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Forskning om entreprenörskap och arbetsmarknad har kommit långt för att för
klara hur och varför individer väljer mellan olika arbetsmarknadsaktiviteter så
som lönearbete och företagande. Det finns dock mycket lite forskning om varför 

och hur individer kombinerar lönearbete och 
företagande. I denna studie undersöker vi där
för egenskaperna hos sådana kombinatörer. Vi 
ger en kort, översiktlig beskrivning av ett antal 
teoretiska förklaringar, samt beskriver resul
taten av en långtidsundersökning av samtliga 
3,3 miljoner i Sverige bosatta individer som 
under perioden 1990–2001 var anställda el
ler företagare i kunskapsintensiva sektorer. 
Studien visar att det är ovanligt att individer 
har en inkomst som är jämnt avvägd mellan 
företagande och anställning – de flesta som 
verkar som kombinatörer är i huvudsak före
tagare eller anställda. Vi visar hur det har bli
vit relativt vanligare med kombinatörskap på 

En växande grupp på arbetsmarknaden utgörs av individer som 
kombinerar lönearbete och företagande, så kallade kombinatörer.  

Vi ger en översikt av några teoretiska perspektiv som visar på behov 
av fördjupad forskning avseende denna grupp. En undersökning 
av tre miljoner individer på arbetsmarknaden 1990–2001 visar att 

kombinatörskap är vanligt bland högutbildade män samt bland kvinnor 
på landsbygden. Vidare är kombinatörskap ofta ett steg från lönearbete 

till heltidsföretagande.
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arbetsmarknaden under det senaste decenniet samt hur kombinatörer skiljer sig 
från heltidsföretagare och förvärvsarbetande i ett antal avseenden såsom kön, 
utbildning, ålder, familjeförhållanden och bostadsort. Vi visar också att kombi
natörskap ofta är ett steg från lönearbete till heltidsföretagande. Studien utma
nar tidigare forskning som tenderat att behandla kombinatörer som antingen 
förvärvsarbetande eller företagare enligt schablon mässiga indelningar.

Tidigare forskning om kombinatörer
Även om forskningen inom “karriärutveckling” (Sullivan 1999), jobbmobilitet 
(Lazear 1995) eller företagande (Carroll & Mosakowski 1987, Evans & Leighton 
1989) har undersökt vad som driver individer att byta syssel sättning från anställ
ning till företagande och vice versa, saknas forskning om dem som systematiskt 
arbetar som kombinatörer, det vill säga kombinerar lönearbete med företagande. 
Data pekar dock på att detta är ett vanligt fenomen. En årligt återkommande 
internationell undersökning som mäter entreprenörskapsnivån i olika länder – 
Global Entrepreneurship Monitor – har visat att en stor del av dem som försöker 
starta ett företag har samtidigt en anställning (Reynolds m fl 2003). Den Euro
peiska Arbetskraftsundersökningen indikerar att en stor andel av alla företagare 
anser sig själva vara “deltidsföretagare” – ofta med inkomster från annan sys
selsättning (11 procent i Grekland, 18 pro cent i Frankrike, 32 procent i Sverige 
och 68 procent i Holland, se Strohmeyer och Tonoyan 2006). Trots att detta 
således verkar vara ett vanligt fenomen saknas utvecklade förklaringsmodeller 
till varför individer väljer att kombinera lönearbete och företagande. Frön till en 
förklarande teori om kombinatör skap står emellertid att spåra i tre forsknings
områden: nationalekonomi, managementforskning och sociologi. Vi beskriver 
här kortfattat dessa förklaringsmodeller.

