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Förord
Hur framtidens arbetsmarknad ser ut vet vi inte. 
Men genom att följa dagens trender får vi en  
hint om de villkor och företeelser som kommer  
att prägla morgondagens arbetsliv. En sådan  
är förekomsten av egenanställningar.
 
Globaliseringens förändringskraft, tillsammans 
med nya affärsmodeller och ökande krav på 
flexibilitet har resulterat i en förskjutning från att 
vara anställd till frilansare, det som ibland kallas 
för gig-ekonomi. För allt fler består arbetslivet 
av att skapa eller anpassa sig till ”gig” för olika 
uppdragsgivare antingen som egenföretagare 
eller som egenanställd. Teknikutvecklingen och 
i synnerhet de digitala plattformar den skapat 
underlättar matchningen av kompetens och  
möjligheten att finna nästa gig.

Egenanställda kallas den grupp som utför  
arbete på uppdrag. De har själva inte något  
företag utan är i stället anställda av ett egen-
anställningsföretag som i sin tur ansvarar för 
fakturering mot kunden/uppdragsgivaren. 

Egenanställda synes befinna sig i något av ett 
ingen mansland där man varken är företagare eller 
anställd. Det är en arbetsrättslig gråzon utan vare 
sig arbetsgivare eller arbetstagare i form av en 
marknadsmässig anpassning till en starkt växande 
digitaliserad plattformsekonomi. Fler väljer att bli 
egenanställda för att få ökad flexibilitet och frihet, 
eller av nödvändighet eftersom kunden kräver att 
uppdraget faktureras. Oavsett vilket gör det att 
relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare 
förändras. 

Antalet egenanställda ökar. Det handlar om en  
fyrdubbling de senaste fyra åren, enligt bran-
schens egna företag. Vad händer i framtiden om 
antalet egenanställda växer ytterligare? Hänger 
regelverket och tryggheten med i utvecklingen? 

Futurion vill med denna rapport reda ut begrep-
pen och ge ytterligare kunskap om egenanställ-
ningar. 

Ann-Therése Enarsson
VD, Futurion
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Vad händer när 
antalet egen-
anställda växer?
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Inom EU är en vanlig 
term för samma 
fenomen ”umbrella 
employment”.

De flesta som jobbar på svensk  
arbetsmarknad är antingen anställ-
da eller företagare med F-skatt.  
Men på senare år har ett nytt sätt 
att arbeta blivit allt vanligare. De 
kallas för egenanställda och de utför 
arbete på uppdrag, men har själva 
ingen F-skattsedel. Istället är perso-
nerna anställda av egenanställnings-
företag som har arbetsgivaransvaret 
och som ansvarar för fakturering 
mot kunden. 

Det finns inte någon allmänt vedertagen defini-
tion av uttrycket egenanställd. Även beskrivning-
en ovan är därför omdiskuterad. Olika aktörer 
kan mena aningen olika saker med egenanställd. 
Uttrycket egenanställning är inte en juridisk an-
ställningsform, men säger något om hur arbetet 
är organiserat. Och eftersom de egenanställda 
inte har F-skatt är de inte heller uppdragstagare 
i traditionell mening. Egenanställda befinner sig 
med andra ord i en juridisk gråzon mellan arbets-
tagare och uppdragstagare. Någon ytterligare 
tredje kategori existerar inte. Avsaknaden av 
formell definition av egenanställda har lett till 
att olika aktörer, som arbetslöshetskassorna, har 
gjort olika och skiftande bedömningar.

Även själva uttrycket egenanställd är omstritt. 
Det är ett begrepp som har lanserats av egen-
anställningsbranschen och numera blivit eta-
blerat även hos Skatteverket, men dels går det 
att ifrågasätta om det överhuvudtaget handlar 
om en anställning, dels kan uttrycket kritiseras 
för att vara förskönande. Hittills har dock inte 
någon aktör försökt att konstruera någon 
alternativ benämning, men en möjlig kandidat 
vore faktureringsanställd eller kanske ännu hellre 
faktureringsanlitad. Inom EU är en vanlig term för 
samma fenomen ”umbrella employment”, men 
översatt till svenska ger den en alltför allmän 
beskrivning.

Ibland beskrivs egenanställningarna som en 
spegelbild av bemanningsbranschen, men medan 
arbetsgivare hyr arbetskraft av bemanningsföre-
tag innebär egenanställningarna att arbetstaga-
ren hyr en arbetsgivare. Även denna beskrivning 
är emellertid kontroversiell och förnekas av flera 
företrädare inom egenanställningsbranschen. 
Inom branschen beskrivs egenanställningen 
oftare som en anställning som karakteriseras av 
att arbetstagaren på egenanställningsföretagets 
vägnar förhandlar med uppdragsgivare om olika 
uppdrag.

Introduktion  
– ökningen av egenanställningar reser nya frågor
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I Sverige utgör de egenanställda fortfarande 
en liten del av den totala sysselsättningen, men 
antalet egenanställningar ökar snabbt, enligt 
branschens egna företrädare med 50 procent 
per år.1 Även utanför Sverige växer företeelsen 
med egenanställningar. Om inte politiska regle-
ringar minskar utrymmet för egenanställningar 
talar mycket för att formen kommer fortsätta att 
öka. Egenanställningar är därför intressanta som 
fenomen för att förstå den framtida arbetsmark-
naden.

För att fördjupa analysen om egenanställningar 
behövs grundläggande kunskaper om vilka som 
är arbetstagare, om arbetstagarens motiv till att 
bli egenanställd, hur egenanställningsföretagen 
fungerar, vilka yrkeskategorier som berörs etc. 
Den här studien syftar till att ge vissa ytterligare 
kunskaper och belysa dessa frågor.

Samtidigt reser egenanställningar mer djuplodan-
de frågor om den svenska arbetsmarknaden. Det 
handlar bland annat om framväxten av allt fl er 
arbeten där relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare förändras, om nya former för att or-
ganisera arbetslivet (gig-ekonomi), om gränsdrag-
ningen mellan arbetstagare och uppdragstagare 
och om möjligheten att få del av socialförsäkrings-
systemet (arbetslöshetsersättning, sjukförsäkring 
etc). I denna studie ställs frågor om dessa genom-
gripande konsekvenser – även om ambitionen inte 
är att komma med bestämda svar.

Om rapporten
Syftet med denna studie är dels att beskriva egenan-
ställningsbranschen, dels att ställa frågor kring vad det 
kommer att innebära om branschen fortsätter att växa. 
För att beskriva branschen har intervjuer med bransch-
företrädare och egenanställda genomförts. Andra empi-
riska källor har varit publicerade utredningar, rapporter 
och artiklar. Vidare har statistik från SCB och Skatteverket 
använts för att sätta in egenanställningar i ett större sam-
manhang, det vill säga där företeelsen jämförs med andra 
anlitandeformer i arbetslivet.

En utgångspunkt har varit att utgå från de konsekvenser 
som är synliga redan i dag och sedan utveckla dessa för 
att se hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. 

För att genomföra denna del 
av projektet har dessutom 
ytterligare intervjuer genom-
förts, framför allt med fackliga 
företrädare och företrädare 
för arbetslöshetskassor. Cen-
trala fackliga organisationer i 
sammanhanget har varit TCO, 
Unionen, Journalistförbundet 
och Teater förbundet.

att se hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. 

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Allmän visstid är den 
vanligaste formen 
av tidsbegränsad 
anställning.

Normen på den svenska arbetsmark-
naden är tillsvidareanställning. Om-
kring 75 procent av alla sysselsatta 
har en fast anställning. 

Tidsbegränsade anställningar
Andelen personer med olika former av tidsbe-
gränsade anställningar var 2015 cirka 15 procent, 
en andel som i stort sett har varit oförändrad 
under de senaste tio åren. Den stora ökningen 
av tidsbegränsade anställningar skedde efter 
1990-talskrisen. Även under perioder då syssel-
sättningen har ökat har andelen med tids- 
begränsade anställningar blivit kvar på en hög 
nivå. Jämfört med andra länder inom EU har 
Sverige en hög nivå av tidsbegränsade anställ-
ningar.2 Andelen tidsbegränsade anställningar är 
särskilt hög inom vissa branscher (vård, omsorg, 
städ samt hotell och restaurang). Andelen tids- 
 begränsat anställda är också större bland 
kvinnor än bland män, bland arbetare jämfört 
med tjänstemän, bland utrikesfödda jämfört med 

Bakgrund 
– olika anlitandeformer på den svenska 
arbetsmarknaden

inrikesfödda samt bland unga jämfört med äldre. 
I lagen om anställningsskydd (LAS) finns flera 
former av tidsbegränsade anställningar; vikariat, 
säsongsanställning, provanställning, tidsbegrän-
sad anställning för personer som fyllt 67 år samt 
allmän visstid. Allmän visstid utmärker sig genom 
att arbetsgivaren inte behöver motivera den tids-
begränsade anställningen. I dag är allmän visstid 
den vanligaste formen av tidsbegränsad anställ-
ning. Egenanställda är nästan alltid anställda  
under formen allmän visstid. LAS är semidis-
positiv, vilket betyder att parterna kan komma 
överens om ytterligare anställningsformer eller 
avvikelser från existerande former. 

