
I huvudet på småföretagaren 
- trender och tendenser under 2012



Inte svårt att vara rätt försäkrad
småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. endast 3,5 procent av alla företag i  
sverige har fler än 10 anställda.* så mycket som 80 procent av arbetstillfällena uppkommer just i de 
små företagen, därför måste sverige värna om dessa. det finns många organisationer som arbetar  
för att det ska vara lättare att driva företag, investera och anställa. trygg-Hansas bidrag till småföretag 
är bland annat paketlösningen ”trygga firman”. 

Många småföretag förlitar sig på att vi vet vad som är bäst för dem och att vi lever upp till deras  
förväntningar. Men för att vi ska kunna leva upp till förväntningarna krävs att de är rätt försäkrade. 
varken över– eller underförsäkrade. 

Just nu ringer många av våra småföretagskunder och är oroliga för vad som händer om de hamnar  
i en betalningstvist på grund av att de (i sin tur) inte får betalt av sina kunder. vi berättar då om vår  
rättsskyddsförsäkring och hjälper dem att planera sin likviditet genom att till exempel dela upp  
premiebetalningen via vårt kostnadsfria autogiro. 

två gånger per år brukar vi med hjälp av vår samarbetspartner YouGov fråga svenska småföretagare 
runt om i landet saker som hur de mår, hur de ser på framtiden, och hur de hanterar frågor som  
likviditet i tuffa tider. resultaten ligger sedan till grund för våra nyheter som syns i olika medier.  
På nästkommande sidor kan du läsa mer om de nyheter vi publicerat under det senaste året. 

Och du, glöm inte bort att fundera över din egen försäkring. över 58 000 småföretag och nästan  
2 miljoner privatpersoner är tryggt försäkrade hos oss just nu. 

Ing-Marie Gustafsson 
Försäljningschef på Trygg-Hansa

* Som småföretag räknas här företag med 0 anställda (s.k. enmansföretag) samt mikroföretag (1-9 anställda). 

”Genom att lyfta frågor som 
vi vet att småföretagare 

funderar över försöker vi 
hela tiden hjälpa dem i  

deras vardag.”



Luften GIck ur sMåföretaGarna 
I februari 2012 lät trygg-Hansa göra en undersökning genom undersökningsföretaget YouGov. totalt 
svarade 506 personer med eget företag på undersökningen där vi ställde en rad frågor. Bland annat 
undrade vi hur företagarna såg på framtiden, och om de trodde att det egna företagets omsättning 
skulle öka eller minska under året. det visade sig att tilltron bland småföretagarna hade sjunkit rejält 
sedan september 2011 då vi ställde samma fråga. 
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Bara fyra av tio småföretagare tror på ökad omsättning under 2012, 

enligt en ny undersökning från trygg-Hansa. det är en stor förändring 

sedan september, då motsvarande undersökning visade att 67 procent 

av småföretagarna räknade med ökad omsättning.

 – Skillnaden är påtaglig i hur småföretagarna ser på utvecklingen 2012 

jämfört med i höstas. Vår erfarenhet är småföretagare är de som klarar 

sig bäst när konjunkturen viker, så det här är en tydlig signal om falnande 

optimism, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot 

småföretag på Trygg-Hansa.

undersökningen visade också att 11 procent av småföretagarna planerade 

att öka antalet anställda under året, vilket var en minskning med 2 

procent sedan september året innan. 



sMåföretaGare tänker  
OHäLsOsaMt MYcket På JOBBet 
Många anställda drömmer om att bli egenföretagare. skälen är många och varierande, men frihet att 
bestämma över sin egen tid är ett av de vanligaste skälen. Och visst ökar kanske friheten för företagaren, 
men förmågan att kunna koppla av och njuta av densamma är det sämre med visar den undersökning 
som YouGov genomförde på uppdrag av trygg-Hansa. 
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fyra av tio småföretagare har svårt att koppla bort jobbet på fritiden. 

Motsvarande siffra för anställda är knappt två av tio. kvinnor har  

svårare att koppla bort jobbet än män. det visar en ny undersökning 

från trygg-Hansa.

– Att alltid tänka på jobbet ökar risken för ohälsosam stress och i förläng-

ningen kostsam sjukskrivning. Vi vill särskilt uppmärksamma småföreta-

gare på att vara noga med att regelbundet avsätta tid för familjeliv och 

återhämtning, säger Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar 

på Trygg-Hansa.

