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Fakta om undersökningen 

• Undersökningen genomfördes med webbenkäter  mellan 

den 31 jan –  3 feb  2011 av Hero Kommunikation AB. 

 

• Undersökningen gjordes bland FöretagarFörbundets 

medlemspanel. Antal svarande var 1 689 

personer/företagare och 1 520 fullföljde enkäten. 

 

 

  



Bakgrundsfakta om respondenterna 
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Bakgrundsfakta om respondenterna 
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Hur många utöver du själv är anställda i företaget?   

En tredjedel av kvinnorna är 

egenföretagare. Motsvarande 

siffra för männen är 22 

procent.  

 

Det är något färre kvinnor än 

män som driver företag med 

10-19 anställda, i övrigt är 

fördelning lika mellan könen. 

 



Bakgrundsfakta om respondenterna 
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Hur mycket tid lägger du ner på ditt företag en 
genomsnittlig vecka?   

Kvinnorna lägger ner något 

mindre tid på företaget än 

männen. 77 procent av 

kvinnorna och 86 procent av 

männen jobbar mer än 40 

timmar per vecka. 

 



Bakgrundsfakta om respondenterna 
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Hur länge har du drivit ditt nuvarande företag?   

Männen och kvinnorna har drivit 

företag lika länge. 



Tror du att du/ni kommer att anställa under 2011?  
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Hur tror du att du kommer att komma i kontakt med 

den/de person/er som du/ni eventuellt kommer att 

anställa? (Enbart besvarat av de som absolut, troligtvis och kanske kommer att 

anställa. Flera svarsalternativ möjliga)  
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Annat, nämligen:

För egenföretagarna är 

rekommendationer via bekanta och 

släktingar etc. extra viktiga.  

 

Annat: via  nuvarande och tidigare medarbetare, 

vänner, nätverk. Det gör att större delen av denna 

grupp kan sammanlänkas till ”Via bekanta, 

släktingar etc. 

 



Hur många tror du att du/ni kommer att anställa 

under 2011? (Enbart besvarat av de som absolut, troligtvis och kanske kommer 

att anställa.)  
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Bättre former för provanställning: 

”Gör det lättare att provanställa samt säga upp! Då vågar 

folk chansa mer!” 

Effektivisera arbetsförmedlingen: 

”Låt  Arbetsförmedlingen  bli ett arbetsgivar- och 

rekryteringsverktyg och inte en bidragsfördelare.” 

Är det något du tycker att politikerna kan göra för att 

det ska bli lättare?  
Att få tag i rätt person med rätt kompetens är en av småföretagarnas största 

utmaningar när det gäller att anställa och växa. 



Bättre specialistutbildningar: 

”Branschanpassa utbildningarna till där behoven finns. 

Meningslöst att utbilda för många inom vissa yrken. Till 

exempel finns det för få låssmeder. Det är för få 

utbildningar med tanke på att lång erfarenhet krävs.” 

Är det något du tycker att politikerna kan göra för att 

det ska bli lättare?  

Att få tag i rätt person med rätt kompetens är en av småföretagarnas största 

utmaningar när det gäller att anställa och växa. 


