Pressmeddelande den 4 maj 2017

Antalet egenanställda i Sverige har ökat med 35 procent
Under 2016 var över 34 000 personer egenanställda i Sverige. Det är en ökning med hela 35
procent jämfört med året innan och med 700 procent sedan 2011, visar ny statistik som Novus
sammanställt för branschorganisationen Egenanställningsföretagen.
– Ökningen av egenanställningar skapar nya jobb i Sverige tillsammans med stora skatteintäkter och
en mer flexibel arbetsmarknad. Många vill kunna driva egen verksamhet och göra rätt för sig utan att
få den administrativa börda som ett eget företag innebär, säger Stephen Schad, ordförande
Egenanställningsföretagen.
Egenanställning innebär att man fakturerar utan att ha ett eget företag genom att ansluta sig till ett
egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren och är arbetsgivare
under uppdraget.
Antalet egenanställda ökade med 35 procent mellan 2015 och 2016. Sedan 2011 har antalet ökat
med nästan 700 procent. Då var cirka 4 000 personer egenanställda, jämfört med över 34 000
personer 2016. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i
hela landet. Den totala faktureringsvolymen under 2016 uppgick till över en miljard kronor.
– Det är positivt att många kommit in på arbetsmarknaden genom egenanställningar, men politikerna i
Sverige skulle enkelt kunna få ännu fler människor i sysselsättning genom att göra a-kassereglerna
trygga för de egenanställda, säger Stephen Schad.
Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Ebba Wässman, presskontakt Egenanställningsföretagen, 072-240 36 05
Fakta om egenanställning:
- Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag. Det blir möjligt genom att en
person anställs av ett egenanställningsföretag och därigenom får rätt att förhandla om uppdrag för
företagets räkning.
- Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde och har fullt
arbetsgivaransvar.
- Den egenanställde är anställd under uppdraget och betalar a-skatt.
Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Egenanställningsföretagen samlat in uppgifter om antalet egenanställda
bland företag i branschen för perioden 2011–2016. Sammanställningen bygger på siffror från 11
egenanställningsföretag som tillsammans anställer en mycket stor majoritet av Sveriges
egenanställda.

Tabell: Antalet egenanställda i Sverige fördelat per län

Län

2016

Blekinge

136

Dalarna

607

Gotland

233

Gävleborg

618

Halland

1 275

Jämtland

458

Jönköpings län

453

Kalmar län

275

Kronoberg

257

Norrbotten

534

Skåne
Stockholms län
Sörmland
Uppsala län

3 999
13 911
613
1 155

Värmland

418

Västerbotten

555

Västernorrland

515

Västmanland

577

Västra Götaland

3 037

Örebro län

564

Östergötland

953

Summan av antalet egenanställda per län är något lägre än totalsumman för antalet egenanställda
eftersom de företag som inte redovisat länsvisa siffror för både 2015 och 2016 har exkluderats.
Egenanställningsföretagen är en branschorganisation för Sveriges egenanställningsföretag och har i dag elva medlemsföretag.
Företagen är arbetsgivare till egenanställda som självständigt utvecklar sin karriär genom att ta in uppdrag.
Egenanställningsföretagen verkar för att öka kunskapen om egenanställning och för att vissa regelverk justeras så att
branschen i framtiden ska kunna bidra än mer till sysselsättning och företagande.

