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Förord 

Att kontinuerligt bidra med konstruktiva kommenterar och samtidigt hjälpa till att se över 

rapportens helhet är för mig definitionen av en bra handledare. En handledare som utöver 

detta även hjälper att bollar idéer i början av uppsatsskrivandet och i slutet spenderar helgtid 

när det är ont om tid – är en handledare som går den extra milen för studenterna. 

 Ett stort tack till Daniel Larsson som är en av de handledare som går den extra milen. 
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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att det finns företagare som inte vill vara det. Antalet studier om 

ofrivilliga företagare är begränsad och handlar främst om mekanismer som förklarar 

fenomenet. Dock finns det forskning som indikerar att utlandsfödda oftare än Sverigefödda 

tenderar att ofrivilligt starta företag och att fenomenet måste förstås utifrån de svåra val som 

en svag position på arbetsmarknaden medför. Individer och grupper som befinner sig i en 

svag arbetsmarknadsposition kan se företagande som den enda tillgängliga lösning för de 

problem som arbetslöshet eller riskerad arbetslöshet medför. Denna studie syftar till att 

undersöka vilka de ofrivilliga företagarna är. Av datamaterialets 2235 företagare visade det 

sig att 8.4 procent av respondenterna förlikade sig med att vara en ofrivillig företagare. 

Resultatet av denna studie visar att utlandsfödda i dubbelt så stor utsträckning som 

Sverigefödda tenderar att ofrivilligt bli företagare, vilket var ett väntat resultat baserat på 

tidigare forskning. Den yrkesgrupp som var mest drabbad av fenomenet var jordbrukarna och 

när vi talar om ålder visade det sig att äldre löper högre risk än yngre att bli en ofrivillig 

företagare. 

Nyckelord: Ofrivilligt företagande, svag arbetsmarknadsposition, företagare. 
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Inledning och syfte 

”Alla pratar om jobben. Men väldigt få pratar om dem som skapar dem: företagarna”
1
  

Detta skriver näringsminister Annie Lööf i sin artikel på Aftonbladet där förslag presenteras 

för att underlätta unga kreativa människors väg mot att bli företagare.
2
 I en publikation av 

Svenskt Näringsliv deklareras att ”Sverige behöver fler företagare” med motivationen att vi 

ligger under genomsnittet i EU-15 när det gäller antal företagare i förhållande till 

arbetskraften.
3
 En ton av att fler och växande företag behövs för att få Sverige att blomstra 

genomsyrar många politiska debatter. Som inlägg i debatten menar vissa forskare att en 

ökning av antalet företagare bidrar till ekonomisk tillväxt till följd av att konkurrensen på 

arbetsmarknaden ökar och arbetslösheten minskar.
4
 Det finns med andra ord goda motiv till 

att bli företagare då det tycks leda till positiva ting för samhället i stort.  

Internationella studier ifrågasätter dock den innovativa och kreativa stämpeln som ibland 

associeras med företagande då endast sju procent av nya företagare startar inom fältet av 

högteknologiska tjänster.
5
 De flesta företag startas inom servicesektorn eller en bransch där 

individen har tidigare arbetserfarenhet.
6
 Oenighet råder gällande hur många företagare 

Sverige faktiskt behöver och vilka konsekvenser det finns när företag startas av ”fel” orsaker. 

Kautonen et al. menar att tillväxten som företagare förslagsvis medför refererar till en 

situation där företagare drivs av lukrativ motivation och engagemang. Däremot när motivet 

till att bli företagare grundas i en rädsla för att bli eller fortsätta vara arbetslös kommer 

företaget inte lika ofta bli framgångsrikt nog att skapa arbetstillfällen.
7
 Företagare kan mycket 

riktigt vara entreprenörer som utforskar arbetsmarknaden genom att förbättra befintliga 

tjänster och produkter eller hittar nya innovativa vägar som leder till möjligheten att anställda 

andra.
8
 Ett företag kan dock även vara resultatet av ett nödvändigt val där individen haft 

                                                           
1
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18652220.ab 

2
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18652220.ab 

3
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nyforetagande/ 

4
Ohlsson 2004:03 Introduction: Self-employment and entrepreneurship 

5
 Shane, S. A 2008:30 The illusions of entrepreneurship: The costly myth that entrepreneurs, investors, and 

policy makers live by 
6
 Shane, S. A 2008:30 The illusions of entrepreneurship: The costly myth that entrepreneurs, investors, and 

policy makers live by 
7
Kautonen et al. 2010:124 involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 

review. 
8
Earle, John S. Sakova, Zuzana 1998:01 Self-employment in transitional economies: Entrepreneurship or 

disguised unemployment  
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begränsade möjligheter till att skaffa en vanlig anställning och i dessa fall riskerar 

verksamheten även att bli otillräcklig för självförsörjning.
9
  

Ett fenomen som uppmärksammas är att vissa individer tenderar att starta företag i brist på 

andra alternativ. Den ofrivilliga företagaren startar verksamheten till följd av en kontextuell 

logik där företag kan ses som det bästa av dåliga alternativ.10 Att bli en så kallad ofrivillig 

företagare kan även grunnas i ytligare ett motiv där individer mer eller mindre tvingas lämna 

sin anställning för att övergå till någon form av gråzon där det blir fördelaktigt för 

arbetsgivaren att nyttja arbetskraft utan att anställa personen. I denna mening blir personen 

istället anlitad som extern arbetskraft eller konsult till följd av ekonomiska och/eller juridiska 

motiv och tvingar således individen att bli företagare.
11

 Ett exempel på detta utspelade sig på 

1980-talet i Sverige när många bolagsanställda inom skogsavverkning blev uppdragstagare 

och ofta mot deras vilja själva fick tillhandahålla med dyrbara skogsmaskiner för att kunna 

fortsätta inom branschen.
12

 

