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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar arbetstagarbegreppet inom de olika rättsliga disciplinerna arbets-
rätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt. Begreppet är relevant inom ett stort antal lagar 
men saknar definition inom samtliga. Istället har begreppet fått sin betydelse i rättspraxis. 
Lagstiftaren har således lämnat den svåra uppgiften att definiera begreppet till domstolarna. 
Metoden som används av domstolarna inom arbetsrätten och skatterätten går ut på att man 
gör en helhetsbedömning av de relevanta omständigheterna i det enskilda fallet. Varje fall 
jämförs med det typiska anställningsförhållandet respektive det atypiska för att på så sätt 
kunna konstatera vilket det ligger närmast. Inom socialförsäkringsrätten så har arbetstagar-
begreppet betydelse både på finansieringssidan samt förmåntagarsidan. Begreppet är tving-
ande vilket betyder att parterna inte själva kan bestämma hur deras förhållande skall klassi-
ficeras. Istället är det de faktiska omständigheterna under vilket förhållandet lyder som 
domstolarna beaktar, dock kan partsviljan i vissa fall tillmätas viss betydelse.  

Att domstolens beslut om huruvida någon är att anse som arbetstagare eller inte kan få 
långtgående konsekvenser för den berörde oavsett vilken lagstiftning det handlar om, detta 
gäller inom samtliga behandlade discipliner. Arbetsrättsligt blir det en fråga om den arbets-
presterande parten skall omfattas av det arbetsrättsliga skyddet medan det inom skatterät-
ten kommer att handla om vilket inkomstslag den arbetspresterande parten skall komma att 
beskattas inom, tjänst eller näring? Inom socialförsäkringsrätten har arbetstagarbegreppet 
betydelse både på så sätt att det avgör vem som är skyldig att betala de sociala avgifterna 
samt vem som är förmånstagare till de olika socialförsäkringarna.  

Den svenska arbetsmarknaden präglas idag av ökad internationalisering samt diversifiering. 
Den tidigare stereotypa anställningsformen har luckrats upp och det är vanligare än någon-
sin med andra typer av avtal för att reglera förhållandet mellan arbetspresterande part och 
huvudmannen. Antalet egenföretagare och självständiga uppdragstagare ökar samtidigt som 
projektanställningar och anlitande av bemanningsföretag blir allt vanligare. Detta har inne-
burit att det har varit omöjligt att införa ett statiskt arbetstagarbegrepp utan en alltmer vid-
sträckt betydelse har vuxit fram i praxis.  

I de allra flesta fallen innebär gränsdragningen mellan arbetstagare och andra grupper inga 
problem. Det finns dock situationer och gränsfall där det kan uppstå tveksamheter. Exem-
pel på sådana situationer kan vara kan vara småföretagare som har stark anknytning enbart 
till en eller ett fåtal uppdragsgivare. Vid jämviktslägen har arbetspresterande part, inom ar-
betsrätten, hellre ansetts som arbetstagare än inte, skälet till det är att uppfylla syftet med de 
arbetsrättsliga skyddsreglerna och för att så få som möjligt som anses behöva skydd i egen-
skap av att de befinner sig i beroendeställning skall falla utanför dessa regler. Att gräns-



 

 

dragningen präglas av det bakomliggande syftet för den aktuella lagstiftningen är tydligt 
även inom disciplinerna skatterätt samt socialförsäkringsrätt.  

Det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet har stor betydelse för svensk rätt eftersom det inom 
gemenskapen arbetas för en, till vissa delar, harmonisering och andra delar en samordning 
av regelverken. Det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet är än mer vidsträckt än det svenska 
på så sätt att det inom EG-rätten saknas det avtalskriterium som återfinns och är ett grund-
kriterium i det svenska systemet, vilket medför att grupper som faller utanför det svenska 
arbetstagarbegreppet kan omfattas av det EG-rättsliga. EG-domstolen har uttalat att det 
inte spelar någon roll om ett förhållande anses som ett uppdragsförhållande inom nationell 
rätt, det kan likväl anses som ett arbetstagarförhållande inom EG.  

Socialförsäkringsrättsligt arbetas det inom EU för en samordning och närmande av de na-
tionella regelverken inom området. Syftet med arbetet är att arbetstagaren och dess famil-
jemedlemmar, som väljer att söka arbete eller vara förvärvsverksamma i en annan med-
lemsstat än sin hemstat, inte skall falla utanför existerande skyddsnät och sakna den trygg-
het de hade haft om de hade stannat i hemstaten. 
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Abstract 
This thesis is about the term worker within the different areas of labour law/tax law/social 
security law. The term is relevant within a large number of various laws but is not defined 
in any of them. Instead the term gets its substance from the custom of the courts. The leg-
islator has thus given the courts the difficult task of defining the term. The method used by 
the courts to determine someone as a worker within labour and tax law is an overall as-
sessment of all relevant circumstances in the individual case. Every case is compared with 
the typical form of employment and the not typical to decide which one it is closest to. The 
term is cogent which means it is not up to the parts to decide how to classify their relation-
ship. Instead it is the actual circumstances in the relationship that are considered by the 
courts, nevertheless the intention of the parts can in certain cases be of significance.  

The decision by the court to classify someone as a worker or not can have far-reaching 
consequences for the concerned individual no matter what law and area is in focus. In la-
bour law it’s a question about the individuals right to be protected by the protective rules 
for workers whereas in tax law it will be a question of which type of income tax to pay, 
originated from employment or business? In social security law the term is important both 
when it comes to determine who is obliged to pay the social fees and who is benefiting 
from the social security.  

The Swedish labour market is characterized by increased internationalisation and diversify-
ing. The typical form of employment has loosened up and it is more common then ever 
with other form of agreements between the parts that performs the work and the principal. 
The number of self-employed workers and independent contractors are steadily rising and 
at the same time the number of people being employed on a project basis and hired from 
companies selling labour. This has meant that introducing a static definition of the term 
“worker” has been impossible; instead the definition of the term has developed into a 
wider meaning by the courts. In most cases establishing a boundary between workers and 
other groups causes no problems. But there can be situations and borderline cases where 
there can be uncertainties. 

The term worker within the European community has an impact on Swedish law since the 
aim of the community is to some parts, harmonization and to other parts a coordination of 
national regulations. The term “worker” within the community has been given an even 
wider definition by the European Court of Justice compared to Swedish law and adjust-
ment of the Swedish definition can be needed in the future. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
Arbetstagare är idag ett flitigt återkommande begrepp inom svensk lagstiftning, någon en-
tydig definition finns dock inte. Istället har begreppet inom de olika rättsliga disciplinerna 
fått sin säregna betydelse genom domstolarnas tolkning. Detta har inneburit att begreppet 
inom de olika disciplinerna inte heller givits någon statisk definition i rättspraxis utan en 
helhetsbedömning av samtliga omständigheter i de enskilda fallen genomförs.1 Begreppet 
anger räckvidden för flera olika lagars tillämpningsområden genom att definiera när en per-
son står i ett kvalificerat förhållande gentemot en annan person i rättslig mening.2 För att 
någon skall kunna definieras som arbetstagare måste det finnas en arbetsgivare eller en hu-
vudman. Att fastställa om ett sådant förhållande föreligger vållar i de allra flesta fall inga 
svårigheter. Det kan dock uppstå situationer där det inte är helt självklart om en person 
skall anses vara arbetstagare eller uppdragstagare. I vissa fall kan till och med en person 
som anses vara arbetstagare enligt en lag inte anses vara det enligt en annan. De faktorer 
och omständigheter som läggs till grund för bedömningen varierar inte i någon större ut-
sträckning mellan t ex en arbetsrättslig och en skatterättslig gränsdragning, däremot kan 
olika faktorer anses väga tyngre i det ena eller andra fallet beroende på lagens syfte och an-
vändning. Då lagar har olika syften och tillämpas av olika myndigheter är det inte konstigt 
att det har förekommit en viss diskrepans mellan vad arbetstagarbegreppet innefattat.3 Se-
dan 1950-talet har den i NJA 1949:153 av HD utarbetade metoden för att kategorisera nå-
gon som arbetstagare accepterats som grundläggande, metoden går ut på att domstolen ser 
till alla omständigheter i det aktuella fallet för att sedan göra en helhetsbedömning av dessa.  
Talar tillräckligt många omständigheter åt att det rör sig om en anställning skall personen i 
fråga betraktas som arbetstagare oavsett vad ett eventuellt avtal mellan parterna säger. Det-
ta innebär att arbetstagarbegreppet är tvingande. Vissa huvudregler vid tolkning av begrep-
pet har kunnat utläsas ur praxis, bl.a. självständigheten från arbetsgivare/uppdragsgivare 
har ansetts avgörande för om någon skall betraktas som arbetstagare eller uppdragstagare.4 
Denna omständighet är dock bara en av flera som vägs in i bedömningen. En brist i en så-
dan till synes avgörande omständighet kan i vissa fall uppvägas av andra omständigheter 
som trots bristen gör att helhetsbedömningen pekar för eller emot ett anställningsförhål-
lande.5   

Definitionen av arbetstagarbegreppet har för den enskilde potentiellt stora konsekvenser, 
då den arbetspresterande parten om han/hon i rättslig mening inte är att anse som arbets-
tagare inte t ex kan åberopa någon av de skyddsregler som finns i lag (1982:80) om anställ-
ningsskydd (LAS).6 Arbetstagarbegreppets tvingande karaktär kan även innebära en otrevlig 
                                                 

1 Török Pål: Lag & Avtal nr 9/1989 s. 15. 

2 se Adlercreutz: Arbetstagarbegreppet (1964) s. 15 ff. 

3Adlercreutz: Svensk arbetsrätt s. 29. 

4Lagerström Thomas: Lag & Avtal nr 5/1981 s. 4. 

5 Se t ex RÅ82 1:50 där bristen i självständighet uppvägdes av att den arbetspresterande parten införskaffat 
dyr utrustning och därmed tog en sådan ekonomisk risk att han vid helhetsbedömningen ansågs bedriva 
näringsverksamhet.  

6 SOU 1993:32 s. 216. 
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överraskning för den huvudman som tror sig ha anlitat en självständig uppdragstagare men 
i en tvist finner att det tas föga hänsyn till vad som står i parternas avtal. Skattemyndigheten 
kan mycket väl anse att uppdragstagarens verksamhet inte är att betrakta som näringsverk-
samhet vilket innebär att huvudmannen är skyldig att betala de sociala avgifterna oavsett 
om det ursprungliga avtalet har stadgat att de sociala avgifterna skall ingå i uppdragstaga-
rens arvode.7 

Begreppet arbetstagare dök för första gången upp i svensk lagstiftning 1936 års lag om fö-
renings- och förhandlingsrätt. Detta var ett resultat av att tanken om att lagstiftningen inte 
bör göra någon skillnad mellan olika grupper av arbetstagare hade slagit igenom. Tidigare 
saknades enhetliga regler för vad vi idag kallar arbetstagare, istället fanns det olika regler för 
skilda yrkesgrupper. Dessa gjorde främst åtskillnad på arbetare och tjänstemän. Vid en in-
ternationell jämförelse har Sverige väldigt få särregleringar för olika grupper, något som i 
viss mån kompenseras av den svenska modellen för användande av kollektivavtal.8 I övriga 
Europa används på de flesta håll i jämförelse med Sverige ett snävare arbetstagarbegrepp. 
Den svenska varianten kan sägas bättre ha motsvarat sociala behov men som en baksida 
blivit något diffusare och vållat en del gränsdragningsproblem.9 

På 1970-talet var arbetstagarbegreppet till stor del identiskt mellan de olika disciplinerna ci-
vilrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätten. På grund av arbetstagarnas och de fackliga or-
ganisationernas ökade rättigheter under denna tid kom de arbetsrättsliga lagstiftningarna att 
utökas och arbetstagarbegreppets betydelse att vidgas. Förändringen på arbetsmarknaden 
innebar ett ökat ansvar för arbetsgivare och försöken till att kringgå lagstiftningarna genom 
att tillämpa alternativa avtal ökade. Detta gjorde att domstolarna blev mera benägna att be-
döma förhållanden mellan två parter som anställning för att tillgodose skyddsbehovet av 
den svagare parten.10 Arbetstagare står i de allra flesta fallen i beroendeställning till huvud-
mannen vilket förklarar domstolarnas vilja att hellre bedöma förhållandet dem emellan som 
ett anställningsförhållande även om det faktiska avtalet dem emellan är utformat under an-
nan rubrik.  

Trenden har gått mot att fler och fler innefattas av arbetstagarbegreppet, men antalet som 
balanserar mellan arbetstagare/uppdragstagare har även ökat.11 Detta är märkbart både i 
Sverige och i övriga Europa. I första hand beror utvecklingen på att den egenföretagande 
sektorn som lever på att sälja sina tjänster, snarare än produkter ökar.  

1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt begreppet arbetstagare definieras 
inom arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt. Vi kommer att undersöka eventuell 
diskrepans mellan synen på vem som är arbetstagare inom de olika rättsområdena och vad 
dessa eventuella skillnader beror på och vad de kan ha för konsekvenser. Vi kommer att ut-
reda lagarnas syfte samt vad som styr definitionen av begreppet arbetstagare. Avsaknaden 

                                                 

7 Lagerström: s. 4. 

8 Ds 2002:56 s. 82 ff. 

9 Adlercreutz: Svensk Arbetsrätt s. 15.  

10 RSV rapport 1998:4 –F-skattesedel till flera, utvidgning av näringsbegreppet kap. 4.1.1. 

11 Török s. 15. 
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av enhetlighet har lett till att begreppet varit under utredning ett flertal gånger då det har 
diskuterats huruvida en vidsträckt eller snävare definition är önskvärd eller om olika lagars 
skilda syften kan motivera en differentiering av begreppet. Eftersom begreppet har en vari-
abel och komplicerad definition kommer vi att redogöra för de komponenter som utgör 
innehållet i begreppet istället för att försöka ge en exaktare definition än rättspraxis gjort.  

Vi kommer även att redogöra för det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet och visa hur det 
påverkar den svenska definitionen av begreppet. Vi kommer dessutom att undersöka om 
och hur utvecklingen inom EG-rätten kommer att kräva ytterligare harmonisering och för-
ändring av det svenska arbetstagarbegreppet. 