Bemanningsanställda
Bemanningsanställning är en särskild form för att 
organisera arbete. Under de senaste 20 åren har 
andelen bemanningsanställda ökat kraftigt, men 
denna ökning har stannat av under senare år. 
Antalet bemanningsanställda arbetstagare har 
under de senaste fem åren uppgått till omkring 
70 000 personer. Det motsvarar ungefär 1,5 
procent av alla sysselsatta. Många är beman-
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Den grupp som 
ökar mest bland 
de sysselsatta är 
personer med F/FA-
skatt.

ningsanställda under en kortare period. Antalet 
personer som någon gång under det senaste 
året varit bemanningsanställda är omkring 
135 000. Bemanningsanställda är särskilt vanliga 
inom industrin.

Egenföretagare/uppdragstagare
Den grupp som ökar mest bland de sysselsatta 
är personer med F/FA-skatt, det vill säga egen-
företagare. Under perioden 2005 till 2015 ökade 
denna grupp från drygt 700 000 personer till 
drygt 900 000 personer, varav knappt 600 000 
hade F-skatt och drygt 300 000 FA-skatt. Skatte-
verkets statistik visar vidare att antalet personer 
som blivit debiterade preliminärskatt för närings-
verksamhet har ökat från 480 000 personer 2007 
till 535 000 personer 2013. Det finns följaktli-
gen ett glapp mellan antalet personer med F/
FA-skattsedel och personer som blir debiterade 
skatt på grund av näringsverksamhet. En trolig 
förklaring till detta är att många av F/FA-skattar-
na har intäkter men också kostnader vilket leder 
till att de inte får något överskott av näringsverk-
samheten. 

Kombinatörer
Uppdelningen i arbetstagare och F/FA-skattare 
överlappar också varandra på ett sätt som inte 
framgår av statistiken. Det handlar om den väx-
ande gruppen kombinatörer som både har en  
anställning och är anlitad i egenskap av F/FA- 

skattare. Det är osäkert exakt hur stor denna 
grupp är, men ökningen av personer med FA-
skatt är ett tecken på att gruppen växer. Kom-
binatörer är också särskilt vanliga inom vissa 
branscher, som media och kultur.

Egenanställningar i ljuset av en förändrad 
arbetsmarknad
Fokus i den här rapporten är egenanställning-
arna. Men ökningen av egenanställningarna 
måste ses både i ljuset av den ökande andelen 
F/FA-skattare och den växande bemannings-
branschen. En förklaring till ökningen är att fler 
företag och organisationer vill anlita uppdrags-
tagare i stället för att anställa. Denna inställning 
har bland annat dokumenterats av Tillväxtverket 
i en tidigare rapport.3 När företag oftare efterfrå-
gar uppdragstagare med F/FA-skatt är det troligt 
att det också kommer att ske en ökad efterfrågan 
på egenanställda, dvs personer utan F/FA-skatt, 
som kan åta sig uppdrag men som vill låta en 
mellanhand sköta faktureringen. Skälen till att 
bli egenanställd varierar. En anledning kan vara 
att regelverket kring att starta egen näringsverk-
samhet upplevs för krångligt. För dessa personer 
kan möjligheten till en egenanställning vara en 
strategi, då egenanställningsföretaget får rollen 
av mellanhand med F-skatt. Inte minst kan detta 
vara något som lockar kombinatörer som vill 
slippa administration.

F-skatt
Företagare som bedriver enskild näringsverksamhet (egenföretagare) är som regel godkända 
för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för 
att betala skatter och socialavgifter (egenavgifter) på ersättning för utfört arbete.

FA-skatt
Den som både bedriver enskild näringsverksamhet och har anställning ska vara godkänd för både 
F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då drar arbetsgivaren skatt och betalar arbetsgivaravgifter 
på lönen (A-skatt) samtidigt som egenföretagaren betalar skatt och egenavgifter för inkomster i 
näringsverksamheten. 

Bland FA-skattare finns en stor grupp som kombinerar den egna företagsverksamheten med 
olika former av anställningar. Denna grupp brukar kallas för kombinatörer. En stor del av de 
egenanställda skulle också kunna betraktas som kombinatörer, där egenanställningen kombi-
neras med annan form av anställning.
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Ökar i hela Europa
Både i Sverige och i andra OECD-länder ökar 
andelen sysselsatta som inte har en fast anställ-
ning, ibland beskrivs denna grupp som en del av 
dem med atypiska arbeten. Många av de atypis-
ka arbetena befinner sig i gränsområdet mellan 
anställning och anlitande av uppdragstagare. 
Inte sällan är det juridiskt oklart om det handlar 
om anställningar eller uppdrag. Denna beskriv-
ning passar in på de framväxande egenanställ-

ningarna. Egenanställningsföretagens bransch-
organisation driver uppfattningen att dessa 
anlitandeformer utgör en form av anställningar. 
Denna uppfattning är emellertid kontroversiell. 
Till exempel har en del arbetslöshetskassor svårt 
att avgöra om de egenanställda ska betraktas 
som arbetstagare eller uppdragstagare, vilket 
påverkar dessas möjlighet att få arbetslöshets-
ersättning.

Andel sysselsatta med tidsbegränsad anställning, 15-64 år, i EU-28 plus Schweiz, Turkiet, Island, 
Makedonien och Norge. Eurostat, 2015.2
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Källor för avsnittet
– ”Arbetskraftsundersökningarna” (AKU), 2016. www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/ 

– ”Utvecklingen av tidsbegränsat anställda”, SCB, AM 110 SM 1501, 2015.  
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/ AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf 

– Wingborg, Mats, ”Den tredelade arbetsmarknaden – Om olika anlitande- former och möjlig-
heten till socialt skydd, underlagsrapport till analysgruppen Arbetet i framtiden”, Regerings-
kansliet, 2016. www.regeringen.se/contentassets/f572c052a02a47bc9e931c- 9c0099565a/
mats-wingborg-den-tredelade-arbetsmarknaden-slutversion.pdf 

– Uppgifter från Skatteverket. (Mejlsvar från Fredrik Andersson, den 11/2, 2016.)

Både i Sverige och 
i andra OECD-
länder ökar andelen 
sysselsatta som 
inte har en fast 
anställning.
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Definitioner av egenanställd

Inom egenanställningsbranschen 
finns en rad likartade men inte helt 
identiska definitioner av uttrycket 
egenanställd. Även små förskjut-
ningar i definitionen kan leda till  
att antalet som betraktas som 
egenanställda förändras. Stundtals 
används också andra uttryck för 
samma eller likartade företeelse, som 
självanställda eller lättföretagare.

Kärnan i definitionen av en egenanställd har att 
göra med relationen mellan den anställde, egen-
anställningsföretaget och kunden, i likhet med 
bemanningsbranschen handlar det alltså om tre 
parter.

Branschens definitioner
Egenanställningsföretagens branschorganisation 
använder följande beskrivning av en egen-
anställning:

”En egenanställning innebär att man blir 
anställd i ett företag för egenanställda, ett 
egenanställningsföretag. Företaget fungerar 
som arbetsgivare, medan de egenanställda 
utvecklar sin egen karriär genom att ta 
olika uppdrag. Kunden får en faktura från 
egenanställningsföretaget som i sin tur  
betalar ut lön till den egenanställde.” 4

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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”Med egenanställd menas arbetstagare som har rätt att förhandla om uppdrag med uppdragsgivare 
(kund) för egenanställningsföretagets (arbetsgivaren Frilans Finans) räkning och som normalt anställs 
för uppdraget i de fall egenanställningsföretaget efter prövning (godkänna faktura) väljer sig att åta 
sig uppdraget. Egenanställningsföretaget (Frilans Finans) redovisar skatt och arbetsgivaravgifter. 
Vid årets slut får den egenanställde sin inkomst förtryckt i deklarationen samt en kontrolluppgift per 
e-post. Egenanställningsföretaget handhar all administration.” 5

”Du gör ett arbete som du får betalt för. Istället för att fakturera från ett eget företag, fakturerar Cool 
Company åt dig. Du är egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och sätter ditt pris 
på uppdragen. Under uppdraget är du anställd av Cool Company som hanterar dina skatter, avgif-
ter och moms samt betalar ut din lön – skattat och klart. /.../ Du är allmänt visstidsanställd och får 
lön som uppdragstagare. Du slipper all administration. Vi hanterar alla kontakter med Skatteverket. 
Vi sköter dina inbetalningar som skatter, avgifter och moms. Du är dessutom försäkrad. /.../ Egenan-
ställning kan betraktas som en tredje anställningsform och ligger mitt emellan eget företagande och 
anställning. Som egenanställd är du anställd hos Cool Company men sköter dina uppdrag precis som 
om du hade ett eget företag.” 6

”Det innebär att JBG fungerar som ett anställningsföretag för företagaren, som en outsourcad löne- och 
ekonomiavdelning. /.../ Detta gäller även för dig som har drivit företag och har dina företagskontakter 
kvar, för hos oss blir du anställd men av dig själv och du hittar uppdragen och vi fakturerar genom JBG. 
Du fokuserar helt enkelt på det Du är bra på och får lön efter din egen omsättning.” 7

”BolagsKraft gör det enkelt för dig att arbeta. Skapa ett gratis konto hos oss så du börja jobba och 
fakturera samma dag utan att ha ett eget företag. Vi sköter pappersarbetet och betalar skatter och 
avgifter, så att du kan fokusera på det du är bäst på. Starta din egenanställning idag! /.../ Du är 
försäkrad när du arbetar, och hanterar enkelt dina fakturor och löneutbetalningar via vår sajt. Det är 
den enda administration du behöver bekymra dig om – allt annat sköter vi, så att du kan koncentrera 
dig på det du är bäst på!” 8