Trots att detta rör en viktig samhällsfråga som ytterst rör den ekonomiska tillväxten och 

jobbskapande finns generellt lite forskning om fenomenet. Den forskning som finns fokuserar 

ofta på varför individer ofrivilligt blir företagare där förklaringsmodellen oftast tycks vara 

förankrad i individers potentiellt svaga arbetsmarknadsposition. Denna undersökning 

fokuserar på vilka som blir ofrivilliga företagare.  

Studien tar riktning mot att granska vilka grupper som oftare än andra tenderar att ofrivilligt 

starta företag. Detta bidrag till forskningsfältet blir nödvändigt för att vidare kunna undersöka 

vilka mekanismer som bidrar till att vissa grupper oftare än andrar tenderar till att bli 

ofrivilliga företagare och vilka effekter detta kan tänkas få för individ och samhälle. Syftet 

med denna kvantitativa studie är att undersöka vilka individer som tenderar att bli ofrivilliga 

företagare i Sverige. 

 

 

                                                           
9
Earle, John S. Sakova, Zuzana 1998:02 Self-employment in transitional economies: Entrepreneurship or 

disguised unemployment  
10

Kautonen et al. 2010:01 Involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 
review. 
11

Kautonen et al. 2010:113 Involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 

review. 
12

 Sundin, Elisabeth. Thörnquist, Anette 2006:24 När anställda blir företagare 
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1. Tidigare forskning om ofrivillig företagare 

Intuitivt förefaller sig ofrivillig företagare som ett något märkligt fenomen. Det krävs mycket 

egna initiativ och kunskaper för att skapa och driva ett företag, varför skulle individer 

ofrivilligt välja denna väg och vad är det hindrar dem från att byta riktning? Idag cirkulerar en 

svåröverkomlig stereotyp av att entreprenörskap är en polariserad lyckovariabel där du 

antingen blir framgångsrik eller ruinerad.
13

 Således hade det varit märkligt om det finns 

ofrivilliga aktörer inom fältet, tidigare studier har dock visat att så är fallet.14  

I Sverige var 10 procent av den sysselsatta befolkningen företagare år 2014.
15

 Utlandsfödda är 

överrepresenterade och utgör idag 18 procent av företagarna och individer som ej kommer 

från väst är den grupp bland utlandsfödda som oftast blir företagare.
16

 Forskning visar även att 

fler män än kvinnor är företagare, år 2012 var 6 procent kvinnor jämfört med 15 procent av 

männen
17

 och kvinnliga företagare arbetade oftare på deltid.
18

 Vidare är det äldre oftare än 

yngre som är företagare.
19

 Denna korta genomgång visar att vi vet en hel del om vilka 

Sveriges företagare är gällande etnicitet, kön och ålder. Att få reda på vilka som är företagare 

mot sin vilja har visat sig vara svårare att finna. Den forskning som finns fokuserar på 

mekanismer som fångar fenomenet snarare än att explicit tala om vilka som tenderar att bli 

ofrivilliga företagare. Implicit har dock studier indikerat att många ofrivilliga företagare är 

utlandsfödd, varav diskriminering och svag arbetsmarknadsposition kan antas vara den 

främsta orsaken.  

Vid behov av en ny sysselsättning är det vanligaste alternativet att söka arbete. För vissa 

individer leder inte sökande efter arbete till arbete och i detta läge kan det gå så långt att 

individen tvingas bli företagare för att försörja sig.20 Att undersöka varför individer kan tänkas 

starta företag trots att de hellre skulle vilja vara anställda blir viktigt då antal företagare har 

                                                           
13

Carter, Sara 2010:40 Entrepreneurship Theory and Practice. The Rewards of Entrepreneurship: Exploring the 
Incomes, Wealth and Economic Well-Being of Entrepreneurial Households 
14

Kautonen et al. 2010:01 Involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 
review. 
15

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-
och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/358148/ 
16

Andersson 2004:02 Self-employed immigrants in Denmark and Sweden 
17

Svenskt näringsliv – fakta om löner och arbetstider 2013:03 
18

Arum 2004:16  Self-employment dynamics in advanced economies 
19

Björklundet. al. 2006:202 
20

Kautonen et al. 2010:01 Involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 
review. 
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ökat de senaste decennierna och det finns begränsad forskning gällande vilka grupper det 

gäller och vilka effekter ett ofrivilligt företagande har att vänta.
21

 

1.1 Hur många är ofrivilliga företagare och vad beror det på? 

En studie av J, William & JR, Dennis undersöker om avsaknaden av andra alternativ var en 

väldigt viktig faktor till valet att bli företagare. Studien visade att 8 procent av respondenterna 

instämde i frågan och därmed per definition var ofrivilliga företagare.
22

 Att skaffa en 

sysselsättning tillgodoser ofta individens ekonomiska behov, vilket korrelerar starkt med 

trygghet och välmående.
23

 Det är rimligt att påstå att individer med svag 

arbetsmarknadssituation är mer benägna att hitta alternativa lösningar som exempelvis att 

starta företag. Tidigare forskning har funnit olika mekanismer som fångar fenomenet om 

varför individer med svag arbetsmarknadsposition är mer sannolik att ofrivillig bli företagare. 

