varje 

respondent har värdet 1, varje vuxen i hushållet utöver respondenten får värdet 0.5 och varje 

barn får värdet 0.3. Individer över 15 år kategoriseras som vuxen och de under 15 år som barn. 

Vi utgår från att vår transfereringsberoendevariabel fångar en individs transfereringsberoende 

relativt väl. Den visar oss hur stor andel av hushållets totala inkomst som består av 

transfereringar. 

 

Offentliga transfereringar kan förstås som statliga utgifter för konjunkturanpassade åtgärder i 

form av socialförsäkringar samt sysselsättningsskapande insatser för de grupper vilka står långt 

ifrån arbetsmarknaden (Statskontoret, 2018). En del av vårt syfte är att undersöka skillnaderna 

mellan olika typer av anställningsformer och deras transfereringsberoende, där vi måste tar 

hänsyn till en rad olika faktorer. Därför har vi valt att använda oss av ett antal kontrollvariabler: 

“kön”, “ålder”, “hushållsinkomst”, “anställningsform”, samt ”frånvaro”. Ålder sträcker sig på 

en skala mellan 25–64 år. Hushållsinkomst mäts i antal tusentals kronor tjänade per år och för 

att normalfördela variabeln kring medelvärdet har vi logaritmerat den. Detta eftersom 

förändring av inkomst ger en större betydelse lägre ner på inkomstskalan än högre upp. Till 
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exempel kan en ökad inkomst med 5000 kronor innebära en större betydelse då man inte har 

någon inkomst alls än då man har en hög månadsinkomst. Vi kan då i regressionen leta efter 

ett ickelinjärt samband istället för endast ett linjärt sådant. Anställningsform har 5 kategorier 

som utgörs av: “anställd”, “arbetslös”, “egenföretagare utan anställda”, “egenföretagare med 

mindre än 10 anställda” samt “egenföretagare med 10 eller fler anställda”. Frånvaro är mätt i 

antal månader under de senaste 12 månaderna, där personen har varit sjukskriven eller arbetslös 

och därmed frånvarande från arbetet. Vi har valt att filtrera bort arbetslösa ur variabeln frånvaro 

för att på så vis endast undersöka de individerna med arbete 

3.3 Analysmetod 

Sambanden mellan transfereringsberoende och typ av anställningsform samt kontrollvariabler 

undersöks med linjär regressionsanalys. I linjär regressionsanalys tolkar man den oberoende 

variabelns koefficient, som visar med vilken effekt ett steg uppåt på den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln. Det är av störst intresse att se huruvida effekten är positiv 

eller negativ samt om ökningen i den oberoende variabeln leder till en ökning eller minskning 

i den beroende variabeln (Edling och Hedström, 2013). I de linjära regressionsanalyserna 

använder vi måttet R Square, måttet går från 0–1 där högre värden indikerar bättre förklarad 

varians med de oberoende variablerna i den aktuella beroende variabeln. Alla analyser har 

utförts med statistiska verktyget R (R Core Team, 2013). 

3.4 Etiska aspekter 

I enighet med vetenskapsrådets etiska förhållningslinjer (Vetenskapsrådet, 2002) har alla 

respondenter blivit informerade om att deltagande i undersökningen är frivilligt. 

Respondenterna har även informerats om att den insamlade informationen enbart kommer 

används i syfte för att föra forskningen framåt på området företagare, samt vart de kan vända 

sig vid eventuella frågor. Eftersom enkäten har skickats ut till ett stort antal personer, är det 

näst intill omöjligt att bli identifierad i urvalet samt ingen personlig information som gör att 

personen kan direkt identifieras har samlats in, så som namn, personnummer eller 

kontaktuppgifter. Genom detta så har samtliga fyra etiska krav från vetenskapsrådet uppfyllts; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen har blivit granskad och godkänd av 

etikprövningsnämnden7, motsvarande etikprövningsmyndigheten som skapades 1 januari 

                                                
7 DNR: 2011-101-31 Ö 
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2019. Myndigheten tar ställning till om forskningen följer lagen (Lag 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor (Se SFS 2018:147). Syftet med 

etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet 

vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i 

prövningarna (Etikprövningsmyndigheten, 2019).  