1.3  Metod 
Vår avsikt med denna uppsats är att utreda och jämföra begreppet arbetstagare inom olika 
rättsområden. För att göra detta har vi använt oss av en traditionell rättsdogmatisk metod 
genom analys av relevant lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Då begreppet inte de-
finieras i någon lagstiftning utan till största delen får sitt innehåll och sin betydelse i rätts-
praxis faller det sig naturligt att rättsfallsstudier blir en stor del av denna uppsats.  

På grund av den interdisciplinära karaktären av uppsatsen har dispositionen och upplägget 
fått en komparativ prägel. Detta för att belysa liknelser och skillnader mellan de olika om-
rådena.  

Arbetstagarbegreppet är relevant inom ett antal olika rättsområden. Vi har valt att fokusera 
på de områden och lagstiftningar som vi känner är mest intressanta. Vårt sökande efter ma-
terial har gett varierat resultat inom de olika områdena. På den arbetsrättsliga sidan har det 
varit lätt att hitta bra och relevant information. Främst har vi använt oss av de propositio-
ner och offentliga utredningar som gjorts angående det arbetsrättsliga begreppet, dess defi-
nition och betydelse. På den skatterättsliga sidan har det varit svårare att hitta aktuell och 
bra information. I och med skatterättens dynamik och föränderlighet är det naturligt att 
doktrin i många fall inte är uppdaterad. Istället har vi använt oss mycket av artiklar.  

För att beskriva det EG-rättsliga begreppet har vi främst riktat in oss på de artiklar i EG-
fördraget som rör den fria rörligheten för arbetstagare och likalöneprincipen. Vi har även 
använt oss av, och undersökt, förordningarna 1612/68 EEG och 1408/71 EEG för att 
komma fram till hur dessa har påverkat det svenska rättssystemets syn på arbetstagarbe-
greppet. 

1.4  Disposition och avgränsning 
Vi kommer att börja med att redogöra för gällande rätt vad gäller arbetstagarbegreppet 
inom arbetsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt för att komma fram till skillnader och 
likheter mellan dessa. Genom detta är tanken att vi sedan ska kunna besvara vårt syfte i 
analys och slutsatsdelen för att sedan avsluta med ett de lege ferenda resonemang gällande ar-
betstagarbegreppet. 

I det inledande kapitlet börjar vi med att behandla den arbetsrättsliga definitionen av ar-
betstagarbegreppet. Då skatterätten ofta utgår från det arbetsrättsliga begreppet är det lo-
giskt att börja med arbetsrätten vilket också ger en bra grund. Fokus ligger på gränsdrag-
ningsproblematiken som återkommer inom såväl arbetsrätten och skatterätten som social-
försäkringsrätten. För att förstå i vilka fall gränsdragningen kan bli problematisk och får 
konsekvenser har vi valt att lägga tyngd på att redogöra för hur domstolarnas gör sin be-
dömning och vilka omständigheter som väger in.  
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När vi sedan undersöker det skatterättsliga arbetstagarbegreppet tar vi upp gränsdragnings-
problematiken mellan inkomstslagen näring och tjänst som på många sätt liknar den arbets-
rättsliga gränsdragningen mellan arbetstagare/arbetsgivare.  

I det efterföljande kapitlet kommer vi att titta närmare på arbetstagarbegreppet inom social-
försäkringsrätten och dess betydelse inom detta område. Vi har valt att belysa begreppets 
betydelse både på förmånstagarsidan och på finansieringsidan. Vi har valt att behandla fi-
nansieringen av socialförsäkringarna under detta kapitel även om det är nära mellan uttag 
av socialavgifter och skatterätten då socialavgifterna till sin natur inte helt kan anses vara 
enbart en avgift utan till viss del har karaktär av en skatt. Detta beror på att socialavgiften 
är obligatorisk och ger inte förmåner i relation till dess storlek.12  

Vi avslutar denna, mer deskriptiva del, i arbetet med att se vilken effekt och verkan det 
EG-rättsliga arbetet inom området haft på den svenska modellen vad gäller arbetstagarbe-
greppet. Med tanke på att det inom EU går mot ökad harmonisering och samordning kan 
vi härigenom se åt vilket håll begreppet inom området är på väg, om det blir än mer vid-
sträckt än det är idag eller om det rent av går i motsatt riktning.  

I analysdelen kommer vi sedan att undersöka likheter och skillnader mellan de olika lag-
stiftningarna och vad syftet med dessa är. Utifrån detta ska vi sedan försöka besvara vårt 
syfte genom att förklara konsekvenserna och problemen med de likheter/skillnader som 
existerar. 

Vi kommer att avsluta med att göra några antaganden om hur vi tror arbetstagarbegreppet i 
framtiden kommer att definieras och få för verkan inom de olika lagstiftningarna samt ge 
vår åsikt om huruvida eventuella förändringar bör genomföras. 

                                                 

12 Ståhlberg Ann-Charlotte: Socialförsäkringarna i Sverige s. 28. 
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2  Arbetstagarbegreppet inom arbetsrätten 

2.1  Grundläggande förutsättningar för arbetstagarbegreppet 
Den grundläggande uppgiften för den arbetsrättsliga lagstiftningen är att se till att arbetsta-
gare skyddas från de negativa effekterna av olika marknadskrafter.13 Reglerna skall inte vara 
olika för skilda grupper av arbetstagare i någon större utsträckning och skyddsnivån skall 
inte variera allt för mycket beroende på en enskild arbetsgivares eller en specifik branschs 
ekonomiska bärkraft.14 Inom arbetsrätten delar man upp personer som utför arbete åt an-
nan i kategorierna arbetstagare och uppdragstagare. För dessa två grupper gäller olika regler 
och gränsdragningen mellan dem blir avgörande för vem som innefattas av vilka regler.15 
Arbetstagarbegreppet är inte definierat i någon arbetsrättslig lag, begreppets innebörd fast-
ställs istället genom praxis, förarbeten och doktrin.  

En av omständigheterna inom arbetstagarbegreppet, den personliga arbetsskyldigheten, an-
sågs av AD som ofrånkomligt tidigare. Efter HD:s dom i NJA1949:153 (som vi refererar i 
nästa kapitel), där domstolen inte uppställde detta som en nödvändig faktor ändrade även 
AD sin uppfattning i frågan. Det räcker numera att utgångspunkten i avtalet är att den ar-
betspresterande parten skall komma att deltaga i arbetet jämte eventuella medarbetare.16 Yt-
terligare omständigheter som är att anse som i stort sett ofrånkomliga är att arbetet måste 
utföras för annans räkning och vara kopplat till ett vederlag. Eftersom även uppdragstagare 
arbetar för annans räkning är denna omständighet dock utan praktisk betydelse vid gräns-
dragningen mellan just arbetstagarbegreppet och uppdragstagarbegreppet.  

För att arbetstagarbegreppet vidare ska anses vara uppfyllt krävs det enligt lag (1976:580) 
om medbestämmande i arbetslivet (MBL) att det är frivilligt ingånget genom någon form av 
avtal som är skriftligt, muntligt eller har ingåtts genom konkludent handlande. Denna 
omständighet tillmäts däremot inte så stor vikt förutom när avtal saknas och arbetet är av 
mindre dignitet. Då är just avsaknaden av avtal det som talar emot att arbetstagarbegreppet 
bör tillämpas.17 Vad däremot gäller själva rubriceringen på avtalet så har det mindre bety-
delse. Det avgörande är istället avtalsinnehållet och hur det är utformat. Det är således de 
omständigheter en verksamhet faktiskt utförs under som har betydelse, partsviljan tillmäts 
väldigt liten betydelse vid tolkning av dessa avtal.  

Kravet på att avtalet måste vara frivilligt ingånget innebär att värnplikt och annan tjänstgö-
ring på grund av totalförsvarsplikt eller arbete enligt lag (1974:203) om kriminalvård i an-
stalt inte faller under arbetstagarbegreppet enl. MBL.18 

Redan här ser vi att det är ett par omständigheter som måste vara uppfyllda, vi kommer att 
förklara dessa och ett antal andra omständigheter närmare i kap. 2.3. I nästa kapitel kom-

                                                 

13 DS 2002:56 s. 93. 

14 Aa s. 92. 

15 Aa s. 76. 

16 Schmidt Folke: Löntagarrätt s. 66. 

17 Adlercreutz: Arbetstagarbegreppet: s. 275. 

18 Bergqvist, Lunning, Toijer: Medbestämmandelagen. Lagtext med kommentarer. s. 32. 
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mer vi även att beskriva hur dessa omständigheter sammanvägs av domstolarna för att 
komma fram till en slutsats om arbetstagarbegreppet. 

2.2  Arbetstagarbegreppet i praxis 
Här kommer vi att gå igenom grunderna för hur bedömningen går till i praxis.  

Den bedömning av omständigheterna tillsammans som görs av domstolarna för att avgöra 
om den arbetspresterande parten täcks av det civilrättsliga arbetstagarbegreppet är allmänt 
vedertagen. Till grund för bedömningen ligger alla omständigheter som är av betydelse i det 
enskilda fallet. Tillvägagångssättet i denna bedömning grundlades i NJA 1949:153.19 

2.2.1  NJA 1949:153 

Huvudfrågan som ställdes i detta fall var: 

”huruvida semesterrätt tillkom ägare av mindre jordbruksfastighet, som genom avtal med sågverksbolag 
åtagit sig att från vissa bestämda skogslotter framköra där avverkat virke mot ersättning efter kubikmas-
sa.”20  

Domstolen ansåg inte att ett arbetstagarförhållande förelåg i det aktuella fallet, jordbrukar-
na skulle inte ses som arbetstagare och därmed inte ha rätt till semesterersättning. Domsto-
len konstaterade att det rörde sig om självständiga jordbrukare som ”hava i icke obetydlig om-
fattning förfogat över sin arbetskraft”21 genom att de inte enbart ingått avtal med motparten utan 
även haft avtal med flera andra bolag. Domstolen konstaterade vidare att jordbrukarna an-
vände sina egna hästar och verktyg och hade möjlighet att anlita medhjälpare för arbetet. 
Således förelåg ingen personlig arbetsskyldighet. Vidare disponerade jordbrukarna över sin 
arbetstid och ersättningen bestämdes efter den framkörda kubikmassan, vilket vid en hel-
hetsbedömning får anses tala för att inget anställningsförhållande föreligger. Domen fast-
slog att inget av de nämnda omständigheterna i sig behöver vara avgörande åt det ena eller 
andra hållet utan samtliga måste beaktas och därefter göra en helhetsbedömning. Denna in-
ställning formulerades på följande sätt: 

”Frågan huruvida någon i lagens mening är arbetstagare hos annan eller icke är att bedöma efter vad dem 
emellan kan anses avtalat, varvid man icke kan inskränka sig till något visst avtalsvilkor såsom ensamt 
avgörande utan har att beakta alla i samband med avtalet och anställningen förekommande omständighe-
ter. Härvid kan de avtalsslutandes ekonomiska eller sociala ställning vara ägnad att belysa, huru avtalet 
bör uppfattas. Att förhållandena i varje särskilt fall bliva avgörande hindrar icke att, om avtalet är av en 
mera allmänt förekommande typ, ledning kan hämtas från den uppfattning o rättsläget som eljest mera 
allmänt gjort sig gällande.”22   

Vad gäller utgångspunkten i bedömningen föreligger en viss språklig diskrepans mellan AD 
och HD. AD framhåller att det ”inte [är] avgörande vad parterna i ett avtalsförhållande har valt att 

                                                 

19 Ds. 2002:56 s. 115.  

20 NJA 1949:153. 

21 NJA 1949:153. 

22 NJA 1949:153. 
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kalla sitt avtal utan hänsyn skall tas till den sakliga innebörden av avtalade och de faktiska förhållanden 
under vilka den ena parten har utfört arbete åt den andra.”23  

HD anser att ”Avgörande är härvid vad som kan anses avtalat mellan parterna. Hänsyn skall emeller-
tid inte endast tagas till uttryckliga avtalsvillkor, utan en samlad bedömning måste ske av samtliga om-
ständigheter som kan anses vara ägnade att belysa hur parternas inbördes förhållanden och därmed avtalet 
är att uppfatta.”24  

Dessa två utlåtanden visar ändå på en likartad inställning till helhetsbedömning mellan de 
båda instanserna. Bedömningen innefattar inte bara avtalsvillkoren utan en bedömning av 
alla omständigheter görs av hur arbetet i praktiken är utformat. Det handlar inte endast, 
som vid vanlig avtalstolkning, om hur parterna vid avtalsinträdet hade tänkt att arbetet 
skulle fortlöpa. Utfallet av bedömningen blir i stort sett detsamma oavsett vilken lagstift-
ning inom arbetsrätten som tillämpas, detta gäller även vid tillämpning av kollektivavtal.25 
En viss skillnad råder då de olika lagstiftningarna har olika syfte och ändamål. 

När vi nu har kommit fram till att domstolarna gör en helhetsbedömning av ett flertal fak-
torer ska vi redogöra för några av hörnstenarna i denna helhetsbedömning i nästa kapitel 
och dessutom försöka klargöra hur stor vikt som läggs på respektive av dessa faktorer. 

2.3   Helhetsbedömningens grundstenar 
Tolkningen, av om ett arbetstagarförhållande föreligger, görs av domstolarna i varje enskilt 
fall och bygger på syftet med den i fallet aktuella lagen. Det går alltså inte att utgå ifrån att 
begreppet arbetstagare är statiskt eftersom betydelsen inte är entydig i all civilrättslig lag-
stiftning. När det gäller gränsfall om hur arbetspresterande part skall bedömas gör domsto-
larna en helhetsbedömning. Detta har lett till att rättspraxis inom detta område är väldigt 
omfattande. Bedömningen av begreppet karaktäriseras även av några andra grundläggande 
kriterier som kompletteras av domstolarnas helhetsbedömning när den drar gränserna mel-
lan arbetstagare och andra former för arbetets utförande. En sammanställning av vilka om-
ständigheter som vägs in, framarbetades av arbetsrättskommittén 1992 i SOU 1993:32. 
Dessa kommer nedan presenteras. Omständigheterna talar tillsammans vid en helhetsbe-
dömning för eller emot föreliggande av arbetstagarbegreppet men har var för sig ingen av-
görande betydelse.  

