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Mellanhänderna på arbetsmarknaden förmedlar inte en-
dast anställda arbetare utan också egenföretagare. I vis-
sa fall handlar det dock om så kallat falskt egenföreta-
gande, eller dolda anställningar. Den här artikeln belyser
detta fenomen i arbetsmarknadens gråzon i sitt nutida
och historiska sammanhang.  
Av Annette Thörnquist

En aspekt av den ökade användningen av tillfällig arbetskraft
under senare årtionden är att det har blivit allt vanligare att
arbetsgivare anlitar egenföretagare i stället för att anställa
personal. I vissa fall kan det dock handla om det som arbets-
rättsligt sett brukar kallas falskt egenföretagande. Syftet med
den här artikeln är att diskutera detta fenomen i ett nutida
och historiskt perspektiv samt belysa inblandningen av mel-
lanhänder i denna verksamhet. Bland annat ställs frågan var-

för problemet har ökat under senare år inom till exempel
byggbranschen.

Vad är då falskt egenföretagande? Låt oss börja med ett
konkret exempel.1 På våren 2005 fick den lokala avdelningen
av Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, i Örebro
uppgifter om att ett tjugotal lettiska byggnadsarbetare, som
hade rekryterats av en liten lokal byggfirma, betalades långt
under kollektivavtalet. Detta ledde till en halvårslång
blockad, som startade i maj samma år, kort efter upplös-
ningen av den välkända blockaden i Vaxholm. Från fackets
synvinkel gällde bägge konflikterna frågan om underbuds-
konkurrens och social dumpning, som underminerar kol-
lektivavtal, anställningstrygghet och arbetsmiljöstandard.
Konflikten i Örebro handlade dock om ett annat sätt att
kringgå Byggnads krav på svenska kollektivavtal än den i
Vaxholm, där det lettiska företaget hade åberopat ett lettiskt
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Vaxholmskonflikten i stridens hetta, 2004. Detta var en bland många konflikter inom byggbranschen vid denna tid.



kollektivavtal. Ägaren av byggfirman i Örebro hävdade i stäl-
let att arbetarna inte var anställda utan egenföretagare. Där-
med avhände han sig allt arbetsgivaransvar och såg inte hel-
ler någon anledning att underteckna ett kollektivavtal.

Byggnads ansåg dock att detta var ett klart exempel på
falskt egenföretagande. De lettiska arbetarna arbetade under
byggföretagets ledning och kontroll, de fakturerade inte
själva och företaget höll dem med verktyg, material och
transporter. Det handlade med andra ord om dolda anställ-
ningar, menade facket. Två av de lettiska arbetarna, som kon-
taktade Byggnads kort före blockaden och som enligt egen
utsago därför blev avskedade, hävdade att arbetarna hade
rekryterats för att anställas i Sverige. När de väl hade börjat
arbetet, krävde dock arbetsgivaren att de själva skulle betala
preliminärskatt och sociala avgifter, vilket innebar en netto-
inkomst runt 30 SEK per timme. Enligt de bägge arbetarna,
var de »anställningsavtal» som de trodde sig ha skrivit under
egentligen en ansökan om F-skatt.  

När facket och Skatteverket började granska arbetarnas
anställningsstatus, hävdade arbetsgivaren att han hyrde dem
via en mellanhand, ett svenskt företag som förmedlade egen-
företagare från Östeuropa. Bägge företagen hade startats i
samband med EU-utvidgningen år 2004 och deras affärsidé
var att erbjuda billig utländsk arbetskraft till svenska kunder.
De lettiska arbetarna stod nu som delägare med begränsat
ekonomiskt ansvar i ett kommanditbolag, där förmedlings-
företaget hade det ekonomiska huvudansvaret. Byggnads
ansåg fortfarande inte att arbetarna var självständiga egen-
företagare och blockaden utvidgades därför till att omfatta
även förmedlingsföretaget. På hösten 2005 begärde ägaren till
byggfirman sig själv i konkurs, efter att ha startat en ny firma.
Förmedlingsföretaget fortsatte efterhand sin verksamhet och
expanderade.

