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REMISSVAR (A2011/2785/A) 

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52) 

 
Saco har tagit del av utredningen Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen, 
SOU 2011:52.  

 

I dagsläget är uppdragstagares status, antingen som företagare eller 
arbetstagare, delvis en gråzon i Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Saco delar 
därför utredningens ambition att tydliggöra gränsdragningen mellan företagare 
och arbetstagare så att de blir enklare att förutse vilka regler som gäller för 
vem. 

 

Utredningen föreslår i korthet att nuvarande företagardefinition – en fysisk 
person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1§ första 
stycket inkomstskattelagen, och som han eller hon personligen utför arbete i 
och har ett väsentligt inflytande över – kompletteras med följande två 
schablonregler samt nedanstående hjälpregel: 

 

Schablonregel 1 Sökande som innehaft en F-skattesedel eller varit 
registrerad som enskild näringsidkare eller 
bolagsman i ett enkelt bolag i handelsregistret 
alltid betraktas som företagare.    

 

Schablonregel 2 Sökande som inte innehaft en F-skattesedel eller 
registrering och utfört uppdrag för högst två olika 
uppdragsgivare ska inte betraktas som företagare. 

 

Hjälpregel: Vid bedömning av om en sökande som utfört 
uppdrag för fler än två olika uppdragsgivare ska 
anses vara en företagare ska det särskilt beaktas i 
vilken omfattning sökanden har varit beroende av 
uppdragsgivaren. 

 

 

I författningskommentaren anges bl.a. att den som enligt schablonregel 1 ovan 
betraktas som företagare, men som under ramtiden bara har haft inkomst av 
anställning, ska bedömas enligt regeln 37 b § om dagsförtjänsten för personer 
som kombinerat anställning med företagande. Denna regel säger att för den 
som kombinerat anställning med företagande ska dagsförtjänsten grundas på 
inkomst från både anställningen och näringsverksamheten.  

 

Vidare anger författningskommentaren att den som enligt schablonregel 1 ovan 
betraktas som företagare, men som aldrig bedrivit näringsverksamhet får, i 
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enlighet med 35 a §, anses definitivt ha upphört med näringsverksamheten.  
 

Trots att Saco ser positivt på utredningens förslag vill Saco lämna följande 
kommentarer: 
 

Med stor respekt för komplexiteten i utredningens arbetsuppgift konstaterar 
Saco att några av utredningens förslag innebär sakförändring i Lagen om 
arbetslöshetsförsäkring.  

En viktig sådan är att personer som enligt nuvarande regler inte är företagare i 
arbetslöshetsförsäkringen, med föreslagna schablonregler kommer att bli det. 

 

En lika viktig, men mer sublim, förändring handlar om att föreslagna 
schablonregler antagligen medför en rörelse i riktning bort från nuvarande i 
huvudsak kvalitativa bedömningen om en person är företagare eller ej mot en 
mer mekanisk bedömning. En konsekvens därav är att förslaget, på gott och på 
ont, skulle göra regelverket mer fyrkantigt. 

 

Saco bedömer att nämnda fyrkantighet, i vissa situationer, kan komma att bli 
problematiskt. Om det är möjligt kan kanske viss flexibilitet trots allt erbjudas. 

 

Risken med föreslagna schablonregler är att vi kommer att få se situationer när 
personer som har arbetat under exakt samma förhållanden kommer att 
klassificeras olika beroende på om de haft f-skattesedel eller inte. Frågan är 
huruvida det är lämpligt? Ett annat tänkbart scenario är att en och samma 
person uppfattas som företagare enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring och 
samtidigt bedöms vara arbetstagare i en arbetsrättslig tvist. Förvisso som idag 
men i framtiden vore det önskvärt att olika lagregleringar överensstämmer med 
varandra.  

 

Saco konstaterar att utredningen, i förslaget om schablonregler, valt att inte 
införa någon form av ventil som skulle kunna möjliggöra en ändrad 
bedömning. Saco hoppas dock att utformningen av en sådan möjlighet 
övervägs. Det skulle exempelvis kunna övervägas om schablonregeln skulle 
kunna ersättas med någon form av stark presumtion om att sökande som 
innehaft en F-skattesedel eller varit registrerad som enskild näringsidkare eller 
bolagsman i ett enkelt bolag i handelsregistret normalt bör betraktas som 
företagare istället för föreslagna schablonregel.  

 

Ett annat problem gäller möjligen förslaget att den som inte innehaft en F-
skattesedel eller registrering och endast har haft två uppdragsgivare och 
bedrivit näringsverksamhet som denne har haft väsentligt inflytande över inte 
ska betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Problemet handlar i 
allt väsentligt om att regeln inte utgår från hur omfattande de två uppdragen 
varit utan bara ser till antalet. I praktiken kan den som endast har haft två 
uppdragsgivare ha arbetat som företagare i större utsträckning än den som har 
haft tre eller fyra. Alldeles oavsett om förslaget innebär ett frånsteg från 
grundtankarna i arbetslöshetsförsäkringen eller inte så anser Saco att om en 
regel motsvarande den senare av det två schablonreglerna införs bör så bör 
gränsen vid högst två utförda uppdrag övervägas. Saco anser att gränsen 
eventuellt är för lågt satt.  
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Trots att utredningens föreslagna regelverk är fyrkantigt bedömer Saco att 
utredningen ändå är något viktigt på spåren. Sacos ställningsstagande ska ses 
mot bakgrund av att den nuvarande, relativt oreglerade, situationen är ett 
dåligt alternativ och att utredningens uppgift har varit mycket svår.  

 

Svar från Sacoförbundet Sveriges Läkarförbund är bilagt till detta remissvar. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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