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1 Inledning 
Arbetstagarbegreppet saknar uttrycklig definition i svensk lag även om det i ett flertal 

olika lagar och regler är en central utgångspunkt för den juridiska bedömningen.1 

Arbetstagarbegreppet används i ett flertal lagar såsom Lag om anställningsskydd 

(1982:80) LAS, Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) MBL, Lag om 

offentlig anställning (1994:260) LOA, Skadeståndslagen (1972:207) SkL och 

Utlänningslagen (2005:716) UtlL. Av dessa lagar är de tre första centrala inom svensk 

arbetsrätt medan den sista är ett tydligt exempel på genomslaget av EU-rätt i svensk 

lagstiftning. SkL kommer användas som ett exempel på lagstiftning utanför det 

arbetsrättsliga rättsområdet men som ändå använder sig av arbetstagarbegreppet. 

Frågan huruvida någon är att anse som arbetstagare har därmed betydelse bland annat 

för avgöranden om skadeståndsansvar, anställningsskydd, skyldighet att tillämpa 

kollektivavtal och frågor om uppehållstillstånd.2 Denna uppsats syftar att belysa hur 

arbetstagarbegreppet ska tolkas och tillämpas utifrån de olika lagarna. Trots det faktum 

att det "civilrättsliga" arbetstagarbegreppet ska tillämpas enligt de flesta lagar så ska 

frågan huruvida en enskild är att anse som arbetstagare bedömas utifrån den enskilda 

lag frågan gäller och i ljuset av just den lagens syften.3 Vid genomgången av de olika 

lagarnas syften kommer även försöka visas varför just vissa omständigheter talar för att 

en enskild är att anse som arbetstagare enligt just den lagen. Med detta hoppas 

författaren att en klarare bild ska framstå kring utformningen av lagarna och en bättre 

förståelse för tolkningen av arbetstagarbegreppet enligt de olika lagarna. Denna 

framställning författas med det syftet att i viss mån definiera begreppet, och framförallt 

användningen av begreppet, för att lösa problemet med ett odefinierat begrepp som har 

så central betydelse. 

 

 

  

                                                
1 Malmberg & Källström, Anställningsförhållandet, andra upplagan, s 25. 
2 SOU 1993:32 s 216 ff. 
3 NJA 1982 s 784. 
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2 Metod, disposition och avgränsning 

2.1 Metod 

I denna uppsats kommer en rättsdogmatisk metod användas. Denna metod lämpar sig 

bäst för denna uppsats då en analys av flera olika typer av rättskällor behöver göras. 

Detta för att få en helhetsbild över arbetstagarbegreppet och dess syften. Fokus kommer 

läggas på att försöka analysera de bakomliggande tankarna kring utformningen av de 

lagar som använder arbetstagarbegreppet, och även hur beslut och avgöranden rörande 

arbetstagarbegreppet har tillkommit. Min förhoppning är att en sammantagen 

redovisning av lagtext, förarbeten och praxis för varje enskild lag skall ge en tydlig bild 

av arbetstagarbegreppets tillämpning. 

 

2.2 Disposition 

Denna framställning är utformad på så sätt att först behandlas arbetstagarbegreppet ur 

en generell utgångspunkt för att sedan genomgås mer specifikt för de lagar denna 

framställning ämnar belysa. Sedan följer en redogörelse för relevant praxis gällande 

arbetstagarbegreppet enligt de olika lagarna. Denna praxis, eller konkretisering, av hur 

arbetstagarbegreppet har tolkats enligt de olika lagarna analyseras sedan där tydliga 

likheter och skillnader lyfts fram. Därpå följer övriga aspekter som kan användas för att 

belysa arbetstagarbegreppets speciella karaktär och ge ytterligare förståelse för hur 

arbetstagarbegreppet behandlas olika beroende på situation. Framställningen avslutas 

med en sammanfattning. 

