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Information om analys av domar inom ramen för forskningsprojekter 
Egenföretagare från i huvudsakligen låglöneländer inom EU ersätter 
anställd personal i svenska företag.  En rättsvetenskaplig studie om risk 
för snedvriden konkurrens och social dumping, vid Lunds universitet 
Projektets syfte är att göra en rättsvetenskaplig undersökning av det nya 

fenomen att svenska företag i allt högre utsträckning anlitar egenföretagare från 

företrädesvis låglöneländer inom EU, men även svenskregistrerade 

enmansföretag, i stället för att ha anställda arbetstagare. De ekonomiska 

förutsättningarna är mycket olika eftersom kostnaden för arbete och 

socialförsäkringar varierar stort mellan länderna, liksom mellan anställda och 

egenföretagare inom många av länderna. Kollektivavtalen som reglerar villkor och 

löner för arbetstagare är undantagna från konkurrensrätten i Sverige och många 

av egenföretagarna har hittills rättsligt räknats som arbetstagare. Den senaste 

rättsutvecklingen i EU-domstolen har rubbat balansen mellan svensk arbetsrätt 

och konkurrensrätt. Lagarnas tillämpningsområden glider in i varandra och 

regleringen av villkor för egenföretagare kan hamna inom konkurrenslagens 

tillämpningsområde i stället. Detta innebär exempelvis att kollektivavtal med 

minimilöner inte längre kan tillämpas på dessa egenföretagare. En helt ny och 

annorlunda form för arbete inom ”gig-ekonomin” (t ex förmedlingsappen Uber) 

har också uppstått vid sidan av anställda och egenföretagare och dessa kallas 

egenarbetare.   

Projektet omfattar arbetsrättsliga-, socialförsäkrings- och konkurrenträttsliga 

regler på såväl nationell som EU-nivå avseende arbetstagare och egenföretagare 

vilka analyseras med hjälp av rättsdogmatisk metod. Studien ligger till grund för 

rättspolitiska resonemang om rättens framtida utveckling.  

I projektet kommer jag att studera domar från arbetsdomstolen, 

marknadsdomstolen, hovrätter, högstadomstolen, kammarätter och högsta 

förvaltningsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen där rätten till 

sjukpenning, förtidspension, ersättning från arbetsskadeförsäkringen och a-kassa 

behandlas för anställda och egenföretagare. I målen från EU-domstolen kommer 

jag att ange om en enskild är EU-medborgare samt bosättningsland allt i syfte att 

avgöra vilket lands regler som skall tillämpas och förhållandet till EU-rätten. 

Endast offentligt material ingår i min analys och jag noterar inga namn, 

personnummer, eller andra direkt identifierande uppgifter om enskilda. Jag 
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hanterar inte upplysningar om någons sjukdom utan nöjer mig med att 

konstarera att någon inte bedömts vara arbetsför och därmed ha rätt till olika 

ersättningar från socialförsäkringarna. Jag behandlar inte etisktillhörighet, endast 

medborgarskap och bosättningsland.  

Projektet har godkänts av etikprövningsnämnden i Lund och projektet bedrivs i 

enlighet med nämndens riktlinjer. 

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta mig.  

Kontaktuppgifter för denna studie: 

Annamaria Westregård 

Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet 

Ole Römersväg 6, 223 63 Lund 

e-post: Annamaria.westregard@har.lu.se tel. 046-2227546 
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