      

 

16 

4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vi startar resultatdelen med deskriptiv statistik över skillnader i transfereringsberoende mellan 

olika anställningsformer i Sverige. Vi kan se i figur 1 nedan att egenföretagare utan anställda 

är mer transfereringsberoende än anställda (11,62% i jämfört mot anställdas 10,75%) medan 

egenföretagare med anställda, båda grupperna, är mindre transfereringsberoende, 7,89 procent 

egenföretagare med färre än 10 anställda samt 5,13 procent för egenföretagare med 10 eller fler 

anställda. Vi ser även att arbetslösa är betydligt mer transfereringsberoende än de andra 

grupperna, 46 procent av deras hushållsinkomster kommer från transfereringar. Att 

transfereringsberoende sjunker ju fler anställda man har kan ha att göra med att man tar ut färre 

sjukdagar när man har anställda än när man inte har det. Att egenföretagare utan anställda 

verkar vara mer transfereringsberoende än anställda kan ha att göra med att de kan ha lägre 

inkomst (Halleröd & Larsson, 2008; Bardone & Guio, 2005) och därmed vara mer beroende 

av andra bidrag än anställda. Eftersom vi vet att egenföretagare tenderar att skilja sig i 

egenskaper från anställda kan ett behov finnas av att kontrollera vad för skillnader det finns 

mellan dessa grupper som kan påverka sambandet.  För att kunna ta hänsyn till sådana yttre 

faktorer måste vi först undersöka våra kontrollvariabler i relation till anställningsformerna.  

 

Figur 1. Fördelning av medelvärde i procent av olika anställningsformers 

transfereringsberoende.
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I Tabell 1 nedan ser vi att det finns några anmärkningsvärda skillnader mellan företagare och 

löneanställda. Av anställda är det ungefär lika många män som kvinnor, men inom samtliga av 

de olika kategorierna av företagare är män överrepresenterade, med större skillnad ju fler 

anställda företaget har (85% män jämfört med 15% kvinnor som driver företag med 10 eller 

fler anställda). Vilket även SCB (2017) bekräftar där de har sett att företagare som har anställda 

i större utsträckning är män, där 43 procent av de män som driver företag har anställda, i 

jämförelse mot 30 procent av kvinnor som driver företag och har anställda. Företagarna i vår 

studie tenderar också att vara äldre än löneanställda, med en medelålder på cirka 51 år i företag 

utan anställda jämfört mot medelålder på cirka 47 år för anställda. Global Entrepreneurship 

Monitor Report (GEM, 2017) bekräftar det vi ser i vår data och tillägger att en tredjedel av de 

som äger eller leder ett nystartat företag är över 50 år. Bland de etablerade företagarna ligger 

medelåldern på 52,5 år medan den största andelen etablerade företagare utgörs av individer 

över 54 år.  

 

Gällande sjukfrånvaro ser vi i tabell 1 nedan att anställda i genomsnitt har 0,42 månader 

frånvaro från arbetet de senaste 12 månaderna, vilket är ett högre genomsnitt än samtliga 

grupper av företagare. Vidare framkommer det att egenföretagare tenderar att ha lägre 

genomsnittfrånvaro ju fler anställda de är i företaget: med 0,33 för egenföretagare utan 

anställda, 0,18 för de med färre än 10 anställda och 0,14 för de med fler än 10 anställda. Dessa 

resultat kan delvis sägas ligga i linje med IFS (2012:8) kartläggning som också påvisar att 

företagare som kollektiv har lägre sjukfrånvaro än anställda. Vidare framhåller rapporten att 

företagare i aktiebolag särskiljer sig från samtliga grupper avseende sjukfrånvaron. I vår studie 

är inte urvalsgrupperna uppdelade utifrån företagsform (till exempel aktiebolag, handelsbolag 

eller kommanditbolag). Därmed kan vi inte se om det finns något liknande samband i vårt 

datamaterial. Däremot är det troligt att de allra flesta i vårt datamaterial driver företag i form 

av aktiebolag. En annan förklaring till dessa skillnader kan vara att företagare med fler anställda 

har högre inkomst, se tabell 1 hushållsinkomst, och därmed potentiellt ett mindre behov av att 

registrera sjukfrånvaro för att få en sjuklön än vad anställda samt företagare utan anställda har.  

 

När vi ser till hushållsinkomst synliggör tabell 1 att hushållsinkomsten per år, i genomsnitt är 

lägre för egenföretagare utan anställda (431 258 kr i jämfört med anställdas 482 764 kr). 

Däremot ser vi också att de företagare med anställda (båda grupperna), har en betydligt högre 

hushållsinkomst per år i genomsnitt. Vidare har samtliga arbetande grupper högre  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över kontrollvariabler. 