1. arbetspresterande parten har att personligen utföra arbetet, 
2. han/hon har så gott som själv utfört arbetet, 
3. han/hon ställer sin arbetskraft till förfogande för arbetsuppgifter som upp-

kommer efterhand, 
4. arbetet är av varaktig karaktär, 
5. han/hon är, på något sätt, förhindrad att utföra liknande arbete för annan än 

huvudmannen, 
6. arbetet står under huvudmannens kontroll och det måste utföras enl. 

hans/hennes direktiv, 

                                                 

23 AD 1990 nr. 116. 

24 NJA 1996 s. 311. 

25 Ds. 2002:56 s. 115-116. 
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7. huvudmannen tillhandahåller arbetsredskap och material som krävs för arbetets 
utförande, 

8. ersättning för direkta kostnader utgår för arbetspresterande part, 
9. ersättning för arbetet utgår minst delvis som garanterad lön av något slag, 
10. han/hon är ekonomiskt och socialt jämställd med en arbetstagare. 

 

2.3.1  Personlig arbetsskyldighet 

En av avtalsparterna skall personligen utföra arbete. Några krav om att delar av arbetet inte 
får läggas ut på någon annan finns dock inte. Det räcker att den enligt avtalet arbetspreste-
rande parten tar del i arbetet. Det är den faktiska tillämpningen av avtalet som här spelar 
roll, inte benämningen på det.26 

 I ett fall ansågs en remisstandläkare vid en militärvårdsklinik anställd trots att någon per-
sonlig arbetsskyldighet ej förelåg enligt avtalet. Han hade dock utfört arbete åt kliniken per-
sonligen under en längre tid. Det förhållandet att någon personlig arbetsskyldighet, rent 
formellt, inte förelåg skulle inte enligt AD inte tillmätas någon större betydelse.27 

Vård och hjälp inom familjen eller mellan vänner innefattas i regel inte av arbetstagarbe-
greppet. AD har i två fall28 tagit upp frågan om fosterföräldrar och familjehemsföräldrar 
där de inte ansåg att dessa var arbetstagare när de utför sina uppgifter. Domstolen anförde 
att familjegemenskapen utgjorde det dominerande inslaget i relationen mellan föräldrarna 
och barnen och det medförde att det inte fanns något anställningsförhållande mellan för-
äldrarna och kommunen.29 Utslaget blev det motsatta i ett mål där några föräldrar deltagit i 
ett projekt på ett daghem där deras egna barn fanns. De fick ersättning för förlorad arbets-
förtjänst. AD framhöll att föräldrarna insats var jämförbar med barnskötarnas arbete. De 
skulle därför anses som arbetstagare enligt kollektivavtalet.30  

Personlig arbetsskyldighet är svårdefinierat och svårt att få klarhet om även om sedvänja 
inom respektive bransch vägleder.  

”Som arbetstagarkvalificerande faktor bör personlig arbetsskyldighet tillmätas stor betydelse, däremot icke i 
motsatt riktning avsaknaden därav.”31 

2.3.2     Fortlöpande arbete 

En omständighet som tydligt talar för att den arbetspresterande är arbetstagare är att 
han/hon står till arbetsgivarens förfogande för att utföra uppgifter allt eftersom de upp-
kommer. Denna omständighet väger tungt i domstolarnas helhetsbedömning vilket visar 
sig i de refererade målen från AD nedan. Arbetstagarbegreppet kan föreligga även om ar-

                                                 

26 SOU 1993:32 s.229. 

27 AD 1976 nr.64. 

28 AD 1982 nr. 123, AD 1985 nr. 57. 

29 AD 1985 nr. 57. 

30 AD 1982 nr. 105. 

31 Adlercreutz: Arbetstagarbegreppet s. 231. 
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betsskyldigheten är inskränkt till endast ett fåtal uppgifter32 eller om det är tidsbegränsat en-
ligt anställningsavtal.33 

Arbetsdomstolen ansåg inte att en författare, som huvudsakligen skrev bokrecensioner för 
en tidning, var anställd. Efter utförd helhetsbedömning uttalade AD att det ”måste...ges stor 
vikt åt den omständigheten att det inte har framkommit något som tyder på att [recensenten] varit skyldig 
att ställa sig till förfogande för efterhand uppkommande uppgifter.”34 Det faktum att det bara utgått 
ersättning för avlämnade artiklar var ett annat starkt argument som talade för ett uppdrags-
förhållande istället för ett arbetstagarförhållande.35 

 Vad gällde ett s.k. lokalombud som medverkat regelbundet i en tidning blev utgången den 
motsatta. Det visades i detta mål att arbetsuppgiften var att fortlöpande bevaka och skriva 
om händelser på orten. Även i detta mål kom frågan om rätten att avböja arbete upp. Rät-
ten att avböja arbete ansågs inte finnas.36 

2.3.3 Varaktighet 

De vanligaste formerna för anställning är tillsvidare- eller visstidsanställning. Varaktighet av 
detta slag förknippas oftast med anställning även om varaktigheten i sig själv inte ligger till 
grund för just anställning. När det är fråga om ett tillsvidareåtagande tillämpas så gott som 
alltid en viss uppsägningstid. Omständigheten att det avtalats om uppsägningstid tyder på 
ett arbetstagarförhållande liksom avsaknaden av uppsägningstid visar på ett uppdragstagar-
förhållande. Att ett arbetsförhållande haft lång varaktighet ändrar inte styrkan detta har 
som arbetstagarfaktor utan det är varaktigheten i sig som är det avgörande.37 Om inte så 
hade varit fallet hade det uppkommit ytterligare gränsdragningar och tolkningsförfaranden. 
Dessutom är det svårt att motivera att vid överstigande av viss tid ändras betydelsen av 
omständigheten som styrker arbetstagarförhållandet. 

2.3.4 Arbetsgivarens kontroll och ledning 

En arbetstagare har oftast anvisade platser, arbetstider och andra regler att följa, detta för-
utsätter att någon (arbetsgivaren) har kontroll över arbetstagaren. Om arbetsgivaren har 
kontroll och leder arbetet kan det så gott som förutsättas att ett arbetstagarförhållande före-
ligger. Detta är att anse som kärnan i arbetstagarbegreppet och bör vara avgörande till för-
del för att ett arbetstagarförhållande föreligger.38 Så är dock inte uteslutande fallet i praxis. 
Däremot lägger AD stor vikt vid denna omständighet då jämviktslägen uppstår i tveksam-
ma fall.39 

                                                 

32 SOU 1993:32 s. 229-230. 

33 5§ LAS. 

34 AD 1987 nr.21. 

35 AD 1987 nr.21. 

36 AD 1989 nr.39. 

37 Adlercreutz: Arbetstagarbegreppet s. 237. 

38 Aa s. 244. 

39 Sigeman Tore: Arbetsrätten – En översikt av svensk rätt med europarätt, s. 27. 
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När MBL utformades ansågs denna omständighet som starkt talande för att ett anställ-
ningsavtal förelåg.40 Likväl då som nu, är det helhetsbedömningen som avgör och domsto-
larna dömer från fall till fall.  

Avsaknaden av arbetsledning kan ha flera orsaker, t.ex. större sakkunskap hos arbetstaga-
ren, och behöver inte tala emot ett anställningsförhållande. I sådana fall bör inte arbetspres-
terande parts frihet tillmätas betydelse. Det bör dock påpekas att domstolarna i ett flertal 
fall inte har lagt någon större vikt vid detta.41 

2.3.5 Ersättning 

Timlön eller annan tidsanknuten ersättning för arbete är typisk och talar starkt för att ar-
betspresterande part får anses som en arbetstagare. Har man rätt till en lägsta garantilön så 
har rättspraxis ansett att ett arbetstagarförhållande föreligger. I motsats till detta kan sägas 
att uppdragstagare oftast erhåller ersättning efter prestation.42  

Även här visar rättsfallet med bokrecensenten hur AD bedömer om någon är att anse som 
arbetstagare eller uppdragstagare. I detta fall var det klargjort att han fått betalt per färdig-
arbetad recension och att det därför talar starkt för att han var uppdragstagare, vilket också 
blev utfallet av domen.43 

2.3.6 Ytterligare omständigheter 

Arbetsgivaren förutsätts stå för maskiner, råvaror, redskap och lokal om arbetstagarbe-
greppet skall anses föreligga. Här är dock variationen mellan olika branscher stor och dess-
utom är det inte helt ovanligt att även arbetstagare står för egna redskap och maskiner. Det 
förutsätts också att arbetet utförs för någon annans räkning för att räknas under arbetsta-
garbegreppet. 

Rent formellt gäller att endast fysiska personer räknas till arbetstagarbegreppet även om det 
i realiteten även kan vara ett bolag som står som arbetspresterande part i ett avtal. Det kan i 
dessa fall bli fråga om att göra en s.k. genomsyn, det blir då den fysiska personen bakom 
bolaget som blir att betrakta som förpliktande och därför i rättslig mening blir arbetstagare. 
Denna genomsyn sker väldigt sällan och endast om det märks att det föreligger oegentlig-
heter och att anledningen att sätta in en juridisk person emellan parterna är att kringgå 
tvingande lagstiftning.44 

När domstolen avslutar sin bedömning gör den det med en allmän bedömning av den ar-
betspresterande partens ekonomiska och sociala ställning. Det undersöks då om han/hon 
är att anse som näringsidkare eller om han/hon uppfyller kraven för att anses som arbets-
tagare. Den arbetspresterande partens behov av skydd är här en del av det som undersöks i 
stor utsträckning. Det är för att ge arbetstagaren det skydd han/hon behöver som arbetsta-

                                                 

40 SOU 1975:1 s.723. 

41 SOU 1993:32 s. 231. 

42 Adlercreutz: Arbetstagarbegreppet s. 256-257. 

43 AD 1987 nr. 21. 

44 Bergqvist, Lunning, Toijer: Medbestämmandelagen s. 33. 
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garbegreppets tvingande natur måste upprätthållas. Främst är det för att hindra avtal som 
anses försöka kringgå den arbetsrättsliga lagstiftningen.45 Hur domstolen kontrollerar detta 
kommer att behandlas i kapitel 2.4 nedan. Anledningen till att begreppet är tvingande och 
på vilket sätt lagstiftare och domstolar har löst detta kommer vi att gå in på i kapitel 2.6. 

2.4 Kringgående av tvingande lagstiftning 
Efter det att domstolarna har utfört helhetsbedömningen ställer de sig frågan om arbetsav-
talets utformning har som syfte att kringgå tvingande lagstiftning. Detta görs för att kon-
trollera helhetsbedömningens utfall. Om det framgår att avtalet har som syfte att kringgå 
tvingande lagstiftning blir domstolens utfall det motsatta mot vad den kom fram till i den 
sedvanliga helhetsbedömningen.46 

I AD 1994 nr.66 var det tydligt att de tre berörda enligt helhetsbedömningen var uppdrags-
tagare. JUSEK som företrädde de tre menade att främst pga varaktigheten och omfattning-
en av deras arbete var de att anse som arbetstagare. AD uttalade då att för att de skulle an-
ses som arbetstagare skulle det tydligt framgå att myndigheterna, där de tre hade anlitats, 
hade ett kringgåendesyfte för att undvika de tvingande rättsregler som gäller vid anställ-
ningsförhållanden. Det visades att de tre på egna initiativ och helt inbegripna med konse-
kvenserna, hade utfört arbetet under de premisserna som här gällde. 

I detta fall ansågs detta inte kunna styrka att myndigheterna hade detta syftet men det in-
tressanta här var AD:s uttalande om att för att de tre inte skulle anses som uppdragstagare 
var deras motpart tvungna att ha ett syfte att kringgå tvingande lagstiftning.47 

Det finns omständigheter som tydligt talar för eller emot ett kringgående syfte. En av de 
omständigheter som talar för ett kringgående är om arbetstagaren tidigare var anställd men 
övergår till att utföra i stort sett samma arbete för samma huvudman i bolagsform istället. 
Tvärtom talar, att arbetspresterande part som skulle skyddas av tvingande lagstiftning men 
av egen vilja väljer bort detta, emot ett kringåendesyfte.48 

2.5 Domstolarnas avgörande vid jämviktslägen 
Enligt motiven till LAS och MBL bör utvecklingen mot ett mer vidsträckt arbetstagarbe-
grepp fortgå och därför ska domstolarna vid tveksamheter om ett uppdragstagar- eller ar-
betstagarbegrepp föreligger, efter helhetsbedömningen av alla de i fallet relevanta omstän-
digheterna, låta avgörandet utfalla till förmån för ett arbetstagarförhållande.49 Även enligt 
HD gäller denna princip. I NJA 1996 s. 311 uttalade domstolen att det i ”...rättsutvecklingen 
under de senaste årtiondena har framträtt en princip att tveksamma fall bör avgöras till arbetstagarens för-
del...”.  

                                                 

45 SOU 1993:32, s. 233-234. 

46 Ds. 2002:56 s. 118. 

47 AD 1994 nr. 66. 

48 Ds. 2002:56 s. 118-119. 

49 Aa s. 119. 
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Vad gäller AD däremot så har inget sådant uttalande noterats i domar från deras sida, inte 
heller går det att framläsa någon sådan in dubio-regel i deras avgöranden.50 Om de omstän-
digheter som talar för och emot ett arbetstagarförhållande är jämnstarka och domstolen 
inte har någon anledning att tro att parterna har upprättat avtalet för att kringgå tvingande 
lag så väger parternas egen uppfattning om avtalet tungt.51 I AD 1983 nr.89 visas denna 
uppfattning tydligt. AD uttalar där: 

”...utgå från att båda parter avsiktligt inrättat sig efter att det var fråga om ett företagsförhållande eftersom 
de faktiskt var ense om att så var fallet...en situation, som ligger i gränsområdet mellan arbetstagare- och 
företagsförhållandet och ingenting tyder på att avsikten var att kringgå lag eller avtal, måste särskild hän-
syn tas till en sådan omständighet.”  

Som nämndes i föregående kapitel så talar förhållandet att arbetspresterande part tidigare 
var anställd hos huvudmannen emot att förhållandet skulle vara ett uppdragsavtal trots att 
de båda parterna ser det på det sättet. Det krävs en större förändring av avtalsförhållandet 
för att detta skall övergå till ett uppdragsavtal.52 

Domstolarna verkar använda sig av detta för att kontrollera/bekräfta det helhetsbedöm-
ningen kom fram till. I de fall helhetsbedömningens utfall var tveksam eller vid jämviktslä-
gen skulle eventuella tillägg göras för att klargöra och komma fram till en slutsats.  

I nästa kapitel ska vi redogöra för en omständighet som väger tungt i praxis och ofta får en 
avgörande roll när domstolarna skall komma till ett avgörande om arbetstagarbegreppet blir 
gällande eller ej. 