I arbetsmarknadens gråzon  
En person som utför arbete mot betalning är arbetsrättsligt
sett antingen arbetstagare/anställd eller uppdragstag-
are/egenföretagare. I princip finns det inga mellanformer.
Verkligheten ser dock annorlunda ut. Under senare årtion-
den har egenföretagandet ökat i flertalet västländer, vilket är
en följd av omstruktureringen av produktion och arbete mot
ökad användning av underleverantörer och tillfällig arbets-
kraft. Samtidigt har egenföretagandet blivit alltmer diversi-
fierat. Andelen självständiga näringsidkare har minskat och
gränsen mellan egenföretagande och anställning har tende-
rat att bli alltmer oklar. Falskt egenförtagande är ett sådant
fenomen i gråzonen mellan reguljär anställning och själv-
ständigt egenföretagande. En närliggande företeelse är egen-
företagare som endast har en uppdragsgivare och på så sätt
kan stå i ett starkt ekonomiskt beroendeförhållande till

denne, men där relationen inte nödvändigtvis är dold.  Det
kan vara personer som har varit anställda, men som har känt
sig tvungna att arbeta med F-skatt för sina tidigare arbetsgi-
vare för att kunna behålla jobbet.2 Vidare kan personer som
är anställda, men som arbetar under hög grad av självstän-
dighet i förhållande till sina arbetsgivare i praktiken också
hamna i denna gråzon. I vissa fall kan sådana arrangemang
vara uppgjorda i samförstånd. I andra fall kan de anställda
påtvingas ansvar, risker och kostnader i produktionen som
normalt tillkommer arbetsgivarna. Det har till exempel kon-
staterats att små privata utförare av servicetjänster inom
hemtjänsten har krävt att de anställda ska stå för resor och
arbetsmaterial.3

Arbete i arbetsmarknadens gråzon betyder undermine-
ring av arbetstagarbegreppet, vilket är centralt för arbetsrät-
tens räckvidd, för kollektivavtalet och för hela trygghetssys-
temet på arbetsmarknaden. Tvister om en persons anställ-
ningsstatus avgörs ytterst i Arbetsdomstolen. Facket och
skattemyndigheterna gör dock vanligen en sammantagen
bedömning från fall till fall utifrån de kriterier som arbets-
rättsligt sett konstituerar ett anställnings- respektive upp-
dragsförhållande. Dessa kriterier omfattar arbetarens grad av
underordning och ekonomiskt beroende av arbetsgivaren
samt vem som fakturerar, håller med verktyg, arbetsmaterial
och transporter med mera. Enligt svensk arbetsrätt ska en
uppdragstagare/egenföretagare som bedöms stå i ett klart
anställningsliknande förhållande till sin uppdragsgivare,
»beroende uppdragstagare», betraktas som anställd.4

En gammal exploateringsform 
– och överlevnadsstrategi
Bruket av falskt och beroende egenföretagande är ett gam-
malt arbetsmarknadsfenomen som uppträder främst när
arbetsköparnas marknad råder. Ända sedan anställningsför-
hållandet började regleras genom kollektivavtal och arbets-
rätt har det funnits metoder att kringgå dessa regelverk för
att minska arbetskostnaderna. Skrupelfria mellanhänder har
likaså alltid varit inblandade i denna verksamhet. Under
senare årtionden har företeelsen revitaliserats i en ny histo-
risk kontext – den post-fordistiska arbetsmarknadens. For-
merna för exploatering av arbetskraft på dagens flexibla
arbetsmarknad kan ofta föras tillbaka till tiden före den
fordistiska arbetsmarknadsregimens och keynesianska väl-
färdsstatens era under 1940- till 1970-talen, vilken byggde på
en bred social bas av fast anställda industriarbetare.5