 

 hushållsinkomst än de arbetslösa. Detta resultat säger emot det Peña-Casas och Latta (2004) 

fann i sin studie, det vill säga att egenföretagare har högre fattigdom än arbetslösa. Å andra 

sidan kan det tänkas bero på att vår studie även kontrollerar för dels hur 

hushållssammansättningen ser ut (och inte endast den arbetslösa individens inkomst), dels att 

vi endast undersöker individer i Sverige. De flesta studier har även funnit att egenföretagare i 

högre utsträckning än löneanställda riskerar inkomstfattigdom (Bardone & Guio, 2005; 

Halleröd & Larsson, 2008; Peña-Casas & Latta, 2004). Denna studie visar dock att det endast 

är egenföretagare utan anställda som i genomsnitt har lägre hushållsinkomst än anställda. 

      

Sammanfattningsvis finns det stora skillnader i de egenskaper som denna studie kontrollerar 

för. Inte endast mellan företagare och anställda, utan i viss utsträckning även mellan de olika 

företagartyperna. Dessa skillnader kan potentiellt haft en inverkan på sambandet mellan 

transfereringsberoende och typ av anställningsform. 

4.2 Bivariat och multipel regressionsanalys 

 

För att föra analysen vidare har vi mer specifikt undersökt sambandet mellan 

transfereringsberoende och olika typer av anställningsformer kontrollerat för egenskaperna 

frånvaro, ålder, kön samt hushållsinkomst. För detta ändamål har vi gjort en linjär 

regressionsanalys. 

  

I tabell 2 fokuserar vi på de olika anställningsformerna mot transfereringsberoendet. I modell 

1 synliggörs att egenföretagare med anställda är något mindre transfereringsberoende än vad 

anställda är. Vi kan även se att vara egenföretagare utan anställda inte har en statistisk 

signifikant inverkan för transfereringsberoendet i jämförelse mot att vara anställd. I tabell 2 
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modell 2 ser vi att skillnaderna mellan anställda och egenföretagare i transfereringsberoende 

sjunker en aning när antal månaders frånvaro från arbetet de senaste 12 månaderna kontrolleras 

för samt hur gamla dessa är och deras kön. Det betyder att en del av skillnaderna i 

transfereringsberoende mellan grupperna kan förklaras med hur mycket frånvaro man har från 

arbetet samt vad för ålder de har. Variabeln kön blir icke signifikant. Vårt R2 värde stiger, från 

0,239 i modell 1 till 0,261 i modell 2, vilket säger oss att frånvaro, ålder och kön har en 

ytterligare förklarande effekt på sambandet mellan transfereringsberoende och 

anställningsform. I tabell 2 modell 2 försvinner den statistiska signifikansen från 

egenföretagare med färre än 10 anställda och vi får statistisk signifikans i variabeln 

egenföretagare utan anställda. Alltså har det ingen betydelse om du har fler än 10 anställda eller 

inte för transfereringsberoendet när ålder, kön samt frånvaro har tagits i hänsyn, samt att 

egenföretagare utan anställda får större betydelse för sambandet när vi har kontrollerat för 

ålder, kön och frånvaro från arbetet. Antagligen sker detta för att de med flera anställda tenderar 

att vara äldre och de utan anställda generellt är yngre, vilket vi ser i tabell 1. 

 

Skillnaderna i transfereringsberoende sjunker även ytterligare lite grann mellan anställda och 

egenföretagare med 10 eller fler anställda. Vi ser även att man tenderar att bli lite mindre 

transfereringsberoende med åldern. Eftersom egenföretagare i genomsnitt är äldre än anställda 

är det troligt att åldersskillnaderna mellan grupperna förklarar en del av skillnaden. En annan 

anledning kan vara att egenföretagare som är äldre troligen varit på arbetsmarknaden under 

längre tid och på så vis haft möjlighet till mer besparingar, vilket kan göra att 

transfereringsberoende sjunker ju äldre man blir. Slutligen kontrollerar vi även för 

hushållsinkomst i modell 3. Detta eftersom de bidrag som en individ får från staten är baserade 

på hushållets utformning. För att kunna få en så adekvat bild som möjligt över hur pass 

transfereringsberoende en individ är måste vi därför ta hänsyn till hur många personer denna 

individ försörjer samt hur de övriga inkomsterna i hushållet ser ut. I tabell 2 modell 3 ser vi 

dock att signifikansen för samtliga egenföretagare försvinner, vilket säger oss att effekten av 

att vara egenföretagare på sambandet mellan anställningsform och transfereringsberoende 

försvinner när vi kontrollerar för hushållsinkomst. Vårt R2 värde stiger till 0,283 i och med att 

vi även kontrollerar för hushållsinkomst. 