Kombinatörskap ur nationalekonomiskt perspektiv
Nationalekonomiskt inspirerad forskning har föreslagit att ickemonetär nytta kan 
vara en anledning till att kombinera. Då förvärvsarbetande i genomsnitt tjänar 
mer än motsvarande företagare (Hamilton 2000), men företagare i flertalet under
sökningar skattar sin arbetstillfredsställelse högre (Blanchflower 2004, Hundley 
2001), kan kombinatörskap vara ett sätt att förena tryggheten och den stabila 
inkomsten i en anställning med friheten att bestämma sitt arbete som företagare. 
I detta perspektiv skulle företagande vara ett attraktivt andra jobb eftersom det er
bjuder mer flexibilitet, bland annat i bemärkelsen att den individuella företagaren 
själv har mycket stort inflytande över omfatt ningen, planeringen och hur mycket 
tid de lägger på sitt företag. En angrän sande förklaring är att kombinatörskap är 
ett sätt för individer att öka sin flexibilitet och attraktivitet på arbetsmarknaden 
genom att samtidigt ha flera sysselsättningar (Sullivan 1999). En studie av Burke, 
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FitzRoy och Nolan (2008) indikerar att sådant beteende är speciellt vanligt vid 
övergångar mellan olika sysselsättningar såsom mellan företagande och anställ
ning. De föreslår att en anledning kan vara att anställningar är ett sätt att generera 
pengar nöd vändiga för att starta företag, men de erbjuder inget explicit test av en 
sådan förklaring. Att kombinatörskap skulle vara en specifik ”etableringsstrategi” 
för företagare har dock undersökts av forskning inom management.

Kombinatörskap ur managementteoretiskt perspektiv
Forskning inom ekonomi och management har föreslagit att en viktig anledning 
att företag startas som bisysslor är att företagaren genom detta kan testa sin af
färsidé utan att riskera karriär och anställningstrygghet i ett initialt skede (Petrova 
2005, Reynolds m fl 2003). Detta skulle i så fall vara en form av riskminimerande 
strategi. I en tidigare studie undersökte vi 12 000 personer som startade företag 
under 1998 och följde företagens utveckling och dessa individer fram till år 2000. 
Vi fann att majoriteten av företagarna startade sina företag som kombinatörer 
och att valet att gå från anställning till kombinatörskap, snarare än till heltidsfö
retagande, samvarierade med graden av volatilitet inom den bransch företagarna 
var verksamma. Detta bevisar dock inte att det är viljan att testa sin affärsidé i 
sig som påverkar beslutet att starta som kombinatör. En växande forskningsfåra 
indikerar också att misslyckade företagare är stigmatiserade i meningen att de har 
svårare att återigen hitta jobb och även tenderar att tjäna mindre när de väl hit
tar ett jobb (Armour & Cummings 2005, Landier 2002). Företagare som gått i 
konkurs rapporterar ofta tendenser av isolering och depression (Shepherd 2003). 
Således skulle en anledning för företagare att kombinera vara att de minskar 
risken att stigmatiseras på arbetsmarknaden. Att kombinera sin företagarverk
samhet med ett lönearbete före ett potentiellt misslyckande kan minska risken 
att stigmatiseras genom att hjälpa till att behålla sitt rykte och ett socialt nätverk 
på arbetsmarknaden, något som visat sig vara viktiga faktorer för att återinträda 
i lönearbete (Kanter 1989, Rousseau & WadeBenzoni 1994). 