 

2.3 Avgränsning 

Denna uppsats är avgränsad på så sätt att det civilrättsliga arbetstagarbegreppet står i 

fokus. I viss mån kommer även det EU-rättsliga arbetstagarbegreppet att beröras då det 

har inverkan på svensk arbetsrätt och därmed kan ge indikationer på hur 

arbetstagarbegreppet ska bedömas även i svensk rätt. Arbetstagarbegreppet enligt övrig 

lagstiftning, exempelvis skatterätten, kommer inte att behandlas i denna framställning. 

Aktuella lagar i framställningen blir därmed lagar som använder sig av det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet men även i mindre mån lagar som använder sig av det EU-rättsliga 

arbetstagarbegreppet. Varför vissa lagar valts och inte andra beror på att de lagar som 

används i denna framställning är dels de lagar som anses utgöra kärnan i arbetsrätten. 
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Dels är det även lagar som vanligtvis ligger utanför arbetsrätten. Att ställa lagar som 

härstammar från olika rättsområden, men som ändå använder samma civilrättsliga 

arbetstagarbegrepp, mot varandra borde ge störst möjlighet att visa skillnader inom 

användandet av samma begrepp. 

3 Det civilrättsliga arbetstagarbegreppet 
Som ovan anförts får bedömningen huruvida någon är att anse som arbetstagare eller ej 

långtgående effekter för den enskilde.4 Ett så entydigt och konkret arbetstagarbegrepp 

som möjligt skulle vara av stor nytta för såväl svenska domstolar som de parter som 

berörs av begreppet. En motvikt till detta är ett behov av flexibilitet för att kunna 

bedöma varje enskilt fall på bästa sätt och kunna beakta syftet med den specifika lag 

som ligger till grund för bedömningen. Här följer en generaliserande beskrivning av hur 

det civilrättsliga arbetstagarbegreppet har beskrivits utan tonvikt på någon specifik lag. 

3.1 Arbetstagarbegreppet enligt doktrin 

Här följer nu en redogörelse för hur arbetstagarbegreppet har tolkats i doktrin. Tonvikt 

kommer läggas vid Malmbergs redogörelse då den är metodisk och tydlig. Malmbergs 

framställning av arbetstagarbegreppet är även gjord ur ett generellt perspektiv. Den 

lämpar sig därmed att användas som en grund för arbetstagarbegreppet som helhet. 

Till viss del är arbetstagarbegreppet enhetligt och Malmberg menar att utgångspunkten 

är att det finns ett enhetligt arbetstagarbegrepp som ska tillämpas oavsett om det är 

fråga om civilrättslig, skatterättslig, eller socialrättslig lagstiftning.5 Detta enhetliga 

arbetstagarbegrepp härstammar ifrån praxis och hur det utformats där.6 I det 

prejudicerande fallet förklarade domstolen att frågan huruvida någon är att anse som 

arbetstagare skall bedömas utifrån vad som kan anses avtalat och att man därmed ska 

beakta alla i samband med avtalet och anställningen förekommande omständigheter. 

Något som domstolen betonade var att avtalsparternas ekonomiska och sociala ställning 

var ägnad att belysa hur avtalet borde uppfattas. Något som är utmärkande för det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet är att det är fråga om en helhetsbedömning utifrån 

objektiva kriterier.7 

 
                                                
4 Se kap 1. 
5 Malmberg & Källström, s 26. 
6 NJA 1949 s 768. 
7 Malmberg & Källström, s 27. 
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Sigeman är av den åsikten att det är lätt att känna igen typiska fall av arbetstagare. Vid 

atypiska fall menar han att ledning kan hämtas från omfattande rättspraxis rörande 

arbetstagarbegreppet enligt olika rättsregler. Han lyfter dock fram att det inte är lätt att 

sammanfatta denna praxis då domstolen gör en helhetsbedömning vid vilken beaktas 

inte bara alla viktigare avtalsvillkor utan också de faktiska förhållanden under vilka 

arbetet utförs.8 Han hänvisar även till vad som uttalades i NJA 1949 s. 768 om att social 

och ekonomisk ställning anses ägnad att belysa hur avtalet bör uppfattas. 