På frågan ”har du svårt att koppla bort jobbet på fritiden” svarar 14 

procent av kvinnliga företagare att de tänker på jobbet hela tiden. 

Motsvarande siffra för män är åtta procent. 29 procent av kvinnorna 

uppger att de ”ofta” har svårt att koppla av från jobbet jämfört med 

23 procent av männen.

tre procent av de som är anställda uppger att de alltid tänker på  

jobbet och 14 procent att de gör det ofta.

21 procent av småföretagarna har varit sjukskrivna någon gång på 

grund av skada orsakad på jobbet, enligt undersökningen. 54 procent 

av dem uppger att sjukskrivningen berodde på psykosocial skada, till 

exempel utbrändhet.

På arbetsmarknaden i stort har de stressrelaterade sjukdomarna gått 

om belastningsskador som vanligaste orsak till sjukskrivningar i sverige, 

enligt stressforskningsinstitutet på stockholms universitet.



eGenföretaGare Lever sIn dröM 
Men även om det kan vara svårt att koppla av helt och släppa tankarna på arbetet tycker majoriteten 
av de tillfrågade i vår undersökning att det är härligt att vara egenföretagare. Och pengar är inte allt, 
visade det sig.
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att vara egenföretagare är ett drömyrke. det anser åtminstone sex av 

tio egenföretagare enligt siffror från trygg-Hansa. framför allt är det 

flexibilitet och större frihet i arbetslivet som lockar, snarare än möjlig-

heten att tjäna mer pengar.

enligt en ny undersökning från trygg-Hansa anser sex av tio egenföre-

tagare att deras yrke är ett drömjobb. särskilt kvinnorna är nöjda med 

sin arbetssituation. Bland de kvinnliga företagarna anser 66 procent att 

de lever sin dröm vad gäller yrkesval, i jämförelse med 55 procent av 

de manliga egenföretagarna.

en tidigare undersökning från trygg-Hansa visar att egenföretagare 

värderar frihet i arbetslivet väsentligt högre än möjligheten att tjäna 

pengar. frihetskänslan och möjligheten att själv bestämma arbetets 

innehåll toppar listan över fördelarna med att vara egenföretagare. 

– Flexibilitet att styra sin egen vardag motiverar ofta till att starta eget 

företag. Samtidigt finns det en baksida och man löper risk att bli sjuk 

eftersom man jobbar för mycket. Orsaken är ofta att man är rädd om  

de kundrelationer man byggt upp och alltid vill finnas tillgänglig, säger  

Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på 

Trygg-Hansa.

entreprenör har också blivit ett allt mer populärt yrke bland svensk-

arna. en undersökning från kairos future och Manpower* som pu-

blicerades tidigare i år, visar att entreprenör seglat upp på listan över 

drömjobb. entreprenör kvalar idag in på andraplats när svenskarna 

ombeds att lista sina drömyrken, medan yrket för fem år sedan endast 

hade en sjundeplats. 

*källa  
http://manpowergroup.se/Pagefiles/740/120126_worklife_dromjobbet_2011.pdf

TopplisTa: största fördelen  
med att vara egenföretagare

friheten (34%)
själv kunna bestämma arbetets innehåll (24%)
flexibla arbetstider (14%)
glädjen över egen framgång (13%)
större arbetsglädje (11%)
tjäna pengar (2%)



sMåföretaGarna taPPar HOPPet  
– Bara 3 av 10 trOr På tILLväxt  
för företaGet 
I september 2012 lät trygg-Hansa YouGov genomföra en ny undersökning. totalt svarade 506 personer 
med eget företag på undersökningen. ett år efter den förra undersökningen om framtidshopp hade 
optimismen bland småföretagare sjunkit med fyra procentenheter. tidningsrubrikerna var svarta vid 
den här tiden och krisen i europa gav inga indikationer på att avta. I kombination med funderingar på 
hur sverige skulle klara krisen är det inte så förvånande att ett visst mått av pessimism infann sig. 
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för ett år sedan såg det ljust ut på småföretagarhimlen: 7 av 10 trodde på 

tillväxt. sedan dess har orosmolnen blivit fler och enligt en undersökning 

från trygg-Hansa tror bara 3 av 10 småföretagare att omsättningen ökar 

det kommande året.

enligt en undersökning från trygg-Hansa tror endast 33 procent av  

småföretagarna på tillväxt det kommande året. det är en dramatisk  

minskning jämfört med året innan. I september 2011 trodde mer än dubbelt 

så många, 67 procent, på en ökad omsättning. då planerade även 13 procent 

att öka antalet anställda, en siffra som i år har sjunkit till 9 procent.

den dalande framtidstron visade sig redan tidigare i år. enligt en undersökning 

som trygg-Hansa genomförde i januari trodde 40 procent på ökad tillväxt 

och 11 procent planerade att öka antalet anställda.