Dessa mekanismer presenteras ur perspektiven ”anställda pressas till att bli företagare” och 

”företagare som bästa utväg”.  

Mekanism 1. Anställda pressas till att bli företagare  

Anställd eller företagare, arbetsuppgifterna kan onekligen vara identiska. Orsaken till att 

personen är företagare och inte anställd kan förklaras av en rad andra faktorer som inte har 

med sysselsättningen i sig att göra. Att vara företagare kan vara hjälpsamt när vi fördelaktigt 

ska navigera oss bland arbetsmarknadens komplexa anställningsvillkor där båda eller ena 

parten kan tänkas vilja undvika de regler och ersättningar som enligt kollektivavtal är 

obligatoriskt för fältet.
24

 Ibland är det lukrativ att anlita extern arbetskraft istället för att 

anställa dem och för att behålla samma personer till samma uppdrag behöver den anställde 

ändra anställningsform för att kunna fortsätta med sitt uppdrag. Detta beslut kommer medföra 

en rad förändringar för individen. Kautonen et al. menar att detta är en situation där de 

nyblivna företagarna kan känna sig stressade och otrygga till följd av den nya 

                                                           
21

Arum 2004:012 Self-employment dynamics in advanced economies 
22

J, William & JR, Dennis 1996:16 Self-Employment: When Nothing Else Is Available? Journal of labor research, 
Volume XVII, Number 4. 
23

Nordenmark, Mikael & Strandh Mattias (1999) Towards a sociological understanding of mental well-being 
among the unemployed: The role of economic and psychosocial factors. SOCIOLOGY Vol. 33 No. 3 
24

Björklund et. al. 2006:202 Arbetsmarknaden 
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arbetssituationen som präglas av högre ansvar och risker.
25

 I Sverige förekommer ofrivilligt 

företagande till följd av denna mekanism inom privat likväl som offentlig sektor.
26

 

Mekanism 2. Företagare som bästa utväg 

Detta resonemang föreslår att företag startas för att helt enkelt skaffa sig en sysselsättning. Att 

bli företagare kan uppfattas som den bästa utvägen att lösa ett ekonomiskt bekymmer. Ett 

problem med denna lösning är att den kan uppfattas som en temporär strategi av företagaren 

snarare än en långsiktig satsning med visioner och utveckling.
27

  

Båda dessa mekanismer ger uttryck för hur individens potentiellt svaga position på 

arbetsmarknaden försätter dem i högre risk att bli en ofrivillig företagare. Intuitivt kan frågan 

ställas hur det kommer sig att det finns ofrivilliga aktörer när företagare tills syntes är ett så 

frivilligt val. Detta förtydligar komplexiteten över den situation som kan härleda till att 

ofrivilligt starta ett företag likväl som anledningen till att det kan vara komplicerat att övergå 

till en anställning. En svag arbetsmarknadsposition innebär just att det blir svårare att etablera 

sig på arbetsmarknaden via anställning. 

1.2 Vilka kan de ofrivilliga företagarna tänkas vara? 

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras etnicitet, kön och ålder utifrån position på 

arbetsmarknaden och därmed potentiell korrelation med ofrivilligt företagande enligt tidigare 

studier. Detta i syfte att finna relevanta variabler som kan tänkas förklara variansen över vilka 

de ofrivilliga företagarna är.  

 

Etnicitet och arbetsmarknadsposition 

I Sverige är utlandsfödda överrepresenterade bland företagarna. Extremfallet hittar vi i hotell- 

och restaurangbranschen där 70 procent av företagarna utgörs av utlandsfödda.
28

 Det visar sig 

vara vanligare att första generationens utlandsfödda startar företag än deras barn, vilket kan 

vittna om effekten där företag anses vara den bästa vägen att skaffa en sysselsättning för att 

                                                           
25

Kautonenet. al. 2010:124 Involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 
review. 
26

Sundin, Elisabeth. Thörnquist, Anette 2006:24 När anställda blir företagare 
27

Kautonenet. al. 2010:115 Involuntary self-employment” as a public policy issue: a cross-country European 
review. 
28

 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-
och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/358148/ 
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kunna försörja sin familj.
29

 Utlandsfödda har lägre sysselsättningsgrad och läge andel 

chefspositioner på arbetsmarknaden. Det krävs inom de flesta områden högre utbildning för 

att nå chefsposition, samtidigt som utlandsfödda i liknande grad som Sverigefödda har 

högskoleutbildning.
30

 Utlandsfödda från Norden har enklare att integrera sig på den svenska 

arbetsmarknaden än de från övriga Europa och de utlandsfödda från Europa har enklare än 

andra från övriga delar av världen.
31

 Utlandsfödda företagare i Sverige tjänar generellt sämre 

än utlandsfödda som är anställda
32

 vilket är ett anmärkningsvärt resultat med tanke på den 

potentiellt hög risk företagare löper i jämförelse. Detta gäller utlandsfödda som grupp, inom 

gruppen finns det självklart stor varians gällande arbetsmarknadsposition. 