2.6 Sedvänja och branschpraxis 
Vad som väger betydligt tyngre än det vi tidigare tagit upp är sedvänjan inom respektive 
bransch. Redan i det tidigare refererade rättsfallet NJA 1949 s.768 nämndes detta. Där sa-
des att om avtalet var av mera allmänt förekommande slag så kunde ledning hämtas här-
ifrån om rättsläget var allmänt gällande. Under det senaste decenniet har domstolarna gett 
sedvänjan i branschen en avgörande betydelse vad gäller gränsdragningen mellan arbetsta-
gare och uppdragstagare.53 Detta gäller så starkt att det nästan undantagslöst är den upp-
fattningen om gränsdragningen inom branschen som blir avgörande för utgången i målet. 

NJA 1992 s.631. En skådespelerska hade anlitats för en dags uppdrag för inspelning av en 
reklamfilm. Hon yrkade ersättning enligt reglerna i den statliga lönegarantin. Hon åberopa-
de ett kollektivavtal, för konstnärlig personal som innefattade skådespelare, som sa att an-
ställningsförhållande rådde mellan den konstnärliga personalen och den som anlitat dem. 
HD konstaterade att korta anställningar var väldigt vanliga i branschen och ansåg att film-
bolaget och skådespelaren var överens om att anställningsavtal förelåg och att skådespela-
ren därför fick anses som arbetstagare hos filmbolaget. 

 

                                                 

50 Sigeman: s. 25. 

51 Ds. 2002:56 s. 119. 

52 Ds. 2002:56 s. 120. 

53 Ds. 2002:56 s. 120. 
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Domstolarna lägger särskild vikt vid sedvänja som grundas på kollektivavtal slutna på cen-
tral nivå då dessa får anses utformade mellan två jämnstarka parter. Dessutom anses dessa 
avtal vara uppbyggda på i branschen utvecklad praxis och ges därför stor vikt. När det fö-
religger en tydligt accepterad praxis i branschen så verkar domstolarna dessutom nästan 
ovilliga att komma med ett eget synsätt på om det föreligger ett arbetstagarförhållande eller 
inte utan de rättar sig oftast på det arbetstagarbegrepp som sedvanan lett fram till.   

2.7 Arbetstagarbegreppets tvingande karaktär 
Om merparten av ovan utvecklade kriterier är uppfyllda är den arbetspresterande parten att 
anse som arbetstagare även om parterna har avtalat om någon annan anställningsform. Det 
är utan relevans om avsikten med avtalet är att presterande part skulle vara t.ex. uppdrags-
tagare eftersom det är domstolarna som bedömer hur arbetsförhållandet mellan parterna 
skall rubriceras. Redan 1993 kom resultatet till utredningen om man skulle låta avtalet styra 
eller om man skulle ha en tvingande lagstiftning inom området. Det ansågs inte kunna 
genomföras att avtalet skulle styra eftersom det skulle leda till att hela lagen skulle bli dispo-
sitiv. Utredningen kom fram till att det skulle strida mot lagens syfta i form av skyddslag-
stiftning och dessutom skulle det strida mot avtalsrättsliga regler som säger att man ska se 
till avtalsinnehållet och inte bara till dess betäckning.54 Däremot är det fritt för parterna att 
avtala om vilken anställningsform de vill använda så länge anställningen har karaktären av 
den form som angivits. Någon skyldighet att anställa istället för att upplåta ett uppdragsav-
tal föreligger alltså inte55, men begränsningar kan finnas i kollektivavtal.56 I ett remissyttran-
de57, gav Arbetsgivarverket sin syn på saken och menade att förslaget58, om att avtalsåsikten 
parterna emellan skulle vara avgörande borde realiseras dels p.g.a. respekten för parternas 
avsikt med avtalet och dels p.g.a. förutsebarheten av hur avtalet kommer att tolkas redan 
vid avtalsslutet.59 Detta kanske inte var något överraskande svar från en arbetsgivarorgani-
sation eftersom de tvingande reglerna är till fördel och till för att skydda arbetstagarna. 
Andra åsikter om utredningen är att förändringar vad gäller arbetstagarbegreppet bör ske, 
till att börja med genom att domstolarna självmant ändrar sin praxis och inom en snar 
framtid bör även en ny lagstiftning och förarbeten arbetas fram.60 

2.8 Jämställda uppdragstagare enligt MBL 
Enligt 1§ 2st. MBL gäller lagen inte bara för den egentliga meningen av arbetstagare utan 
har här getts en mer vidsträckt tillämpning och gäller även för ”den som utför arbete åt annan 
och därvid ej är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma slag som en anställd”. De 
som innefattas av detta stycke är arbetspresterande parter som i egentlig mening inte går 
under det arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet eftersom de inte är anställda hos arbetsbe-

                                                 

54 SOU 1993:32 s.244. 

55 undantaget 38-40§§ MBL. 

56 Ds. 2002:56 s. 113. 

57 angående Ds. 2002:56. 

58 SOU 1993:32. 

59 Remissyttrande av Arbetsgivarverket ang. Ds. 2002:56, s. 3. 

60 Remissyttrande av Riksförsäkringsverket (RFV) s. 1. 
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ställande parten. De faller in under andra stycket av paragrafen pga att de ändå är beroende 
av sin uppdragsgivare till så stor grad att de är att anse som jämställda med arbetstagare. 
Exempel på jämställda uppdragstagare är bensinstationsinnehavare, de driver bensinstatio-
nen självständigt men är ändå väldigt beroende av oljebolag som levererar produkterna, 
även skogskörare med egna fordon ses som jämställda uppdragstagare.  

Vid bedömningen av detta gör domstolen en helhetsbedömning, vilken beskrevs i 2.3 ovan, 
enligt samma modell som vid bedömningen av om arbetstagarbegreppet föreligger.61 Syftet 
med detta är att den kollektiva arbetsrättens viktigaste delar, föreningsrätt, förhandlingsrätt 
och kollektivavtal skall ha ett vidsträckt tillämpningsområde.62  

Rättsutvecklingen går mot en än mer extensiv tolkning av arbetstagarbegreppet. I AD 1985 
nr.57 uttalade domstolen att ”det civilrättsliga arbetstagarbegreppet efter hand kommit att få ett allt-
mer vidsträckt tillämpningsområde och att det kan ifrågasättas om det i dagens läge över huvud taget finns 
något utrymme för att tillämpa bestämmelsen om jämställda uppdragstagare”. Domstolen menar att 
begreppet jämställd uppdragstagare har en statisk yttergräns och att detta minskar utrym-
met för 1§ 2st. MBL vid en extensiv tolkning av arbetstagarbegreppet.63 Detta har dock 
ifrågasatts i litteraturen och man har där uttalat att det fortfarande finns yrkeskategorier 
som faller in under begreppet jämställd uppdragstagare. Sigeman menar att domen har ett 
svagt rättskällevärde och att domstolens uttalanden strider mot lagtexten.64  

Rättsläget är oklart gällande det här delområdet eftersom saken inte har tagits upp i rätts-
praxis på senare tid. 

2.9 Arbetstagarbegreppets ändamålsenlighet inom civilrät-
ten 

Arbetsmarknaden utvecklas hela tiden och nya anställningsförhållanden uppstår, vilket ska-
pat problem om arbetstagarbegreppet hade varit tydligt definierat i lagstiftningen. Så är 
dock inte fallet utan det är domstolarna och deras rättspraxis, som tolkar begreppet, vilket 
leder till ett dynamiskt begrepp som hela tiden förändras och anpassas till arbetsmarknaden. 
Än så länge så har utvecklingen gått mot en alltmer vidsträckt tolkning av begreppet. Den-
na rättsutveckling får till följd att fall som tidigare bedömdes som uppdragstagare numera 
kan komma att bedömas som arbetstagare. Det är dock inte enligt lagens syfte och mål, att 
parterna, om begreppet blir alltför vidsträckt tillåts ha för stor påverkan på hur deras avtal 
skall tillämpas. Lagarna kommer då att förlora sin verkan och bli mer som en dispositiv lag-
stiftning. Det är en svår balansgång domstolarna och lagstiftarna måste klara av när de å 
ena sidan ska ta hänsyn till detta och å andra sidan måste se till syftet med en mer vidsträckt 
tolkning av begreppet, vilket är att den arbetsrättsliga skyddslagstiftningens tvingande ka-
raktär pga. nya anställningsliknande former, behöver omfatta fler personer.  

I Sverige i dagsläget är det arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som genom kollektiv-
avtal, vilkas uppgift är att tillgodose arbetstagarnas behov av skydd, reglerar anställnings-
villkoren. Detta skiljer sig från majoriteten av EU:s övriga medlemsstater där arbetstagarnas 
                                                 

61 SOU 1994:141 s. 82. 

62 SOU 1994:141 s. 81. 

63 SOU 1994:141 s. 83. 

64 Sigeman: SvJT 1987 s. 609. 
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skyddsbehov tillgodoses av lagstiftaren direkt i lag. De svenska lagarna däremot utgör ett 
minimiskydd för arbetstagarna och reglerar bara i stora drag avtalen för att se till att svagare 
avtalspart, oftast arbetstagarparten, inte skall bli missgynnade vid avtalsförhandlingar. Den 
svenska arbetsrättsliga lagstiftningens främsta syfte är just det att skydda svagare part utan 
att styra och reglera för mycket mellan parterna.65 

                                                 

65 Nyström: EU och arbetsrätten, s. 66 ff. 
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3 Arbetstagarbegreppet inom skatterätten 

3.1 Arbetstagarbegreppets betydelse inom skatterätten 
Vi har tidigare konstaterat att det vid en arbetsrättslig bedömning av huruvida någon är att 
anse som arbetstagare görs en helhetsbedömning av föreliggande omständigheter i det en-
skilda fallet. Då det finns en arbetsrättslig betydelse av ett begrepp brukar skatterätten hu-
vudsakligen ansluta till en sådan arbetsrättslig utgångspunkt.66 Så även då det gäller arbets-
tagarbegreppet. Problematiken är densamma vid en skatterättslig bedömning och tillväga-
gångssättet är liknande, dock är omständigheterna som beaktas inte exakt desamma.67 

Arbetstagarbegreppet har tidigare haft stor betydelse inom skatte- och socialförsäkringsrät-
ten, under senare år har dock gränsdragning vid t ex tilldelning av F-skattesedel kretsat 
kring andra begrepp så som tjänst och näring.68 Avgränsningen mellan inkomstslagen när-
ing och tjänst har främst kommit att handla om att definiera eller inte definiera en verk-
samhet som självständig näringsverksamhet. Men det är ju även så att den indirekt faststäl-
ler om ett anställningsförhållande föreligger, och således om någon skall anses som arbets-
tagare eller inte.  

Gränsdragning mellan inkomstslagen tjänst och näring blir intressant ur flera perspektiv, till 
exempel då en person som anses var uppdragstagare enligt en arbetsrättslig kategorisering 
kan komma att beskattas under inkomstslaget tjänst. Detta kan bero på att de krav som 
ställs upp i inkomstskattelagen (1999:1229) 13 kapitel 1§, för att beskattning inom inkomst-
slaget näring inte uppfylls.69 Inkomstskattelagen är den centrala lagen inom skatterätten och 
vi har därför valt den som utgångspunkt för vår diskussion kring arbetstagarbegreppet. 

3.2 Inkomstskattelagen (1999:1229) 
Inkomstskattelagen innehåller ingen definition av begreppet arbetstagare, istället blir det en 
fråga om en gränsdragning mellan inkomtslagen näring och tjänst.  

3.2.1 Gränsdragningen 

Vi har tidigare konstaterat att det vid en skatterättslig bedömning används en metod som 
liknar den som används inom arbetsrätten för att fastställa om någon är arbetstagare. Den 
innebär att en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det aktuella fallet görs, dock 
skiljer sig omständigheterna som beaktas vid en skatterättslig bedömning från en arbets-
rättslig bedömning.70 

                                                 

66 Johansson Gunnar & Rabe Gunnar: Det svenska skattesystemet 1998, s. 31. 

67 Nilsson Peter: F-skattesedel eller inte F-skattesedel -så blev det! Skattenytt 2001 s. 256. 

68 Ds 2002:56 s. 78. 

69 Ds 2002:56 s. 78. 

70 RÅ 2001 ref. 25. 
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3.2.2 13 kap 1 § IL 

I paragraf 13 kap 1§ IL ställs tre kriterier upp som en verksamhet måste uppfylla för att an-
ses utgöra näringsverksamhet. Dessa tre kriterier är:  

• varaktighet, 

• vinstsyfte och 

• självständighet. 

Den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet skall för att beskattas inom inkomst-
slaget näring ansöka om F-skattesedel. Uppfyller inte verksamheten ovanstående kriterier 
kommer ingen F-skattesedel att medges och den skattskyldige kommer att beskattas inom 
näringslaget tjänst (alltså betraktas som arbetstagare). 

Inkomst av tjänst definieras i IL som ”anställning, uppdrag och annan inkomstgivande av varaktig 
eller tillfällig natur, om den inte är att hänföra till näringsverksamhet”.71 Denna definition innebär att 
inkomstslaget tjänst får en uppsamlande funktion för inkomster som hänför sig från olika 
typer av verksamhet. 

Vid beaktande av samtliga omständigheter kommer vissa av dem i större utsträckning tala 
för att näringsverksamhet föreligger. Olika faktorer kan tillmättas olika betydelse inom olika 
yrkeskategorier.72 Man kan dela upp dessa omständigheter i olika kategorier och vi har valt 
en uppdelning som till stor del bygger på regeringsrättsdomen 2001 ref. 25 och som Peter 
Nilsson kommenterat i sin artikel F-skattesedel eller inte skattesedel –så blev det! där han diskute-
rar problematiken i att gränsen mellan arbetstagare och egenföretagare blivit allt mer flytan-
de. Kärnfrågan blir som Nilsson påpekar om en verksamhet skall anses självständig enligt 
de kriterier som finns i 13kap, 1§ IL.73  

Indelning av omständigheterna sker enligt: 

• omständigheter av allmän karaktär, 

• omständigheter av särskild karaktär och 

• omständigheter som har ringa betydelse. 

Domen i RÅ 2001 ref. 25 (refereras kort nedan) föll efter begäran om förhandsavgörande 
från Riksskatteverket.74 

3.2.3 RÅ 2001 ref. 25 

I rättsfallet RÅ 2001 ref.25 var huvudfrågan huruvida en viss verksamhet kunde anses som 
självständig näringsverksamhet eller om det rör sig om ett anställningsförhållande. Affärs-
idén bakom verksamheten är i grund och botten uthyrning av arbetskraft, en bransch som 

                                                 

71 10 kap, 1§ IL. 