”Som egenanställd fakturerar du själv via Firmifys enkla webbtjänst och vi betalar ut lön till dig när 
kunden betalar fakturan. Vi ser till att skatter och sociala avgifter betalas in och resten betalas ut till 
dig som lön. För denna administration tar Firmify en avgift på 5% på fakturabeloppet exklusive moms. 
Att starta kontot och komma igång med egenanställning är kostnadsfritt, du betalar endast när du 
själv får betalt!” 9

Frilans Finans

Cool Company

JBG Gruppen

BolagsKraft

Firmify

Egenanställningsföretagens beskrivningar
Här följer en översikt av de dominerande egenanställningsföretagens definitioner:
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Myndigheters beskrivningar
Tillväxtverket beskriver egenanställning 
på följande sätt:

”Egenanställning är en anställningsform där  
den egenanställde själv initierar kundkontakten 
till det arbetet som ska utföras. Egenanställ-
ningsföretaget tecknar avtal om arbetet med 
uppdragsgivaren. Den anställde rapporterar 
till egenanställningsföretaget som fakturerar 
kunden för arbetet. Egenanställningsföretaget 
behåller en del av intäkten för sin del av värde-
skapandet. Den egenanställde får lön från 
egenanställningsföretaget baserat på det arbete 
som gjorts hos kunderna. Skatt, sociala avgifter 
och sjuklön mm betalas av egenanställnings-
företaget.” 10

Även Skatteverket har en beskrivning:

”Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita 
uppdragstagare som har F-skatt. Det förekom-
mer att frilansare med A-skatt som utför tillfälliga 
uppdrag åt olika uppdragsgivare därför ansluter 
sig till ett egenanställningsföretag (kallas ibland 
för plattformsföretag, faktureringsföretag eller 
självanställningsföretag). Egenanställnings-
företaget har F-skatt och fakturerar uppdrags-
givarna mot viss provision, redovisar arbetsgivar-
avgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan 
ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta 
kallas för att man är egenanställd.” 11

Egenanställning som en form av anställning
Sammanfattningsvis finns flera skillnader i hur 
uttrycket egenanställningar förklaras. I Frilans 
Finans beskrivning betonas att den egen-
anställde har rätt att att förhandla med en kund 
på egenanställningsföretagets räkning. Detta 
tas inte upp av andra egenanställningsföretag 
eller av berörda myndigheter. En annan skilje-
linje handlar om i vilken mån beskrivningarna 
innehåller formuleringar om att egenanställ-
ningsföretagen har ansvar för inbetalningar 
av skatter, avgifter, moms och att egenanställ-
ningsföretaget ska betala försäkringar för den 
anställde. En orsak till de skilda formuleringarna 
kan vara att det finns olika syn på vilka åtagand-
en som egenanställningsföretaget ska stå för. 

I regel utgår beskrivningarna från att de egenan-
ställda bör betraktas som arbetstagare, men 
även på den punkten finns oklarheter. Cool 
Company beskriver exempelvis egenanställda 
som en ”tredje anställningsform /som/ ligger mitt 
emellan eget företagande och anställning”. Sam-
tidigt ingår Cool Company i Egenanställnings- 
företagarnas branschorganisation som har 
tydliga kriterier för vad som ska vara uppfyllt 
för att ett företag ska kunna bli medlem. Första 
punkten lyder just att ”egenanställning skall 
betraktas som en anställningsform”. Övriga 
kriterier handlar bland annat om att företaget 
ska förpliktiga sig att följa avtal, ha F-skattsedel, 
vara registrerat i moms- och arbetsgivarregistret, 
inte ha skulder hos Kronofogdemyndigheten, 
vara registrerat hos Bolagsverket, ha tillstrykt 
revisionsberättelse samt ta det fulla arbetsgivar- 
ansvaret för den egenanställde vilket innebär: 
arbetsgivaransvar enligt gällande lagstiftning, 
sjuk- och olycksfallsförsäkring för den egen-
anställde, livförsäkring och trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada för den egenanställde.12

Det finns olika syn på 
vilka åtaganden som 
egenanställnings-
företaget ska stå för.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Vägen för egenanställnings-
branschen öppnades på allvar 2008 
vid införandet av anställningsformen 
allmän visstid. Inom egenanställ-
ningsbranschen är i dag den rådan-
de uppfattningen att i princip alla 
egenanställda har anställningsfor-
men allmän visstid. 

Enligt Tillväxtverket dök de första formerna av 
egenanställningar upp i Sverige i början av 
1990-talet.13 Det är dock oklart vilken juridisk form 
dessa anställningar hade och det är oklart om de 
var egenanställningar i exakt samma betydelse 
som Egenanställningsföretagens branschorgani-
sation definierar dem i dag. 

Antalet egenanställda började öka påtagligt från 
omkring år 2010, det vill säga efter att allmän 
visstid hade införts som en ny anställningsform.14 

Framväxten av 
egenanställningar

Enligt egenanställningsbranschens företrädare 
berodde ökningen också på att egenanställ-
ningsföretagen vuxit och fått mer resurser för 
marknadsföring.15

En ökning till 18 500 egenanställda
Enligt Egenanställningsföretagens bransch-
organisation fanns det under 2015 omkring 
18 500 egenanställda. Den siffran anger antalet 
personer som någon gång under 2015 hade en 
egenanställning vid något av branschorganisa-
tionens medlemsföretag. Antalet egenanställda 
vid ett givet datum är lägre eftersom många 
bara är egenanställda under korta perioder. 
Dessutom är det många egenanställda som 
kombinerar egenanställningen med annan 
sysselsättning. Det handlar alltså inte om 18 500 
heltidsanställningar. Samtidigt finns egenanställ-
ningsföretag utanför branschorganisationen, 
vilket drar upp siffran något. 

Antalet egenanställda har ökat snabbt, men 
ökningen är sammanfattningsvis inte fullt så stor 

De första formerna 
av egenanställningar 
dök upp i Sverige i 
början av 1990-talet.
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som siffrorna vid en första anblick kan antyda. 
Hur många egenanställda som existerar beror 
också på hur uttrycket definieras. Små förskjut-
ningar i definitionen påverkar omedelbart hur 
stor gruppen blir.

Samma osäkerhet gäller angående hur många 
egenanställningsföretag som finns i Sverige. 
Egenanställningsföretagens branschorgani-
sation anger sju medlemmar på sin hemsida 
(Frilans Finans, Cool Company, JBG Gruppen, 
Mimo utveckling, Uppdragshuset, BolagsKraft 
och Firmify). Enligt företrädare för bransch-
organisationen finns ytterst få ytterligare egen-
anställningsföretag.16 Andra rapporter har pekat 
på ett betydligt större antal egenanställnings-
företag. Forskarna Johanna Palmberg och Lina 
Bjerke skriver exempelvis att det finns ”omkring 
35” egenanställningsföretag i Sverige.17 Återigen, 
hur stort antalet är beror på hur beräkningen 
har genomförts och hur egenanställningsföretag 
definieras.

När den svenska egenanställningsbranschen 
ska undersökas intar samtidigt företaget Frilans 
Finans en särställning. Frilans Finans står för om-
kring 75 procent av omsättningen i branschen och 
har omkring 75 procent av de egenanställda.18 

Internationell utblick
Även i andra europeiska länder har antalet 
egenanställda (eller likartade företeelser) ökat 
påtagligt. Trepartsorganisationen Eurofound 
tog 2015 fram en rapport som går igenom olika 
anställningsformer. En av dessa kallas umbrel-
la employment och är i princip samma sak som 
egenanställning. Enligt Eurofound innebär umbrella 
employment att kundföretag hyr egenföretagare 
och tar över ansvaret för fakturering, skattein-
betalningar mm. Eurofound pekar på att denna 
typ av anställningar vuxit i Frankrike, men också 
förekommer i bland annat Sverige och Österrike.19 
I Italien finns ett särskilt regelverk för parasubor-
dinati, en växande grupp med villkor som påmin-
ner om egenanställda.20

Många egen- 
anställda kombinerar 
egenanställningen 
med annan syssel-
sättning.
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I två aktuella undersökningar beskrivs 
egenanställningsbranschen. Dess-
utom redovisar företrädare för bran-
schen ytterligare uppgifter. Här följer 
en översikt av aktuell information.

Novus undersökning
Egenanställningsföretagens branschorganisa-
tion har anlitat undersökningsföretaget Novus för 
att göra en undersökning av egenanställnings-
branschen.

I Novus rapport21 redovisas statistik från sju 
egenanställningsföretag.22 År 2015 hade dessa 
företag, vilket redovisades i förra avsnittet, 
18 655 anställda, det är mer än en fyrdubbling 
sedan 2011. Den totala faktureringsvolymen var 

Undersökningar och intervjuer

2015 drygt 739 miljoner kronor, även det en kraf-
tig ökning sedan 2011 då volymen var 152 miljoner 
kronor. 

Den genomsnittliga faktureringen per anställd 
var knappt 40 000 kronor per år. Det tyder på att 
endast en liten del av de egenanställdas arbete 
sker i form av egenanställningen. 

I rapporten finns också uppgifter om det totala 
antalet arbetade timmar under 2015, men den 
siffran grundar sig på svar från endast tre 
företag, det går därför inte att räkna fram det 
genomsnittliga antalet arbetade timmar. Bilden 
är ändå att endast en liten del arbetar heltid som 
egenanställda. Av samma skäl är det inte heller 
möjligt att beräkna den genomsnittliga fakture-
ringen per anställd.