Kombinatörskap ur sociologiskt perspektiv
Sociologiskt inspirerad forskning om kombinationer av lönearbete och före
tagande har tidigare diskuterats i termer av nya karriärvägar eller boundaryless 
careers. Utvecklingen av dessa nya karriärvägar har beskrivits av sociologer och 
arbetslivsforskare som sporrad av industrins ökande behov av flexibla produk
tionssystem (Piore & Sable 1984), företags behov att förnya sig och ändra ar
betsinnehåll (Miner & Robinson 1994) och en uppluckring i den individuella 
arbetsrätten där vissa arbetstagare, främst lågutbildade, ofta har som enda val 
att sälja sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad som företagare (Arum & 
Müller 2004). Forskningen visar också att dessa nya karriärvägar influeras av dels 
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graden av generaliserbar kompetens, dels styrkan av de interna värderingarna 
såsom arbetsmotivation, samarbetssätt och sätt att interagera på en arbetsplats 
(Kanter 1989). Om en persons kompetens är generell är det lättare att byta sys
selsättning eller att kombinera sysselsätt ningar. Om värderingarna på en arbets
plats är mycket starka tenderar individer att sympatisera mer med dessa samt ha 
svårare att anpassa sig till andra värderingar (Sullivan m fl 1998). Sociologiskt 
inspirerad forskning har inte intresserat sig specifikt för kombinatörskap utan 
det har framgått i undersökningar som fokuserat på hur olika karriärvägar påver
kats av och inverkat på individers socioekonomiska status, samt hur individers 
kunskap och relationen arbetstagare–arbetsgivare påverkat individers karriärval 
och arbetstillfredsställelse (Sullivan m fl 1998). Eftersom dessa frågor bara indi
rekt berör kombinatörskap begränsar vi de sociologiska frågeställningarna i detta 
arbete till att undersöka huruvida kombinatörer följer samma utbildnings och 
klass mönster som forskningen har funnit bland företagare – alternativt löne
anställda – i allmänhet.

Frånvaro av empirisk forskning om kombinatörer gör det omöjligt att i dags
läget peka på vilken av de beskrivna teorifårorna som bäst förklarar varför och 
hur individer väljer att bli kombinatörer. I den statliga departmentsutredningen 
(Närings departementet 2003) rapporteras attityddata som indikerar att individer 
som kombinerar företagande och lönearbete gör detta i huvudsak för att de själva 
önskar arbeta på så sätt. Departementsutredningen visade att av nästan 4 000 kom
binatörer som startade sina företag under 2001 rapporterade tre fjärdedelar att 
de helst av allt önskade fortsätta att kombinera. Departements utredningen visade 
också att rörligheten på arbetsmarknaden är högre bland kombinatörer än bland 
heltidsföretagare eller lönearbetande. Slutsatserna av utredningen blir att det kan
ske inte finns en allenarådande förklaring för kombinatörer, utan att det finns flera 
olika samverkande förklaringsmodeller. Vår slutsats är därför att det fortfarande 
finns ett stort behov av beskrivande undersökningar av kombinatörer.

Urval och undersökningsmetodik
Denna studie bygger på en långtidsuppföljning av kombinatörer. Vi använder oss av 
mikrodata från de två longitudinella databaserna LOUISE och RAMS som sam
manställts av SCB. Urvalet är en del av ett större forskningsprojekt om entrepre
nörskap i den kunskapsintensiva ekonomin och består av samtliga i Sverige bosatta 
individer som under perioden 1990–2001 var aktiva som anställda eller företagare 
i de kunskapsintensiva sektorerna i Sverige. Målet med att undersöka kunskapsin
tensiva sektorer var att identifiera företag som är baserade på ny kunskap, vilket 
anses vara en bidragande faktor till ekonomisk tillväxt. Vi har alltså medvetet valt 
bort sektorer dominerade av jordbruk, diversehandel och säsongsarbete. Undersök
ningen omfattar över 3 300 000 individer, cirka 70 procent av arbetsmarknaden.
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Resultat
Vi kommer här att jämföra andelen heltidsföretagare och kombinatörer i vår 
studie med vad som indikerats i andra liknande studier. Efter detta följer en 
tabellöversikt där vi går igenom vilka demografiska faktorer som är associerade 
med kombinatörskap, jämfört med lönearbete som anställd eller före tagande på 
heltid. Vi undersöker också grafiskt fördelningen av inkomstkällor bland kom
binatörer, där vi specifikt tittar på hur många kombinatörer som fokuserar på 
lönearbete eller företagande i första hand. Slutligen beskriver vi hur individer rör 
sig mellan sysselsättningarna lönearbete, kombinatörskap och företagande.