 

Givet detta finns anledning att misstänka att denna studie kommer finna fler ofrivilliga 

företagare bland utlandsfödda än Sverigefödda då det finns generella tendenser till svag 

arbetsmarknadsposition. Vi kan förvisso inte utesluta aspekter som att det kan finnas en kultur 

som förespråkar företagande i vissa delar av världen och att detta förklara utlandsföddas 

överrepresentation av företagare på arbetsmarknaden men högst sannolikt tyder det ändå på 

en viss grad av diskriminering.
33

 Det är främst arbetsgivare som kan reproducera 

diskriminering genom att av olika orsaker välja bort utlandsfödda människor till följd av 

exempelvis rasistiska föreställningar eller andrafierar
34

 individen.
35

 Diskriminering försvårar 

utlandsföddas chanser och försvagar deras position på arbetsmarknaden och kan således 

indirekt tvinga dem att ofrivilligt starta företag.
36

 

 

Kön och arbetsmarknadsposition 

I en surveystudie från Kanada visade det sig 13.3 procent av företagande kvinnor respektive 

11,3 procent av männen svarade att deras val till att bli företagare baserades på avsaknad av 

andra val.
37

 Om svag arbetsmarknadsposition kan förklara varför större andel kvinnor är 

                                                           
29

Lu, Yuqian et al. 2013:03 Bosses of their own: Are the children of immigrants more likely to be self-employed 
than their parants? 
30

Göransson, Anita 2005:32-33  Makten och mångfalden: Eliter och etniciteter I Sverige 
31

Arai, Mahmood & Vilhelmsson, Roger 2004:01-02 Unemployment-risk differentials between immigrants and 
native workers in Sweden 
32

Andersson 2004:20 Self-employed immigrants in Denmark and Sweden 
33

Andersson 2004:03 Self-employed immigrants in Denmark and Sweden 
34

Begreppet andrafierar syftar till att beskriva en ”vi och dom” mentalitet där exempelvis utlandsfödda kan 
kategoriserar som ”de andra” (SOU 2006:60:04). 
35

SOU 2006:60:04 
36

Andersson 2004:03 Self-employed immigrants in Denmark and Sweden 
37

 Hughes, Karen D 2003:04 Pushed or pulled? Women´s entry into self-employment and small business 
ownership 
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ofrivilliga företagare är svårt att säga då det generellt finns påtagliga skillnader mellan män 

och kvinnor på arbetsmarknaden.
 38

 Statistik visar att män är överrepresenterade bland 

arbetsledare och chefer vilket tyder på att kvinnor diskrimineras i vissa branscher.
39

 År 2012 

var kvinnors lön i förhållande till männen 89,4 procent. När standardvägning görs med samma 

data och löneskillnader likställs i mening av yrke, näringsgren, utbildning, ålder och arbetstid 

visar det sig att kvinnor har 95,5 procent av männens lön. Det är komplext att fullt förstå vad 

löneskillnader beror på.
40

 Vi vet att det finns fler män bland företagare än kvinnor.
41

 Studien 

från Kanada påvisade att det fanns marginellt fler ofrivilliga företagare bland kvinnor. Trots 

detta är det svårt att på förhand veta vad vi har att förvänta oss gällande korrelationen mellan 

kön och ofrivilligt företagande då det finns en stor varians gällande män respektive kvinnors 

position på arbetsmarknaden och yrkesval.  

 

Ålder och arbetsmarknadsposition 

Ungdomar har en svagare arbetsmarknadsposition än äldre. Ungdomsarbetslösheten mäter 

hittills i år 25,7 procent jämfört med den totala arbetslösheten om 8,7 procent i Sverige och vi 

finner oftare unga i tillfälliga anställningar än äldre.
42

 Äldre är oftare än yngre företagare,
43

 

detta beror bland annat på att de flesta individer startar arbetslivet med lågbetalda jobb där 

ingen särskild utbildning eller erfarenhet efterfrågas. För att bli företagare krävs kunskap 

inom fältet som exempelvis vad marknadens utbud och efterfrågan är. Vanligtvis väljer 

personer att starta företag när de har tillräcklig erfarenhet om yrket och dess administrativa 

och byråkratiska aspekter samt tillfredställande kapital för att våga investera i sig själv och sin 

idé. Detta brukar vanligtvis ske längre fram i livet vilket gör ålder till en starkt korrelerande 

variabel för att uppskatta när det är som mest sannolik att starta eget företag.
44

 Baserat på 

detta är det svårt att resonera angående huruvida äldre eller yngre är mer sannolik till att 

ofrivilligt bli företagare. Grupper med svag arbetsmarknadsposition är mer sannolik att bli en 

ofrivillig företagare, vilket innefattar  den yngre arbetskraften då de generellt sett har lite 

erfarenhet och pengar.
45

 Emellertid har yngre mindre ansvar i livet då de inte lika ofta har en 

familj att försörja och kan således inte vara lika benägen att följa mekanismen av att se 

                                                           
38

Hughes, Karen D 2003:05 Pushed or pulled? Women´s entry into self-employment and small business 
ownership 
39

 Svenskt näringsliv 2013:08 
40

 Svenskt näringsliv 2013:07 
41

 Svenskt näringsliv – fakta om löner och arbetstider 2013:03 
42

AKU Första kvartalet 2014:01 
43

Björklundet. al. 2006:202 Arbetsmarknaden 
44

Arum 2004:13-14  Self-employment dynamics in advanced economies 
45

Larsson, Daniel. Halleröd, Björn 2010:08 In-work poverty and labour market segmentation 
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företagare som bästa utväg. Tidigare framgick att den mest framgångsrike företagaren var den 

som drivs av ambition och tilltro att sitt företag kommer vara lukrativ nog kontra riskerna.
46

 

Detta torde tala för att yngre är mindre sannolika än äldre att bli en ofrivillig företagare då det 

inte finns lika starka motiv för yngre att tvingas välja en osäker väg. 

