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Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52) 
Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss och får 
lämna följande synpunkter. 
 
Sammanfattning  
I lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkringen finns det inte några bestämmelser 
om uppdragstagare. Däremot finns det delvis olika regler för arbetstagare 
respektive företagare. En uppdragstagare måste därför i 
arbetslöshetsförsäkringen alltid klassificeras som arbetstagare eller företagare.  
 
Om uppdragstagaren är så självständig att han eller hon ska betraktas som 
företagare avgörs i dag efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter 
kring uppdragen. 
 
Utredaren har utformat regler för att göra gränsdragningen mellan företagare och 
arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen tydligare och enklare att förutse. 
Reglerna har utformats mot bakgrund av rättspraxis och är inte avsedda att 
innebära någon egentlig saklig förändring.  
 
Den nuvarande definitionen av företagare som i stora drag gäller fysisk person 
som bedriver näringsverksamhet kompletteras med schablonregler.  
 
Enligt den första schablonregeln som föreslås ska en sökande som innehaft en F-
skattsedel eller varit registrerad handelsregistret betraktas som företagare. Enligt 
den andra schablonregeln ska en sökande som inte haft en sådan sedel eller 
registrering och utfört uppdrag för högst två olika uppdragsgivare inte betraktas 
som företagare, dvs. den sökanden ska betraktas som arbetstagare.  
 
Yttrande 
Företagarna förordar att det ska vara en och samma bedömning om vem som ska 
anses som uppdragstagare i alla regelsystem. Det finns i detta sammanhang 
också anledning att notera att Företagarna i ett särskilt yttrande i betänkandet F-
skatt åt flera, SOU 2008:76 har framfört krav på tydligare fokus på innehållet i 
parternas avtal vid bedömningen av om verksamheten bedrivs självständigt eller 
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ej. En sådan förändring skulle som det aktuella förslaget är utformat automatiskt 
få inverkan på bedömningen i a-kassehänseende.  
 
Med detta sagt vill Företagarna härefter framföra att det finns fördelar med en 
mer schablonartad bedömning enligt förslaget, bland annat eftersom ett sådant 
system ökar förutsebarheten. Detta är särskilt viktigt för den som söker 
ersättning från a-kassan. Samtidigt kommer ett sådant system att bli mer oprecist 
än det tidigare. 
 
Företagarna avvisar därför inte det aktuella förslaget, men vill tillägga att de 
praktiska konsekvenserna måste följas noga med en beredskap till snabb 
förändring om det skulle behövas. Företagarna vill också att det i ett annat 
sammanhang tas ett samlat grepp för att uppnå enhetliga regler i hela 
rättssystemet när det gäller vem som ska anses vara uppdragstagare. 
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