Antalet anställda inom egenanställlningsbranschen. Novus, 2016.23

Antal Förändring
Förändring  

(ackumulerat)

2015 18 630 42% 362%

2014 13 132 51% 225%

2013 8 689 51% 115%

2012 5 739 42% 42%

2011 4 036

Sju egenanställningsföretag har totalt under 2015  
redovisat 18 655 anställda.

Antalet egenanställda har mer än fyrdubblats sedan 2011.

Det totala antalet anställda under perioden 2011-2015  
har ökat i snitt med 47 procent per år.

Förändring av det totala antalet anställda. Baseras på fyra företag som 
har angivit antalet anställda för alla år

Endast en liten del 
arbetar heltid som 
egenanställda.
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Rapporten från Novus visar vidare att en över-
väldigande del av de egenanställda bor i något 
av Sveriges tre storstadsområden, bara i Stock-
holms län bor en tredjedel av alla egenanställda.

Undersökning bland egenanställda
Ytterligare en undersökning har genomförts av 
nationalekonomerna Nina Bjerke och Johanna 
Palmberg.24 Deras uppgifter, som presenteras i 
en rapport från Entreprenörskapsforum, baseras 
på en enkät som genomfördes under våren 2014 
och besvarades av 164 egenanställda. De redovi-
sade siffrorna ger en grov bild av hur branschen 
ser ut, men ska tolkas med försiktighet eftersom 
bortfallet var stort.25

• Av dem som svarade på enkäten hade 64 
procent varit egenanställda mellan ett och tre 
år. Nära 20 procent hade varit egenanställda i 
mer än sju år. Några enstaka ansåg sig ha varit 
egenanställda i mer än 40 år. 

• Nästan 40 procent av de egenanställda hade 
antingen en högskoleutbildning på minst tre år 
eller hade gått igenom forskarutbildning. De 
två andra stora grupperna av egenanställda 
hade antingen en eftergymnasial utbildning 
som var kortare än tre år eller enbart gymnasial 
utbildning. 4 procent hade en förgymnasial 
utbildning. 

• De egenanställda återfinns framför allt inom 
sektorerna kultur, media och design (27,8 %), 

annat (25,3 %), data/it (9,3 %), hantverk 
(6,8 %), försäljning och marknadsföring 
(6,2 %), bygg och anläggning (5,6 %) samt 
ekonomi och juridik (3,7 %). Ytterligare små 
grupper angav att de arbetade inom sekto-
rerna administration, hälso- och sjukvård, 
pedagogik, socialt arbete, säkerhet, teknik, 
frisk- och kroppsvård, industri och tillverkning, 
naturvetenskap samt transport.

• 60 procent av de egenanställda anger att 
de har en annan sysselsättning vid sidan av 
egenanställningen.

• Av dem med annan sysselsättning vid sidan 
av egenanställningen uppger 80 procent att 
de har en annan anställning, enbart 8 procent 
svarar att de kombinerar egenanställningen 
med att bedriva företag. 

• En majoritet av de svarande, 66 procent, anger 
att de planerar att fortsätta med egenanställ-
ningen under de närmaste fem åren.

• Det viktigaste skälet för att vara egenanställd 
var att slippa regler och administration (65 %), 
andra svarade att det kan vara svårt att få 
F-skattsedel (36 %), att egenanställnings-
företagen utformade kontrakt (5 %) samt att 
egenanställning är en bra form att använda 
som komplement till annan sysselsättning  
(ingen procentsats anges i rapporten). 

60%
av de egenanställda 
anger att de har en 
annan sysselsättning 
vid sidan av egen- 
anställningen.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Intervju med Egenanställningsföretagens 
branschorganisation
Stephen Schad, ordförande för Egenanställ-
ningsföretagens branschorganisation och Ebba 
Wässman, executive assistant26 beskriver bran-
schen så här: 

• Egenanställda arbetar sällan heltid. Många är 
kombinatörer och kombinerar egenanställning-
en med annat arbete, eller som pensionär.

• Många är egenanställda under en övergångs-
period, de övergår ofta till att bli egenföretaga-
re och ibland till att bli anställda. Egenanställ-
ning brukar beskrivas som en ”företagskuvös”. 

• Ungefär lika många är kvinnor som män. Inom 
Frilans Finans, det största egenanställnings-
företaget i Sverige, är 58 procent av de anställda 
män och 42 procent kvinnor.27

• De flesta är unga, den vanligaste åldern för 
egenanställda är mellan 25 och 35 år. Inom 
Frilans Finans är 49 procent av de anställda 
under 30 år.28

• Omkring 70 procent av de egenanställda 
utför arbete inom tjänstemannasektorn och 
30 procent inom LO-yrken. Vanliga branscher 
och yrken är media, film, teater, tv, film, annan 
kultur, hantverk, vård, hälsa, skönhet, bygg och 
städ. Till de nya trenderna hör att egenanställ-
ningar lockar fler inom vården.29

• De vanligaste motiven för att bli egenanställd 
är att slippa administration och samtidigt 
behålla personlig frihet, att kunna styra sin tid 
och kunna säga nej till jobb.

• I princip alla egenanställda har anställnings-
formen allmän visstid. För en person som haft 
en allmän visstidsanställning i minst två år 
under de senaste fem åren ska anställningen 
övergå i en tillsvidareanställning, enligt lag. I 
några enstaka fall har detta lett till att egen-
anställningsföretag tvingats att säga upp den 
egenanställde (det är dock sällsynt att anställ-
ningarna varar under så lång tid). 

• Det finns inga kollektivavtal inom branschen 
(åtminstone inte för egenanställda som tillhör 
branschorganisationens medlemsföretag). Det 
finns inte heller några fackklubbar, däremot 
förekommer det att enskilda egenanställda 
är fackligt anslutna. Enligt de intervjuade kan 
de anställda däremot påverka arbetsförhål-
landena på andra sätt, exempelvis genom att 
formulera digitala omdömen om egenanställ-
ningsföretagen. 

Det finns inga 
kollektivavtal inom 
branschen.

Intervjuer med egenanställda
Genom Egenanställningsföretagens bransch-
organisation har det varit möjligt att få kontakt-
uppgifter till ett antal egenanställda. Dessa har 
kompletterats med ytterligare några namn på 
egenanställda som är medlemmar i Unionen. 
Intervjuerna gör inte anspråk på att spegla de 
genomsnittliga eller vanligaste formerna för 
egenanställda, men de beskriver hur det kan 
fungera att vara egenanställd. Intervjuerna är 
anonymiserade, det är också ett löfte till de 
intervjuade att det inte ska framgå vilket egen-
anställningsföretag de arbetar för. 

David, 37 år
”Jag har en fast anställning som dataprogram-
merare på ett privat företag. Där arbetar jag 
heltid, men jag har ändå en del utrymme för 
extrajobb. Det handlar framför allt om att utfor-
ma hemsidor åt organisationer och myndigheter. 
Ett krav från dessa är ofta att jag ska fakturera 
som F-skattare, annars får de för mycket admi-
nistration. Men min verksamhet med att göra 
hemsidor är inte särskilt omfattande, jag har 
inte haft lust att starta eget företag och skaffa 
F-skattsedel. En bra lösning har därför blivit att 
bli egenanställd. Det fungerar smidigt och jag 
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behöver inte ägna mig åt byråkratiskt krångel. 
Så snart jag avslutat ett uppdrag tar jag kontakt 
med egenanställningsföretaget och ber dem att 
fakturera mitt jobb.”

Ylva, 32 år
”Jag har bestämt mig för att börja frilansa inom 
journalistiken, men jag är väldigt osäker på om 
jag kommer att lyckas. Om det visar sig bli för 
dåligt med jobb kommer jag nog att söka en van-
lig anställning. Går det däremot bra kommer jag 
starta en enskild firma och ansöka om F-skatt. 
Under en inledande period har jag bestämt mig 
för att jobba som egenanställd. Det är en bra 
lösning när man inte vet hur fortsättningen blir. 
Det är också väldigt smidigt. I realiteten är jag  
en oberoende uppdragstagare, men låter egen-
anställningsföretaget sköta faktureringen. En sak 
är dock säker, jag kommer bara att vara egen-
anställd under en övergångsperiod.”

Kent, 28 år
”Jag är personlig tränare och är verksam vid  
två olika gym. Vid det ena är jag anställd och 
vid det andra kör jag eget. Huvuddelen av mina 

inkomster kommer från anställningen, men om-
kring 40 procent kommer från där jag kör eget. 
I den delen där jag kör eget använder jag ett 
egenanställningsföretag. Framför allt för att det 
är väldigt smidigt. Ibland anmäler jag i förväg 
till egenanställningsföretaget att jag har ett 
nytt stort uppdrag. Om det är större uppdrag, 
exempelvis åt ett företag, brukar jag dela upp 
faktureringarna. Jag vet att jag formellt sett är 
anställd av egenanställningsföretaget, men själv 
betraktar jag den verksamheten som att jag kör 
eget. Nu har jag hållit på med den här formen 
i tre år. Hur det blir på längre sikt vet jag inte. 
Kanske blir jag egen företagare. Jag har inte 
bestämt mig.”

