
Den svenska modellen är bra för Sverige, företagen och de som är 
anställda. Men alla är inte anställda. Genom att utveckla modellen kan 
Sverige bibehålla sin konkurrenskraft. Företagare behöver inkluderas i 
det allmänna välfärdssamhället.

Unionen är Sveriges största fackförbund för egenföretagare med över 
10.000 medlemmar. Egenföretagarmedlemmar ökar mest i procent bland 
Unionens medlemmar. Eftersom den svenska modellen inte fungerar för 
alla har vi tagit saker i egna händer. Vi ser till att våra medlemmar får 
trygghet genom försäkringslösningar, affärsjuridisk hjälp och verktyg att 
utveckla sina företag samt kompetensbidrag.

Lagstiftningen och välfärdssystemet är fortfarande utformade för att man 
har en anställning vilket är en stor utmaning för våra medlemmar. Därför 
arbetar vi med att ta fram politiska förslag som gör vardagen enklare 
för dem. Den svenska modellen är färdig först när småföretagarna är 
inkluderade i det svenska välfärdssystemet.

Vi vill att det skall bli tryggare och enklare att driva företag. Vi har 
konkreta förslag som går att implementera. Vi är villiga att lägga tid och 
resurser för att se till att det blir en förändring på svensk arbetsmarknad. 
Vi menar allvar, det är dags för politikerna att göra sin del.

Läs mer på baksidan för att se vad vi vill förändra konkret. Ta kontakt 
med oss om du har idéer för hur vi kan arbeta för att vardagen blir enklare 
och tryggare för egenföretagare.

Lars Jagrén

Chefsekonom Unionen

www.unionen.se/egenforetagare

Egenföretagare har också rätt till trygghet
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Unionens förslag som ger egenföretagare 
bättre trygghet

Bättre trygghet vid sjukdom 
för företagare 

Företagare löper större risker vid sjukdom än 
många andra, då det inte bara är inkomstbort-
fallet, utan också företagets verksamhet som 
kan skadas. Trygghetssystemet behöver 
förbättras.

Bättre trygghetsvillkor 
för kombinatörer 

Kombinerad anställning och företagande är 
ofta ett första steg som företagare, då idéer 
och koncept kan testas. Det måste vara möjligt 
och enkelt att kombinera företagande med 
anställning, d.v.s. att vara kombinatör.         

Det måste gå att jobba i företaget under 
föräldraledigheten

Att vara förälder är för alla förknippat med ett 
stort engagemang. För många företagare är det 
dessvärre också förknippat med krångel. Det 
måste bli lättare att kombinera företagande 
med föräldraskap.

Det måste gå att jaga uppdrag som företagare 
när du har a-kassa 

Regelverket för att få ersättning från a-kassan 
kräver att företaget inte har någon verksamhet. 
Detta tolkas som att man som företagare inte 
får leta efter uppdrag – exakt motsatsen mot 
vad som gäller en anställd som förutsätts leta 
efter nytt arbete.

Unionen vill:

• Utjämna villkoren mellan företagare och  
 löntagare

• Förenkla uträkning och beslut av   
 sjukpenninggrundande inkomst

• Friska företag ska inte behöva läggas   
 ner om företagaren är sjuk

Unionen vill:

• Utjämna villkoren mellan kombinatörer  
 och löntagare 

• Förenkla uträkning och beslut av   
 sjukpenninggrundande inkomst för   
 kombinatörer

Unionen vill:

• Det skall inte vara förbjudet att utföra  
 arbetet som behövs för att hålla företaget  
 vid liv när man är föräldraledig

• Förenkla uträkning och beslut av   
 sjukpenninggrundande inkomst för   
 företagare

Unionen vill:

• Anpassa regelverket så att det går att söka  
 uppdrag som arbetslös företagare (inte  
 bara arbete som anställd)

• Möjligt att söka ersättning efter tre år  igen  
 som företagare (från dagens fem)


