
Är en egenanställd företagare eller anställd? 
Vem som är anställd respektive företagare definieras av flera olika lagstiftningar som definierar detta 
på olika sätt. T ex har arbetsrätten och skatterätten olika definitioner. Det går alltså inte att säga om 
en egenanställd räknas som anställd eller företagare, däremot går det att klargöra hur egenanställning 
fungerar inom olika regelverk. 

En person som är inskriven på AF kan den vara kvar om den börjar använda egenanställning?
Ja, om det är på deltid. Man kan vara kvar som inskriven på AF vid deltidsarbete oavsett anlitandeform. 
Det som gör att man blir utskriven ur ett program är heltidsarbete. 

Kan en person med aktivitetsstöd kombinera det med egenanställning?
Ja, i princip finns inget som hindrar att en person har ett arbete eller använder egenanställning under 
samma period deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitsstöd. 

Kan en person med etableringsersättning kombinera det med egenanställning?
Ja, en person i etableringsprogrammet med etableringsersättning kan vara kvar till dess att den har fått 
ett heltidsarbete utan subvention. 

Kan man får starta eget-bidrag om man varit egenanställd?
Ja, det finns inget hinder för att få stöd till start av näringsverksamhet om man har varit egenanställd. 
Arbetsmarknadspolitiska program ska vara motiverade arbetsmarknadspolitiskt. Så länge det villkoret 
och personen klarar andra villkor som gäller för insatsen spelar det ingen roll vad personen gjort 
tidigare. 

Går det att kombinera egenanställning och a-kassa?
Det är lagen om arbetslöshetsersättning som reglerar detta. Den tittar på om man arbetar som självständig 
eller osjälvständig- det beror inte på vilken typ av skatt man betalar, utan man tittar på parametrar 
som schemalagd, arbetsledd, vem som betalar utrusning mm. Notera att egenanställningsföretaget 
betraktas som en så kallad inskjutande part (enligt dom i Kammarrätten) så det är förhållandet mellan 
uppdragstagaren och uppdragsgivaren som man tittar på, inte förhållandet till egenanställningsföretaget. 

Går det att kombinera egenanställning och försörjningsstöd?
Det är en individuell bedömning som görs för att avgöra vem som kan få ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd. Om egenanställningen bedöms vara rätt åtgärd för att uppnå egen försörjning på sikt 
kan ekonomiskt bistånd också beviljas, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.

Mer fördjupad information hittar du här

Denna FAQ har arbetats fram inom ramen för ett Projekt med namnet ”Easy Business-genom egenanställning” som pågick september 
2017-december 2019 med finansiering från Tillväxtverket, Malmö Stad, Region Skåne, Convoy och Coompanion Skåne i samverkan med 
Arbetsförmedlingen Malmö. 

Projektet ägdes och drevs av Coompanion Skåne tillsammans med det kooperativa egenanställningsföretaget Convoy. Syftet med 
projektet var att göra det lättare för nyanlända som har en bra affärsidé att snabbare komma igång med hjälp av egenanställning. 
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