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Många vill driva företag – men bara var sjätte är beredd att
göra verklighet av sin dröm
En av fyra vill driva företag, men av dem är det bara var sjätte som har konkreta
planer på att starta eget. Ekonomisk osäkerhet är den största anledningen till att
människor inte startar företag, trots att de vill. Det visar en undersökning som Sifo
gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.1 Därmed riskerar samhället att
gå miste om både arbetstillfällen och innovationskraft.
Intresset för entreprenörskap är stort. Sju av tio tycker att det är viktigt att det startas fler
företag i Sverige. Fler jobb och möjlighet att hålla hela landet levande är de främsta
anledningarna. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.
Undersökningen visar också att en av fyra vill driva eget – men av dem är det bara var
sjätte som är beredd att göra verklighet av sin dröm.
-Innovationskraften är stark i Sverige och många funderar på att starta eget, men trots det
ser vi ingen trend mot ökat företagande2. Samhället behöver bli bättre på att ta vara på
den entreprenörsanda som finns. Annars riskerar vi att gå miste om både innovationskraft
och arbetstillfällen, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas
företagarekonom.
Ekonomisk osäkerhet hinder att starta eget
De främsta skälen till att människor vill driva företag är att få styra över sin egen tid och
sina arbetsuppgifter, och att kunna förverkliga idéer och drömmar. Men många som är
intresserade av att driva eget avstår. 40 procent av dem som vill driva företag hindras av
ekonomisk osäkerhet och 34 procent uppger att de inte utvecklat klart sin affärsidé.
Många, 24 procent, tror också att det tar för mycket tid och engagemang att driva företag.
-Bilden av hur det är att driva företag behöver ändras. Företagande är förvisso förknippat
med viss risk, men forskningen visar samtidigt att företagare ofta är nöjdare med sina liv
än vad anställda är. Drömmer du om att starta eget, våga prova! Det finns saker du kan
göra för att skaffa en grundtrygghet, som att gå med i en a-kassa och ha ett sparande till
pensionen.
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Tips från Swedbank och sparbankerna till dig som funderar på att starta eget
1. Diskutera och analysera affärsidén
Många är oroliga för att dela med sig av sin affärsidé eftersom någon annan kan
genomföra den. Men den risken måste vägas mot den värdefulla input som kan komma
från personer i det egna nätverket. Generellt är det en bra idé för blivande företagare att
ha diskuterat igenom sina affärsplaner med personer som de har förtroende för.
2. Använd den hjälp som finns tillgänglig.
Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som funderar på att
starta företag. På verksamt.se finns mycket information om alla praktiska steg som
behöver tas för att starta företag.

3. Gör en budget
Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och
andra kostnader.

4. Se över dina trygghetslösningar som företagare
Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller
bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i
en a-kassa.

Bilaga. Tabeller
Anser du att det är viktigt att det startas fler företag i Sverige?

Mycket oviktigt
Oviktigt
Varken eller
Viktigt
Mycket viktigt
Summa viktigt
Tveksam, vet ej

Totalt
3%
2%
15 %
26 %
46 %
72 %
7%

Varför anser du att det är viktigt att det startas fler företag i Sverige? Av de som
anser att det är viktigt

Det skulle bidra till fler jobb
Det skulle bidra till lösningar på samhällsproblem
Det skulle bidra till att hålla hela Sverige levande
Det skulle bidra till ett mer innovativt land

Totalt
61 %
27 %
57 %
48 %

Skulle du vilja driva eget företag?

Ja, som huvudsysselsättning
Ja, som komplement till en
anställning
Summa ja
Nej
Jag driver redan företag
Tveksam, vet ej

12 %
14 %
26 %
49 %
11 %
14 %

Varför skulle du vilja starta företag? Av de som svarat att de skulle vilja.
Flera val möjliga

Att driva företag ger högre status än som man är anställd
För att jag har en affärsidé som jag tror kan underlätta
människors vardag och bidra till ett bättre samhälle
Förverkliga mina idéer/drömmar
Kunna tjäna mer pengar än jag kan som anställd
Svårt hitta ett jobb/en anställning inom mitt yrke
Själv styra min arbetstid och mina arbetsuppgifter
Annan anledning
Tveksam, vet ej

5%
22 %
66 %
37 %
5%
69 %
4%
1%

Har du konkreta planer på att starta eget företag inom den närmaste framtiden?
Av de som uppger att de skulle vilja driva företag

Ja
Nej
Tveksam, vet ej

16 %
70 %
14 %

Vad är det som hindrar dig att starta eget företag trots att du skulle vilja det? Av
de som svarat nej på frågan ovan
Har inte utvecklat klart min affärsidé
Ofördelaktiga villkor att driva företag (t ex krångliga
regler och höga skatter)
Vet inte hur man startar företag
Tror att det tar för mycket tid och engagemang
Osäker på om jag klarar mig ekonomiskt
Svårt att finansiera/få finansiering
Verkar vara ensamt att driva företag
Annat
Tveksam, vet ej

34 %
18 %
13 %
24 %
40 %
22 %
4%
11 %
2%

