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 Bedömning av verksamhet av uppdragstaga-
ren/arbetstagaren (namn): 
 

 Org.nr: 

Arbetsplats: 

    

 Talar för att arbetet utförs som arbetsta-

gare 

 Talar för att arbetet utförs som företagare - 

självständig uppdragstagare 

 Utförandet - kompetens   

  *Han förutsätts personligen utföra arbetet   *Kan låta annan utföra arbetet 

  *Åtagandet innebär att han skall utföra efter hand 

uppkommande arbetsuppgifter 

  Arbetsåtagandet är begränsat till vissa uppgifter 

  Han har tidigare varit anställd hos arbetsgivaren   Avtalsförhållandet är av tillfällig natur 

  Uppfyller inte krav på registrering enligt lag, 

branschavtal eller praxis 

  Han har för verksamheten erhållit personligt tillstånd 

eller auktorisation av myndighet, fått egen firma regi-

strerad eller driver verksamhet genom ett bolag 

      

 Kontroll - ledning   

  Han är förhindrad att samtidigt utföra arbete åt 

annan 

  Ingenting hindrar honom från att samtidigt utföra lik-

nande arbetsuppgifter åt annan 

  *Står vedebörande under uppdragsgivarens ledning 

och kontroll vad gäller utförande, arbetstid eller 

arbetsplats. 

  *Utöver inskränkningar som beror på arbetets natur 

bestämmer han själv hur, när och var arbetet skall utfö-

ras 

  Har vederbörande tidkort eller annan tidsredovis-

ning 

   

  Han skall i arbetet använda uppdragsgivarens ma-

skiner, redskap och dylikt 

  Han använder sig av egna maskiner, redskap och dylikt. 

      

 Ersättning och ansvar   

  Han får ersättning för direkta utlägg, exempelvis 

resor 

  Han får stå för arbetets genomförande 

  *Ersättning för arbetet utgår åtminstone delvis i 

form av garanterad lön 

  *Ersättning för arbetets utförande är helt beroende av 

verksamhetens ekonomiska resultat 

  *Han är i ekonomisk och socialt hänseende jäm-

ställd med en arbetstagare 

  Han är i ekonomisk och socialt hänseende jämställd 

med en företagare inom verksamhetsgrenen 

  *Uppfyller inte krav på registrering enligt lag, 

branschavtal eller praxis 

  *Han har för verksamheten erhållit personligt tillstånd 

eller auktorisation av myndighet, fått egen firma regi-

strerad eller driver verksamhet genom ett bolag 

  Har ingen F-skattsedel   Han har F-skattsedel 

      

 Arbetsmiljö   

  Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls av 

inhyraren 

  Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls av 

Entreprenören 

      

 