1.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Hur kan ett val vara ofrivilligt? Jo, för att ibland har vi inget annat val än att välja. En 

ofrivillig företagare kan vara just detta till följd av en svag arbetsmarknadsposition där det 

inte funnits någon anställning att återgå till och kan där av inte välja det som alternativ. Ett 

dessvärre känt fenomen i Sverige är att utlandsföddas utbildning, kunskaper och 

kvalifikationer av olika orsaker inte kommer till nytta på arbetsmarknaden då de har svårare 

än Sverigefödda att hitta anställning.
47

  Om en meriterad individ inte finner anställning inom 

sitt fält kan denne således tvingas starta företag inom något som efterfrågas på 

arbetsmarknaden, exempelvis taxichaufför. Individer som finner sig i en liknande situation 

kommer sannolikt att uppleva sin nya position på arbetsmarknaden som otillfredsställande, 

samtidigt som dennes kunskaper i ett samhälleligt perspektiv går förlorade till följd av 

exkluderingen.
48

 Personer som står långt från arbetsmarknaden får svårt att hitta en 

anställning. För individer med lång arbetserfarenhet som anställd på arbetsmarknaden kan 

dock starta företaget som en förklädd arbetslöshet.
49

 Detta gäller framför allt högutbildade 

individer som i väntan på en tilltalande anställning startar företag på deltid, vilket är 

anledningen till att många nya företagare har en kort karriär.
 50

 De med stark 

arbetsmarknadsposition har alltså lättare att övergå till anställning.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv hade en person endast blivit företagare om den förväntade 

utdelningen är högre bland företagare, det är emellertid inte så enkelt. Det visar sig att de 

vanligaste motiven för att bli företagare gäller självständighet, ekonomiska förtjänster och 

möjlighet till sysselsättning.
51

 Den vanligaste orsaken till att ofrivilligt starta ett företag kan 
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emellertid gälla att personen är arbetslös, endast har deltidsarbete men vill jobba mer eller att 

nuvarande arbete inte erbjuder tillfredställande karriärmöjligheter eller arbetsmiljö.
52

  

2. Metod 
 

Studien ämnar undersöka vilka kategorier som tenderar att bli ofrivilliga företagare. För att 

undersöka detta har kvantitativ metod används. Kvantitativ metod är strukturerande och 

genomförs med ett statistiskt underlag som tillåter forskaren att utföra formaliserade analyser 

och jämförelser för att pröva om det resultat som framkommit kan appliceras inom de enheter 

som studeras.
53

 I detta kapitel kommer studiens genomförande och förhållningssätt att 

diskuteras.    

2.1 Databas 

Möjligheten att kunna besvara studiens forskningsfrågor grundas i ett tillfredställande 

datamaterial. För att bedriva forskning måste material innehålla relevanta variabler i en 

tillräckligt stor omfattning för att kunna generalisera resultatet där hög reliabilitet fodras. 

Materialet är ett resultat från undersökningen: ”Näringsliv, politik och välfärd: erfarenheter 

och åsikter i Sverige” där SCB skickat enkäter till privatpersoner på uppdrag av forskare från 

Umeå Universitet. Av de 6000 företagare som fick ta del av enkäten svarade 2483 vilket 

innebär en låg svarsfrekvens av 41,4 procent. Datamaterialet är ändå givet bortfallsanalysen 

representativ för företagare i Sverige. Mer om vilka företagare som svarat på enkäten finns i 

bilaga tabell 1. 

2.2 Etik 

På uppdrag av Umeå Universitet skickade SCB enkäter till individer i deras företagsregister 

och totalbefolkningen. Forskning är viktigt och nödvändigt för samhällets utveckling, 

medborgare som deltar i forskning ska därför med säkerhet kunna garanteras anonymitet i en 

undersökning.
54

 Allt datamaterial har tillkommit under respondenternas samtycke. Det finns 

inga personuppgifter i datamaterialet och det är inte möjligt att härleda till enskilda individer. 

Resultaten presenteras vidare alltid i aggregerad form (tabeller eller diagram). Enkäten är 
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etikprövad hos etikprövningsnämnden vid Umeå Universitet med diarienummer ”2011-101-

31 Ö”. 

2.3 Variabellista 

Studiens syfte är att se vilka de ofrivilliga företagarna är och med hjälp av tidigare forskning 

har vi på förhand funnit vilka grupper som mest sannolikt borde vara företagare trots att de 

egentligen vill vara anställda. De oberoende variabler som presenteras i detta avsnitt avser att 

förklara variansen av den beroende variabeln som diskuteras nedan. 

Ofrivillig företagare (beroende variabel) 

 

För att definieras som en ofrivillig företagare i denna studie måste respondenten i 

datamaterialet angett följande: 

 Respondenten har svarat ”anställd” i en fråga som lyder ”Om du fick välja, skulle du 

helst vilja arbeta som egenföretagare eller anställd?”  