Tabell 1 beskriver andelen heltidsföretagare och kombinatörer i olika studier. 
Den första delen i tabellen visar hur vanligt det är med olika typer av företagande 
2002 i Sverige och i utlandet. Vi ser att andelen företagare i såväl Sverige (7 pro
cent) som i USA (7 procent) är lägre än medeltalet i OECDländerna (14 procent). 
Detta är att vänta då jordbruksintensiva länder, utvecklingsländer och nyligen in
dustrialiserade länder tenderar att ha en större andel företagare (Shane 2008).

Tabell 1. Företagande och lönearbete i ett internationellt perspektiv (procentuella 
andelar). 
Andel av arbetskraften som är företagare 1992 2002

Samtliga OECDländer 11,2 14,1

USA 8,6 7,2

Sverige (enligt SCB:s mätningar) 7,4 7,0

Sverige (enligt OECD:s mätningar) 8,8 9,7

Kunskapsintensiva sektorn i Sverige (denna studie) 6,7 9,7

Tidigare data om deltidsföretagare och kombinatörer

Andelen företagare med bisyssla (Global Entrepreneurship Monitor, 2003) E/T 20–30

Andelen företagare med bisyssla (enligt PSED 1998 i Ruef m fl 2003) E/T 20,0 

Andelen kombinatörer i Sverige (Näringsdeparte mentet 2003) 1,8 2,0

Denna studie

Förvärvsarbetande 82,6 83,3

Icke arbetande (arbetslösa / pensionerade / utanför arbetskraften) 10,8 8,6

Heltidsföretagare 1,8 2,4

Kombinatörer 4,9 5,7

Not: E/T = Ej tillgänglig siffra.

I den mellersta delen av tabell 1 ser vi även att andra datakällor stöder tesen att en 
stor del av alla företagare kombinerar sin verksamhet med någon typ av arbete 
såväl i GEMstudien som undersökte 63 olika länder (Reynolds m fl 2003) som 
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PSEDstudien som undersökte ett slumpmässigt urval företagare i USA (Ruef  
m fl 2003). Tidigare forskning har dock inte analyserat om och i så fall hur dessa 
kombinatörer skiljer sig från heltidsföretagare, vilket vi ämnar utforska i denna 
studie. Den nedre delen av tabell 1 visar andelen förvärvsarbetande, före tagare, 
och kombinatörer i vår egen studie. Andelen kombinatörer är här nära två gång
er så många som heltidsföretagarna i den kunskapsintensiva sektorn.

Vi går nu över till att beskriva fördelning av inkomstkällor hos kombina törer. 
Vi gör detta genom att grafiskt jämföra samtliga kombinatörers inkomst från 
företagande med deras inkomst för lönearbete. 

Figur 1 avslöjar att över en tredjedel av kombinatörerna hade en mycket liten 
inkomst från företagande. I denna grupp finner vi löneanställda som ibland an
vänder sina kunskaper ”vid sidan” i rollen som företagare. Ytterligare drygt 1/3 
av kombinatörerna fick över 90 procent av sin inkomst som företagare, och har 
alltså endast en mycket liten löneinkomst. I denna grupp finner vi företagare 
som drygar ut sin inkomst med tillfälliga lönearbeten – till exempel som sä
songsarbetare. Den tredje, och i vår mening viktigaste gruppen av kombinatörer 
hade dock en relativt omfattande verksamhet som företagare parallellt med ett 
aktivt lönearbete.

Figur 1. Inkomstnivå när kombinatörer övergår till heltidsföretagande.

De branta kurvorna i figur 1 indikerar att det är ovanligt att individer har en 
jämnt avvägd inkomst från företagande och anställning. Vi vet ännu inte exakt 
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vad detta beror på, men möjliga anledningar kan vara tidsbrist eller på grund 
av skatteskäl. Det verkar finnas en sorts naturlig gräns som driver kombinatörer 
att antingen fokusera på heltidsföretagande eller kombinatörskap med huvudin
komst i lönearbete. Denna gräns har också förändrats drastiskt mellan 1991 och 
2001: en jämförelse av kurvorna för åren 1991 (de högra linjerna) och 2001 (de 
vänstra linjerna) i figur 1 visar att linjerna för 2001 ligger signifikant till vänster 
om motsvarande linjer för 1991, vilket innebär att kombinatörernas inkomstan
del från företagande överlag har ökat betydligt. 