3.1.1 Arbetstagarbegreppets kriterier enligt doktrin 

Ett första krav på ett anställningsavtal är att det föreligger ett frivilligt avtal. Detta avtal 

behöver inte vara skriftligt utan kan ingås muntligt eller till och med konkludent.9 Inom 

kravet på frivilligt avtal ingår att det föreligger ett frivilligt åtagande vilket utesluter 

offentligt tvång och liknande. Syftet med detta avtalskriterium är just att utesluta de som 

har arbetsplikt. Däremot krävs inte någon vilja från bägge parter att ingå avtal utan det 

räcker med att huvudmannen tillgodogör sig arbetet.10 

 

Vissa kriterier för att någon ska anses vara arbetstagare finns gemensamt för alla lagar 

under vad som benämns det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Malmberg lyfter fram 

det faktum att det är fråga om just kriterier och inte rekvisit. Innebörden av detta är att 

vissa av dessa kriterier inte alltid måste vara uppfyllda för att ett anställningsavtal ska 

anses föreligga. De är däremot starka indikationer på att så är fallet.  

 

De kriterier eller omständigheter som talar för att ett anställningsförhållande föreligger 

anses vara följande 1. den arbetspresterande parten har att personligen utföra arbetet, 

vare sig detta sägs i avtalet eller får anses vara förutsatt mellan parterna, 2. han eller hon 

har rent faktiskt, helt själv eller så gott som helt själv, utfört arbetet, 3. åtagandet 

innefattar att han eller hon ställer sin arbetskraft till förfogande för arbetsuppgifter som 

uppkommer efter hand, 4. förhållandet mellan parterna är av mera varaktig karaktär, 5. 

han eller hon är rättsligt eller faktiskt förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete av 

någon betydelse åt någon annan, 6. han eller hon är beträffande arbetets utförande 

underkastad bestämda direktiv eller närmare kontroll, 7. han eller hon har att i arbetet 

använda maskiner, redskap eller råvaror som tillhandahålls av motparten, 8. han eller 
                                                
8 Sigeman, Arbetsrätten, femte upplagan, s 28. 
9 Malmberg & Källström, s 28. 
10 Malmberg & Källström, s 28. 
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hon får ersättning för sina direkta utlägg, exempelvis vid resor, 9. ersättning för 

arbetsprestationen betalas åtminstone delvis som garanterad lön, och 10. han eller hon 

är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en arbetstagare. 

 

Sigeman erbjuder även han ett uppräknande av omständigheter som skall användas vid 

bedömningen om ett anställningsförhållande föreligger. Dessa omständigheter är färre 

och inte lika utvecklade som de Malmberg använder. Han benämner inte heller dessa 

som kriterier utan istället omständigheter som är att se som tungt vägande indikatorer på 

att ett anställningsförhållande föreligger.11  

 

Enligt Malmberg är de första två kriterierna att se som kärnan i arbetstagarbegreppet 

och bestämmer arbetsrättens tillämpningsområde i flertalet europeiska länder. Av ovan 

redovisade kriterier märks tydligt att anställningsförhållandet är präglat av 

subordination. Detta lyftes även fram av domstolen i NJA 1949 s. 768 där domstolen 

påpekade vikten av avtalsparternas ekonomiska och sociala ställning. Ett 

anställningsförhållande präglas ofta av att arbetstagaren är beroende av sin arbetsgivare 

i mycket högre grad än vice versa. Det skall även uppmärksammas att kravet på 

vederlag inte innebär att en överenskommelse om vederlag måste föreligga utan det 

räcker med att den arbetspresterande parten haft fog för sin uppfattning att vederlag 

skulle utgå.12 Som med all tvingande civilrättslig lagstiftning har inte parterna möjlighet 

att kringgå de arbetsrättsliga reglerna genom att beteckna sitt avtal på ett annat sätt.  