– I våra kontakter med småföretagarna märker vi av att konjunkturen 

mattas och att de blir allt mer bekymrade. däremot är de en grupp som 

brukar klara lågkonjunkturer bra tack vare sin flexibilitet. Ju färre anställda 

ett företag har, desto större möjligheter har man att anpassa verksam- 

heten. de småföretag som drabbas snabbast nu bör vara de som har  

utlandsexponering, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice  

gentemot småföretag på trygg-Hansa.

den rådande osäkerheten inför sveriges tillväxt är större än den som rådde 

under finanskrisen 2009. I maj 2009 visade trygg-Hansas undersökning  

att 43 procent av småföretagarna trodde att företaget skulle växa det 

kommande året. 

Män Mer OPtIMIstIska än kvInnOr

undersökningen visar också att även om småföretagarna är tveksamma till 

den egna tillväxten, så har de ännu mindre tilltro till den svenska ekonomin 

som helhet. Bara 23 procent tror på en positiv utveckling för den svenska 

ekonomin. Männen är mer optimistiska än kvinnorna: 27 procent av  

männen tror att den svenska ekonomin kommer att utvecklas positivt det 

kommande året, medan motsvarande siffra bland kvinnorna är 17 procent.



sJukdOM OrOar sMåföretaGare Mest 
– Inte LåGkOnJunkturen
Men om pessimismen var kopplad till konjunkturläget så var det inte nolltillväxt och minskade möjlig-
heter att anställa som bekymrade småföretagaren mest. det var istället risken att själv bli sjuk visade 
vår undersökning. 
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småföretagarna börjar tappa hoppet om den svenska ekonomin och 

färre tror på tillväxt för det egna företaget. Men det som oroar dem 

mest är ändå att själva bli sjuka. en ny undersökning från trygg-Hansa 

visar att småföretagarna oroar sig dubbelt så mycket för sjukdom som 

för lågkonjunktur. Och när de väl blir sjuka så går de till jobbet ändå.

Bara var tredje småföretagare tror på ökad tillväxt för företaget det 

kommande året. det är en dramatisk minskning jämfört med förra 

året, då dubbelt så många trodde på en omsättningsökning. trots 

att oron för den ekonomiska utvecklingen ökar, är det sjukdom som 

skrämmer småföretagarna mest. undersökningen visar att 33 procent 

oroar sig mest för egen sjukdom. 21 procent är främst bekymrade 

över att tappa kunder och 13 procent över lågkonjunktur.

– Årets vaccination mot säsongsinfluensan är i full gång. Ännu finns det 

inga tecken på att influensan har börjat spridas i stor omfattning, men vi 

vet av erfarenhet att småföretagare sällan stannar hemma på grund av 

denna typ av sjukdom, säger Kent Andersson, chef sjukvårdsförsäkringar 

på Trygg-Hansa.

37 procent av småföretagarna svarar att de själva och deras anställda 

aldrig tar ut några sjukdagar. 42 procent tar i genomsnitt ut en till fyra 

sjukdagar per år.

– Att de rapporterade sjukdagarna är så få beror förmodligen på att 

småföretagarna jobbar trots att de är sjuka. Om man är egenföretagare 

eller bara har ett fåtal anställda kan det vara svårt att stanna hemma 

utan att det påverkar företaget, säger Kent Andersson.

22 procent av småföretagarna har tecknat sjukvårdsförsäkring för 

hela företaget och 12 procent har tecknat för sig själva men inte sina 

anställda, visar trygg-Hansas undersökning.

de största orosmolnen  
för småföretagare

egen sjukdom, 33 procent

tappa kunder, 21 procent

lågkonjunktur, 13 procent



sMåföretaGare Med LIkvIdItetsPrOBLeM  
Går In Med eGna PenGar 
I lågkonjunkturens spår uppstår, förutom minskade intäkter, kanske även likviditetsproblem. små- 
företagen får svårare att låna när bankernas krav på säkerhet ökar vilket gör att egenföretagaren  
ofta måste lösa likviditetsbehoven på egen hand. Och det gör de också visade vår undersökning. 
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60 procent av småföretagarna väljer att gå in med egna pengar om 

företaget drabbas av kortsiktiga likviditetsproblem, det visar en 

undersökning från trygg-Hansa.