72 RSV rapport 1998:4 – F-skattesedel till flera, utvidgning av näringsbegreppet kap. 4.1.4. 

73 Kravet återfanns tidigare i den av IL nu ersatta Kommunskattelagen (21 §). 

74 RÅ 2001 ref.25. 
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på senare år växt både i Sverige och utomlands. I och med detta har problematiken kring 
gränsdragningen ytterligare aktualiserats. 

X ansökte om F-skattesedel för sin verksamhet som gick ut på att erbjuda jordbrukare av-
bytare vid behov (t ex vid sjukdom, arbetstoppar, semester etc). X räknade med tillfälliga 
uppdrag från ca 10 regelbundna kunder. Arbetsuppgifterna skulle bestå bl. a av mjölkning 
samt utfodring av kor. I uppdragens natur låg att uppdragsgivarens redskap används och 
arbetet utfördes i uppdragsgivarens lokaler, X erbjöd även vissa tjänster där egna redskap 
användes. Något personligt ansvar för att uträtta arbetet förelåg inte utan X kunde vid be-
hov anlita andra avbytare för att utföra uppdragen. Dock var det X ansvar att se till att upp-
dragen utfördes avtalsmässigt. Inom avtalens ramar var det alltså X som bestämde arbetstid 
samt arbetets upplägg. För att skydda sig mot eventuellt ansvar tecknade X en ansvarsför-
säkring.  

X:s ansökan om F-skattesedel avslogs av den lokala skattemyndigheten, efter överklagan 
gjordes en ansökan om förhandsbesked av Riksskatteverket. Regeringsrätten kom fram till 
att den aktuella verksamheten var att anse som en självständig näringsverksamhet som av-
ses i 21 § KL ( 13 kap 1 § IL).  

Uppdelningen av omständigheter efter dess karaktär speglar praxis och vilka omständighe-
ter som domstolen lägger vikt vid sin bedömning.  

3.2.4 Omständigheter av allmän karaktär  

Omständigheter av allmän karaktär är sådana som typiskt sett kännetecknar en självständig 
näringsverksamhet oavsett verksamhetens innehåll och typ.75 Förekomsten av dessa om-
ständigheter pekar åt det ena eller det andra hållet och är grundläggande vid kategorisering-
en. Dock behöver inte en brist i någon av omständigheterna betyda att kravet för självstän-
dighet inte kan vara uppfyllt. En brist i en omständighet av allmän karaktär kan nämligen 
vägas upp av en annan omständighet av särskild karaktär.76 

3.2.4.1 Antalet uppdragsgivare 

Det antal uppdragsgivare en verksamhet har anses vara en betydelsefull indikator för om 
verksamheten skall anses vara självständig eller inte. Ett stort antal uppdragsgivare innebär 
minskat beroende för verksamheten av något enskilt uppdrag och ger en större självstän-
dighet. Motsatsvis pekar ett fåtal uppdragsgivare mot en icke självständigt bedriven verk-
samhet. Även om stor vikt fästes vid denna omständighet behöver det inte betyda att av-
saknad av ett flertal uppdragsgivare innebär att en verksamhet absolut måste anses sakna 
självständighet, det kan istället finnas andra omständigheter som gör att helhetsbedömning-
en tyder på en självständig verksamhet.77 

I praxis saknas vägledning för hur ett fåtal uppdragsgivare skall tolkas, och det finns inget 
exakt antal som kan användas som mall utan istället får en bedömning göras från fall till fall 

                                                 

75 Nilsson: s. 257. 

76 Aa, s. 259. 

77 RÅ 2001 ref. 25. 
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med hänsyn till verksamhetens natur.78 I det refererade fallet räknade uppdragstagaren (X) 
med att ha ca 10 uppdragsgivare, vilket pekar på självständighet. 

3.2.4.2 Uppdragstagarens avsikt  

Om en företagare (uppdragstagare) utåt sett agerar som en självständig näringsidkare ge-
nom att t ex registrera firma och ansöka om F-skattesedel skall detta ses som allmänna om-
ständigheter som talar för en självständigt bedriven näringsverksamhet. Detta kan tyckas 
märkligt då det inte föreligger någon avtalsfrihet mellan parterna vad det gäller betalning av 
skatt, arbetsgivaravgifter osv men det ses som en vilje/avsiktsförklaring från företagaren att 
faktiskt bedriva självständig näringsverksamhet.79  

I det aktuella fallet ovan var det klart och tydligt att uppdragstagaren hade för avsikt att be-
driva självständig näringsverksamhet, både genom att denne ansökt om F-skattesedel och 
skaffat sig en ansvarsförsäkring.  

3.2.4.3 Under uppdragsgivarens ledning och i dennes arbetsorganisation 

Att en uppdragstagare står under ledning av uppdragsgivaren vad det gäller ett uppdrags 
ramar är naturligt och ofrånkomligt, men bestämmer uppdragsgivaren även hur och när ar-
betet skall utföras talar detta för att det inte handlar om en självständig näringsverksamhet. 
Exempelvis är det ju alltid uppdragsgivaren som bestämmer vad och var han vill ha något 
utfört, men sedan är det upp till den självständige uppdragstagaren att praktiskt bestämma 
hur uppdraget skall utföras. Ingår uppdragstagaren i uppdragsgivarens ordinarie arbetsor-
ganisation talar detta för att det inte är en självständig uppdragstagare.80 

För X förelåg ingen personlig arbetsskyldighet vilket kan hänföras till verksamhetens natur, 
då det fanns ett flertal uppdragsgivare och X omöjligtvis skulle kunna utföra alla uppdrag 
samtidigt. I förhandsavgörandet framhålls inte detta som speciellt talande för självständig-
het, dock tar Nilsson upp det i sin artikel. Han konstaterar att domen i fråga indirekt be-
handlar denna omständighet då det konstateras att X inte står under uppdragsgivarens led-
ning och således inte kan vara personligt arbetsskyldig.81 Vanligtvis måste denna omstän-
dighet ses som talande för självständighet (så även vid en arbetsrättslig bedömning). I fallet 
konstateras att X helt eller så gott som helt utfört arbetet själv och det är troligt att domsto-
len därför inte lagt någon tyngd vid omständigheten i detta fall, i alla fall inte som talande 
för självständighet.82 

3.2.5 Omständigheter av särskild karaktär 

Då domstolen vid gränsdragningen gör en helhetsbedömning av det enskilda fallet kommer 
alla relevanta omständigheter att spela in. Skatterättsnämden formulerar detta enligt fölan-
de: 

                                                 

78 Nilsson: s. 257. 

79 Nilsson: s. 258. 

80 RÅ 2001 ref. 25. 

81 Nilsson: s. 259. 

82 RÅ 2001 ref. 25. 
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”för olika verksamheter har tillkommit olika omständigheter som följt av verksamhetens natur och som ut-
över sådana allmänna förutsättningar som karaktäriserar en rörelse respektive ett anställningsförhållande 
särskilt beaktas vid bedömningen”. 

Dessa omständigheter är sådana som specifikt talar för att en uppdragstagare inom en spe-
cifik bransch bedriver en självständig näringsverksamhet. Förekomsten av sådana omstän-
digheter kan uppväga en brist i någon av omständigheterna av allmän karaktär. På grund av 
detta är det ofta i fall där det finns en sådan brist eller där det efter genomgång av de all-
männa omständigheterna fortfarande är oklart som domstolen tittar på omständigheterna 
av särskild karaktär.83  

I fallet RÅ 1982 1:50 fick den omständigheten att en skattskyldig hade utfört arbete åt ett 
skogsbolag med en egen skogsmaskin den konsekvensen att när han sålde maskinen ansågs 
inkomsten komma från rörelse. De övriga allmänna omständigheterna i fallet pekade i 
mångt och mycket för att det rörde sig om ett anställningsförhållande men domstolen an-
såg att den ekonomiska risk den skattskyldige tog genom att köpa skogsmaskinen vägde 
tyngre, och bedömde således att det rörde sig om en självständig näringsverksamhet.84 
Ekonomiskt risktagande är således en särskild omständighet som inom skogsbranschen pe-
kar på att en uppdragstagare skall anses bedriva självständig näringsverksamhet trots att 
han/hon kanske bara har en uppdragsgivare.   

3.2.6 Omständigheter av ringa betydelse 

Denna kategori av omständigheter är sådana som skulle kunna tala för eller emot självstän-
dighet men på grund av att de inte kan påverkas av vare sig uppdragstagare eller uppdrags-
givare får den ingen större betydelse vid helhetsbedömningen.  

Även om det inte ur Skatterättsnämdens bedömning i fallet 2001 ref.25 uttryckligen fram-
går att vissa omständigheter får ringa betydelse kan detta konstateras med stöd av domen.85 
Det ligger i uppdragets natur att X använder uppdragsgivarens lokaler samt utrustning då 
det handlar om lantbruk. Det skulle kunna tala emot att X bedriver självständig närings-
verksamhet om det jämförs med annan praxis men på grund av att varken X eller upp-
dragsgivaren kan påverka detta får det ringa betydelse.86 

3.3 Arbetstagarbegreppets ändamålsenlighet inom skatterät-
ten 

Vårt svenska skattesystem är uppbyggt på ett antal grundläggande principer. Dessa princi-
per har inte förändrats trots åtskilliga skatteomläggningar. Reformer som har genomförts 
har istället syftat till att uppnå de målsättningar grundprinciperna syftar till.87 Principerna 
har haft betydelse vid utformningen av skattesystemet både på ett övergripande sätt och på 
detaljnivå, inte minst då det gäller arbetstagarbegreppet och uppdelningen i olika inkomst-

                                                 

83 Nilsson: s. 259. 

84 RÅ 1982 1:50. 

85 Nilsson: s. 260. 

86 Aa, s. 260. 

87 Johansson & Rabe: s. 37. 
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slag.  Mest relevant är antagligen den så kallade skatteförmågeprincipen som går ut på att 
varje medborgare skall betala skatt efter sin förmåga, det vill säga enbart den som har för-
måga att betala skatt skall vara skyldig att erlägga skatt. Detta har att göra med att bara in-
komster som medför en reell skatteförmåga resulterar i skatteplikt och att det även i skatte-
förmågeprincipen ingår en tidsaspekt som går ut på att skattskyldigheten skall sammanfalla 
med tidpunkten för inkomsten hos skattesubjektet.88  

Den socialpolitiska beskattningsprincipen som går ut på att beskattningen skall åstadkom-
ma en omfördelning av inkomsterna i samhället har även den haft betydelse för utveckling-
en av inkomstslagen och arbetstagarbegreppet. Då principens huvudsyfte är att utjämna 
orättvisor i inkomstnivå så har den i påverkat synen på vad som skall anses vara inkomst av 
tjänst respektive näring och hur hårt dessa inkomster bör beskattas.89  

Andra principer som haft betydelse vi utformning av skattesystemet och dess effekter är 
bland annat minsta offer principen, likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen. Vid 
uppdelning mellan olika inkomstslag har inkomst av tjänst fått en vid betydelse och även 
blivit något av ett restinkomstslag då det förutom att det tar upp inkomster från anställning 
även tar upp inkomster av tillfälliga prestationer och inkomster av hobbyverksamhet.90 Det-
ta innebär att inte bara personer som ur en arbetsrättslig kategorisering anses vara arbetsta-
gares kommer att få sin inkomst beskattad inom inkomstslaget tjänst utan även tillfälliga 
uppdragstagare samt personer med inkomstbringande hobbyverksamheter. Att inkomstsla-
gen på ett effektivt sätt uppfyller de grundläggande principerna för skattesystemet kan dis-
kuteras och debatteras då skattesystemet är ett politiskt instrument som återspeglar den syn 
makthavarna har på hur inkomstfördelning bör ske i samhället, men arbetstagarbegreppet 
eller inkomstslaget tjänst uppfyller enligt vår mening de syften som är grundläggande i skat-
tesystemet idag.  

                                                 

88 Aa s. 38. 

89 Aa s. 40. 

90 Aa s. 121.  
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4 Arbetstagarbegreppet inom socialförsäkringsrät-
ten 

4.1 Arbetstagarbegreppets betydelse inom socialförsäk-
ringsrätten 

Socialavgifter tas upp i syfte att finansiera den allmänna försäkringen och vissa andra socia-
la ändamål. De tas ut i form av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.91 För de allra flesta 
förvärvsinkomsterna skall någon form av socialavgift eller löneskatt betalas. De inkomster 
som är förmånsgrundande (berättigar till sociala förmåner) skall beläggas med sociala avgif-
ter medan de andra beläggs med löneskatter.92 Socialförsäkringarna är utformade för att 
täcka de risker som staten anser vara speciellt viktiga för att skapa trygghet i samhället, 
andra risker som inte omfattas utav det allmänna kan man istället teckna kommersiella för-
säkringar för.93 Arbetstagarbegreppet har betydelse inom socialförsäkringsrätten genom att 
det indirekt avgör vem som skall finansiera försäkringarna samtidigt som arbetstagarna skall 
innefattas av det skyddsnät som försäkringarna utgör. För att återknyta till vårt syfte har vi 
valt att gå in på arbetstagarbegreppets utformning och innehåll ur båda dessa synvinklar. 
För att uppfylla syftet bakom socialförsäkringarna så är det viktigt att inga skyddsvärda 
grupper faller utanför försäkringarnas skyddsnät.  

4.2 Tvingande karaktär även inom socialförsäkringsrätten 
Socialförsäkringar utgör bland annat ett skyddsnät för de människor som har jobbat men 
av någon anledning inte kan jobba längre eller vars arbetskraft inte eftertraktas. Tillsam-
mans med arbetsrätten är det socialförsäkringsrätten som skiljer arbetsmarknaden från 
marknaden för varor och tjänster.94 Detta syfte ligger bakom den tvingande karaktären av 
arbetstagarbegreppet. Hade det istället varit ett dispositivt begrepp skulle det bakomliggan-
de syftet till arbetsrätten och socialförsäkringsrätten gått om intet.95 I Sverige har utveck-
lingen från ”arbetsförsäkring” till ”socialförsäkring” gjort att inte bara arbetstagarna och 
deras familjer täcks av välfärdsmodellen utan försäkringarna täcker alla medborgare.96  

Vi har valt att kort gå in på skattebetalningslagen nedan då den är avgörande för gränsdrag-
ningen mellan arbetstagare och uppdragstagare och således  för vem som skall erlägga soci-
alavgifter. Innan det går vi in på socialförsäkringens tre huvudgrenar och vilken betydelse 
arbetstagarbegreppet har på försäkringarnas förmånstagarsida. 

