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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på hur 
egenföretagare ser på sin möjlighet att ta ut semester och om man är tillgänglig för arbete under semestern. 

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE
Målgruppen för undersökningen är egenföretagare.

Intervjuerna har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel bland personer 
som är egenföretagare. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 3/6 – 10/6 2015. Totalt 
omfattar undersökningen 1076 intervjuer med en deltagarfrekvens om 59 procent.

KORT OM RAPPORTEN

I rapporten presenteras resultatet i diagramform. Signifikanta skillnader mot kön, ålder, bransch, bolagsform och 
region (där basen n>100) kommenteras i rapporten. Se tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper.

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%

Bakgrund & Genomförande
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Sammanfattning
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 En av fem (21%) egenföretagare har inte möjlighet att ta ut sammanhängande semester i sommar.

 Hälften (51%) av egenföretagarna hade velat ta ut längre semester än de kommer att ha möjlighet att ta ut i sommar.

 Den främsta orsaken till att egenföretagare valt att ta ut kortare semester i sommar än de önskat är för att de måste ge 
service till sina kunder (52%), följt av att man inte har råd att vara borta längre (34%) och att risken för att tappa 
kunder och affärer är för stor (33%).

 Fler än hälften (56%) av egenföretagarna är alltid öppna för nya uppdrag, även under semestern.

 Närmare två av fem (38%) egenföretagare har svårt att ta ut semester och upplever att dåliga trygghetssystem gör det 
svårt att avstå från att arbeta under sommaren (37%).

 En större andel kvinnliga egenföretagare upplever att de har svårt att ta ut semester.

 Fler än hälften (54%) av egenföretagarna upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern.

 En större andel manliga egenföretagare upplever att de är tillgängliga under semestern.

Sammanfattning
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 Närmare hälften (45%) av de egenföretagare som upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern skulle vilja 
slippa vara tillgängliga för arbete under semester.

 Närmare hälften (45%) av egenföretagarna är alltid tillgängliga för befintliga kunder eller uppdragsgivare, även under 
semestern.

 Omkring två av fem (42%) egenföretagare känner till Unionen Egenföretagare (känner till mycket väl, ganska väl eller 
känner till lite).

Sammanfattning
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Om deltagarna
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71%

29%

Män

Kvinnor

Om deltagarna

Kön

35%

27%

38%

- 50 år

51 - 60 år

61 + år

Ålder
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30%

14%

14%

9%

6%

27%

Företagstjänster

Bygg/ fastigheter

Handel

Tillverkning/ industri

Hushålls-/ personliga
tjänster

Annat*

Om deltagarna

Bransch

51%

42%

5%

1%

1%

Aktiebolag

Enskild firma

Handelsbolag/
Kommanditbolag

Annat

Vill ej uppge

Bolagsform

*Se bilaga för fullständig lista av öppna svar.

Exempel på annat svar:
- Jordbruk/lantbruk/djurhållning
- Utbildning
- Sjukvård/friskvård/omsorg
- Media
- Turism/hotell
- Konst
- Skog/skogsindustri
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Resultat
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5%

26%

22%

22%

12%

9%

3%

Ja, mindre än en vecka

Ja, 1-2 veckor

Ja, 3-4 veckor

Ja, mer än 4 veckor

Nej, kommer ta ut enstaka dagar

Nej, kommer inte att ta ut någon
semester

Vet ej

Signifikanta skillnader

Kan ej ta ut sammanhängande semester – Netto andel nej

Kvinnor (25%)

Enskild firma (27%)

Bransch: handel (31%)

Småland och öarna (38%)

Kan ta ut sammanhängande semester – Netto andel ja

Stockholm (84%)

Bransch: företagstjänster (84%)

Aktiebolag (81%)

Ja, mer än 4 veckor

61+ år (30%)

Stockholm (32%)

Bransch: företagstjänster (29%)

En av fem egenföretagare har inte möjlighet att ta ut sammanhängande 

semester i sommar

Har du som egenföretagare möjlighet att ta ut sammanhängande semester i sommar?

21 %
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51%

42%

7%

Ja

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja

-50 år (63%)

51-60 år (57%)

Bransch: handel (60%)

Nej

61+ år (56%)

Bransch: företagstjänster (48%)

Hälften av egenföretagarna hade velat ta ut längre semester än de 

kommer att ha möjlighet att ta ut i sommar

Om du fick önska, hade du velat ta ut längre semester än du kommer att ha möjlighet att ta ut i sommar?