3.1.2 Helhetsbedömningen 

Ovanstående i kapitlet uppräknade kriterier är enligt Malmberg vad som sedan används 

när domstolen gör en helhetsbedömning av fallet. I denna helhetsbedömning beaktar 

domstolen ett flertal faktorer även förutom de ovan uppräknade kriterierna. En sådan 

faktor skulle kunna vara syftet med en viss utformning av ett avtal. Det faktum att en 

huvudman utformat ett avtal på ett sådant sätt att syftet med avtalet är att kringgå 

tvingande lagstiftning är en omständighet som i sig talar för att de arbetsrättsliga 

reglerna ska tillämpas.13 Malmberg menar att ett avtal som enligt de ovan redovisade 

kriterierna för ett anställningsavtal ger för handen att ett uppdragsavtal föreligger kan 

falla under de arbetsrättsliga reglerna. Malmberg är dock kritisk till att ge detta 
                                                
11 Sigeman, s 29. 
12 Malmberg & Källström, s 28. 
13 Malmberg & Källström, s 28. 
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kringgåendesyfte alltför stor vikt. Ett avtal kan jämkas enligt 36 § Lag om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) AvtL. Däremot får 

inte en jämkning medföra att nya förpliktelser tillförs avtalet. Malmberg menar att 

kringgåendesyftet enbart borde ges relevans vid jämviktslägen där helhetsbedömningen 

inte ger ett klart utfall.14 

 

Vid helhetsbedömningen beaktas omständigheter såväl vid avtalets tillkomst som 

efterföljande, det vill säga sådant som inträffat under avtalets tillämpning. Avtalets 

karaktär kan med andra ord förändras under avtalets giltighetstid. Detta knyter an till det 

ovan anförda att parterna inte genom att benämna avtalet på ett visst sätt kan styra 

huruvida någon är att anses som arbetstagare eller inte. Avgörande blir istället parternas 

faktiska agerande. Enligt Malmberg påverkas domstolens argumentation och vilken 

tyngd de ger de olika kriterierna vid helhetsbedömningen av partsställning och 

tvistetyp.15 Malmberg redogör sedan för ett antal olika typfall. Dessa typfall är 

omfattningen av det socialförsäkringsrättsliga skyddssystemet, mål om en arbetsgivares 

straff- och skadeståndsrättsliga ansvar, tvister där parterna i processen inte är parter i 

anställningen, tvister om ett kollektivavtals tillämpningsområde, tvist mellan 

huvudmannen och den arbetspresterande om anställningsvillkor med tillämpning av 

tvingande och dispositiva lagregler. Vid redogörelsen av dessa typfall lyfter Malmberg 

fram de olika lagarnas syften och hur detta påverkar bedömningen från fall till fall.16 

Malmberg sammanfattar arbetstagarbegreppet på så sätt att det som utgångspunkt ska 

vara fråga om ett enhetligt arbetstagarbegrepp. Att vem som är arbetstagare skall 

bedömas utifrån ett antal objektiva avtalskriterier samt utifrån den arbetspresterandes 

ekonomiska och sociala ställning. Däremot menar Malmberg att kriterierna tycks ge 

olika tyngd beroende på tvistetyp, partsställning och syftet bakom reglerna som 

tillämpats. Han menar att det de facto inte är fråga om ett rakt igenom enhetligt 

arbetstagarbegrepp.17 Han menar att det främst är olika situationer och omständigheter 

som kan påverka bedömningen i det enskilda fallet vilket kan leda till att begreppet inte 

enhetligt. 