Historiskt kan arbete i arbetsmarknadens gråzon illustre-
ras med ett konkret exempel från den skandinaviska granit-
industrin under mellankrigstiden. I en tid av internationell
lågkonjunktur, stora strukturproblem och massarbetslöshet
inom gat- och kantstensbranschen kom många stenhuggare
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att arbeta i gråzonen mellan anställning och eget företa-
gande. Detta förekom både inom den svenska granitindu-
strin, som främst var koncentrerad till Bohuslän, i de angrän-
sande norska stendistrikten samt på Bornholm i Danmark.
Det vanligaste sättet var att arbetsgivarna förde över ansvar,
kostnader och risker i produktionen på arbetarna, som tving-
ades acceptera detta så kallade köpeprissystem för att kunna
försörja sig. I andra fall tog arbetarna själva steget över till att
börja arbeta som uppdragstagare/egenföretagare i tider av
arbetsbrist. Arbetet förmedlades ofta av mellanhänder, som
spelade en viktig roll i systemet. När det var ont om lönear-
betet arbetade många stenhuggare också som småproducen-
ter. De högg då främst gatsten, vanligen i hyrda berg, och
sålde för egen räkning ofta till kringresande uppköpare, vilka
i många fall var agenter för stora utländska bolag som på så
sätt kom över sten till vrakpriser.6

Följden blev dumpning av löner och priser, vilket också
innebar marknadsstörningar som förvärrade krisen och
arbetslösheten inom branschen. Det var ingen slump att
arbetet organiserades på detta sätt i kristider. I granitindu-
strins barndom hade stenhuggarna arbetat som kontraktsar-
betare och underleverantörer till stenindustribolag och upp-
köpare. Även som anställda inom den ännu under mellan-
krigstiden dominerande hantverksmässiga driften i småbrott
arbetade stenhuggarna under stor självständighet och de
använde ofta egna verktyg. Steget mellan anställning och
egenföretagande var således inte stort, och det togs företrä-
desvis i tider av arbetslöshet – som en försörjningsstrategi.
Det var också i sådana lägen som arbetsgivare och mellan-
händer lättast kunde utnyttja arbetarna i gråzonen mellan
anställning och egenföretagare. Motivet för arbetsgivarna var
då, liksom idag, att minska arbetskostnaderna genom att
kringgå kollektivavtal och arbetsgivaransvar.7

Glidningar i fråga om anställningsstatus har förekommit
och förekommer även inom andra branscher, till exempel
inom byggbranschen, transportsektorn och skogsbruket. För
facket har problemet alltid komplicerats av att arbete i grå-
zonen mellan anställning och egenföretagande förekom-
mer både som en exploateringsform, i relationen mellan
arbete och kapital, och som överlevnadsstrategi bland arbe-
tare i tider av arbetslöshet och försörjningssvårigheter. I fall
där arbetare mer eller mindre ofrivilligt har övergått från att
vara anställda till att arbeta som uppdragstagare/egenföre-
tagare har risken för exploatering – och självexploatering –
alltid varit stor. Så är det också idag. Detta komplexa sam-
band mellan egenföretagande som exploateringsform och
överlevnadsstrategi är idag än mer sammansatt, eftersom det
är nära knutet till frågor om arbetsmigration och social
dumpning. Icke desto mindre är det ett högst angeläget
problem för facket. Falskt egenföretagande innebär både

hård exploatering av arbetare och underbudskonkurrens,
som underminerar kollektivavtal, arbetsrätt och arbetsmil-
jöstandard.8

Falskt egenföretagande i öst-västlig arbetsmigration
Falskt och beroende egenföretagande förekommer som
antytts främst inom arbetsintensiva och hantverksbetonade
branscher. Förutom att fenomenet har blivit allt vanligare i
västvärlden under senare årtionden, återfinns det också i det
forna Östblocket, där marknadsekonomin har haft en snabb
utveckling. Kontraktsarbete och oklarheter i anställningssta-
tus är också vanligt sedan gammalt i utvecklingsländerna.
Det finns över lag en koppling mellan svagt organiserade
arbetsmarknader och exploatering av arbetare i gråzonen
mellan anställning och egenföretagande. I de äldre EU-län-
derna är företeelsen nära kopplad till bruket av billig arbets-
kraft från de nyare medlemsstaterna i Östeuropa.9