12 Unionen

Egenföretagare om semester

BAS: Egenföretagare som tar ut kortare semester än de skulle vilja (n=550)

12

2015-06-24

52%

34%

33%

15%

12%

Jag måste ge service till mina kunder

Jag har inte råd att vara borta längre

Det är för stor risk att tappa kunder och
affärer

Jag har inte råd med vikarie

Annat*

Signifikanta skillnader

Måste ge service till mina kunder

61+ år (62%)

Bransch: företagstjänster (60%)

Aktiebolag (62%)

Har inte råd att vara borta längre

-50 år (39%)

Enskild firma (48%)

För stor risk att tappa kunder och affärer

Män (36%)

-50 år (42%)

Aktiebolag (38%)

Jag har inte råd med vikarie

Bransch: handel (24%)**

Enskild firma (20%)

Den främsta orsaken till att egenföretagare valt att ta ut kortare 

semester än de önskat är för att de måste ge service till sina kunder

Varför har du valt att ta ut kortare semester än du önskar? Flera svar möjliga. 

*Se bilaga för fullständig lista av öppna svar.
**OBS! Liten bas. Resultatet bör tolkas med viss försiktighet.

Exempel på annat svar:
- Produktionen ligger främst på sommaren
- Tar för lång tid att lära upp vikare
- Har inte tid/deadlines
- Anställda ska ha semester
- Svårt att hitta kvalificerade vikarier
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56%

27%

15%

2%

Ja, jag är alltid öppen för nya uppdrag

Ja, om det är tillräckligt attraktivt

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Ja, jag är alltid öppen för nya uppdrag

Män (59%)

Bransch: handel (64%)

Nej

Kvinnor (20%)

51-61 år (19%)

Enskild firma (19%)

Fler än hälften av egenföretagarna är alltid öppna för nya uppdrag, 

även under semestern

Brukar du vara tillgänglig för nya uppdrag under din semester?

BAS: Samtliga egenföretagare (n=1076)
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19%

21%

15%

13%

12%

18%

16%

14%

14%

12%

20%

21%

19%

18%

20%

17%

14%

14%

16%

19%

26%

22%

36%

38%

36%

1%

5%

3%

1%

2%

Jag har svårt att ta ut semester

Dåliga trygghetssystem för egenföretagare
medför att jag har svårt att avstå från att

arbeta under sommaren

Jag är tvungen att ta semester när mina
kunder har semester

Jag avstår från att ta ut semester pga
osäkerhet om framtida inkomster

Jag är ofta orolig under semestern pga
osäkerhet om framtida inkomster

5 - instämmer helt 4 3 2 1 - instämmer inte alls Vet ej

Närmare två av fem egenföretagare har svårt att ta ut semester och 

upplever att dåliga trygghetssystem gör det svårt att avstå från att arbeta 

under sommaren

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om möjligheten att ta semester som egenföretagare? 

Top
box

Bottom
box

38% 42%

37% 37%

29% 50%

27% 54%

23% 55%
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38%

37%

29%

27%

23%

Jag har svårt att ta ut semester

Dåliga trygghetssystem för
egenföretagare medför att jag har svårt

att avstå från att arbeta under sommaren

Jag är tvungen att ta semester när mina
kunder har semester

Jag avstår från att ta tu semester pga
osäkerhet om framtida inkomster

Jag är ofta orolig under semestern pga
osäkerhet om framtida inkomster

Signifikanta skillnader - topbox

Jag har svårt att ta ut semester

Kvinnor (43%)

-50 år (47%)

Bransch: handel (50%)

Enskild firma (42%)

Dåliga trygghetssystem

-50 år (42%)

Bransch: handel (45%)

Enskild firma (41%)

Tvungen att ta ut semester när kunder tar ut semester

Stockholm (40%)

Bransch: företagstjänster (36%)

Aktiebolag (33%)

Avstår semester pga osäkra inkomster 

-50 år (37%)

Enskild firma (30%)

Orolig pga osäkerhet om framtida inkomster

Kvinnor (30%)

-50 år (30%)

En större andel kvinnliga egenföretagare upplever att de har svårt att ta 

ut semester

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om 

möjligheten att ta semester som egenföretagare?

