
Unionen: Tryggheten behöver bli bättre för växande grupp
egenföretagare
Allt fler blir egenföretagare. En del av lust – andra av nöd, visar en ny undersökning från Unionen. Egenföretagare har
sämre trygghet än anställda på arbetsmarknaden. Nu vill Unionen se bättre trygghetssystem och mer kunskap om
egenföretagare som känt sig tvingade att starta eget. 

– Egenföretagare är viktiga för tillväxt, innovation och konkurrens. I takt med en snabb digitalisering talar mycket för att
egenföretagarnas betydelse blir ännu större i framtiden än idag. Därför behövs bra näringslivsklimat och ökad trygghet för
egenföretagare, säger Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg. 

Mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet egenföretagare i Sverige med drygt 10 000. De län som har störst andel
egenföretagare är Gotland, Jämtland och Halland. På kommunnivå ligger Borgholm, Berg och Båstad i topp.

I kommuner där det finns ett betydande inslag av egenföretagare saknas ofta stora arbetsgivare i form av industriföretag,
universitet eller statliga myndigheter. Ingen av de tio kommuner som återfinns i topp är en storstad eller ligger nära en storstad.
Istället är det turisttunga eller landsbygdskommuner med relativt få kommuninvånare som dominerar i toppen.

Branschen skog, jordbruk och fiske har med bred marginal störst andel egenföretagare på nationell nivå, 69 procent av alla som
förvärvsarbetar i den branschen är egenföretagare, jämfört med 10 procent för arbetsmarknaden som helhet. Sedan följer
personliga och kulturella tjänster (23 procent), byggindustri (19 procent) och företagstjänster (16 procent). I botten av listan finns
branscher som antingen har starka kopplingar till offentlig sektor och/eller är kapitalintensiva.

– Det är ett problem att den sociala tryggheten för egenföretagare brister. Unionen vill att socialförsäkringssystemet anpassas
bättre till dem, att kommunerna förbättrar sin service och att regeringen gör en grundlig analys av egenföretagares situation, säger
Henrik Ehrenberg.

– Egenföretagande är i bästa fall ett tecken på entreprenörskap och välstånd, men det finns också tecken på att livet som
egenföretagare inte alltid känns självvalt. Istället kan egenföretagande bli en nödvändighet i brist på bättre alternativ. Unionen
uppmuntrar inte till företagande av nöd. Däremot verkar vi för att de som vill driva eget företag ska ha samma trygghet som de som
har en anställning, säger Henrik Ehrenberg.

Unionen har undersökt andelen egenföretagare jämfört med antalet förvärvsarbetande i svenska kommuner och län. Datan
kommer från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik från 2015. 

10 kommuner med störst andel egenföretagare:

1. Borgholm (Kalmar län), 24 %
2. Berg (Jämtlands län), 23 %
3. Båstad (Skåne län), 20 %
4. Simrishamn (Skåne län), 20 %
5. Tanum (Västra Götalands län), 20 %
6. Årjäng (Värmlands län), 19 %
7. Ydre (Östergötlands län), 19 %
8. Valdemarsvik (Östergötlands län), 19 %
9. Bjurholm (Västerbottens län), 18 %

10. Åre (Jämtlands län), 18 %

10 kommuner med lägst andel egenföretagare (botten först):

290.    Oxelösund (Södermanlands län), 5 %
289.    Umeå (Västerbottens län), 6 %
288.    Karlskoga (Örebro län), 7 %
287.    Fagersta (Västmanlands län), 7 %
286.    Trollhättan (Västra Götalands län), 7 %
285.    Hammarö (Värmlands län), 7 %
284.    Jönköping (Jönköpings län), 7 %
283.    Kumla (Örebro län), 7 %
282.    Borlänge (Dalarnas län), 7 %
281.    Linköping (Östergötlands län), 7 %
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