                                                 

91 Socialavgiftslagen (2000:980) 1 kap. 

92 Johansson & Rabe: s. 124. 

93 Ståhlberg: s. 12. 

94 Det IT-rättsliga observatoriet: Fri aktör, egen anställd, ny daglönare IV –Fri, ensam, trygg? Observatorie-
rapport 31/2001 s. 11. 

95 Aa s. 11. 

96 Aa s. 12. 
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4.3 Socialförsäkringens tre huvudgrenar 
Vi har valt att dela upp socialförsäkringen i tre grenar och redogöra för hur arbetstagarbe-
greppet används inom respektive gren. Denna uppdelning bygger till viss del på en diskus-
sion som förts i IT-observatoriets regi av Samuel Engblom.97 Dessa grenar är följande: 

• sjukpenningen, 

• arbetslöshetsförsäkringen och 

• pensionssystemet. 

Dessa tre system kan i sin tur delas upp i tre beståndsdelar: 

• personkretsen för de olika grenarna och de skillnader lagstiftaren gör mellan arbetsta-
gare och företagare, 

• den sociala risken, eller försäkringsfallet, den händelse som är orsak till inkomstbort-
fallet och skall kompenseras och 

• ersättningen, vad är det som skall ersättas och hur ska inkomstbortfallet beräknas. 

Vad det gäller arbetstagarbegreppet så är det inom personkretsen i första hand det blir ak-
tuellt med en gränsdragning. Alla tre försäkringarna omfattar arbetstagare och företagare, 
dock innehåller sjukpenningen och arbetslöshetsförsäkringen olika regler för de båda grup-
perna.98 Därför blir en gränsdragning mellan de båda grupperna nödvändig, således har vi 
koncentrerat oss på dessa båda grenar som är mest relevanta för vår uppsats.  

4.3.1 Sjukpenningen 

För sjukpenningen används det arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet. Domstolen gör alltså 
en samlad bedömning utifrån det enskilda fallet som beskrivits ovan i kapitel 2. Det bak-
omliggande syftet att skydda arbetstagare som den svagare parten har fått den effekten att 
arbetstagarbegreppet traditionellt sett i svensk lagstiftning varit tämligen töjbart för att se 
till att inga skyddsvärda grupper faller utanför skyddsreglerna, så även inom socialförsäk-
ringsrätten.99  

4.3.2 Arbetslöshetsförsäkringen 

För arbetslöshetsförsäkringen används en annan gränsdragningsmetod som går ut på att 
domstolen skiljer på företagare och arbetstagare genom att i lagen om arbetslöshetsförsäk-
ringens  (1997:238) 34 § definiera begreppet företagare. Alla som inte innefattas utav detta 
begrepp innefattas  enbart av reglerna för arbetstagare.100  

                                                 

97 Samuel Engblom är verksam vid ett sameuropeiskt forskningsinstitut i Florens. Diskussionen som förts 
handlar om socialförsäkringarnas funktion och hur de appliceras på soloföretagare. 

98 Det IT-rättsliga observatoriet: Fri aktör, egen anställd, ny daglönare IV –Fri, ensam, trygg? Observatorie-
rapport 31/2001 s. 14. 

99 Aa s. 15. 

100 Aa s. 15. 
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Som företagare definieras: 

”personer som äger eller är delägare - direkt eller indirekt – i näringsverksamhet som de är personligen 
verksamma i och som de har väsentligt inflytande över.”  

I denna definition har lagstiftaren använt sig av det skatterättsliga begreppet näringsverk-
samhet (13 kap. 1 § IL) och som bygger på de tre kriterierna varaktighet, vinstsyfte samt 
självständighet (som tidigare behandlats i kapitel 3). Utöver kriterierna för näringsverksam-
het  ställs dessutom tre kriterier för företagare som samtliga måste vara uppfyllda.101 Dessa 
är: 

• ägande, indirekt eller direkt, omfattar alltså även ägande genom aktiebolag eller an-
nan juridisk person, 

• personligt verksam, det räcker inte att vara registrerad som ägare och 

• väsentligt inflytande, innebär att ägaren/delägarens inflytande är så pass stort att den-
nes åtgärder och inflytande faktiskt påverkar rörelsens resultat.  

Detta företagarbegrepp är tvingande och det spelar alltså ingen roll om ett anställningsavtal 
med en formell arbetsgivare föreligger.102 Arbetstagarbegreppet får genom denna metod en 
relativt vidsträckt betydelse.  

Då vi nu gått igenom på vilket sätt arbetstagarbegreppet används inom socialförsäkringsrät-
ten på förmånstagarsidan skall vi nu kortfattat redogöra för vem som är skyldig att betala 
socialavgifter och finansiera dessa försäkringar. 

Skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter/egenavgifter bestäms av uppdragstagarens skat-
teuppbördsform enligt en outtalad regel.103 Detta innebär att det i praktiken är reglerna i 
skattebetalningslagen som styr utfärdande av F-skattesedel som också styr avgiftsskyldighe-
ten. Det finns alltså en stark koppling mellan den skatterättsliga lagstiftningen och den so-
cialförsäkringsrättsliga lagstiftningen då SBL innehåller förfaranderegler medan socialav-
giftslagen anger vem som har skyldighet att betala avgifterna samt regler för avgiftsunder-
lag.104  

4.4 Skattebetalningslagen (1997:483) 
Skattebetalningslagen (SBL) innehåller bestämmelser om preliminär samt slutlig skatt och 
arbetsgivaravgifter. A-skattesedel utfärdas för arbetstagare samt uppdragstagare som inte 
bedriver näringsverksamhet och F-skattesedel utfärdas för skatteskyldiga som bedriver när-
ingsverksamhet( SBL 4 kap. 7-11 §§). Beslutet om utfärdande av skattesedel tas utav skat-
temyndigheten och baseras på hur arbetet faktiskt utförs. 

                                                 

101 Aa s. 16. 

102 Det IT-rättsliga observatoriet: Fri aktör, egen anställd, ny daglönare IV –Fri, ensam, trygg? Observatorie-
rapport 31/2001 s. 17. 

103 Gunnarsson Åsa: Skattenytt 1999 s. 448. 

104 Socialavgiftslagen 2 kap.  
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Innan nuvarande regler om F-skatt infördes vållade arbetstagarbegreppet och reglerna för 
inbetalande av skatt och sociala avgifter vissa problem. Det var upp till parterna själva att 
bedöma hur förhållandet dem emellan skulle betraktas och efter det betala skatt och social-
avgifter, förhoppningsvis gjorde sedan skattemyndigheten samma bedömning. Var fallet 
inte så kunde det innebära tyngande ekonomiska konsekvenser för de inblandade.105 

SBL innehåller ett utvidgat arbetsgivarbegrepp. Det går ut på att den som betalar ett mini-
mumbelopp i ersättning för arbete anses som arbetsgivare och den som mottar samma 
summa anses som arbetstagare.106 Denna definition tar ingen hänsyn till om ett anställ-
ningsavtal eller ett avtal över huvud taget föreligger vilket innebär att betydligt fler än vad 
som ingår i de arbetsrättsliga/skatterättsliga definitionerna av arbetsgivare och arbetstagare 
innefattas.107  

Förslag har funnits om att försvåra utverkandet av F-skattesedlar då det ansetts att indivi-
der med F-skattesedel använt dessa för att kringgå arbetsmarknadens spelregler. Detta gäll-
er främst inom särskilda arbetsintensiva näringsgrenar.108  

4.5 Nya socialavgiftslagen (2000:980) 
Samma definition av arbetstagarbegreppet som i SBL återfanns i den numera upphävda la-
gen om socialavgifter(1981:691), men sedan den 1 januari 2001 gäller en ny socialavgiftslag 
(2000:980). Då denna lag infördes diskuterades begreppen arbetsgivare respektive arbetsta-
gare och vem skyldigheten att betala sociala avgifter skall falla på. Det konstaterades att det 
inom skatterätten används ett mera utvidgat begrepp än inom andra rättsområden och vad 
som i dagligt tal räknas som arbetstagare. Vidare framfördes att det inte finns några lagtek-
niska fördelar med att använda begreppen arbetstagare och arbetsgivare inom socialavgifts-
lagen utan att dessa begrepp utan vidare skulle kunna bytas ut mot dess principiella betydel-
ser, ”den som utger ersättning” samt ”den som mottar ersättning”.109 Således ingår dessa 
begrepp inte i den nya socialavgiftslagen.  

Före den så kallade F-skattereformen 1993 var det upp till de båda parterna att bedöma om 
det förelåg ett anställningsavtal mellan dem båda. Om det bedömdes att ett sådant avtal fö-
relåg var det upp till arbetsgivaren att innehålla samt betala in så kallad preliminär A-skatt 
samt arbetsgivaravgifter för den anställde. Var det istället så att den arbetspresterande par-
ten själv bedrev näringsverksamhet, skulle denna själv betala så kallad B-skatt, och socialav-
gifter. Det faktum att den arbetspresterande parten innehade B-skattesedel tillmättes ingen 
avgörande betydelse utan skattemyndigheten kunde trots detta belägga arbetsgivaren ansvar 
för att de sociala avgifterna betalades. Idag avgörs den frågan av skattemyndighetens beslut 
om utfärdande av skattesedel. Har den arbetspresterande parten F-skattesedel åligger det 
honom/henne att betala preliminärskatt och sociala avgifter i form av egenavgifter. Hu-
vudmannen befrias alltså från dessa skyldigheter som hade fallit på honom/henne om den 
arbetspresterande innehaft A-skattesedel. A-skattesedel utfärdas alltså till arbetstagare och 

                                                 

105 RSV rapport 1998:4 kap 4.1.2. 

106 Skattebetalningslagen 1 kap, 6§. 

107 Ds 2002:56 s. 78. 

108 Waldenström Daniel &  Vlachos Jonas: Arbetarrörelsen hycklar. Svenska dagbladet 26 mars, 2004. 

109 Prop. 2000:01:8 s. 74. 
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de uppdragstagare som inte bedriver näringsverksamhet medan F-skattesedel utfärdas till 
de skatteskyldiga som bedriver näringsverksamhet. F-skattesedel utfärdas av skattemyndig-
heten på begäran av den som avser att bedriva näringsverksamhet här i landet. Detta under 
förutsättning att det inte finns något som pekar på att den sökande personen inte bedriver 
eller kommer att bedriva näringsverksamhet.110  

Om en arbetspresterande part innehar F-skattesedel åligger det alltså ingen plikt på huvud-
mannen att betala arbetsgivaravgifter eller att göra preliminärskatteavdrag. Däremot har 
huvudmannen en plikt att anmäla till skattemyndigheten när en arbetspresterande åberopar 
F-skattesedel. Detta är en form av spärr mot att huvudmannen medverkar till kringgående 
av reglerna då det är uppenbart att arbetet sker under omständigheter som tyder på att ett 
anställningsförhållande föreligger. Om huvudmannen inte anmäler ett åberopande av F-
skattesedel leder det till att ett solidariskt betalningsansvar för preliminärskatten uppstår.111  

4.6 Arbetstagarbegreppets ändamålsenlighet inom social-
försäkringsrätten 

Socialförsäkringsrättens syfte är att utgöra ett skyddsnät för de grupper som ansetts vara 
skyddsvärda och i situationer där staten har bestämt att det allmänna skall gripa in för att 
säkra människors trygghet. En grupp som i största grad ansetts vara skyddsvärda är arbets-
tagarna. Tryggheten för arbetstagarna som av någon anledning står utan jobb eller vars 
kompetens inte är efterfrågad finns arbetslöshetsförsäkringen. Som vi tidigare gått igenom 
(kap. 4.3.2) används ett företagarbegrepp vid gränsdragningen för arbetslöshetsförsäkringen 
på det sättet att alla som inte omfattas av företagarbegreppet anses vara arbetstagare. Detta 
gör att skyddsnätet som arbetslöshetsförsäkringen utgör är finmaskigt och det bör vara re-
lativt få grupper som faller utanför. Således anser vi att arbetstagarbegreppets ändamålsen-
lighet inom socialförsäkringsrätten är hög tack vare att dess syfte säkerställs genom den 
vida definitionen av arbetstagarbegreppet.  

                                                 

110 Ds 2002:56 s. 79ff. 

111 12 kap 3§ skattebetalningslagen. 
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5 Det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet 

5.1 Inledning 
Harmoniseringen inom EU sker fortlöpande av den arbetsrättsliga lagstiftningen inom uni-
onen. Denna harmonisering anses nödvändig dels för att skydda arbetstagare inom unionen 
och dels för att skydda konkurrensen mellan företagen och medlemsstaterna. Förmånligare 
regler och lagar i vissa länder vad gäller arbetsrätten hade kunnat få en snedvriden konkur-
rens som effekt. För att förhindra detta har ministerrådet i somliga frågor kompetens att 
besluta och införa regler som har bindande verkan för medlemsstaterna.112 Vi kommer i 
detta kapitel att undersöka vad EG-rättens definition och utveckling av arbetstagarbegrep-
pet innebär och kommer att innebära för svensk praxis. 

Sedan Sverige 1995 blev medlem i EU har EG-rättens normer här i landet blivit eller 
kommer att bli gällande. Sålunda har EG-domstolen, som tolkar de normer som existerar, 
fått karaktär av en rättskälla inom svensk arbetsrätt.113 Vissa normer och artiklar i EG-
fördraget114 kan åberopas direkt mellan två rättssubjekt och tillämpas vid svenska domsto-
lar, de får så kallad direkt horisontell effekt. Dessa kommer vi att redogöra för och undersöka 
vilka konsekvenser de har för det svenska arbetstagarbegreppet nedan, vi kommer även att 
redogöra för förordningarna F 1612/68115 och F 1408/71116. Vi kommer främst att redogö-
ra för syftet med, och omfattningen av förordningarna och inte gå in på varje artikel i sig. 
Även dessa har enligt art. 249 2st. EG direkt tillämplighet och giltighet i varje medlems-
land.117 

5.2 EG-fördragets artiklar 
Det finns ett flertal EG-rättsliga akter som har betydelse för det svenska arbetstagarbe-
greppet. Främst är det artiklarna 39-42 EG om fri rörlighet för arbetstagare som har bety-
delse men även i art. 141 EG, i principen om lika lön aktualiseras begreppet och har inver-
kan på nationell rätt. Begreppen i dessa artiklar anses av speciell gemensskapsrättslig karak-
tär och får därför inte definieras av medlemsländerna var för sig.118 I målet Allonby119 
framhålls det av domstolen att det inte spelar någon roll om ena parten uppfattas som upp-
dragstagare enligt nationell rätt om det är så att anställningen är förtäckt, hon omfattas ändå 
av principen om lika lön enligt art. 141 EG. Enligt EG-domstolens praxis framgår att art.39 

                                                 

112 Sigeman. Arbetsrätten – En översikt av svensk rätt med europarätt. s. 36. 

113 Aa s. 36. 

114 EG-fördraget tillkom genom Romfördraget 1957 men ändrades genom Amsterdamfördraget 1997 som 
trädde i kraft 1999 och som en innebar en omnumrering av artiklarna. 