 

                                                
14 Malmberg & Källström, s 29. 
15 Malmberg & Källström, s 29. 
16 Malmberg & Källström, s 30. 
17 Malmberg & Källström, s 33. 
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Sigeman anför gällande helhetsbedömningen att det inte går att utesluta att vissa 

nyansskillnader föreligger mellan olika lagars arbetstagarbegrepp, eftersom olika lagar 

fullföljer delvis skilda syften och varje lag bör tolkas i enlighet med sitt syfte.18 

Sigeman menar att uttalanden som stödjer detta finns i praxis och hänvisar även till 

Malmberg vad gäller stödjande argument i doktrin. Sigeman lyfter även fram sedvänja i 

branschen om den har stöd i en kollektiv överenskommelse som ytterligare en faktor att 

beakta i helhetsbedömningen.19  

3.2 Arbetstagarbegreppet och anställningsavtalet 

Arbetstagarbegreppet är nära knutet till anställningsavtalet. Utan ett anställningsavtal 

finns det ingen arbetstagare och utan en arbetstagare finns det inget anställningsavtal. 

Detta kan te sig vara en självklarhet men det är viktigt att ha i åtanke genom den 

fortsatta framställningen då det på grund av pedagogiska anledningar kan användas en 

viss terminologi. Ett tydligt exempel på hur nära sammanknutet anställningsavtalet och 

arbetstagarbegreppet är visas i de rättsfall som kretsar kring gränsdragningen mellan ett 

anställningsavtal och ett uppdragsavtal. Utfallet i ett sådant rättsfall avgör huruvida 

personen som utfört arbetsprestationen har ett anställningsavtal och därmed om denne är 

att anse som arbetstagare eller ej. Avgörande för svaret på den frågan är om det är fråga 

om ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal. Föreligger ett anställningsavtal är 

personen i fråga att anse som en arbetstagare. Men föreligger däremot ett uppdragsavtal 

är personen istället att anse som en uppdragstagare. Vid bedömningen huruvida det 

föreligger ett anställningsavtal eller ej söker domstolen finna ut om den enskilde är att 

likställa med en typisk arbetstagare eller en typisk uppdragstagare. Anställningsavtal 

och arbetstagare är därmed helt beroende av varandra på grund av att anställningsavtal 

grundas på ett frivilligt avtal och därmed gör även arbetstagarbegreppet det. 

3.3 Arbetstagarbegreppet i lag 

I svensk lagstiftning finns det ett flertal lagar där arbetstagarbegreppet används. Ovan 

har arbetstagarbegreppet presenterats ur ett helhetsperspektiv som det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet. Följande stycken syftar till att presentera arbetstagarbegreppet 

såsom det har använts och uttryckts inom en specifik lag eller regel. Det är en naturlig 

                                                
18 Sigeman, s 31. 
19 Sigeman, s 32. 
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följd att det till viss del tolkas och används olika beroende på vilken lag domstolen har 

att döma efter då lagar har olika syften och varje lag bör tolkas efter sitt syfte.20 

 

3.3.1 LAS 

Första meningen, första paragrafen i LAS stadgar att lagen endast är tillämplig på 

arbetstagare. Det kan därför synas lite märkligt att lagtexten saknar definition på vad 

som rättsligt menas med en arbetstagare. Likt många andra lagar bygger 

arbetstagarbegreppet i LAS på det civilrättsliga arbetstagarbegreppet och detta skall 

därmed vara styrande vid bedömningar om någon är att anses som arbetstagare enligt 

lag.21 Huvudsyftet med LAS är att skapa trygghet och ge skydd för den anställde.22 

Detta lär inte framstå som något konstigt då lagen heter just "Lagen om 

anställningsskydd". Arbetstagarbegreppets funktion är att avgränsa arbetsrätten med 

dess huvudsakliga tvingande skyddsregler mot det område där avtalsfrihet råder.23  

 