Sten, 26 år
”Jag har börjat producera film och reklam, men 
har också kvar ett jobb på en restaurang. Men 
ungefär 70 procent av mina inkomster kommer 
från uppdragen inom film och reklam. Inom  
reklambranschen vill dock alla uppdragsgivare 
att man ska arbeta just som uppdragstagare.  
Under det senaste året har jag låtit all fakturering 
gå via ett egenanställningsföretag. Det betyder 

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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att jag slipper en massa administration. Ännu är 
det osäkert om jag kommer att kunna leva på att 
göra film och reklam. Men om det går bra bra 
kommer jag att bli egen företagare och skaffa 
F-skattsedel. Systemet med egenanställningar är 
samtidigt otroligt bra under ett introduktionsske-
de, när man inte vet vad det blir för fortsättning.”

Gabriella, 24 år
”Ungefär tre gånger i månaden får jag tolkupp-
drag. Jag tolkar mellan svenska och tjeckiska. 
I övrigt pluggar jag och arbetar på museum. 
För mig fungerar det bra med att vara egen-
anställd. Det tolkuppdrag som jag utför har en så 
pass liten volym, därför vill jag inte heller starta 
företag. Det skulle innebära en massa adminis-
tration. I dag kan jag i stället fakturera genom 
egenanställningsföretaget. Efter att jag utfört ett 
uppdrag fyller jag i ett formulär hos egenanställ-
ningsföretaget som sedan sköter faktureringen 
och löneutbetalningen till mig. På längre sikt 
hoppas jag få mer tolkningsuppdrag. Då kommer 
jag nog att bilda ett eget företag.”

Karin, 70 år
”Jag har pension men arbetar extra som lektör 
åt ett bokförlag. Det är jättebra med egen-
anställningen. Det är busenkelt. Jag slipper allt 
krångel. När jag har gjort ett uppdrag färdigt åt 
förlaget fyller jag i ett formulär som jag mejlar till 
egenanställningsföretaget som sedan fakture-
rar bokförlaget. Nej, jag uppfattar mig inte som 
anställd av egenanställningsföretaget. Jag är en 
uppdragstagare, men egenanställningsföretaget 
sköter faktureringen.”

Thomas, 44 år
”Jag har utfört kortare uppdrag som snickare vid 
sidan av min ordinarie anställning. Då har jag 
använt mig av ett egenanställningsbolag, främst 
för att det är en obetydlig del av min verksamhet 
och för att jag inte planerar att expandera den. 
Det är också väldigt smidigt. När jag genomfört 
ett uppdrag ber jag det egenanställningsföretag 
som jag har anlitat att fakturera.”

Kommentar till intervjuerna
Intervjuerna illustrerar att egenanställda ofta kombinerar egenanställningen med annan 
sysselsättning. Flera av de intervjuade ser också egenanställningen som en övergångslösning 
där förhoppningen ofta är att i framtiden bli egen företagare. Intervjuerna belyser vidare att 
relationen med egenanställningsföretagen kan se olika ut. Framför allt finns stora variationer 
i vilket skede egenanställningsföretagen får kännedom om uppdragen som ska faktureras. 
Flera av de intervjuade berättar att de först kontaktar egenanställningsföretagen när 
uppdragen är avslutade och när faktureringen ska genomföras.30
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Arbetslöshets- 
kassorna utreder om 
de egenanställda 
är självständiga 
eller osjälvständiga 
uppdragstagare.

I gråzonen mellan arbetstagare 
och uppdragstagare

I dagens svenska lagstiftning finns 
inget mellanting mellan anställd  
och uppdragstagare. Lagstiftningen 
skiljer mellan dessa två kategorier.

I skattelagstiftningen går en tydlig skiljelinje 
mellan arbetstagare och uppdragstagare, bland 
annat skiljer sig reglerna för skatteinbetalning 
och moms. 

Inom socialförsäkringsrätten finns en skiljelinje 
mellan dem som har inkomst från en anställning 
och dem som har inkomst från annan förvärvs-
verksamhet. För dessa två grupper finns bland 
annat olika regelverk för hur den sjukpennings-
grundade inkomsten ska beräknas. 

Inom arbetslöshetsförsäkringen görs en skillnad 
mellan företagare och arbetstagare. En arbets-
tagare kan få arbetslöshetsersättning under pe-
rioder av arbetslöshet mellan olika anställningar, 
men en företagare kan inte få arbetslöshetsersätt-
ning under perioder av arbetslöshet mellan olika 
uppdrag (för att få ersättning måste företagaren 
lägga ner näringsverksamheten). För en arbetslös-
hetskassa är det därför viktigt att avgöra om en 
person som ansöker om ersättning är att betrakta 
som arbetstagare eller egenföretagare. 

Arbetsmiljölagen gäller när ”arbetstagare utför 
arbete för en arbetsgivares räkning” och inte för 
egenföretagare.31 Frågan är vad denna uppdel-
ning får för praktisk betydelse för arbetsmiljön. 
De egenanställningsföretag som anser att den 
egenanställde är en arbetstagare måste exem-
pelvis visa att de har ett arbetsmiljöansvar.  
Företrädare för egenanställningsföretaget 
Frilans Finans redovisar att företaget arrangerar 
olika möten och utbildningar för de anställda där 
arbetsvillkoren diskuteras. Företaget har också 
en ”svart lista” på farliga uppdrag som egen-
anställda inte får utföra för företagets räkning. 
Med på den listan finns bland annat arbete på 
oljeplattformar, däremot har företaget bland 
annat tillåtit egenanställda att arbeta som  
korrespondenter i Afghanistan.32

Rätten till arbetslöshetsersättning
För närvarande finns ingen på förhand given 
uppfattning bland arbetslöshetskassorna om 
egenanställda ska betraktas som arbetstagare 
eller uppdragstagare. För att avgöra enskilda 
fall utreder kassorna om de egenanställda är 
självständiga eller osjälvständiga uppdrags-
tagare. För att göra det använder de sig av 
frågor som handlar om vilken kontroll och vilket 
inflytande (när, var, hur) uppdragsgivaren/
arbetsgivaren har över arbetet och den som 
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utför arbetet. Akademikernas a-kassa har stor 
erfarenhet av detta och gör en samlad bedöm-
ning av personens arbetsförhållande, om de är 
självständiga eller osjälvständiga. Faktorer som 
kassan studerar närmare är om personen gör sin 
egen marknadsföring, om personen själv betalar 
skatt och sociala avgifter, om personen får betalt 
i form av ett sammantaget arvode eller betalt för 
den tid som arbetet tagit, om personen själv står 
för utrustning, eller om arbetet utförs i företagets 
lokaler eller inte.33 

Liknande erfarenheter har Unionens arbetslös-
hetskassa där chefsjurist Jeanette Mandl menar 
att ställningstagandena vid ärenden som gäller 
egenanställningar blir en form av ”vågskålsbe-
dömningar” där en rad olika förhållanden vägs 
samman. Enligt henne tar dessa ärenden mycket 
tid och varje enskilt fall måste bedömas speci-
fikt. Hon konstaterar också att det i dag finns 
flera olika domar i denna typ av ärenden och att 
domarna delvis pekar åt olika håll. 

I utredningen ”Uppdragstagare i arbetslöshets-
försäkringen – Kartläggning initierad av IAF”, 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 
2016:3 diskuteras den ökade svårigheten med att 
bedöma egenanställda. Som underlag för rappor-
ten har IAF genomfört en enkät med landets 28 
arbetslöshetskassor. IAF skriver i rapporten: ”Flera 
arbetslöshetskassor uppgav i enkäten att det är 
problematiskt att handlägga ersättningssökande 
som anlitar egenanställningsföretag.”   

Inte sällan är det små skillnader i omständig- 
heterna som kan komma att fälla avgörandet om 
en egenanställd ska betraktas som arbetstagare 
eller uppdragstagare. Ett antal av dessa fall har 
tagits upp i domstol vilket lett till prejudikat som 
fått stor betydelse för kassornas fortsatta be-
dömning. En av flera uppmärksammade domar 
avgjordes av Kammarrätten i Göteborg (Mål nr 
911-15, 2015-09-30). Unionens arbetslöshetskassa 
hade avslagit en egenanställds ersättningsansö-
kan. Kammarrätten upphävde arbetslöshetskas-
sans beslut och gav den egenanställde rätt till 
ersättning. I motiveringen gör Kammarrätten en 
samlad bedömning av om arbetstagaren bedri-
ver sitt arbete självständigt eller osjälvständigt. 
I motiveringen går Kammarrätten igenom en rad 
indikatorer, dessa har sedan kommit att få stor 
betydelse för fortsatta beslut hos arbetslöshets-
kassor. 

Wolfgang Ramstedt, kassaföreståndare vid 
Journalisternas arbetslöshetskassa bekräftar 
att kassan tagit lärdom av tidigare domar. För 
kunna genomföra bedömningar begär kassan 
fram handlingar som gäller relationen mellan den 
egenanställde och kunden. Det är emellertid inte 
alltid som den egenanställde vill lämna ut dessa 
handlingar och då blir resultatet för det mesta att 
kassan avslår ansökan om arbetslöshetsersätt-
ning.34 Värt att notera i sammanhanget är att det 
avgörande för arbetslöshetskassornas bedöm-
ning är relationen mellan den egenanställde och 
kunden och inte primärt relationen mellan den 
egenanställde och egenanställningsföretaget. 