Om vi återgår till dagens problem med falskt egenföreta-
gande inom den svenska byggsektorn, så blev frågan aktuell
åren före utvidgningen av EU år 2004. Enligt en undersök-
ning som gjordes under 2003 av Byggnads avdelningar i
Skåne fanns ett fyrtiotal företag som förmedlade arbetskraft
till byggsektorn från kandidatländerna i Östeuropa, särskilt
från Polen och Lettland. De flesta arbetare var enligt facket
registrerade som egenföretagare men arbetade i praktiken
som anställda, i många fall under mycket dåliga arbets- och
bostadsförhållanden.10 Förmedlingen av utländska arbetare
och deras arbetsvillkor väckte även uppmärksamhet i dags-
pressen.11 I vissa fall fick dock facket kritik för att man kon-
trollerade arbetsmigranter.12

Innan utvidgningen av EU år 2004 krävdes arbetstillstånd
för arbetare från kandidatländerna som ville arbeta som
anställda i Sverige. Något sådant krav fanns – och finns fort-
farande inte – för egenförtagare utanför EU. Mot bakgrund av
den djupa finanskrisen och stora arbetslösheten i det forna
Östblocket var intresset för att arbeta tillfälligt i Sverige och
andra västländer stort. Många självständiga näringsidkare
kom för att arbeta i Sverige. I andra fall handlade det om
arbetare som formellt sett var registrerade som egenföreta-
gare, men som enligt facket i praktiken fick arbeta som
anställda utan anställdas rättigheter. Förmedlingsföretagen
var inte sena att utnyttja att egenförtagande kunde användas
som ett kryphål i regelverket för arbetstillstånd. Mellanhän-
der i Sverige och/eller i hemländerna skulle ha sin del av
arbetarnas knappa inkomster. I debatten inom EU om över-
gångbestämmelser med förlängning av krav på arbetstillstånd
för arbetare från de nya medlemsstaterna blev risken för en
ökning av falskt egenföretagande ett av flera argument för
öppna gränser. I Sverige, Storbritannien och Irland infördes
som bekant inga övergångsregler.13



Efter utvidgningen av EU 2004 och 2007 fanns det följ-
aktligen inget krav på arbetstillstånd för arbetare från de nya
medlemsstaterna. Förmedlingsföretagen i den svensk-bal-
tiska regionen satsade därmed mer på att rekrytera arbetare
för anställningar i Sverige. I skuggan av konflikten i Vaxholm
och dess rättsliga efterspel kom fackets intresse också att
inriktas mest på frågor som rörde den växande andelen
anställda i utländska företag som utstationerades till Sverige.
År 2008 liberaliserades därtill reglerna för rekryteringen av
arbetskraft från länder utanför EU. Mot denna bakgrund räk-
nade Byggnads med att frågan om falskt egenförtagande i
samband med arbetsmigrationen skulle bli inaktuell. Dessu-
tom kunde andra metoder användas för att kringgå svensk
arbetsstandard. Ett sätt som har blivit allt vanligare är att
utländska arbetsgivare med tillfälliga entreprenader i Sverige
tecknar vad som kan kallas falska kollektivavtal. Därmed
avses här avtal som tecknas med svenska fackföreningar, men
som sedan inte följs. Arbetarna får i praktiken ofta arbeta fler
timmar än överenskommet och fackets möjligheter att kon-

trollera företag som är registrerade i andra länder är mycket
små. Trots de ökade möjligheterna att utnyttja anställda från
de nya EU-staterna som billig arbetskraft har problemet med
falskt egenföretagande tenderat att öka under senare år inom
vissa branscher, bland annat inom byggbranschen.14 Hur ska
då detta förklaras?