Då arbetstagarbegreppet enligt LAS bygger på det civilrättsliga arbetstagarbegreppet 

saknas anledning att ytterligare gå igenom dess kriterier och förutsättningar. Istället 

läggs fokus på vad som kan vara utmärkande för just LAS. LAS är en utpräglad 

skyddslagstiftning och just syftet med att skydda svagare part borde spela in vid 

bedömningar enligt LAS. Utvecklingen vad gäller ny skyddslagstiftning präglas även 

den av samma tanke. Det har förts diskussioner om en mellangrupp, en grupp som 

varken är arbetstagare eller typiska oberoende uppdragstagare utan snarare står mitt 

emellan, och som omfattas eller borde omfattas av ett visst arbetsrättsligt eller 

socialförsäkringsrättsligt skydd.24 Synpunkter har framkommit att kriteriet "ekonomiskt 

beroende" bör lyftas fram, hur stor vikt detta bör ges i en helhetsbedömning i det 

enskilda fallet anses dock vara en fråga för domstolarna.25 Just denna punkt har ansetts 

med styrka tala för ett anställningsförhållande. Det har även framförts att det faktum att 

någon haft friheten att kunna neka till ett erbjudande starkt talat för ett 

uppdragsförhållande. Vad som är viktigt att ha i åtanke är det faktum att denna frihet att 

neka kan saknas i realiteten om förhållandet mellan dessa parter är sådant att den 
                                                
20 Sigeman, s 30. 
21 Prop 1973:129 s 196. 
22 Malmberg & Källström, s 129. 
23 Malmberg & Källström, s 24. 
24 Ds 2002:56, s 94. 
25 Ds 2002:56, s 133. 
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arbetspresterande parten är beroende av uppdrag från huvudmannen. Kriteriet som 

benämns "frihet att neka" kan således enbart tillmätas vikt om det likt de andra 

kriterierna är reellt i det enskilda fallet. Större vikt anser jag bör läggas vid kriteriet 

"ekonomiskt beroende" då andra kriterier såsom "under ledning och kontroll" etc. idag 

saknar den tyngd som det erhöll tidigare. Detta då formerna för hur arbete bedrivs i 

vissa yrkesgrupper gett arbetstagare större frihet att bestämma själva. Om 

samhällsutvecklingen och framväxten av kunskapssamhället leder till att vissa kriterier 

försvagas i den mån att de inte längre är indikationer på ett typiskt 

anställningsförhållande. Så bör en logisk följd vara att andra kriterier ges större tyngd 

då de fortfarande är indikationer på ett typiskt anställningsförhållande.  

 

Förutom det faktum att LAS skall fungera som en skyddslagstiftning på 

arbetsmarknaden bör den likt alla annan lagstiftning vara utformad på ett sådant sätt att 

den är förutsebar för de parter som har att rätta sig efter den. Det torde vara svårt för 

enskilda att enkelt kunna avgöra vilka förutsättningar som krävs för att ett rättsligt 

bindande anställningsavtal har uppkommit när de befinner sig i vad vi skulle kalla 

gränslandet mellan exempelvis ett anställningsavtal och ett uppdragsavtal. Samtidigt 

skulle det kunna leda till stora kostnader om ett sådant avtal har felbedömts. Ett behov 

av förutsebarhet finns därmed. 

 

I den helhetsbedömning som domstolarna har att göra ska oftast en jämförelse göras 

mellan typiska uppdrags- och anställningsförhållanden. Så som samhällsutvecklingen 

framskrider förändras uppenbarligen typiska anställnings- och uppdragsförhållanden i 

samband med framväxandet av kunskapssamhället. De kriterier som används i 

helhetsbedömningen förändras därmed i motsvarande mån.26 Då det är fråga om en 

helhetsbedömning faller det på domstolarna att själva avgöra vilka kriterier och 

omständigheter som alltjämt äger relevans. Därmed sagt måste domstolarna hela tiden 

göra nyanserade bedömningar i förhållande till varje fall och inte låsa sig vid tidigare 

praxis kring definitionen av arbetstagarbegreppet.  

