
UNIONEN – ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE 
MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP 
VID START AV FÖRETAG 
 
 

Kund: Unionen 
Kontakt: Åsa Märs 
Datum: 2014-09-18 

Kontakt på Novus: 

Mats Elzén 

Mobil: 0720 700 329 

mats.elzen@novus.se 
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Bakgrund & genomförande 

BAKGRUND 
Syftet med denna undersökning är utgöra underlag för PR. 

 

MÅLGRUPP 

Män och kvinnor 18-79 år. 

Undersökningen är genomförd med ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel. Resultatet är efterstratifierat. 

 
GENOMFÖRANDE 

Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 11/9- 17/9 2014.  
Totalt omfattar undersökningen 1000 intervjuer med en deltagarfrekvens på 61 procent. 

 

DETALJRESULTAT 

Signifikanta skillnader mot kön, ålder och region är kommenterade i rapporten.  
Se även tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper. 

 

Regionsindelning – se bilaga 1. 

 
Felmarginalen: 

Vid 1 000 intervjuer:   Vid 500 intervjuer: 

Vid utfall 20/80: +/- 2,5%  Vid utfall 20/80: +/- 3,6%  

Vid utfall 50/50: +/- 3,2%  Vid utfall 50/50: +/- 4,5% 
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SAMMANFATTNING 
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Kort sammanfattning 

• Nära 4 av 10 har funderat på att starta eget företag utan att förverkliga/se 
till att det blev något 

 

• Nära hälften av de som ej funderat på att starta eget företag skulle kunna 
tänka sig att göra det om de fick en bra affärsidé 

 

• Huvudanledningarna till varför man ej är egen förtetagare är att man inte 
är beredd att satsa tid, brist på kunskap och rädsla för otrygghet 

 

• 3 av 4 tror att en personlig mentor som själv är egen företagare skulle göra 
att fler vågar ta steget och starta eget 
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RESULTAT 
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14% 

24% 

51% 

11% 

Ja, men det blev inget

Ja, men jag har ännu inte
förverkligat idén.

Nej, aldrig

Är redan egen företagare idag

SIGNIFIKANTA SKILLNADER JA 

 30-49 år (48%) 

 Norrland (47%) 

 Män (42%) 

 Kvinnor (34%) 

 

 

SIGNIFIKANTA SKILLNADER NEJ 

 Kvinnor (59%) 

 Stockholm (45%) 

 Män (44%) 

 30-49 år (43%) 

 

 

 

Nära 4 av 10 har funderat på att starta eget företag 
utan att förverkliga idén 

6 BAS: Samtliga (n=1000) 

Har du någonsin haft en idé eller plan som du har funderat på att förverkliga genom att starta ett företag? 

38% 
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13% 

33% 

28% 

20% 

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, tveksam

Nej, absolut inte

SIGNIFIKANTA SKILLNADER JA 

 18-29 år (63%) 

 30-49 år (57%) 

 Män (56%) 

 Kvinnor (37%) 

 

 

 

 

SIGNIFIKANTA SKILLNADER NEJ 

 Kvinnor (56%) 

 30-49 år (41%) 

 Män (38%) 

 18-29 år (32%) 

 

 

 

 

 

Nära hälften av de som ej funderat på att starta eget företag 
skulle kunna tänka sig att göra det om de fick en bra affärsidé 

7 BAS: Aldrig haft idé/plan på eget företag (n=515) 

Skulle du kunna tänka dig att starta ett eget företag om du fick en bra affärsidé? 

45% 

48% 
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28% 

27% 

26% 

25% 

20% 

17% 

16% 

10% 

8% 

7% 

7% 

7% 

9% 

Jag är inte beredd att satsa tillräckligt med tid och
engagemang

Upplever att jag inte kan tillräckligt mycket om hur man
driver företag

Vill inte riskera den trygghet det innebär att vara
anställd

Jag är tillräckligt nöjd med min nuvarande anställning
och vill inte ge upp den

Jag är inte intresserad

Tycker det verkar krångligt att starta eget
företag/krångliga regler

Vill inte ta lån/har svårt att hitta finansiering

Tror inte tillräckligt på min affärsidé

Jag vill ha arbetskollegor

Jag är för lat

Vill vänta tills barnen blir större/familjesituation

Vill inte gå ned i inkomst ens tillfälligt

Vet ej

SIGNIFIKANTA SKILLNADER MÄN 

 Nöjd nuvarande anställning (31%) 

 Tror inte på affärsidé (14%) 

 Lat (10%) 

 

SIGNIFIKANTA SKILLNADER KVINNOR 

 Kan inte tillräckligt om driva ftg (32%) 

 Lån/finansiering (18%) 

 

SIGNIFIKANTA SKILLNADER 18-29 år 

 Kan inte tillräckligt om driva ftg (38%) 

 Inte intresserad (26%) 

 Tror inte på affärsidé (18%) 

 Lat (13%) 

 

SIGNIFIKANTA SKILLNADER 30-49 år 

 Vill inte riskera trygghet (36%) 

 Nöjd nuvarande anställning (33%) 

 Familjesituation (13%) 

 Vill ej gå ned i inkomst (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudanledningarna till varför man ej är egen förtetagare är att man 
inte är beredd att satsa tid, brist på kunskap och rädsla för otrygghet 

8 BAS: Ej egen företagare idag (n=892) 

Vilka av följande anledningar skulle du säga är huvudorsaken till att du inte är egen företagare idag? 
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23% 

52% 

15% 

3% 

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, tveksam

Nej, absolut inte

SIGNIFIKANTA SKILLNADER JA 

 Västsverige (81%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFIKANTA SKILLNADER NEJ 

 Västsverige (13%) 

 

3 av 4 tror att en personlig mentor som själv är egen 
företagare skulle göra att fler vågar ta steget och starta eget 

9 BAS: Samtliga (n=1000) 

Tror du att fler skulle våga ta steget till att starta ett eget företag om de fick tillgång till en personlig mentor som själv är  
egen företagare? 

75% 

18% 
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Mats Elzén 

Tel: 0720 700 329 

mats.elzen@novus.se 

 

 

 

Frågor? 

Välkommen att kontakta oss på Novus! 
 

mailto:gun.pettersson@novus.se
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Bilaga 1 - Regionsindelning 
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Stockholm 

Småland och öarna 

Sydsverige 

Västsverige 

Mellansverige 

Norrland 