Vilka är kombinatörerna?
Tidigare forskning indikerar att företagare är en mycket heterogen grupp. Till ex
empel är såväl de mest högutbildade som de mest lågutbildade över representerade 
bland företagare (Arum & Müller 2004). I tabell 2 jämförs de tre grupperna an
ställda, kombinatörer och heltidsföretagare i ett antal avseenden såsom kön, ut
bildning, familjeförhållanden och bostadsort. Det framgår att kvinnor är tydligt 
överrepresenterade bland kombinatörerna: i allmänhet är var tredje företagare 
en kvinna, men i vår studie var hälften av kombinatörerna kvinnor. Kombina
törer är dessutom oftare än heltidsföretagare bosatta på landsbygden och har 
varit arbetslösa det senaste året.

Tabell 2. Jämförelse mellan anställda, kombinatörer, och företagare (procentuella 
andelar). 

Anställda Kombinatörer Företagare
Kön
Man 45,6 50,4 68,1

P < 0,001
Kvinna 54,4 49,6 31,9
Utbildning 
Grundskola 13,4 10,0 13,1

P < 0,001
Gymnasium 39,6 31,5 23,3
Högskola 1–3 år 25,2 23,9 30,3
Högskoleexamen 21,8 34,7 33,0
Civilstånd
Singel 38,9 27,0 26,0

P < 0,001
Sambo / gift 61.1 73,0 74,1
Region
Stockholm 35,5 34,7 44,5

P < 0,001Andra större städer 17,3 16,4 13,2
Resten av Sverige 47,2 49,0 42,3
Arbetslös senaste året

13,0 8,0 4,6 P < 0,001

Not: Frekvenserna redogör för andelen individer i varje kategori (kolumn) baserat på populationens 
medelvärden mellan 1997–2001. Nollhypotes i signifikanstesterna är att fördelning är lika för grup
perna av anställda, kombinatörer och företagare.
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Dynamiken bland kombinatörer och anställda
Figurerna 2a–2d visar de årsvisa transitionerna mellan lönearbete, kombinatör
skap och företagande. Figur 2a visar att den över väldigande majoriteten av dem 
som lämnar anställning – 91 procent – går till kombinatör skap snarare än till 
företagande. Frågan är dock om många av dessa går vidare till företagande eller 
om de bara ”provar på” kombinatörskap? Vi visar därför i Figur 2b vart de som 
lämnar kombinatör skap tar vägen. Mer än två tredjedelar – 68 procent – går 
tillbaka till anställning snarare än att gå till företagande. Detta visar att kombina
törer är en högst dynamisk grupp på arbetsmarknaden.

Figur 2a. Vart går de som lämnar anställning?

Figur 2b. Vart går de som lämnar kombinatörskap?

Vi går nu vidare till att titta på hur många av de nya företagarna som kommer 
från kombinatörskap. Figur 2c visar att av alla som inträder i företagande kom
mer 64 procent från kombinatörskap medan 36 procent kommer direkt från 
anställning.
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Figur 2c. Varifrån kommer de som blir företagare?

Sammantaget kan vi alltså se att det stora flödet av individer från anställning till 
kombinatörskap i figur 2a samt från kombinatörskap till före tagande i figur 2b 
och figur 2c indikerar ett stöd för tesen att individer kan inträda i företagande 
från anställning via kombinatörskap som ett sätt att reducera osäkerheten asso
cierad med att bli företagare.