115 Rådets förordning (EEG) nr. 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. 

116 Rådets förordning (EEG) nr. 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 

117 Sigeman: Arbetsrätten, s. 36. 

118 Nyström: s.151. 

119 C-256/01 Allonby. 



 Error! Style not defined. 

 28 

EG har en autonom gemenskapsrättslig betydelse.120 Detta uttrycktes i Levin-målet121 där 
domstolen också uttalade att begreppet skulle ha en vidsträckt tolkning. 

 ”I motsatt fall skulle gemenskapsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare sakna betydelse eftersom 
innebörden av dessa begrepp då ensidigt skulle kunna fastställas och ändras… genom nationella lagar som 
godtyckligt skulle kunna undanta vissa kategorier av personer från fördragets tillämpningsområde.”122 

 En anledning till detta ställningstagande är att en av de grundläggande friheterna enligt 
EG-fördraget, fri rörlighet för arbetstagare, i stort fastställs genom detta begrepp. Art. 39 
EG-fördraget skyddar arbetstagare mot diskriminering pga. nationalitet vad gäller arbete, 
lön, och andra arbets- och anställningsvillkor. Det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet är lik-
som det svenska tvingande till arbetstagarnas fördel.123 

Det är de objektiva kriterierna som är specifika för ett anställningsförhållande som skall sty-
ra definitionen på arbetstagarbegreppet enligt art. 39 EG. De kriterier det handlar om är att 
en person skall utföra arbete under en viss tid som är till värde för annan mot ersättning 
och som dessutom utförs under dennes kontroll124. I Lawrie-Blum-målet ställdes dessa tre 
huvudkriterier upp för att någon skulle anses vara arbetstagare:  

• arbetet skall utföras för någon annans räkning, 
• detta skall ske under dennes arbetsledning och 
• det skall dessutom ske mot ett vederlag. 
 

Att det som i detta mål handlade om en lärarkandidat som i sin praktik undervisade ett fåtal 
timmar i veckan mot en ersättning som inte kom upp i existensminimum spelade mindre 
roll. EG-domstolen hade tidigare i Levin-målet uttalat att: 

 ”begreppen "arbetstagare" och "avlönad verksamhet" skall tolkas på så sätt att…arbetstagare även gäller 
för personer som endast utövar...en avlönad verksamhet på deltid och som därför endast erhåller…en lön 
som är lägre än den garanterade minimilönen inom den ifrågavarande sektorn.”125  

Detta visar på att även andra anställningsformer än tillsvidareanställningar, såsom deltids-, 
visstids- och säsongsanställningar kan innefattas av det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet 
om det inte visas att arbetet är av sidoordnad och marginell karaktär. Även trainees och lik-
nande anställningsformer har inbegripits under arbetstagarbegreppet av domstolen i senare 
rättsfall.126 Den nationella lagstiftningen har här helt ställts åt sidan vid bedömningarna och 
lämnats utan hänsyn.    

                                                 

120 Ds. 2002:56 s. 107. 

121 Mål 53/81 Levin mot Secretary of State for Justice. 

122 Domstolens uttalande i Mål 53/81 Levin mot Secretary of State for Justice. 

123 SOU 1993:32 s. 239. 

124 Mål 66/85 Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg. 

125 Mål 53/81 Levin/Staatssecretaris Van Justitie. 

126 Mål C-3/90 Bernini, Mål C-357/89 Raulin. 
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2001 kom en dom, C-413/01 Ninni-Orasche127, där domstolen sammanfattade de tidigare 
utlåtandena om hur och på vilket sätt arbetstagarbegreppet skall tolkas.  

Fallet, där Ninni-Orasche är italiensk medborgare, gift med en österrikare och bosatt i Ös-
terrike sen 1993. I och med detta hade hon uppehållstillstånd och rätt att arbeta och även 
starta ett egenföretagande till 1999 i Österrike. Under 1995 arbetade hon inom restaurang-
branschen i ett par månader. Under detta året fick hon även slutbetyg i en gymnasieutbild-
ning efter att ha gått kvällskurser. När hennes tidsbegränsade anställning upphörde sökte 
hon aktivt nya arbeten som motsvarade hennes utbildning och yrkeserfarenhet, utan resul-
tat. Detta gjorde så att hon kunde skriva in sig på ett österrikiskt universitet och börja stu-
dera 1996. Hon sökte utbildningsstöd och fick avslag i tre instanser innan den nationella 
domstolen hänvisade till Verwaltungsgerichtshof. Verwaltungsgerichthof kom fram till ett 
antal frågor och lämnade därför målet vilande tills de fått svar av EG-domstolen på dessa 
frågor. 
  
Svaren blev som tidigare sagts en sammanfattning av tidigare rättspraxis och sa: arbetstaga-
re i art.48 (nu art.39) mening är ett gemenskapsrättsligt begrepp som skall tolkas extensivt, 
det skall definieras enligt objektiva kriterier. De viktigaste kriterierna är att en person under 
viss tid utför arbete för annans räkning under dennes kontroll mot ersättning. Det skall 
göras en helhetsbedömning runt omständigheterna om verksamheten och anställningsför-
hållandet. Omständigheter som grundar sig på personens beteende före och efter anställ-
ningen saknar betydelse. De omständigheterna som den nationella domstolen tar upp i fal-
let, att Ninni-Orasche först efter flera år i landet skaffade sig ett arbete på visstid och att 
hon kort därefter fick ett avgångsbetyg som gav henne rätt att skriva in sig på ett av lan-
dets universitet men ändå försökte finna ett nytt arbete, saknar helt samband med de ob-
jektiva kriterierna som man ska ta hänsyn till. Den nationella domstolen är till sist skyldig 
att undersöka om omständigheterna i fallet tyder på något missbruk av begreppet på så 
sätt att personen i fråga har antagit en kortare anställning för att åtnjuta de fördelar hon 
senare får som arbetstagare, i detta fall undervisningsstöd.128 
  

5.3 Förordningarna 

5.3.1 Rådets förordning (EEG) nr. 1612/68 om arbetskraftens fria rör-
lighet inom gemenskapen  

Denna förordning reglerar diskriminering pga nationalitet vad gäller avlöning, anställning 
och andra arbets- och anställningsvillkor och att arbetstagare inom gemenskapen har rätt 
att röra sig fritt för att ta anställning. Denna förordning tillkom till stora delar för att uppnå 
syftet och målet, om fri rörlighet, med art. 48 och 49 EG- fördraget (nu art. 39 och 40) 129. 
Den fria rörligheten är en av de grundläggande friheterna och rättigheterna en arbetstagare 
och hans/hennes familj är berättigad. Denna fria rörlighet för arbetskraften inom gemen-
skapen anses vara ett medel för att förbättra arbetstagares både levnads- och arbetsvillkor 
och dessutom få en bättre social ställning. Förordningen förbättrar genom det ovan sagda 

                                                 

127 Mål C-413/01 Ninni-Orasche. 

128 Mål C-413/01 Ninni/Orasche. 

129 Rådets förordning (EEG) nr. 1612/68. 
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även medlemsstaternas ekonomiska behov.130 För att denna frihet skall kunna utövas av 
fast anställda, säsongsanställda och gränsarbetare krävs att man säkerställer likabehandling 
av dessa grupper, både mellan och inom medlemsstaterna, både i praktiken och juridiskt, 
vad gäller anställningen i sig men även gällande rätt till bostad och rätten att ha sin familj 
hos sig131.  

Hinder och restriktioner mot detta måste tas bort, vilket denna förordnings syfte och mål 
är. Ett ytterligare steg för detta arbete är att styra medlemsstaterna mot en samordning av 
sin sysselsättningspolitik på gemenskapsnivå.132  

5.3.2 Rådets förordning (EEG) nr. 1408/71 om tillämpningen av sy-
stemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 

Reglerna i Rådets förordning (EEG) nr. 1408/71 om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenska-
pen har inte till syfte eller mål att harmonisera utan bara samordna medlemsstaternas soci-
alförsäkringssystem, den ska se till att den som rör sig eller är verksam mellan medlemssta-
terna är försäkrad i något land och dessutom undviker dubbelförsäkring.133  

Reglerna är tillämpliga på anställda och egenföretagare som är eller har varit omfattade av 
lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som dessutom är medborgare i en med-
lemsstat. Den omfattar även familjemedlemmar och efterlevande till anställda eller egenfö-
retagare som omfattas av förordningen. Detta gäller även om familjemedlemmen eller den 
efterlevande inte själv är medborgare i en medlemsstat. Vidare så omfattar den även andra 
grupper som för denna uppsats saknar relevans och vi inte vidare kommer att  beröra så-
som statslösa och flyktingar samt familj och efterlevande till dessa. Regelverket innehåller 
lagvalsregler om vilket lands lag som skall vara tillämplig för anställda och egenföretagare 
som innefattas av förordningen. Dessa regler syftar inte endast till att förhindra att flera 
länders system för social trygghet blir tillämpliga, vilket skulle innebära komplikationer, 
utan det syftar även till att en person som innefattas av förordningen inte står utan social-
försäkring för att inget lands lagstiftning är tillämplig på honom/henne.134   
 
Arbetsgivares, arbetstagares eller egen företagares skyldighet att betala sociala avgifter 
framgår inte av förordningen, den innehåller inga sådana bestämmelser. Förordningen be-
stämmer, som tidigare nämnts, endast vilket lands lagstiftning som är tillämplig. Det är se-
dan upp till den behöriga staten att bestämma villkoren för dessa avgifter. Huvudregeln är 

                                                 

130 Rådets förordning (EEG) nr. 1612/68. 

131 Vad gäller familjemedlemmars trygghet, i form av försäkringar och social trygghet, så tas det upp närmare i 
Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenfö-
retagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Denna förordning kommer vi att redogö-
ra för i kapitel 5.3.2. 

132 Rådets förordning (EEG) nr. 1612/68. 

133 SOU 1997:72 s. 132. 

134 Aa s. 134. 
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att avgifterna endast skall erläggas i den stat vars lagstiftning arbetstagaren eller den egna 
företagaren omfattas av. 135  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

135 SOU 1998:67 s. 149. 
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6 Analys 

6.1 Skillnader/Likheter mellan de olika lagstiftningarna 
Den grundläggande likheten mellan de lagar vi behandlat i vår uppsats är att ingen av dem 
innehåller någon definition av arbetstagarbegreppet. Om man rent lagtekniskt skulle utfor-
ma en definition av begreppet skulle den bli väldigt detaljerad och risken för att den inte 
skulle bli ändamålsenlig och snabbt föråldras skulle vara stor. Ytterligare en likhet, ligger i 
domstolarnas tillvägagångssätt vid gränsdragningen. Det är domstolarna som har till upp-
gift att se till lagarnas specifika syfte och utifrån det döma ändamålsenligt i varje fall. Både 
AD och HD har uttalat sig om hur bedömning grundas, som vi tog upp i 2.2 De två utta-
landen i detta kapitel visar på att de båda instanserna kommer fram till samma resultat trots 
att de tar olika vägar i bedömningen för att nå dit. 

Gränsdragningsproblematiken är densamma inom de olika disciplinerna men tillvägagångs-
sättet för att lösa den är inte identisk. Signifikativt för alla tre disciplinerna är att arbetsta-
garbegreppet är tvingande. Även det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet är tvingande. Par-
terna kan således inte själva genom avtal eller dylikt bestämma hur deras förhållande skall 
bedömas utan det är det faktiska förhållandena under vilka en verksamhet bedrivs som blir 
avgörande för domstolens bedömning. Även om likheterna är många så finns det betydan-
de skillnader. Då det inom skatterätten ofta utgås ifrån det arbetsrättsliga uttrycket blev det 
arbetsrättsliga begreppet en naturlig utgångspunkt för vår uppsats. Tillvägagångssättet och 
till viss del även de faktorer som övervägs vid bedömningen inom arbetsrätten återkommer 
vid en skatterättslig gränsdragning mellan inkomstslagen näring och tjänst. Inom båda di-
sciplinerna används en helhetsbedömning utifrån varje specifikt fall där stor tyngd läggs vid 
graden av självständighet hos den arbetspresterande parten. Självständigheten bedöms ut-
ifrån ett antal faktorer och olika faktorer får olika stor betydelse från fall till fall, ibland be-
roende på den aktuella branschens speciella karaktär.  Att arbetsprestationen sker i beställa-
rens lokaler eller på hans mark talar i de flesta fall (både skatterättsliga och arbetsrättsliga) 
för att ett anställningsförhållande är för handen men på grund av den specifika karaktären 
kan detta komma att bortses från (se fallet RÅ 2001 ref. 25 angående avbytare vid jordbruk 
som refereras i kap. 3.3.1).  

Brister i vissa omständigheter kan repareras/uppvägas av andra, detta gäller både inom ar-
betsrätten och inom skatterätten. Således kan en skogsarbetare som inte uppfyller själv-
ständighetskraven ändå anses bedriva näringsverksamhet på grund av den ekonomiska risk 
han tar, och således komma att beskattas inom näringslaget näring. Samma skogsarbetare 
skulle dock enligt en arbetsrättslig bedömning anses vara arbetstagare. Ett arbetsrättsligt 
exempel på när det brister i en grundläggande omständighet, är då det för en tandläkare ej 
förelåg någon personlig arbetsskyldighet enligt avtalet men denne hade utfört arbete åt en 
klinik personligen under en längre tid och ansågs således vara arbetstagare. 

