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Sammanfattning 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)  har inga invändningar mot att 
förslaget införs. IAF lämnar några synpunkter att ta i beaktande inför den 
fortsatta beredningen av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om 
förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar. 

Anställningspresumtionen 

I förslagets artikel 4 föreslås en rättslig presumtion om att det föreligger ett 
anställningsförhållande mellan den digitala arbetsplattformen och en person som 
utför plattformsarbete, om den digitala arbetsplattformen kontrollerar vissa delar 
av arbetets utförande. 

Förslaget till presumtionsregel kommer att i flertalet fall underlätta 
arbetslöshetskassornas arbete med att bedöma om en person som utför 
plattformsarbete ska bedömas som arbetstagare enligt arbetslöshetsförsäkringen. 
Det kommer dock även fortsättningsvis kvarstå bedömningsfrågor huruvida en 
person som utför plattformsarbete är en självständig eller osjälvständig 
uppdragstagare eftersom det är vanligt att en person som utför plattformsarbete 
har olika kombinationer av anställningar, företagande och är ansluten till flera 
plattformsföretag.1

Det är vidare svårt att överblicka om den föreslagna rättsliga 
anställningspresumtionen kommer att få påverkan på möjligheten att genom 

                                                 

 

 
1 IAF:s rapport 2020:3 Den nya arbetsmarknaden – utmaning för dagens arbetslöshetsförsäkring 
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arbete kvalificera sig för rätt till ersättning enligt den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen. Den frågan behöver analyseras vidare. 

Samordning och informationsutbyte 

Förslagen i direktivet kommer att ställa krav på god samordning och 
informationsutbyte mellan berörda aktörer såväl nationellt som mellan 
medlemsstaterna för att underlätta en likformig tillämpning. I det fortsatta arbetet 
med förslaget till direktiv är det därför  angeläget att verka för att det finns 
förutsättningar för en enkel och effektiv administration. 
 

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat och Ulf Staffansson har 
varit föredragande. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har även chefsjurist 
Lena Byström deltagit. 

Peter Ekborg 
Generaldirektör 

Ulf Staffansson 
Verksjurist 
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