 

Sammanfattningsvis synliggör studiens resultat att företagare som har anställda tenderar att 

vara mindre transfereringsberoende än löneanställda, men att skillnader finns mellan de olika 

kategorierna av företagare. Gruppen egenföretagare med flest anställda framkommer som den 
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minst transfereringsberoende kategorin. Vi ser dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

anställda och gruppen företagare utan anställda i deras transfereringsberoende när frånvaro, 

kön, ålder samt hushållsinkomst kontrollerats för. Vidare visar resultaten att när hänsyn tagits 

till varje kontrollvariabel sjunker skillnaderna i transfereringsberoende mellan kategorierna av 

egenföretagare i jämförelse med löneanställda, men att signifikanta skillnader fortfarande 

finns. Till exempel så har samtliga kategorier egenföretagare generellt sett mindre frånvaro 

från arbetet de senaste 12 månaderna samt att deras hushållsinkomst per år skiljer sig från 

anställdas. När hushållsinkomst kontrolleras för, försvinner alla signifikanta skillnader mellan 

samtliga anställningsformer (utom arbetslösa). Studiens resultat visar således att om anställda 

och företagare har samma kön, är i samma ålder, har lika stor hushållsinkomst per år samt lika 

många månader borta från arbetet de senaste 12 månaderna, finns det inga signifikanta 

skillnader i transfereringsberoende. Om dessa resultat återspeglar hur transfereringsberoendet 

faktiskt ser ut i praktiken, sett till heterogeniteten inom kategorin egenföretagare, är dock svårt 

att uttala sig om. 

 

Tabell 2. Linjär regressionsanalys. Skillnader i transfereringsberoende mellan olika grupper 

av egenföretagare. 
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5. Diskussion  

Denna studie har undersökt hur transfereringsberoendet ser ut mellan olika grupper av 

företagare, samt om det finns skillnader mellan dessa grupper i jämförelse mot löneanställda 

(och arbetslösa). Vidare har denna studie utgått med ett fokus på transfereringsberoende inom 

en svensk kontext, där välfärdstransfereringarna å ena sidan är mer universella än andra 

välfärdsmodeller, å andra sidan mer begränsande för egenföretagare. Orsaken till dessa 

kontraster kan bland annat härledas till de svenska trygghetssystemens framväxt (se 2.1). Mot 

denna bakgrund har studien utgått ifrån en nollhypotes: företagare och anställda är lika 

transfereringsberoende, när vi har tagit hänsyn till frånvaro samt kön, ålder och 

hushållsinkomst. Vår mothypotes är: företagare är mindre transfereringsberoende än 

anställda, även när frånvaro och egenskaper i form av kön, hushållsinkomst samt ålder 

konstanthålls för. Utifrån studiens resultat kan vi inte förkasta vår nollhypotes, vi finner inga 

signifikanta skillnader i transfereringsberoende mellan anställda och de olika grupperna av 

företagare när vi har kontrollerat för frånvaro, kön, ålder samt hushållsinkomst. Därmed kan vi 

inte dra några säkerställda slutsatser utifrån studien kring vår mothypotes. Mot bakgrund av 

studiens framhållna teori och tidigare forskning kan studiens resultat dock diskuteras vidare, 

där ytterligare problematik kring transfereringsberoende och egenföretagare kan redogöras för 

och som kan förklara varför studiens resultat ser ut som de gör. 

 

I vår studies teoretiska ramverk samt redogörande av tidigare forskning framhålls kategorin 

egenföretagare som heterogen, där heterogeniteten delvis återspeglar skilda förutsättningar till 

företagande. Egenföretagarnas skilda förutsättningar till företagande påverkas dels av 

marknaden, dels av statens förmåga att reglera marknaden och förmåga att väl anpassa 

trygghetssystemen utifrån rådande sociala och finansiella risker. Samtidigt påverkas statens 

förmåga att agera i sin roll som välfärdsaktör utifrån hur marknaden ser ut. Marknaden i sin tur 

påverkas av utbud och efterfrågan samt olika samhällens regleringar och kulturella 

förhållanden. Därav har den förändrade marknaden påverkat både förutsättningarna till 

företagande samt välfärdsstaternas förmåga att distribuera välfärdsförmånerna (Ahl, 2006; 

Arum & Müller, 2004; Pierson, 1994; Polanyi, 1944: Wright, 1997). I enlighet med regeringens 

Kommittédirektiv (Dir. 2018:54) kan egenföretagare ses som de medel genom vilken staten 

förmås att upprätthålla den mer universella välfärdsmodellen. Feministiska forskare och 

statliga utredningar har dock visat att det finns stora skillnader gällande förutsättningar för eget 
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företagande inom en svensk kontext (se avsnitt 2.2) och som relaterar till graden av social och 

finansiell jämlikhet (Ahl, 2006; Ahl & Nelson, 2015; SOU 2015:86).  