Arbetstagarbegreppet har gått från en likriktad betydelse till att inom de olika disciplinerna 
få en betydligt vidare och skild betydelse. Det får anses vara allmänt vedertaget att inte det 
arbetsrättsliga och skatterättsliga, respektive det socialförsäkringsrättsliga arbetstagarbe-
greppet är synonymt. Att en arbetspresterande part betalar F-skatt betyder inte att denna 
inte kan ses som arbetstagare inom arbetsrätten och tvärt om. Detta belyses tydligt i rätts-
fallet AD 1998 nr.138. Där konstaterades att uppdragsgivaren betalade sociala avgifter och 
erlade preliminärskatt men detta var helt enligt gällande regler och betydde inte nödvän-
digtvis att den arbetspresterande parten skulle anses vara anställd. I NJA 1996 s. 311 så be-
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talades socialavgifter och mervärdesskatt av det bolag som den arbetspresterande parten 
ägde, likväl kom domstolen fram till att det var fråga om ett anställningsförhållande.  

Till skillnad från det svenska systemet så grundas det EG-rättsliga arbetstagarbegreppet en-
dast på de tre kriterierna; för annans räkning, under dennes kontroll och mot vederlag, som 
i svensk praxis är grunden för arbetstagarbegreppet. Ett kriterium som anses grundläggande 
i det svenska arbetstagarbegreppet är det krav på avtal som finns i den arbetsrättsliga gräns-
dragningen. Detta krav existerar inte alls EG-rättsligt vilket leder till att det innefattar vissa 
grupper, i arbetstagarbegreppet, som inte är innefattade i Sverige, t.ex. elever på praktik. 

6.2 Anledning till olikheterna 
Det faktum att arbetstagarbegreppet inte definieras i någon av de lagstiftningar som vi har 
behandlat i vår uppsats gör att begreppet är upphov till viss förvirring. På grund av att be-
greppet utvecklats och fått sin form i praxis är det med tanke på de varierande syftena bak-
om lagarna inte märkligt att begreppets utformning inom de olika rättsliga disciplinerna har 
tagit lite olika vägar. Även om det för enkelhetens skull hade varit önskvärt med en gemen-
sam definition med enhetlig betydelse inom samtliga rättsliga discipliner är en sådan lösning 
idag omöjlig. Samhället och arbetsmarknaden är under ständig utveckling och någon enkel 
statisk definition av vem som skall ses som arbetstagare har aldrig varit ändamålsenlig, allra 
helst inte idag. Istället för att lagstiftaren har definierat begreppet så har domstolar och 
myndigheter fått ge begreppet dess innehåll och har även kunnat anpassa dess innehåll efter 
de förändringar som skett i samhället och på arbetsmarknaden. Detta har gjort att begrep-
pet har präglats av flexibilitet vilket har varit nödvändigt för att det bakomliggande syftet 
till lagarna har kunnat uppfyllas. 

Syftet med de respektive lagarna är, inom arbetsrätten att skydda svagare part i arbetsför-
hållandet eftersom de står i beroendeställning till sina arbetsgivare. Lagstiftningen och prax-
is har utarbetats så att arbetsgivarna inte skall kunna utnyttja den beroendeställning som de 
har gentemot arbetstagarna . Den har dessutom till uppgift att hindra tillkomsten av oskäli-
ga avtalsvillkor vid förhandling samt ge en trygghet när väl anställningen påbörjats.  

Vad sedan gäller det socialförsäkringsrättsliga syftet så är det att de sociala avgifterna som 
betalas in till staten skall verka som skydd och trygghet i de fall arbetstagare står utan arbe-
te. Arbetstagarbegreppet begränsas i socialförsäkringslagen av företagarbegreppet, vilket 
betyder att de som inte innefattas av detta benämns arbetstagare och dessa har vid syssel-
sättningsbrist rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta begrepp fångar upp 
de som är utsatta och har störst behov av stödet.  

Olikheterna i begreppet har sin grund i att det är domstolarna som styr definitionen av be-
greppet. Deras uppgift är att tolka och bedöma förekomsten av arbetstagarbegreppet, i var-
je enskilt fall, för att tillvarata respektive lags syfte och målsättning. Eftersom lagarnas syf-
ten och ändamål skiljer sig åt som de gör utmynnar detta i att definitionen av begreppet 
präglas av dess tänkta målgrupp.  

6.3 Konsekvenser av dessa olikheter 
Den flexibla karaktären av arbetstagarbegreppet har inneburit att rättspraxis har kunnat ut-
vecklas i takt med arbetsmarknaden för att bäst uppnå begreppets ändamålsenlighet. Detta 
har  inte bara varit en fördel utan kan i ett rättsäkerhetsperspektiv ses som en klar nackdel. 
För två parter är det absolut nödvändigt att de i förväg vet hur förhållandet dem emellan 
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skulle komma att bedömas vid en tvist. Detta är speciellt viktigt för en part i beroendeställ-
ning vilket en större majoritet av arbetstagare faktiskt befinner sig i gentemot sin arbetsgi-
vare. Konsekvenserna för en arbetspresterande part som faller utanför det arbetsrättsliga 
begreppet är betydande och det är ur trygghetssynpukt värdefullt för honom/henne att 
veta om han/hon omfattas av skyddsreglerna. För den arbetspresterande parten är det ock-
så utav stor betydelse vilket inkomstslag han/hon kommer att beskattas i. Även om det i de 
allra flesta fallen inte är några problem med förutsebarheten så kan det fortfarande uppstå 
situationer där det är oklart om någon skall ses som arbetstagare eller inte. För en person 
som inte är juridiskt insatt kan det verka otänkbart att arbetspresterande part kan betraktas 
som arbetstagare enligt en lagstiftning men inte enligt en annan, vilket är ett helt tänkbart 
scenario. En person som i arbetsrättslig mening anses vara uppdragstagare kan mycket väl 
komma att beskattas under tjänst på grund av att uppfyllande av varaktighetsrekvisitet i 
13kap 1 § IL inte är uppfyllt.136 Att det finns tydliga och klara regler är önskvärt för alla par-
ter på arbetsmarknaden. För den part som felaktigt bedömt att han/hon anlitat en upp-
dragstagare kan det bli en kostsam historia att vid en tvist upptäcka att deras avtal istället 
skall bedömas som ett anställningsavtal.  

Den EG-rättsliga arbetslagstiftningen har idag ett än mer vidsträckt och mindre reglerat till-
lämpningsområde än den svenska motsvarigheten. Eftersom det endast är tre grundkriterier 
som skall vara uppfyllda innefattas fler grupper av arbetare av begreppet inom unionen. 
Grupper som faller utanför det svenska arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet, t.ex. arbets-
platsförlagd praktik, innefattas av det EG-rättsliga.  

                                                 

136 DS 2002:56 s. 78. 
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7 Slutsatser 
Även om vissa grundregler kan utläsas ur praxis så pekar alla fall inte alltid i samma rikt-
ning. Fall som på ytan är snarlika har fått olika utgång. Det faktum kombinerat med att 
domstolarnas helhetsbedömning är komplicerad och att arbetstagarbegreppet är tvingande 
gör att förutsebarheten för parter som ingår ett avtal ibland kan vara obefintlig. I de allra 
flesta fallen innebär förutsebarheten inget problem men det finns de gränsfall där utgången 
är långt ifrån självklart. I takt med utvecklingen av arbetsmarknaden kommer vi med all sä-
kerhet se nya former av arbetsavtal som kommer att aktualisera gränsdragningsproblemati-
ken ytterligare. För alla inblandade parter är det önskvärt med en anpassning av praxis som 
ger en ökad förutsebarhet utan att det bakomliggande syftet till respektive lag äventyras. Att 
parternas avsikt vid tecknandet av avtalet respekteras i största möjliga utsträckning skulle 
innebära en ökad trygghet för de inblandade så länge den svagare partens lagstiftade rättig-
heter inte äventyras eller misstankar om kringgående av annan lagstiftning föreligger.    

Då många av reglerna i arbetsrätten är tvingande kan det ur rättsäkerhetsperspektiv verka 
olämpligt med en så pass vidsträckt betydelse som arbetstagarbegreppet fått i rättspraxis. I 
och med att parterna själva inte kan bestämma hur deras avtal skall betraktas hade det varit 
önskvärt med ett tydligt definierat begrepp.  Då syftet bakom lagarna analyseras inses dock 
ganska snabbt att det skulle vara svårt att införa ett snävare eller statiskt begrepp. Ändamå-
let med de arbetsrättsliga skyddsreglerna skulle lätt gå förlorat med en statisk definition då 
dagens arbetsmarknad är under ständig utveckling och nya avtalsformer leder till att grup-
per som enligt en traditionell syn på vem som är arbetstagare skulle falla utanför skyddsreg-
lerna, detta trots att de befinner sig i liknande beroendeställning som arbetstagare.  

Att utesluta begreppen helt även ur skattelagstiftningen framöver kan tänkas vara ett sätt att 
undvika förvirring som kan uppstå på grund av de olikheter som finns i begreppets defini-
tion inom arbetsrätten och skatterätten. 137 Om det går att använda en liknande lösning som 
inom nya socialavgiftslagen där arbetstagarbegreppet bytts ut mot dess principiella betydel-
se ”den som mottar ersättning” skulle detta kunna tänkas lösa en del av den förvirring som 
existerar. 

Inom EG-rätten är syftet och målet att samordna och harmonisera arbetsrätten till så stor 
del att det i stort gäller lika villkor för arbetstagare inom hela unionen. Detta för att arbets-
tagare skall ha samma skydd och trygghet var inom gemenskapen man än väljer att arbeta 
eller söka arbete.  Artiklarna 39-42 i EG-fördraget ser till att främja den fria rörligheten av 
arbetstagare, likabehandlingen av dessa, de går även in och reglerar så att den sociala trygg-
heten säkerställs inom unionen så att arbetstagare inte faller utanför skyddsnäten, som exi-
sterar för att skydda dem vid tillfällig avsaknad av arbete. För att förenkla detta finns det ett 
antal direktiv och förordningar som reglerar mer precist vilka skyldigheter och rättigheter 
medlemsstaterna har gentemot sina medborgare.  

                                                 

137 Ds 2002:56 s. 78. 
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8 Förslag till förändringar 
Som vi tidigare konstaterat saknar samtliga rättsliga områden som vi behandlat i denna 
uppsats en statisk definition av arbetstagarbegreppet. Detta har gjort att det finns en hel del 
oklarheter och viss förvirring runt omkring begreppet. En enhetlig och statisk tolkning av 
begreppet skulle ur ett förutsebarhetsperspektiv vara önskvärt. Rent lagtekniskt skulle det 
dock vara svårt att införa en statisk definition. Detta beror på att en sådan definition skulle 
bli mycket detaljerad och svåröverskådlig, bland annat för att det skulle komma att behöva 
innehålla ett stort antal undantag. Med olikheterna inom de olika disciplinerna menar vi att 
det inte är ändamålsenligt eller ens önskvärt med ett enhetligt begrepp då de bakomliggan-
de syftena återspeglas i den personkrets de olika lagarna tillämpas för. Med anledning av 
arbetsmarknadens föränderliga natur kommer det i framtiden antagligen dyka upp ytterliga-
re hybrider av dagens olika sorters avtal och gränsdragningsproblematiken kommer att vara 
aktuell även för dessa.  

Det svenska rättssystemet kommer alltmer att influeras och harmoniseras enligt EG:s di-
rektiv, förordningar och rättspraxis. Denna harmonisering, samordning kommer med hän-
syn till vårt arbete främst att ske inom arbetsrätten och socialförsäkringsrätten. Skatterätts-
ligt kommer det fortsätta att vara en nationell angelägenhet. 

Inom arbetsrätten anses det dock att det kommer ta tid innan det finns en heltäckande EG-
arbetsrätt.138EMU kommer däremot att påskynda utvecklingen inom arbetsrätten även för 
medlemsländer som inte anslutit sig till den monetära unionen ännu. Med tanke på EMU 
och den senaste utvidgningen av EU så blir det allt viktigare med en samordning av regel-
verken inom arbetsrätten med tanke på skillnaden i arbetskraftkostnader och arbetsvillkor 
mellan medlemsstaterna. Det finns de som siar om en total förändring av arbetsmarknads-
relationerna medlemsstaterna emellan p.g.a. EMU. De förutspår att lönekonkurrens och  en 
betydlig försvagning av de fackliga organisationerna kommer att bli följden av detta.139 
Mycket tyder på att även kollektivavtalens ställning kommer att försvagas.140 Hur detta 
kommer att påverka Sverige, med sina djupt rotade fackliga organisationer och kollektivav-
tal, som har karaktär av en stark arbetsrättslig rättskälla, är ännu oklart. Vi anser och tror att 
det kommer att krävas en hårdare, mer precis och definierad reglering av gemenskapsrätts-
liga arbetsskyddsregler och lagar om fackföreningarna och kollektivavtalen, som har upp-
rätthållit en jämvikt mellan parterna i Sverige fram till idag, försvagas. Det föreligger således 
en konflikt inom det svenska systemet där det å ena sidan strävar efter en europeisering och 
å andra sidan att behålla det som är våra traditioner. 

I mitten på 1990-talet kom medlemsstaterna överens om ett frivilligt närmande av trygg-
hetspolitiken. Detta skulle göras med hänsyn till utvecklingen i de demografiska strukturer-
na, familjestrukturerna och på arbetsmarknaden.141 EG-kommissionen kom 1994 ut med 
vitboken där de påkallade en ”...bred, nyskapande och framåtblickande arbetsmarknads- och socialpo-
litik..”. Redan 1992 framlades ett förslag till att utvidga förordningen 1408/71 till att omfat-
ta även studerande och andra som inte är förvärvsverksamma men som innefattas av en 

                                                 

138 Nyström: EU och arbetsrätten. s. 336. 

139 Aa s. 336. 

140 Aa s.340. 

141 SOU 1998:67 s. 187. 
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medlemsstats system för social trygghet.142 Förslagets syfte var att utöka den personkrets 
som skulle inbegripas i förordningen.  

Vi anser att reglerna om den sociala tryggheten i framtiden, eftersom det inom EU strävas 
efter en gemensam marknad i unionen, bör vara så pass harmoniserade att arbetstagare och 
dennes familj inte på något sätt ska behöva få sämre villkor i annat land än sin hemstat. 
Detta krävs också om total rörelsefrihet för arbetstagare utan några hinder skall råda.  

Bristen på harmonisering och samordning, med olikheter inom socialförsäkringen eller det 
arbetsrättsliga skyddet som konsekvens, ska inte behöva styra valet av medlemsstat en ar-
betstagare gör för sin förvärvsverksamhet.  

 

 

                                                 

142 Aa s. 187. 
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