BAS: Samtliga egenföretagare (n=1076)

Andel instämmer (topbox 4-5)
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31%

21%

29%

20%

18%

9%

7%

23%

20%

11%

20%

21%

11%

12%

21%

18%

12%

22%

20%

29%

20%

14%

18%

12%

20%

11%

20%

21%

9%

21%

35%

16%

27%

25%

39%

1%

1%

1%

3%

3%

6%

1%

Jag upplever att jag är tillgänglig för arbete
under semestern

Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet
under semestern

Jag kan om jag vill ta ut minst 4 veckors
sammanhängande semester

Mina kunder förväntar sig att jag är
tillgänglig under semestern

Ny teknik underlättar för mig att ta
semester och ändå inte missa affärer

Jag tror att jag kommer att vara mer
tillgänglig i sommar än förra sommaren

Jag arbetar under semestern för att slippa
en hög arbetsbelastning efter semestern

5 - instämmer helt 4 3 2 1 - instämmer inte alls Vet ej

Fler än hälften av egenföretagarna upplever att de är tillgängliga för arbete 

under semestern

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbete under semestern? Top
box

Bottom
box

54% 24%

41% 40%

40% 46%

40% 35%

39% 38%

21% 44%

19% 59%
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54%

41%

40%

40%

39%

21%

19%

Jag upplever att jag är tillgänglig för arbete
under semestern

Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet
under semestern

Jag kan om jag vill ta ut minst 4 veckors
sammanhängande semester

Mina kunder förväntar sig att jag är tillgänglig
under semestern

Ny teknik underlättar för mig att ta semester
och ändå inte missa affärer

Jag tror att jag kommer att vara mer
tillgänglig i sommar än förra sommaren

Jag arbetar under semestern för att slippa en
hög arbetsbelastning efter semestern

Signifikanta skillnader - topbox

Jag upplever att jag är tillgänglig under semestern

Män (56%)

Bransch: handel (62%)

Jag har ofta svårt at koppla bort arbetet under semestern

-50 år (47%)

Bransch: handel (50%)

Jag kan om jag vill ta ut minst 4 veckors semester

61+ år (50%)

Stockholm (50%)

Bransch: företagstjänster (46%)

Aktiebolag (44%)

Mina kunder förväntar sig att jag är tillgänglig under semestern

Män (42%)

Bransch: handel (47%)

Ny teknik underlättar att ta semester 

61+ år (45%)

Stockholm (47%)

Bransch: företagstjänster (53%)

Aktiebolag (44%)

Arbetar under semestern för att slippa en hög arbetsbelastning efteråt

Män (20%)

Bransch: handel (25%)

En större andel manliga egenföretagare upplever att de är tillgängliga 

under semestern

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om 

tillgänglighet för arbete under semestern? 

BAS: Samtliga egenföretagare (n=1076)

Andel instämmer (topbox 4-5)
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28% 17% 18% 16% 20% 2%
Jag skulle vilja slippa vara tillgänglig under

semestern

5 - instämmer helt 4 3 2 1 - instämmer inte alls Vet ej

Närmare hälften av de egenföretagare som upplever att de är tillgängliga 

för arbete under semestern skulle vilja slippa vara tillgängliga

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbete under semestern? 

Top
box

Bottom
box

45% 36%

Signifikanta skillnader – top/bottombox

Instämmer
-50 år (57%)

Instämmer inte
61+ år (48%)
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45%

22%

24%

5%

2%

2%

Jag är alltid tillgänglig, även under
semestern

Jag är tillgänglig under korta perioder
varje dag under semestern

Jag är tillgänglig vid enstaka tillfällen
under semestern

Jag är inte tillgänglig under semestern

Annat*

Vet ej

Signifikanta skillnader

Jag är alltid tillgänglig, även under semestern

Män (48%)

Småland och öarna (53%)

Jag är tillgänglig under korta perioder varje dag 

under semestern

Bransch: företagstjänster (26%)

Jag är tillgänglig vid enstaka tillfällen under 

semestern

Kvinnor (29%)

Jag är inte tillgänglig under semestern

51-60 år (8%)

Enskild firma (8%)

Närmare hälften av egenföretagarna är alltid tillgängliga för befintliga 

kunder eller uppdragsgivare, även under semestern

Hur ser din tillgänglighet ut för befintliga kunder eller uppdragsgivare under din semester?

BAS: Samtliga egenföretagare (n=1076) *Se bilaga för lista av öppna svar. 
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4%

10%

28%

31%

27%

Känner till mycket väl

Känner till ganska väl

Känner till lite

Har hört talas om men känner inte till

Har aldrig hört talas om

Signifikanta skillnader

Netto – känner till 

-50år (46%)

Har aldrig hört talas om

61+ år (31%)

Omkring två av fem egenföretagare känner till Unionen Egenföretagare

Känner du till Unionen Egenföretagare?

BAS: Samtliga egenföretagare (n=1076)

Netto -
känner till: 
42 %

Netto -
känner 
till väl: 
14 %
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Frågor?

Välkommen att kontakta oss på Novus!

Freja Blomdahl

Tel: 0762 620 453

freja.blomdahl@novus.se

mailto:freja.blomdahl@novus.se