Underentreprenörskedjor
Inom byggsektorn är falskt egenförtagande nära kopplat till
den ökade användningen av långa underentreprenörskedjor
på en alltmer internationaliserad marknad. Falska egenföre-
tagare används ofta i slutet av dessa kedjor, vilket gör det
svårt för både fack och myndigheter att kontrollera. Huvud-
entreprenören har inget formellt ansvar för anställnings- och
arbetsförhållandena bland underleverantörerna, vilket under
senare år har blivit en stridsfråga mellan parterna inom bland
annat byggbranschen. I avtalsrörelsen 2013 var »ordning och
reda bland underentreprenörerna» ett av Byggnads huvud-
krav, vilket även ledde till hot om strejk. Följden blev att par-
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terna tillsatte en expertgrupp för att formulera regler för
arbetsgivarens ansvar.15

Underentreprenörer har alltid funnits inom byggbran-
schen, där arbetet till stor del drivs i projekt och där andelen
företag utan anställda är hög.16 I takt med det ökade bruket
av utkontrakteringar och jakten på lägre arbetskostnader har
denna struktur förstärkts och många arbetsgivare föredrar
att använda egenföretagare framför anställda. Egenföreta-
gande har dessutom gynnats både i Sverige och i andra EU-
länder av politiska reformer, inte minst under senare år.17

Bland annat innebär de ändrade F-skattereglerna från 2009
att en egenföretagare kan ha endast en uppdragsgivare, även
den tidigare arbetsgivaren. Därmed ökar risken för oklara
gränser mellan anställning och egenföretagande, vilket också
gör det enklare att kamouflera falskt egenföretagande. 

Liksom under åren kring EU-utvidgningen 2004 är frågan
om falskt egenföretagande nära knuten till användandet av
underbetald arbetskraft från de nyare EU-staterna i Östeu-
ropa. Detta underlättas av att det i regel är mycket lätt för
arbetare att registrera ett företag även för tillfälligt arbete
utomlands. Dessutom används idag sällan svenska F-skatte-
bevis, vilket kräver bedömning av enskilda fall från Skatte-
verkets sida, utan nationella så kallade A1-intyg, som egent-
ligen endast visar i vilket land en arbetare är socialt försäkrad.
Trots att varken A1-intyg eller F-skattebevis säger något om
en persons arbetsrättsliga status, används detta intyg ofta för
att avgöra om en person som ska arbeta i ett annat land är
anställd eller egenföretagare. Följden blir att arbetarens fak-
tiska anställningsstatus i värdlandet ofta negligeras. Europe-
iska Byggnadsarbetarfederationen, EFBWW, har kraftigt rea-
gerat mot denna praktik, som man menar bidrar till en
ökning av falskt egenföretagande.18

Mellanhänder
En närliggande faktor som fortfarande i högsta grad bidrar
till användandet av falska egenföretagare från Östeuropa är
den utbredda förmedlingen av arbetsmigranter via svenska
eller utländska mellanhänder. Dessa agenter, som i vissa fall
själva är egenföretagare, samarbetar med både små och stora
byggfirmor och även med bredare nätverk inom bran-
schen.19

Ett fall, som förorsakade en långvarig tvist mellan par-
terna inom byggbranschen under hösten 2012, gällde ett litet
svenskt förmedlingsföretag i Uppsala som samarbetade med
ett lokalt fastighetsbolag. Bolaget krävde i vissa fall att bygg-
entreprenörer som anlitades för reparationer och nybyggna-
tioner skulle i första hand använda egenföretagare rekryte-
rade via förmedlingsföretaget, som i sin tur samarbetade med
en polsk agent. Det aktuella fallet gällde ett tiotal polska
egenföretagare förmedlade på detta sätt till en byggentrepre-

nör som fastighetsbolaget hade anlitat för ett större projekt.
Byggnads ansåg dock att arbetarna borde betraktas som
anställda. De hade till exempel i flera fall registrerat sina före-
tag kort före utresan för att arbeta i Sverige. Efter centrala för-
handlingar intog även Sveriges Byggindustrier, BI, samma
position i frågan som facket och hotade till och med bygg-
entreprenören med uteslutning. Följden blev att samarbetet
med förmedlingsföretaget upphörde. Detta var en stor fram-
gång för facket, och då inte minst för den lokala enheten av
Byggnads Region Mälardalen, som hade drivit frågan med
stor energi. Uppgörelsen var också principiellt viktig, efter-
som den innebar ett närmande mellan parterna i frågan om
falskt egenföretagande. Från BI:s sida har frågan länge betrak-
tats som marginell i förhållande till de stora problemen med
ekonomisk brottslighet, även om falskt egenföretagande
också innebär att skatter och sociala avgifter kringgås.20