 Respondenten har svarat att överhuvudtaget kunna få ett arbete haft mycket stor 

betydelse för val av yrke/arbete (vilket tolkas som att bli företagare har varit ett utslag 

av att inte ha arbete) 

Givet detta är det explicit i operationaliseringen att de som definieras som ofrivilliga 

företagare de facto inte vill vara företagare. J, William & JR, Dennis använde en annan 

variabel för att bestämma huruvida individen var en ofrivillig företagare i deras undersökning, 

nämligen: ”Avsaknad av andra alternativ har varit en väldigt viktig faktor i valet att bli 

företagare”. Respondenterna kunde uttrycka i vilken grad valet att bli företagare baserade sig 

på en avsaknad av andra alternativ där detta implicit innebar att de var ofrivilliga företagare 

trots att det rent praktiskt kan innebära ett fritt val. Denna rapports operationalisering av att 

bestämma huruvida företagaren vill vara företagare eller inte torde vara mer precis än den 

ovan nämnda.  

Utlandsfödd (oberoende variabel) 

Tidigare forskning har påvisat en stark korrelation mellan ofrivilliga företagare och 

utlandsfödd. Utlandsfödd är en dikotom variabel som endast kan anta två värden, antingen är 

respondenten född i Sverige eller inte. Om individen är född utanför Sverige blir utlandsfödd 

= 1 och innanför Sverige =0. 
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Bransch (oberoende variabel) 

Denna variabel är uppbyggd av SNI (Swedish Standard Industrial Classification)
55

 och består 

av fyra kategorier: 

 Jordbruk  

 Högt kvalificerade tjänsteföretag (Informationsteknik, försäkringar, utbildning, 

ekonomi, teknologi med mera) 

 Lågt kvalificerade tjänsteföretag (Hotel och restaurang, städtjänst, underhållning) 

 Tillverkningsindustri 

2.4 Logistisk regressionsanalys 

Då beroende variabel (ofrivilliga företagare) är dikotom (1 eller 0) används logistisk 

regressionsanalys som metod. För att undersöka de ofrivilliga företagarna krävs en 

analysmetod som tillåter oss att undersöka orsaksförhållanden mellan flera variabler. Genom 

att använda fler oberoende variabler kontrolleras dess inverkan mot den beroende och vi kan 

lättare undvika skensamband, vilket uppstår när är ett statistiskt samband inte uppstått till 

följd av reella orsaker.
56

 Metoden ger möjlighet att se hur starka korrelationer det finns mellan 

beroende variabel (Y) (ofrivilliga företagare) och de oberoende variabler (X) i relation mot 

varandra. Analysen uttrycker hur stor sannolikhet det är att Y=1 när X=1. Exempelvis hur 

högt eller lågt oddset är att vara ofrivillig företagare (Y=1) om du är kvinna (X=1) istället för 

man (X=0). Analysen undersöker orsakssamband som gör det mer eller mindre sannolik att 

vara ofrivillig företagare och ges i uttryck av oddskvot.  

2.5 Signifikans  

När det talas om signifikans (eller P-värde) i denna rapport åsyftar det att mäta hur stor 

sannolikheten är att ett resultat inte uppkommit av en slump. När forskning bedrivs och frågan 

uppkommer hur en variabel påverkar en annan måste studiens generaliseringsgrad 

säkerställas. Forskaren ska kunna försäkra sig att ett likvärdigt resultat är att vänta om samma 

typ av undersökning genomförs med liknande förutsättningar och att resultatet går att 

applicera mot en större del av befolkningen.
57

 Ett accepterat mått av signifikans är när ett test 

med 95 procent sannolikhet kan säga att det finns ett samband som inte kan förklaras av 
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slumpen. Detta mått används i olika tester där målet är att komma så nära 0 som möjligt men 

5 procent är ett allmänt accepterat mått för att tyda ett resultat som signifikant. En av dessa 

tester är Pearsons Chi-Square, vilket är den metod som används i analysen i denna studie.
 58

 

3. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat gällande vilka de ofrivilliga företagarna är. 

Inledningsvis presenteras deskriptiva resultat för att sedan övergå till en multivariat analys 

som kontrollerar vilka oberoende variabler som bäst kan förklara variansen över vilka som är 

ofrivilliga företagare. De tabeller och figurer som använts i resultatdelen finns i bilagor. 

3.1 Kartläggning av de ofrivilliga företagarna 

 

 

Figur 1. Antal företagare och ofrivilliga företagare 

Givet studiens operationalisering av ofrivilliga företagare visar Figur 1 att 8.4 procent följer 

definitionen. Nedan följer en sammanfattning av vilka de ofrivilliga företagarna är. 
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Tabell 1. Andelen ofrivilliga företagare efter kön, ålder, etnicitet och yrkesgrupp i procent 

Referenskategori Procentuell 

Andel ofrivilliga 

företagare 

n  

Etnicitet   

Född i Sverige 7,7* 1996 

Utlandsfödd 14,3* 238 

Kön   

Man 7,7 1606 

Kvinna 10,2 629 

Ålder   

Ung 8,8 353 

Medelålder 6,6 648 

Äldre 9,2 1234 

Bransch   

Jordbrukare 12,5* 257 

Högt kvalificerade 4,5* 638 

Lågt kvalificerade 9,9* 666 

Tillverkningsindustri 7,9* 618 

Signifikansnivå: *=<0.05 

Utlandsfödda bland ofrivilliga företagare 

Studien visar en påtaglig korrelation mellan ofrivilliga företagare och utlandsfödda. Bland 

Sverigefödda respondenter är 7,7 procent ofrivilliga företagare. Om individen är utlandsfödd 

blir snittet betydligt högre. Hela 14,3 procent av utlandsfödda i denna studie definieras som 

ofrivilliga företagare. 

