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Småföretagen hittar inte sommarpersonal! 
Hälften av företagarna tar inte semester. 

Att starta och driva företag är för många en dröm och en ”livsstil”. Företaget och arbetet går för många före 
övrigt i livet. Endast fem procent av småföretagarna anser att de kan finna sommarpersonal och vara lediga. 
Drygt hälften arbetar lite varje dag på semestern enligt en undersökning av Företagarförbundet Fria 
Företagare. 

-Vi måste ”matcha” alla arbetslösa mycket bättre gentemot den stora grupp av småföretagare som idag 
arbetar under sommaren för att de inte kan finna sommarpersonal. Om vi börjar jobba med det nu så kan vi 
sysselsätta fler redan nästa sommar, säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.  

I Företagarförbundet Fria Företagares undersökning om medlemmarnas semestervanor framgår det att  
52 procent av småföretagarna arbetar lite nästan varje dag eller varje dag även under sin "semester"  
Endast 22 procent anser att de kan vara hellediga under sin sommarsemester. 57 procent säger att de har två 
veckor eller mindre semester under sommaren. Endast 15 procent anger att de tar fyra veckor ledigt. 

18 procent av de tillfrågade håller aldrig semester, varken på sommaren eller resten av året. Lite drygt hälften, 
56 procent, håller huvuddelen av semestern under sommaren. Var fjärde måste hålla den på andra tider på 
året då sommaren är högsäsong för deras verksamhet. 

Det främsta skälet till att man inte anser sig kunna hålla semester på sommaren är att det för tre av fyra 
småföretag inte funkar med tillfällig sommarpersonal i företaget. 23 procent tycker att det är svårt, eller att 
det inte går att hitta sommarpersonal. Endast fem procent anser att det är lätt att hitta sommarpersonal. 

Om undersökningen 
Undersökningen om Småföretagarnas semestervanor genomfördes via email till Företagarförbundet Fria 
Företagares medlemmar under slutet av augusti 2017.  
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Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och 
tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i 
samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.  