Små skillnader i 
omständigheterna 
som kommer att 
fälla avgörandet 
om en egenanställd 
ska betraktas som 
arbetstagare eller 
uppdragstagare.
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om kunden inte är nöjd med utförandet. Det 
är också viktigt hur egenanställnings företaget 
uppfattar avtalet och om företaget över huvud 
taget får information om att ett uppdrag ska på-
börjas. Det är med andra ord avgörande i vilken 
ordning saker sker. Är det möjligt för en egen-
anställd att först förhandla fram ett avtal med en 
kund för att sedan när uppdraget är utfört låta 
egenanställningsföretaget fakturera? Åtminsto-
ne Skatteverket säger tydligt nej till ett sådant 
upplägg.36 Så här skriver Skatteverket på sin 
webbplats: ”Du kan alltså inte först personligen 
avtala om ett uppdrag och sedan i efterhand 
be företaget skicka en faktura till din uppdrags-
givare. Då kommer fakturan från fel avsändare, 
eftersom företaget inte ingått något avtal med 
din uppdragsgivare om att utföra arbete, och det 
är fortfarande din A-skatt som gäller.”37

Vem står för risken?
Vad händer om den egenanställde kommer  
överens med en kund om ett uppdrag, låter 
egenanställningsföretaget skriva under kon-
traktet, utför uppdraget, men kunden struntar 
i att betala? Om den egenanställde är anställd 
av egenanställningsföretaget borde egen-
anställningsföretaget betala lön oavsett till den 
egenanställde, även om egenanställningsföre-
taget inte får in pengar från kunden. Men sker 
detta i praktiken? Företrädare för Egenanställ-
ningsföretagens branschorganisation hävdar 
att det är ”självklart” att den egenanställde har 
rätt till lön även under dessa omständigheter.38 
Den informationen finns dock inte på någon av 
egenanställningsföretagens hemsidor.39 Vad som 
i praktiken händer i ett sådant läge är följaktligen 
oklart.

För närvarande är det flera olika aktörer som 
kan behöva bedöma om en egenanställd är att 
betrakta som arbetstagare eller uppdragstagare. 
Det handlar också exempelvis om arbetslöshets-
kassor, Försäkringskassan, Skatteverket etc. Det 
är inte säkert att dessa olika aktörer gör exakt 
samma bedömning, det är tvärtom möjligt att de 
juridiska bedömningarna varierar. Erfarenheten 
hittills är att flera arbetslöshetskassor inte be-
dömt egenanställda som arbetstagare (men det 
beror på de faktiska omständigheterna), medan 
Försäkringskassan ofta gjort den motsatta  
bedömningen.

Skiljelinjen mellan arbetstagare och uppdragsta-
gare avgörs sammanfattningsvis av hur själv-
ständig den arbetande personen är i förhållande 
till arbets-/uppdragsgivaren. 

Stor vikt läggs på vilka som är 
avtalsslutande parter
Egenanställningsföretagens branschorganisa-
tion hävdar att avtalet ska slutas mellan egen-
anställningsföretaget och kunden och inte mellan 
den egenanställde och kunden.35 På denna punkt 
finns ändå en oklarhet. Om kunden och den 
egenanställde gör upp och förhandlar om alla 
detaljer men avtalet sedan skrivs under av en fö-
reträdare för egenanställningsföretaget kan det 
ändå vara oklart vem som i realiteten är avtals-
slutande part. Inte minst är det avgörande hur 
kunden uppfattar det hela. Uppfattar kunden att 
överenskommelsen gjorts med den egen anställde 
(även om faktureringen sker genom ett egenan-
ställningsföretag) eller med egenanställningsfö-
retaget? Den frågan blir avgörande om det upp-
står en konflikt mellan avtalsparterna, exempelvis 

Flera aktörer kan 
behöva bedöma om 
en egenanställd är 
arbetstagare eller 
uppdragstagare.
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Ett återkommande förslag med an-
ledning av egenanställningar är att 
det behövs en tredje juridisk kategori 
mellan arbetstagare och uppdrags-
tagare. Även i den internationella de-
batten har frågan rests om behovet 
av att erkänna ett mellanting mellan 
anställning och egenföretagare.

Redan 1999 var Bo Persson, docent vid Handels-
högskolan i Stockholm, inne på den tanken.40 
Förslaget om en tredje kategori har därefter 
återkommit många gånger. I riksdagen har Hans 
Rothenberg (M) föreslagit att det behövs särskil-
da regler för egenanställda, även om han inte 
använder ordet tredje kategori.41

Seth Harris, tidigare chef på arbetsmarknads-
departementet i USA, och den amerikanska 
ekonomen Alan Krueger, presenterade 2015 en 
rapport på detta tema.42

Behövs en tredje kategori?
Tanken om att upprätta en tredje kategori har 
emellertid inte vunnit något brett stöd i Sverige 
och även internationellt har kritiken mot förslaget 
varit hård. I Sverige har arbetsmarknadsminister 
Ylva Johansson avvisat idén. Ett av flera problem 
som har nämnts i debatten är att en tredje kate-
gori skulle innebära att gränsdragningsproblemen 
snarare skulle öka än minska.43

Men inte heller på internationell nivå har försla-
get väckt någon entusiasm. Harris och Keugers 
förslag har sålunda kritiserats av internationella 
arbetsorganisationen (ILO) med argumentet att 
en ytterligare kategori av anställningar skulle 
leda till ytterligare komplikationer genom att ”öka 
incitamenten för arbetsgivare att felklassificera 
anställda för att undgå vissa krav och skyldig-
heter som ligger i en arbetsgivares åtagande”.44

När egenanställningsbranschen började växa 
fram i Sverige fanns många branschföreträdare 
som förordade en ny lagstiftning som förde in en 
tredje kategori. Dessa röster finns fortfarande 
kvar, men är inte längre lika dominerande. Huvud-
spåret inom egenanställningsbranschen i dag är 
att de egenanställda ska betraktas som anställda.

Tanken om att 
upprätta en tredje 
kategori har emeller-
tid inte vunnit något 
brett stöd i Sverige.

2 0   Egenanställningar – den svenska partsmodellens ingenmansland



Antalet egenanställningar har ökat 
snabbt. Det mesta talar för att vi 
kan förvänta oss en fortsatt ökning. 
Egenanställningarna finns främst 
inom den expanderande tjänste-
sektorn där det blivit vanligare  
med uppdrag som ställer krav på 
fakturering. Vad kommer det då 
att få för konsekvenser om antalet 
egenanställda fortsätter att växa?

Som framgått av denna rapport befinner sig 
egenanställningar ofta i gråzonen mellan arbets-
tagare och uppdragstagare.45 Ju större gruppen 
blir desto viktigare kommer det bli att definiera 
var den hör hemma. Detta kommer att ha stor 
betydelse för beskattning, rätt till sjukförsäk-
ring och arbetslöshetsersättning osv. Med fler 
egenanställningar kommer exempelvis arbetslös-
hetskassorna att få ägna mer utredningstid åt 
svåra gränsdragningar, åtminstone så länge inte 
regler eller praxis blir tydligare. Om praxis blir 
mer tillåtande mot egenanställningar kommer det 
ytterligare att driva på utvecklingen mot ännu 
fler egenanställningar, vilket i sin tur kommer att 
leda till ännu fler gränsdragningsfall.

Egenanställningsbranschens strategi
Strategin hos Egenanställningsföretagens 
branschorganisation är att verka för att de 
egenanställda blir betraktade som arbetstaga-
re. Organisationen har också antagit riktlinjer 
som tar steg i den riktningen, som att egen-
anställningsföretaget ska ta ”arbetsgivaransvar 
enligt rådande lagstiftning”. Frågan är dock om 
denna anpassning kommer att vara tillräcklig. 
Hittills har bland annat flera arbetslöshetskassor 
avslagit ansökningar om ersättning från flera 

Hur påverkas den framtida 
arbetsmarknaden om fler blir  
egen anställda?

egenanställda. Egenanställningsbranschen kan 
inte heller själv bestämma om en egenanställd 
ska betraktas som en arbetstagare, det är inte 
heller en sak som arbetsmarknadens parter kan 
göra upp om. Arbetstagarbegreppet i LAS är 
tvingande, det går inte att avtala bort. Det är 
också oklart huruvida medlemsföretagen kommer 
att följa branschorganisationens rekommenda-
tioner.46

Om egenanställningsbranschen växer kan vi 
komma att vänta oss ännu fler domar som blir 
prejudikat för hur egenanställda ska betraktas. Vi 
kan också förvänta oss att åtminstone en del av 
egenanställningsföretagen kommer att anpassa 
sina regelverk och strategier efter dessa domar. 
Utifrån erfarenheten av hur egenanställnings-
företagen agerar i dag är det samtidigt troligt 
att en del kommer att välja en motsatt strategi 
och i stället prioritera att minska de ekonomiska 
åtaganden och därigenom konkurrera med en 
låg avgift. Ett antal sådana egenanställnings-
företag existerar redan. I marknadsföringen bru-
kar de hävda att de erbjuder faktureringstjänster 
för ”lättföretag”.47

Förslag på auktorisation som socialt  
ansvarstagande
Egenanställningsföretagens branschorganisa-
tion planerar att ta fram ett system för auktori-
sation för egenanställningsföretag under 2017. 
Även auktoriserade företag som efter revision 
inte visar sig följa den standard som kommer att 
vara fastslagen ska kunna bli av med auktorisa-
tionen.48

Ett problem för egenanställningsföretag som 
vill bli mer socialt ansvarstagande är att det 
långt ifrån är säkert att deras egenanställda 
blir betraktade som arbetstagare av exempelvis 
arbetslöshetskassorna, därigenom skulle de få en 
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sämre konkurrenssituation än egenanställnings-
företag med lägre sociala ambitioner och som 
enbart konkurrerar med låg avgift. 