Ofrivilliga företagare efter kön 

Datamaterialet har registrerat 72 procent män och 28 procent kvinnor. Detta var väntat då 

tidigare forskning påvisat en sned könsfördelning bland Sveriges företagare.
59

  

Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor.  

Åldersfördelning av ofrivilliga företagare 

Studien visar att 9,2 procent av de 1120 företagarna är ofrivilliga i den äldre kategorin. Den 

gruppen med näst mest ofrivilliga företagare var den yngre med 8,8 procent och slutligen är 

minst antal ofrivilliga företagare medelålder med 6,6 procent. Dessa skillnader är generellt att 

betrakta som små och är heller inte signifikanta. 
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Bransch bland ofrivilliga företagare 

Studien visar att den största kategorin tillhör jordbrukarna där 12,5 procent klassificeras som 

ofrivilliga företagare. I den yrkesgrupp med minst andel ofrivilliga företagare hittar vi 

individer tillhörande högt kvalificerade tjänsteföretag om 4,5 procent. 

Sammanfattningsvis tillhör jordbrukare och utlandsfödda de grupperna med högst procentuell 

andel ofrivilliga företagare och högt kvalificerade tjänsteföretag var den bransch med minst. 

3.2 Korrelation av ofrivilliga företagare, multivariat analys. 

För att beskriva hur varje variabel oberoende av de andra korrelerar till ofrivilligt företagande 

har logistisk regression gjorts. Detta tillåter oss att se varje referenskategoris individuella 

bidrag till att förklara variansen av ofrivilliga företagare oberoende av andra variabler.  

Tabell 2. Multivariatanalys, ofrivilliga företagare 

 

Signifikansnivå: *=<0.05 

Resultatet i Tabell 2 visar att utlandsfödda respondenter har över dubbelt så höga odds som 

Sverigefödda att vara ofrivillig företagare. Äldre tenderar att vara ofrivilliga företagare i större 

utsträckning än yngre. Dock finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de som är 

äldre och de som är medelålder. Kvinnor har en högre oddskvot än män men skillnaden är inte 

statistisk signifikant. Alltså visar inte studien på några skillnader mellan män och kvinnor. 

Slutligen är det vanligare att vara ofrivillig företagare bland jordbrukare medan de med hög 

kvalifikation har en statistiskt lägre oddskvot än de tillhörande tillverkningsindustri.  

 

Referenskategori Variabelnamn Oddskvot (Exp(B)) Signifikansnivå 

Etnicitet Sverigefödd (ref)   

 Utlandsfödd 2.292* ,000 

Ålder Äldre (ref)   

 Medelålder 0.988 ,955 

 Yngre 0.674* ,044 

Kön Man (ref)   

 Kvinna 1.395 ,073 

Bransch Tillverkning (ref)   

 Jordbrukare 1.670* ,037 

 Högt kvalificerade 0.506* ,006 

 Lågt kvalificerade 0.060 ,790 
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4. Analys och diskussion 
 

I det begränsade utbud av tidigare forskning lyfts olika mekanismer som förklarar att 

fenomenet ofta grundas i en svag position på arbetsmarknaden. Studiens analys visade att 8,4 

procent följde definitionen av ofrivilliga företagare, vilket liknar J, William & JR, Dennis 

studieresultat av 8 procent i USA.
60

 Med avsikt att bredda forskningsfältet har denna studie 

fokuserat på vilka som tenderar att bli ofrivilliga företagare och resultatet har påvisat flera 

korrelationer i detta avseende.  

Tidigare studier visar att det finns en överrepresentation av utlandsfödda bland företagare i 

Sverige. Resultatet visar att överrepresentationen dessvärre även appliceras bland Sveriges 

ofrivilliga företagare. I den multivariata analysen framgick det att utlandsfödda löper över 

dubbelt så stor risk som Sverigefödda att vara ofrivillig företagare. I teoridelen beskrivs 

mekanismen ”företagare som bästa utväg” där motivet till att bli företagare starkt präglas av 

möjligheten att kunna försörja sig.
61

 Utlandsfödda har generellt en svag position på 

arbetsmarknaden vilket torde göra dem mer mottagliga för att se företagande som bästa och 

kanske enda utvägen att få en försörjning.
62

 Ytligare en faktor som kan tänkas spela roll är att 

utöver att tala om rent ekonomiska resurser har alla individer ett socialt kapital som utgörs av 

familjemedlemmars egna yrkeserfarenheter, kontaktnät eller socialt ärvda studievanor som 

kan vara till stor nytta för individer som vill starta ett företag.
63

 Det går att argumentera för att 

utlandsföddas kontaktnät i denna mening generellt inte är lika omfattande som för de 

Sverigefödda, vilket torde försvåra situationen att etablera sin verksamhet.   