En fråga som diskuteras inom Byggnads idag är huruvida
lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare, som trädde
ikraft 1 januari 2013 och som baseras på EU:s Bemannings-
direktiv (2008/104/EG), kan komma att leda till en ökning av
falskt egenföretagande. Avsikten med direktivet är att beman-
ningsarbetare ska garanteras minst samma villkor som om de
varit direkt anställda för samma arbete hos kundföretaget.
Nya regler medför dock inte sällan nya kryphål. Att ersätta
bemanningsanställda till egenföretagare kan vara ett sätt att
kringgå direktivet, vilket är känt från flera EU-stater. Enligt
Byggnads chefsjurist har utländska bemanningsföretag bör-
jat omdefiniera anställningsförhållanden till entreprenader
för arbete också i Sverige.21

Sammanfattning 
Syftet med denna artikel var att utifrån ett nutida och histo-
riskt perspektiv diskutera fenomenet falskt egenföretagande
samt inblandningen av mellanhänder i denna praktik. En
aspekt av det ökade bruket av tillfällig arbetskraft under
senare årtionden är att det har blivit allt vanligare att arbets-
givare anlitar egenföretagare, direkt eller indirekt via för-
medlingsföretag, i stället för att använda anställd personal. I
vissa fall kan det dock handla om falskt egenföretagande, det
vill säga dolda anställningar. Arbetsgivarens syfte är då att
minska arbetskostnaderna genom att kringgå kollektivavtal,
arbetsrätt, skatter och arbetsgivaravgifter. Detta innebär inte
endast extrem otrygghet för arbetarna i fråga, utan också
underbudskonkurrens, som underminerar kollektivavtal och
arbetsrätt samt leder till marknadsstörningar. I artikeln beto-
nades det att exploatering av arbetare i gråzonen mellan
anställning och egenföretagande är en gammal företeelse,
som i likhet många andra former av prekära anställningsfor-
mer har återkommit på den post-fordistiska arbetsmarkna-
den. Artikeln visade att frågan alltid har varit angelägen men
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också komplex för facket att hantera, eftersom egenföreta-
gande används inte bara som exploateringssätt utan också
som försörjningsstrategi bland arbetare i tider av arbetslös-
het. Under senare år har problemet blivit än mer samman-
satt, eftersom det också är nära knutet till frågor om arbets-
migration och social dumpning. Artikeln visade också att
falskt egenföretagande har tenderat att öka under senare år i
den öst-västliga arbetsmigrationen, till exempel inom

byggbranschen. Detta har skett trots att det efter EU-utvid-
gningen 2004 och 2007 har blivit lättare att utnyttja anställda
arbetare från de nya medlemsländerna som billig arbetskraft.
Denna utveckling förklarades främst utifrån systemet med
långa underleverantörskedjor och bruket av A1 intyg samt av
den frekventa inblandningen av mellanhänder, både i Sve-
rige och i arbetarnas hemländer.

Annette Thörnquist 
är historiker och arbetslivsforskare knuten

till Stockholms universitet och Linköpings uni-
versitet.

Abstract: False self-employment 
– a phenomenon in the grey area of 
the labour market
The aim of this article is to discuss the pro-

blem of false self-employment in Sweden,
including the role of middlemen in this prac-
tice. False self-employment refers to employ-
ment disguised as self-employment to evade
collective agreements and employers’ legal du-
ties implied in a regular contract of employ-
ment. The article shows that the use of false
self-employment and other forms of labour
contracts in the grey area between employ-
ment and self-employment is an old mode of
exploitation that has been revitalized in the
post-Fordist labour market. This practice has
always been an urgent, but complex issue for
the trade unions to handle, as workers too
may enter into self-employment as a strategy
for survival. In recent years, false self-employ-
ment has also become closely related to East-
West labour migration and social dumping
within the enlarged EU. The main reasons
why the problem has increased, for example
in construction, are the system of long sub-
contracting chains, the use of A-1 forms and
the frequent involvement of recruitment
agencies.  
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