      

I vår studie synliggörs att kategorin egenföretagare är mindre frånvarande från arbetet än 

anställda, vilket ligger i linje med IFS (2012:8) som även visar att egenföretagare nyttjar både 

sjukpenning och föräldrapenning i lägre utsträckning än anställda. Det är dock inte givet att 

den lägre graden av nyttjande samt lägre graden av frånvaro från arbetet endast kan förklaras 

utifrån ett exkluderande inom socialförsäkringssystemen. En annan förklaring skulle kunna 

hänvisas företagares förutsättningarna till företagande, vilket i enligt med Arum & Müller 

(2004) är färgad av heterogenitet sett till företagsformer och inriktningar. Därav kan det 

rimligen antas att det finns olika förutsättningar bland kategorin egenföretagare att vara 

frånvarande från arbetet, vid exempelvis sjukdom eller föräldraskap och som återspeglar sagda 

heterogenitet (se exempelvis Engblom & Inganäs, 2018; Expressen.se 2019a, TCO 2015). Det 

är inte heller helt givet att företagare med sämre förutsättningar att vara frånvarande från arbetet 

på grund av företagandets form och inriktning har samma behov av välfärdstransfereringar som 

lönearbetare. Exempelvis rapporterar inte alltid egenföretagare den totala summan av sina 

inkomster till tillsynsmyndigheter (Alalehto & Larsson 2012) och att det inom vissa branscher 

erbjuds möjligheter för företagare att tjäna pengar utan att redovisa det (Shover & Hochstetler, 

2006). Vidare visar Johansson Sevä och Larsson (2015) att det inte finns några bevis för att 

egenföretagare i Sverige skulle ha en lägre levnadsstandard än löneanställda, trots att det är en 

större andel företagare som har låga inkomster jämfört med anställda. Det kan potentiellt 

förklara varför vi i vår studie ser att kategorin egenföretagare tenderar att vara mindre 

transfereringsberoende samt inte är frånvarande från arbetet i lika hög grad som anställda.  

 

Istället för ett transfereringsberoende kan en stor del av företagare potentiellt vara mer beroende 

av sin position på marknaden för sin egna personliga välfärd. Samtidigt kan detta antagande 

inte generaliseras till hela kategorin egenföretagare eftersom tidigare studier visar att 

arbetsmarknaden är segregerad bland egenföretagare, där olika behov av transfereringar finns 

bland de olika subgrupperna av egenföretagare och relaterar till individens kombination av 

olika positioner sett till positionsgränserna klass, genus, ålder, etnicitet (se avsnitt 2.2). I vår 

studies resultat synliggörs att egenföretagare i högre utsträckning än anställda är män, äldre 

och generellt frånvarande från arbetet i lägre utsträckning. Dessa resultat är inte nya för 

forskningen och hänvisas ofta till hur väl trygghetsnäten är anpassade efter den heterogenitet 

som omger eget företagande och därmed även de skilda riskerna och förutsättningarna. Bland 
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annat uttrycker SOU (2015:21) att tryggheten vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet 

behöver förbättras för att möjliggöra bättre förutsättningar för uppstart samt utveckling av 

företag, inte minst för företagande kvinnor. Trots nationella satsningar (se Tillväxtverket, 

2015) har antalet företagande kvinnor minskat sedan 2014 (GEM, 2017; 2018). Därav vore det 

intressant att vidare studera hur effektiva de nationella satsningarna som görs faktiskt är, sett 

till välfärdsarbetet mot social och finansiell jämlikhet. Stark kritik har nämligen riktats mot de 

nationella satsningarna vilka införts med argument om att stärka jämställdheten men utgått från 

den stereotypa empiriska bilden av företagare (se avsnitt 2.2) och därmed exkluderat alla de 

företagare som inte fallit in under den ramen (Ahl, 2006; Ahl och Nelson, 2015). 
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