Fler som ställer krav
Även aktörer utanför branschen kan komma att 
ställa ökade krav på egenanställningsföretagen. 
En sådan är Konstnärliga och litterära yrkesut-
övares samarbetsnämnd (Klys). Klys genomför 
för närvarande en studie av egenanställnings-
företagen för att mer i detalj undersöka vad de 
tar ut för avgifter och vad de egenanställda 
erbjuds för service, försäkringar och förmåner. 
Syftet är att ta fram rekommendationer till konst-
närliga utövare om vad de ska tänka på om de 
funderar på att bli egenanställda.49 Även denna 
typ av krav kan komma att skapa en ökad kon-
kurrens mellan egenanställningsföretagen där en 
del väljer att efterleva kraven från organisationer 
som Klys medan andra prioriterar låga avgifter.

Fler utländska aktörer
Ett annat fenomen som troligen kommer att bli 
vanligare är att egenanställningsföretag med 
säte i EU-länder utanför Sverige verkar på den 
svenska arenan. I dag finns ett finskt egen-
anställningsföretag som har en del verksamhet i 
Sverige, men hittills har fenomenet varit ovanligt. 
En ”EU-isering” av egenanställningsbranschen 
skulle innebära många nya frågor. Skulle förete-
elsen betraktas som en form av utstationering?50 
Eller vad? Och hur skulle beskattningen se ut? 
En slutsats är att det finns behov av gemensam 
EU-reglering kring hur dessa frågor ska lösas.

Egenanställningar som en del av  
bemanningsbranschen?
En möjlighet är att betrakta egenanställningar 
(eller delar av branschen) som en form av be-
manningsanställda, det vill säga att ett företag 
hyr ut arbetskraft till ett annat. Ur den synvinkeln 
skulle en växande grupp av egenanställning-
ar kunna leda till en social dumpning av den 
nuvarande bemanningsbranschen. En skillnad 
är nämligen att bemanningsbranschen ofta 
anser sig ha ett anställningsansvar även mellan 
perioder av uppdrag, medan egenanställningar 
mer är att likna vid det som inom offentlig sektor 
kallas för tim- eller sms-anställningar. 

Företrädare för bemanningsbranschen ser med 
oro på framväxten av fler egenanställda och 
menar att det kan leda till en social dumpning av 
bemanningsbranschen. Pär Grip, chefsjurist vid 
Adecco, menar att egenanställningsmodellen är 
att ”likna vid en skenavtalsmodell” som innebär 
försvagade rättigheter för arbetstagaren och att 
modellen möjliggör ett kringgående av reglerna 
för godkännande av F-skatt, så att även en per-
son med näringsförbud skulle kunna fortsätta att 
bedriva sin verksamhet i form av egenanställd.51 

Pär Grip har fått svar på sin kritik både från 
Jan Bergstrand, vd vid egenanställningsföre-
taget Cool Company, och av Stephen Schad, 
ordförande i Egenanställningsföretagens 
branschorganisation. Jan Bergstrand betonar 
att egenanställningsföretagen tar hand om det 

Egenanställnings- 
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som många frilansare upplever som stora hinder 
och problem, nämligen administration och pap-
persarbete, medan Stephen Schad betonar att 
egenanställningsbranschen försöker att skapa 
mer ordning och reda. I en slutreplik i debatten 
svarar Pär Grip att den egenanställde själv får  
ta affärsrisken om det inte finns något arbete.52

Facklig organisering men utan kollektivavtal
När bemanningsbranschen började växa fram 
i Sverige under 1990-talet var fackföreningsrö-
relsen tveksam till företeelsen. Under 2000-talet 
bytte de fackliga organisationerna strategi. I 
stället för att vara avvisande blev linjen att sluta 
kollektivavtal med bemanningsföretagen och att 
försöka organisera de bemanningsanställda. En 
framgång för de fackliga organisationerna är att 
bemanningsföretag i dag ofta, men inte alltid, 
betalar lön för arbetstagaren även under mellan-
perioder då bemanningsföretaget inte kan hyra 
ut arbetstagaren till en kund53, på denna punkt 
finns en skillnad mot egenanställningsföretagen.

Lagarna som reglerar bemanningsbranschen 
har också förändrats. I lagen om uthyrning av 
arbetstagare (2012:854) finns en central formule-
ring i 6 §. ”Ett bemanningsföretag ska, under den 
tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget  
varar, tillförsäkra arbetstagaren minst de grund-
läggande arbets- och anställningsvillkor som 
skulle ha gällt om han eller hon hade anställts 
direkt av kundföretaget för att utföra samma 
arbete.” Detta har också varit en grundval för de 
fackliga organisationerna och för de kollektiv-
avtal som har slutits med bemanningsföretagen. 

För de fackliga organisationerna är denna regel 
om likabehandling dubbelt viktig, dels för att 
förhindra exploatering av bemanningsanställda, 
dels för att förhindra att bemanningsanställda 
dumpar villkoren för icke-bemanningsanställda. 
I kollektivavtal som har slutits eller godkänts av 
en central arbetstagarorganisation är det möjligt 
att göra avvikelser från 6§, principerna kan alltså 
luckras upp, men endast om det godkänns av de 
fackliga organisationerna.54

Ur ett fackligt perspektiv skulle kollektivavtalen 
med egenanställningsföretagen riskera att bli 
sämre än de kollektivavtal som finns i dag med 
bemanningsföretagen. Särskilt problematiskt blir 
detta om egenanställningsföretagen uppfattas 
som en form av bemanningsföretag, en uppfatt-
ning som bland annat förs fram av företrädare 
för Unionen.55 Detta talar för att det under den 
närmsta tiden kommer att vara ovanligt med  
kollektivavtal slutna mellan egenanställningsföre-
tag och fackliga organisationer – för närvarande 
finns inga tecken på att egenanställningsföre-
tagen kommer att vara beredda att leva upp till 
likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av 
arbetskraft eller betala lön till egenanställda under 
mellanperioder då de inte har några uppdrag.

Egenanställningsbranschens företrädare hävdar 
som svar på detta att de representerar något  
annat än bemanningsbranschen, framför allt 
därför att den egenanställde själv styr vilka upp-
drag hen ska utföra och aldrig kan tvingas av 
arbetsgivaren att genomföra ett arbete. 

Egenanställnings-
branschens före-
trädare hävdar som 
svar på detta att de 
representerar något 
annat än beman-
ningsbranschen.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

  Egenanställningar – den svenska partsmodellens ingenmansland  23 



Nya sätt att organisera egenanställda
Även om det ser ut att bli svårt för fackliga 
organisationer att sluta kollektivavtal med 
egenanställningsföretagen talar det mesta för 
att flera fackförbund kommer att anstränga sig 
för att organisera egenanställda. Redan i dag 
görs tydliga sådana ansträngningar av Unionen, 
Journalistförbundet och Teaterförbundet. Med 
flera egenanställda är det därför också troligt att 
fler kommer att bli fackliga medlemmar. I första 
hand är det troligt att de fackliga organisationer-
na kommer att lyckas organisera egenanställda 
som också har andra anställningar/uppdrag som 
ligger inom ett fackförbunds organisationsom-
råde. Däremot kommer förmodligen den fackliga 
organisationsgraden att förbli extremt låg i de 
fall den egenanställde bedriver verksamhet som 
skiljer sig från personens övriga sysselsättning. 
En förskjutning till en ökad andel egenanställda 
på de fast anställdas bekostnad skulle därför på-
verka den fackliga organisationsgraden i negativ 
riktning. 

Ökningen av egenanställningar bör i detta sam-
manhang ses som en del av ett större fenomen 
med flera anlitandeformer – tidsbegränsade 
anställningar, F/FA-skattare, bemanningsanställ-
da, delningsekonomi – som sammantaget kan 
få påtagligt negativa effekter på den fackliga 
organ isationsgraden. Ur fackligt perspektiv är 
det också problematiskt att aktivt försöka orga-
nisera grupper på arbetsmarknaden men inte ha 
för avsikt att sluta kollektivavtal för dessa grup-

per. En sådan strategi strider mot den fackliga 
grundtanken där kollektivavtalen är det viktigas-
te verktyget för att reglera villkoren.

Teaterförbundet ser i dag med oro på att 
egenanställningarna ökar. Allt fler arbetsgivare/
uppdragsgivare inom kulturbranschen ställer 
krav på att utfört arbete ska faktureras, vilket har 
ökat antalet egenanställda (men också antalet  
F/FA-skattare). Enligt Shoshana Kushner, adminis-
trativ chef vid Teaterförbundet, innebär detta att 
den enskilda får ett dubbelt svagt socialt skydd 
genom att hen både hamnar utanför delar av 
socialförsäkringarna och inte omfattas av det 
försäkringsskydd som gäller arbetsmiljön.65  
Teaterförbundets Servicebolag erbjuder sam-
tidigt möjligheten för medlemmar att sköta 
faktureringen.66 I likhet med egenanställnings-
företagen blir medlemmarna formellt sett allmänt 
visstidsanställda av bolaget medan uppdraget 
pågår. Shoshana Kushner betonar dock att den-
na konstruktion bara används vid enstaka upp-
drag där uppdragsgivaren kräver fakturering. 
Vid fortsatta uppdrag rekommenderar förbundet 
medlemmen att starta eget företag. Shoshana 
Kushner medger att denna lösning är komplice-
rad, men att verkligheten har tvingat fram den. 
Samtidigt understryker hon att servicebolaget 
aldrig tillåter en konstruktion som ger sämre 
villkor än rådande kollektivavtal och att service-
bolaget garanterat sätter av medel för pension 
och försäkringar för de som fakturerar uppdrag 
genom bolaget.67 
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Även Journalistförbundet har medlemmar som är 
egenanställda, men ordföranden Jonas Nordling 
menar att antalet är förhållandevis litet och att 
förbundet därför inte vill ha någon form av ”fak-
tureringsservice” liknande den som Teaterför-
bundet ger. Han betonar att de flesta i stället blir 
F/FA-skattare vilket bland annat betyder att de 
får större möjlighet att göra avdrag för verksam-
heten. Han menar vidare att en drivkraft bakom 
egenanställningarna är att ”runda nuvarande re-
gelverk” och att det inte är något som Journalist-
förbundet vill legitimera.68 Journalistförbundets 
jurist Katarina Dahlskog ger en liknande bild, hon 
har hittills inte varit engagerad i något fall som 
gällt egenanställningar.69