Trots att vissa tendenser påvisats i denna studie som talar för att kvinnor är mer sannolik än 

män att befinna sig i ett ofrivilligt företagande är inte olikheterna tillräckligt påfallande för att 

benämna sambandet som signifikant och de skillnaderna som finns beror sannolikt på något 

annat. Det visar sig nämligen att bransch är en signifikant oberoende variabel för att förklara 

variansen bland ofrivilliga företagare. Givet detta och det faktum att män och kvinnors företag 

skiljer sig markant åt i fråga om yrke tyder på ett skensamband. Slutsatsen här blir således att 

yrkesgrupp snarare än kön förklarar variansen av ofrivilliga företagare. Inom bransch visade 

det sig att den yrkeskategori med minst antal ofrivilliga företagare var högt kvalificerade 
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tjänstepersoner och den med mest var jordbrukarna. En hypotes skulle kunna vara att jordbruk 

oftast är ett familjeföretag som ärvs till respondenten som svarat att denne hellre skulle vilja 

vara anställd, kanske rent av inom ett annat fält. Jordbrukare är sällan annat än företagare 

vilket talar för att dessa ofrivilliga företagare helst skulle vilja byta bransch.  

Äldre tenderar att oftare än yngre att bli ofrivilliga företagare. Vi kan dels förvänta oss att 

yngres svaga arbetsmarknadsposition gör dem mer sannolika att välja företagare som enda 

utväg samtidigt som företagande antas vara riskfyllt och där av ett fält som bör undvikas om 

det inte finns goda anledningar. För att bli företagare krävs erfarenhet, juridisk vetskap och 

kunskap inom arbetsmarknadsfältet. Yngre har en lång väg att gå där starten på arbetslivet 

ofta består av lågbetalda arbeten. För yngre blir företagare något av en vision längre fram i 

horisonten. Att hitta goda anledningar nog till att ta en stor risk som ung kan tänkas bestå av 

andra faktorer än de äldre måste ta hänsyn till. Exempelvis att kunna försörja sin familj, betala 

eventuella lån och utöka boyta. Detta tillhör ett ansvar och ambitioner som bör vara vanligare 

för äldre. Anledningen till att starta företag som yngre består mer sannolikt av engagemang 

och tilltro på att sin affärsidé är lukrativ, vilket Kautonen et al. menar är ett generellt attribut 

bland framgångsrika företagare.
64

  

Äldre har längre arbetserfarenhet än yngre och ofta inom ett visst fält. Detta bidrar sannolikt 

till att de känner sig trygga nog att starta ett företag inom en bekant bransch
65

 vilket i sak är 

rationellt men kan vara problematiskt. I ett scenario där en verksamhets kalkyl visar att det 

finns en mättad efterfrågan på exempelvis elektriker och därmed avskedar personal till följd 

av detta kan det vara ett dåligt tillfälle att starta en elektrikerfirma. Den avskedade personen 

har tillräckligt med branschkunskap och vill inte byta fält då det känns tryggt och öppnar 

således ändå ett företag som får svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Denna hypotetiska 

situation korrelerar med ett ofrivilligt företagande och appliceras inte sannolikt för yngre då 

de inte har möjlighet att investera lika mycket tid i samma bransch som äldre.   

Denna studie har bidragit till ett statistiskt underlag gällande vilka de ofrivilliga företagarna 

är. I vidare studier hade det varit intressant att undersöka om flest ofrivilliga företagare finnes 

i gruppen företagare som pressats till att bli företagare av arbetsgivaren (mekanism 1 i tidigare 

forskning) eller i den grupp som ser företagande som enda lösning för att få en sysselsättning 
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(mekanism två). En hypotes kring detta är att företagare som funnit sig i en situation där de 

måste avgå för att sedan bli anlitad under nya former är mer sannolika att vilja återgå till 

anställning. Om ett företag vill avskeda en anställd för att senare anlita denne som konsult bör 

detta grundas i att det är mer lukrativt för verksamheten. Om det är gynnsamt för 

verksamheten är det sannolikt inte det för den nyblivna företagaren. Detta kan tolkas som en 

något cynisk vy på situationen men det sunda förnuftet föreslår ändå att det inte rör sig om en 

vinst-vinst scenario när ena parten numera kan undvika de regler och ersättningar som enligt 

kollektivavtal är obligatorisk.
66

 Vidare hade det varit intressant att se hur aspekter som 

huruvida verksamheten är ärvd har betydelse för variansen av ofrivilliga företagare. 
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6. Bilagor 
 

 

Bilaga: Figur 1. Könsfördelning av ofrivilliga företagare 

 

 

Bilaga: Figur 2. Åldersfördelning av ofrivilliga företagare 
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Bilaga: Figur 3. Född i Sverige eller utlandsfödd, ofrivillga företagare. 

 
Bilaga: Figur 4. Ofrivilliga företagare efter bransch 
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Bilaga: Tabell 1: Datamaterial: Bruttourval och andel svarande i procent 

 Företagare 

   Bruttourval Svarande 

Kön 

  Män     74 72 

Kvinnor     26 28 

Samtliga     100 100 

      

Ålder     

30 - 29 3 2 

30 - 39 16 12 

40 - 49 32 28 

50 - 59 32 35 

60 - 17 22 

Samtliga      100 100 

      

Födelseland      

Sverige      85 89 

Utlandet     15 11 

Samtliga     100 100 

      

Medborgarskap      

Svenskt        96 97 

Utländskt      4 3 

Samtliga       100 100 

      

Civilstånd       

Gift 54 59 

Ogift 32 27 

Skild 13 13 

Änka/änkling   1 1 

Samtliga     100 100 

      

Inkomst              

0 - 41 999 12 11 
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42 000 - 209 999 35 33 

210 000 - 296 999 19 19 

297 000 -399 999 20 22 

400 000 - 15 15 

Samtliga         100 100 

 

 


