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Fakta om undersökningen 

• Undersökningen genomfördes med webbenkäter 12-18 

maj 2011, av Hero Kommunikation AB. 

 

• Undersökningen gjordes bland FöretagarFörbundets 

medlemspanel. Antal respondenter: 1 668 

personer/företagare. 

 

 

  



Hur lång sommarledighet räknar du med att ha i år?  
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Vet inte/ingen åsikt

Nästan en av tre av tio småföretagare tar 

högst fem dagar sommarledigt.  



Önskar du att du kunde ta längre sommarledighet?  
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Vad hindrar dig från att ta längre sommarsemester?    

  

Annat: Enmansföretag, skatter 

och löner måste betalas, svårt 

att ta in vikarier. 
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Vi har extra mycket att göra i år.

Vår verksamhet kräver att jag ständigt finns
tillgänglig för våra kunder.

De anställda har genom sin lagstadgade
rätt, rätt till sammanhängande semester.…

Har inte tillräcklig lönsamhet i företaget,
måste jobba.

Vi har högsäsong på sommaren.

Annat, nämligen:



Brukar du jobba under din sommarledighet?    
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Nej.

Ja, sammanlagt
några timmar.

Ja, sammanlagt en
dag.

Ja, sammanlagt flera
dagar.

Ja, varje dag under
semestern.

85 procent arbetar under sin 

sommarledighet. 



Har du också ständig kontroll på verksamheten fast 

du är ledig genom att kontinuerligt vara 

”uppkopplad", exempelvis läsa mejlen i telefonen, 

svara på samtal eller dyl.?  

 

    

  30% 

46% 

19% 

5% 

Ja, jag kollar av
mejlen/telefonen hela

tiden.

Ja, jag kollar av
mejlen/telefonen någon

gång per dag.

Ja, jag kollar av
mejlen/telefonen någon per

vecka.

Nej.



Upplever du att det är lugnande eller stressande att 

konstant vara nåbar?  
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(1) Det är mycket lugnande att ha
kontroll.

(2)

(3)

(4)

(5) Det är mycket stressande att behöva
ha kontroll på läget och behöva jobba.



Har du ditt företag i tankarna även när du är ledig, 

och inte jobbar?  
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Jag oroar mig för framtiden och hur jag ska
lösa problem (ekonomi, medarbetare,

kunder)

Jag funderar på hur företaget kan utvecklas
(innovationer, nya tjänster/produkter, nya

kompetenser)

Jag funderar på hur jag kan effektivisera
verksamheten.

Ja, jag funderar på nya sälj-
/affärsmöjligheter.

Ja, jag tänker på:

Nej, jag kopplar bort det helt.

Ja, jag tänker på: Allt eller fler 

som ovan, generationsskifte.  



Hur mycket tid lägger du ner på ditt företag en 

genomsnittlig vecka?    

Småföretagarna jobbar allt mer. 88% jobbar 

mer än 40 timmar per vecka. 
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Jobbar du mer nu under högkonjunkturen än 

tidigare?  
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Ja

Nej



Är du orolig för att ”gå in i väggen”?   
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70% 

Ja

Nej



Kommer du att anställa ungdomar som 

extrapersonal i sommar, det vill säga 

sommarjobbare?  
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Ja



Vad skulle få dig anställa/få dig anställa fler unga 

sommarjobbare?  

  

Om det fanns mer att göra, om ansvaret 

för sjuklönen togs bort, om det fanns 

lönebidrag under provanställningen. 

Inget, därför att: Sommarstängt, 

sommaren är lågsäsong, jobbar i skift, 

för mycket administrativt krångel, har 

inte råd, tidigare dåliga erfarenheter.  
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Inget, jag är enmansföretagare.

Inget, alla våra arbetsuppgifter kräver
utbildad/erfaren personal.

Inget, vi stänger för sommaren.

Inget, därför att:

Om arbetsgifterna var ännu lägre för
ungdomar.

Om vi hade tid att ta hand om dem och
instruera dem.

Om det gick att få tag i bra personer.

Om minilönerna var lägre.

Om det var:



Sammanfattning: sommarledighet 

• Nästan tre av tio småföretagare tar högst fem dagar sommarledigt. Tre fjärdedelar av 

alla önskar att de kunde vara lediga längre under sommaren. Att de inte kan vara lediga 

längre beror främst på att verksamheten kräver ständig tillgänglighet, men omkring var 

femte anger att beror på att anställda har företräde till semester och lika många anger 

att lönsamheten i företaget inte är tillräkligt god för att kunna vara ledig. 

• Drygt åtta av tio jobbar under sin ledighet och 95 procent  håller koll på verksamheten 

genom mejl och telefonpassning. Fler tycker att det är mer lugnande än stressande att 

vara konstant nåbar. 

• Nästan alla har företaget i tankarna under sommarledigheten. I första hand oroar man 

sig för framtiden och hur problemen med ekonomi, medarbetare och kunder ska lösas. I 

andra hand funderar småföretagarna på hur företaget ska kunna utvecklas.  

 



Sammanfattning – arbetstider & 

sommarjobbare 

• Allt fler småföretagare jobbar allt mer. Nästan nio av tio jobbar mer än 40 timmar i 

veckan. Hälften jobbar mer än 50 timmar i veckan. 

• Drygt var tredje småföretagare jobbar mer nu under högkonjunkturen än de gjorde 

under de tidigare krisåren. 

• En av tre  småföretagare är orolig för att ”gå in i väggen”. 

• Nästan var femte företagare kommer att anställa ungdomar som sommarjobbare. De 

två tredjedelar som med säkerhet inte kommer att göra det uppger att det främst beror 

på att arbetsuppgifterna kräver utbildad/erfaren personal. 

 

 