Risk för ökad utsatthet
En motsatt negativ bild är att en ökning av 
egenanställningar skulle öppna för en ökad  
utsatthet. En växande sektor av egenanställning-
ar skulle kunna innebära att arbetsuppgifter  
som i dag utförs i annan organisatorisk form 
i stället kommer att utföras av egenanställda.   
Om egenanställningar skulle öka på bekostnad 
av tillsvidareanställningar, inklusive anställda 
i bemanningsbranschen, skulle det innebära 
en ökad osäkerhet för individen. Osäkerheten 
skulle vara dubbel, dels när det gäller hur många 
inkomstgivande uppdrag som skulle erbjudas 
framöver, dels möjligheten att kvalificera till 
socialförsäkringssystemet. Ur detta perspektiv 
skulle egenanställningarna kunna liknas med att 
arbetskraften köps och säljs i lösvikt.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, 
fruktar att effekterna av en växande grupp av 
egenanställda skulle skapa en generell dump-
ning av villkoren i arbetslivet. Han skriver att 
egenanställningar i värsta fall kan användas 
för att kringgå arbetsrätten eftersom avtalet 
mellan egenanställningsföretaget och kunden 
är kommersiellt och inget kollektivavtal finns. 
Samuel Engblom befarar att ”mindre seriösa 
bemanningsföretag skulle kunna använda egen-
anställningsformen för att slippa betala garanti-
lön under de perioder då en anställd inte har 
något uppdrag /.../ konstruktionen skapar även 
oklarheter t ex vad gäller ansvaret för arbets-
miljön och eller om arbetstagaren blir sjuk”.61

En särpräglad egenskap i egenanställnings-
branschen är att arbetsgivaren inte kan påverka 
den anställdes lön. Den egenanställde gör själv 
upp om ersättningen med kunden, sedan sker 
faktureringen via egenanställningsföretaget. 
Egenanställningsföretaget Frilans Finans har 
visserligen antagit en princip som går ut på att 
tacka nej till uppdrag där betalningen understi-
ger 70 kronor i timmen. 

Stephen Schad, vd vid Egenanställningsföreta-
gens branschorganisation och vd för Frilans Fi-
nans säger att företaget omedelbart protesterar 
om egenanställda vill fakturera under minimini-
vån, men ibland kan frågan lösas genom att kun-
den godtar en ”tilläggsfakturering”. Inom en del 
av branschens områden finns standardiserade 
avtal, som till exempel för filmproducenter. I an-
dra fall måste den egenanställde uppskatta hur 
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lång tid det kommer ta att genomföra ett arbete. 
I dessa fall ska det beräknade timpenningen vara 
minst 70 kronor. Frilans Finans har en timredovis-
ning för varje arbete som de fakturerar. I några 
enstaka fall har Frilans Finans fört diskussioner 
om det är rimligt att acceptera timersättningar 
under 70 kronor, det har bland annat handlat om 
volontärarbete.62

Detta skulle möjligen kunna vara ett första 
embryo till en allmän miniminivå. Denna låga 
miniminivå befäster samtidigt de redan stora 
skillnader i arvoden som finns i branschen och 
kan öppna vägen för en ny form av låglönesek-
tor. Eftersom möjligheten att skapa kollektivavtal 
är små finns sammanfattningsvis en risk för både 
stor lönespridning och många låginkomsttagare 
bland de egenanställda. Det går inte heller att 
få uppgifter om hur den genomsnittliga timarvo-
deringen är för de egenanställda. Enligt Stephen 
Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens 
branschorganisation, är dessa siffror en före-
tagshemlighet, men han medger att de råder 
stora variationer när det gäller de genomsnittliga 
arvodesnivåerna.63 I och med att arvodesnivåer-
na inte redovisas kan lönerna inom egenanställ-
ningsbranschen förskjutas i olika riktning utan 
att det kommer till allmänhetens kännedom. 

Framtida lönescenario
Ett möjligt framtidsscenario är att arvodena inom 
delar av egenanställningsbranschen pressas ner 
ytterligare, bland annat därför att fler kunder 
kan komma att uppfatta branschen som en 
låglönesektor. Inom bemanningsbranschen har 
vi redan sett en likartad utveckling. När den 
växte fram i Sverige dominerade jobben inom 
tjänstemannasektorn, nu finns de flesta be-
manningsjobben inom LO-sektorn. Om andelen 
LO-jobb även kommer att öka inom egenanställ-
ningsbranschen är det troligt att lönerna trycks 
ner, men även tjänstemannajobb inom egen-

anställningsbranschen skulle kunna utsättas för 
lönepress. Jämfört med andra arbetstagare har 
den egenanställde dessutom en svag förhand-
lingsposition relativt arbetsgivaren. En ökning av 
antalet egenanställda skulle kunna innebära en 
förskjutning där arbetstagarens position under-
mineras.

Arbetsgivaren i egenanställningsbranschen har 
också ytterst små möjligheter att påverka hur 
arbetet utförs och är organiserat. Grundtanken 
är att den egenanställde ska styra detta själv. 
Detta påminner om andra förändringar vi ser 
på arbetsmarknaden. Inom sektorer som tek-
nik, vård, media, transporter och kultur har det 
blivit allt vanligare att huvudmannen kräver att 
samarbetspartnern ska bedriva verksamheten i 
egen regi och själv betala sociala avgifter. Ibland 
sker detta även i de fall där uppdragstagaren är 
helt beroende av en enda uppdragsgivare och 
utför arbetsuppgifter som är likartade med dem 
som utförs av anställd personal. Detta fenomen 
brukar ibland kallas för ”falska egenföre- 
tagare”.64 

Som framgår av denna rapport finns möjligheten 
för den som vill slippa administration att i stället 
bli egenanställd, men åtminstone ur Skattever-
kets perspektiv är en egenanställd som förhand-
lar fram avtal med kunden innan egenanställ-
ningsföretaget blir involverat att betrakta som en 
företagare. Ytterligare en möjlighet är att vissa 
egenanställda i juridiskt hänseende snarast är 
att betrakta som arbetstagare vid kundföretaget 
och inte vid egenanställningsföretaget. En möjlig 
benämning på dessa fenomen vore att kalla dem 
för framväxten av falska arbetstagare. Para-
doxalt nog skulle både falska egenföretagare och 
falska arbetstagare kunna beskrivas som uttryck 
för fenomenet att arbetsgivare vill komma undan 
ansvaret för fortlöpande anställning, arbetsmiljö 
och socialförsäkringar. 

Olika aktörer och 
debattörer bedömer 
egenanställnings-
branschen på olika 
sätt.
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http://teaterforbundet.se/wp-content/uploads/2016/09/ 
Om-faktureringsservice.pdf

59 Intervju med Jonas Nordling den 11/11, 2016.

60 Intervju med Katarina Dahlskog 14/11, 2016.)

61 ”Möjlighetsbaserat företagande bättre än rättsliga 
hybrider”, Samuel Engblom, TCO-utredarna, 23/1, 2012.  
http://www.utredarna.nu/samuelengblom/2012/01/23/
mojlighetsbaserat-foretagande-battre-an-rattsliga-hybrider/

62 Uppföljande telefonintervju med Stephen Schad, 2/12, 2016.

63 Uppföljande telefonintervju med Stephen Schad, ordförande 
för Egenanställningsföretagens branschorganisation, 14/11, 
2016.

64 Andra likartade uttryck är ”oäkta egenföretagare” eller 
”ofrivilliga egenföretagare”.

Muntliga källor
Alfvén, Moa, Teaterförbundet
Andersson, Fredrik, Skatteverket
Dahlskog, Katarina, jurist vid Journalistförbundet
Donovan, Lise, TCOs chefsjurist 
Kushner, Shoshana, administrativ chef Teaterförbundet
Källén, Ulrica, verksamhetsledare vid Klys
Johnsson, Marcus, Frilans Finans
Mandl, Jeanette, chefsjurist vid Unionens A-kassa
Nordling, Jonas, ordförande i Journalistförbundet
Ramstedt, Wolfgang, kassaföreståndare, Journalisternas 
A-kassa
Schad, Stephen, ordförande för Egenanställningsföretagens 
branschorganisation 
Stenberg, Annika, kommunikationschef vid Akademikernas 
A-kassa
Wässman, Ebba, executive assistant vid Frilans Finans 
Wästfelt, Martin, Unions chefsjurist
Därutöver har sju egenanställda intervjuats.
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Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Futurion är TCO:s och TCO-
förbunden tankesmedja för  
framtidens arbetsliv. Vi vill bidra  
med kunskap och stimulera  
debatt i frågor som rör tjänste- 
männens framtida utmaningar 
på arbetsmarknaden.