kreditupplysningsföretaget syna meddelar att allt fler företag har  

svårt att betala sina räkningar. antalet utslag i mål om betalningsföre-

lägganden för svenska företag låg i oktober 2012 på 6 130 stycken  

– en ökning med 36 procent jämfört med oktober 2011.

trygg-Hansa har frågat småföretagare vad de väljer att göra vid 

kortsiktiga likviditetsproblem. 60 procent går in med egna pengar, 17 

procent ber banken om ett lån medan 10 procent lånar av familj eller 

vänner och 9 procent väntar med att betala fakturorna.

– Vår undersökning visar att småföretagarna är smarta och undviker 

vanliga skuldfällor som dyra sms-lån. Samtidigt är det fascinerande att 

egenföretagare har ett sådant starkt engagemang att de går in med 

sina privata pengar när det är tomt i företagets kassa. Men det är inte 

en långsiktigt hållbar lösning. Alla företag måste sträva efter att på lång 

sikt ha en stabil verksamhet med ett positivt kassaflöde, säger Ing-Marie 

Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på Trygg-Hansa.



drYGt HäLften av sMåföretaGarna  
tveksaMMa tILL sOcIaLa MedIer
Ingen torde betvivla att sociala medier är en viktig kanal för såväl kunddialog som marknadsföring. 
trots det är många småföretagare inte aktiva i sociala medier. det är förmodligen många faktorer 
som spelar in till varför det är så, tidsbrist kan vara en. I december 2012 tog trygg-Hansa fram  
följande nyhet baserad på undersökningen frånYouGov där 506 småföretagare svarat. 

sociala medier är ett framgångsverktyg för företag och de som  

omfamnar verktygen kommer att växa snabbare än dem som struntar  

i dem. det visade en rapport från Google tidigare i år. trots det 

väljer över hälften av sveriges småföretagare att inte använda sociala 

medier. I de fall sociala medier används är det facebook som gäller. 

enligt en undersökning från trygg-Hansa väljer 54 procent av små- 

företagarna att inte använda sociala medier. Motståndet är störst 

bland de manliga företagarna. 57 procent av männen använder inte 

sociala medier i företaget, jämfört med 49 procent av kvinnorna.

- Många småföretagare arbetar väldigt lokalt och skaffar kunder genom 

personliga rekommendationer vilket kan minska behovet av sociala 

medier, säger Ing-Marie Gustafsson på Trygg-Hansa. 

de småföretag som valt att synas i sociala medier gör det främst i 

marknadsföringssyfte. enligt trygg-Hansas undersökning använder  

33 procent av småföretagarna sociala medier för att marknadsföra 

produkter och tjänster men bara 14 procent för kundservice och  

8 procent för försäljning. 

TopplisTa: mest PoPulära kanalerna

facebook 90 %

linkedIn 31 % 

egen blogg 26 % 

att driva en egen blogg är särskilt populärt bland de 
kvinnliga företagarna. 31 procent av kvinnorna har en 
egen företagsblogg men bara 21 procent av männen.  
24 procent av männen använder däremot Youtube, 
vilket bara 13 procent av kvinnorna gör.



sMåföretaGare kOMMer fåsvårt att 
HåLLa sIna HäLsOsaMMa nYårsLöften
som småföretagare kan det från tid till annan vara svårt att få tiden att räcka till. Gränsen mellan  
arbete och fritid är ofta svår att dra, inte minst om arbetet känns väldigt roligt och stimulerande.  
Men nyårslöfte eller inte, motion är viktigt. Glöm inte bort att prioritera din hälsa. 
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Inför det nya året har många lovat att börja träna mer, men för majo-

riteten av småföretagarna blir det svårt att hålla löftet. den extrema 

arbetsbelastningen i yrket gör att många varken hinner träna eller 

träffa familjen tillräckligt. det visar en undersökning från trygg-Hansa.

Hälften (47 procent) av sveriges småföretagare arbetar ohälsosamt 

mycket. 26 procent jobbar mer än 40 timmar per vecka, 13 procent 

mer än 50 timmar och 8 procent mer än 60 timmar. den extrema 

arbetsbelastningen gör att 38 procent oroar sig för att bli sjukskrivna 

på grund av stress. det är en ökning sedan ett halvår tidigare då bara 

34 procent oroade sig.