Vad händer med de individer som lämnar företagande? Managementteori in
dikerar att företagare kan föredra att gå till kombinatörskap från företagande för 
att minimera de eventuellt negativa konsekvenserna med att lämna företagande 
– såsom en konkurs eller på annat sätt misslyckat företag. Figur 2d visar att av 
de personer som lämnar företagande går 61 procent direkt tillbaka till anställ
ning medan 39 procent går till kombinatörskap. Detta visar att även beslutet att 
lämna före tagande är mer komplext än vad som visats i tidigare forskning. 
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Diskussion och slutsatser
I den här studien har vi utforskat individer som kombinerar lönearbete och 
företagande. Vi konstaterade att trots att detta är ett vanligt fenomen så saknas 
det både empirisk forskning och teoretiska förklaringsmodeller för att förklara 
kombinatörskap. Vi gav en kort översikt av tre teoretiska förklaringsfåror, samt 
presenterade en stor långtidsundersökning av samtliga 3,3 miljoner i Sverige 
bosatta individer som under perioden 1990–2001 var aktiva som anställda eller 
företagare i de kunskapsintensiva sektorerna i Sverige.

En förklaringsmodell från nationalekonomi föreslog att individer söker sig 
till kombinatörskap på grund av den ickefinansiella nyttan associerad med att 
vara både anställd och driva ett företag. En andra förklaringsmodell från manage 
mentteori är att individer genom riskminimerande strategier kan kombinera fö
retagande och lönearbete som ett rationellt sätt att prova en affärsidé och gå från 
lönearbete till företagande utan att i ett slag riskera den trygghet som följer av 
en anställning. En tredje förklaringsmodell från sociologi och forskningen om 
boundaryless careers framhåller att flexibla produktionssystem och en uppluckrad 
arbetsrätt gör det nödvändigt för lågutbildade att försöka arbeta som företagare 
för att försörja sig.

I studien fann vi att det är ovanligt att individer har en jämnt avvägd inkomst 
från företagande och anställning och att två tredjedelar av kombina törerna i hu
vudsak är antingen företagare eller anställda. Vi fann också att kombinatörernas 
inkomstandel från företagande överlag har ökat från 2001 till 2002. Vi fann att 
kvinnor var överrepresenterade bland kombinatörerna: i allmänhet är var tredje 
företagare en kvinna, men i vår studie var hälften av kombinatörerna kvinnor. 
Vi fann också att kombinatörer oftare är bosatta på lands bygden och oftare har 
varit arbetslösa det senaste året.

Den starka förekomsten av kombinatörer på arbetsmarknaden och den dyna
mik med vilka dessa byter mellan lönearbete, kombinatörskap och före tagande 
indikerar att frånvaron av kombinatörer i den empiriska litteraturen är en brist 
som måste åtgärdas. Det är tydligt att det är ett vanligt och växande fenomen som 
torde vara av intresse för arbetsmarknadsforskare inom såväl nationalekonomi, 
sociologi och managementforskning. Det enkla påpekandet att kombinatörer i 
stort sett ignorerats i tidigare forskning kan vara lika viktigt som Rotchford och 
Roberts (1982) tidigare påpekande att forskningen inte tagit hänsyn till att allt 
fler anställda i de stora organisa tionerna är deltidsarbetare. Observera också att 
vi i de årsvisa transitionerna exkluderat de som var arbetslösa under hela det för
utvarande året. I fortsatta studier ämnar vi fokusera mer specifikt på arbetslöshet, 
som är vanligare bland anställda än bland kombinatörer, och bland kombinatö
rer än bland heltids företagare.
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Det finns många ytterligare frågor kvar att besvara. Tidigare forskning har 
till exempel visat att företagare i allmänhet har högre arbets tillfreds ställelse än 
förvärvsarbetande (se bland andra Hundley 2001). Forskning om tillväxt i små
företag har visat att de anställdas trivsel är den variabel som starkast påverkar 
företagarens tillväxtvilja (Davidsson 1989). I fortsatt forskning ämnar vi därför 
använda data från den svenska arbetskraftsundersökningen (AKU) för att under
söka hälsa, arbetsförhållanden och trivsel bland anställda som övergår till att bli 
kombinatörer eller heltidsföretagare, och vice versa.
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