- Att ägna för mycket tid åt jobbet kan påverka hälsan negativt och i 

förlängningen leda till sjukskrivning Därför är det viktigt att tillåta sig själv 

att koppla av och göra sådant som man mår bra av de gångerna man 

väl är ledig, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot 

småföretag på Trygg-Hansa.

träning är ett bra sätt att minska stresshormonerna och förebygga 

sjukskrivning. Men många av dem som planerat att träna mer under 

det nya året kommer få svårt att hålla nyårslöftet. 51 procent av  

kvinnorna och 46 procent av männen anser att de inte hinner träna  

så mycket som de skulle behöva.

som företagare är det också svårt att få tid för familjen. 40 procent 

av de kvinnliga företagarna och 30 procent av de manliga företagarna 

upplever att de inte hinner umgås tillräckligt med familj och vänner. 

när de väl är hemma kan dessutom 73 procent inte sluta att tänka  

på jobbet. 

trYgg-Hansas tIPs för att skaPa  
balans mellan jobb ocH frItId

• Bestäm prioriteringar och vad som är viktigast för dig.

•  Sätt tydliga gränser. Stäng av telefon och försök att inte kolla  
mail på kvällar.

•  Be om råd från personer i samma bransch om hur de får  
livspusslet att gå ihop.

•  Var så effektiv som möjligt när du är på jobbet.

•  Sätt upp en deadline för när du ska ha genomfört förändringarna.



tIO tIPs från försäkrInGsexPerten
Johan schön, produktspecialist inom företagsförsäkringar på trygg-Hansa, ger 
här sina bästa tips om vad du som småföretagare bör tänka på när det gäller 
försäkring för dig och ditt företag.

1.  försäkringar ses ofta som något krångligt och jobbigt men faktum 
är att de kan rädda ditt företag från konkurs. Inbrott, brand och 
kundtvister är vanliga oförutsedda utgifter som kan sätta din verk-
samhet på spel.

2.   din verksamhet styr vilka försäkringar som är viktiga för bolaget. 
tänk igenom vad som är viktigt för att den dagliga verksamheten  
ska flyta på bra innan du begär in offerter från olika försäkringsbolag.

3.   uppge så korrekta uppgifter som möjligt till försäkringsbolagen. anger du till exempel en lägre 
omsättning än du egentligen har riskerar du att bli underförsäkrad.

4.   Boka ett möte med din försäkringshandläggare. Ofta erbjuds du en paketlösning riktad mot din 
bransch. Men du kan undvika onödiga försäkringar genom att ha en dialog kring ditt företags 
behov. då får du en skräddarsydd lösning som passar just ditt företag. 

5.   vill du ha ett bra grundskydd ska du skaffa ett paket med de vanligaste företagsförsäkringarna, 
dit hör: egendoms-, ansvars-, avbrotts- och rättsskyddsförsäkring.

6.   Måste du prioritera är en ansvarsförsäkring en bra investering. den skyddar företaget mot 
skadestånd i tvister med kund. avbrottsförsäkring är en annan viktig försäkring. den ger dig  
rätt till ersättning av hyra, löner och utebliven vinst vid händelser som leder till att företagets  
verksamhet stannar av.

7.   Har företaget en nyckelperson som är av stor betydelse för verksamheten och företagets  
omsättning? då kan det vara viktigt att teckna avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, som  
ersätter företagets fasta kostnader om personen blir borta en längre tid på grund av sjukdom 
eller olycksfall. 

8.   försäkra din personal. de anställdas säkerhet och hälsa bör täckas av företagsförsäkringen. 
Många företag investerar idag i olika sjukvårdsförmåner, till exempel möjligheten att komma till 
läkare snabbt vid behov.

9.  försäkra dig själv. som företagare saknar du ofta de skydd som anställda har. Pension, sjukdom 
och inkomstbortfall är sådant som du kan skaffa försäkringar för.

10.  se över din försäkringsportfölj en gång per år. ett företag är en föränderlig verksamhet. tjänster 
läggs till, investeringar i egendom görs och personal tillkommer och försvinner. Genom att kom-
plettera eller ta bort försäkringar ökar du din trygghet som företagare.

besök oss gärna på  
www.trygghansa.se/foretag 
eller ring oss på 0771 11 11 10. 