 

Kriteriet om ekonomiskt beroende och dess särställning bör ändå lyftas fram. I 1949 års 

fall fanns inte denna omständighet med bland de kriterier som ansågs utgöra 

                                                
26 Ds 2002:56 s 131. 
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bedömningsgrunden för ett anställningsförhållande. Istället menade HD att ekonomisk 

och social ställning var ägnat att belysa hur avtalet skulle tolkas. Dessa två kriterier är i 

mångt och mycket likvärdiga där den tidigare kan ses som en modernare version. Om 

denna omständighet behandlas i större grad som ett kriterie likt de andra idag följer 

domstolarna den utgångspunkt som grundlades i 1949 års fall. Det borde även vara ett 

kriterie som i betydligt lägre grad påverkas av samhällsutvecklingen eller uppkomster 

av nya anställningsformer då det är tidlöst i så mån att ett anställningsförhållande alltid 

präglas av subordination. Tidigare präglades en anställning i högre grad av 

subordination genom ledning och kontroll, i de yrken där denna idag har fått en mer 

undanskymd roll torde ännu finnas kvar en form av ekonomisk subordination som alltid 

finns i ett anställningsförhållande. 

3.3.2 LOA 

Genom lagändringar mellan 1965-1994 har den offentliga anställningen blivit mer och 

mer lik den privata anställningen vad gäller lagar och regler, och idag gäller 

huvudsakligen samma regler för privat och offentlig sektor. Vad som finns kvar idag är 

LOA som innehåller endast ett fåtal särskilda regler för offentligt anställda.27 Den 

offentliga verksamhetens särart har ansetts nödvändiggöra denna särreglering av de 

offentliga anställningsförhållandena.28 De offentliganställdas anställningsskydd regleras 

därmed i LAS, vilket tillämpas på arbetstagare i såväl privat som offentlig tjänst. Det 

finns dock regler som enligt LOA tillämpas i vissa situationer. Begreppet arbetstagare 

förekommer i de första paragraferna av LOA där tillämpningsområdet klargörs. Vem 

som är arbetstagare enligt LOA är därmed, likt LAS, avgörande för vilka som omfattas 

av lagens regler. 

 

Även LOA bygger på vad som gemensamt benämns det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet. Detta är därmed vad som skall ligga till grund för bedömningar 

huruvida någon är att anses som arbetstagare eller inte när LOA tillämpas. De skillnader 

som kan uppstå i bedömningar enligt LOA får därmed försöka finnas i förhållande till 

de särdrag som LOA uppvisar jämfört med LAS. Vad är syftet med LOA? Vilka 

faktorer kan spela in i bedömningar enligt LOA men inte enligt LAS? 

 

                                                
27 Malmberg & Källström, s 36. 
28 Sigeman, s 34. 
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Lagens syfte kan i viss mån utläsas ur dess formulering och tillkomst. Lagen tillkom för 

att reglera statliga anställningar och har idag utvecklats till att omfatta de områden av 

den statliga anställningen som inte lämpar sig att avgöras enligt LAS eller MBL. En bra 

sammanfattning kan hämtas ur LOA-utredningen; "I första hand har lagen till uppgift 

att reglera sådana anställnings- eller arbetsvillkor som står i ett sådant direkt samband 

med det allmännas ansvar för förvaltningsuppgifter och deras riktiga fullgörande att 

regleringen av dessa måste förbehållas samhället".29 Detta påstående kan i viss mån 

bekräftas av att LOA reglerar anställningsvillkor för bland annat arbetstagare hos 

riksdagen, arbetstagare hos riksdagens myndigheter och arbetstagare hos myndigheterna 

under regeringen. Allmänheten torde önska att det föreligger stor kunskap, skicklighet 

och redlighet av anställda vid dessa arbetsplatser. Detta medför att staten därmed har ett 

stort incitament att reglera villkoren för anställningar vid dessa arbetsplatser på ett 

sådant sätt att allmänheten finner det tillräckligt. Den avtalsfrihet som råder enligt LAS 

kan därmed inte tillämpas i lika stor utsträckning vid anställningar enligt LOA.   

 

Vad får då dessa syften för effekt på utformningen av arbetstagarbegreppet? Vid en 

första anblick kan tänkas att effekterna inte alls är särskilt stora. Utformningen av LOA 

lägger större fokus på processen vid anställningen, vilka faktorer som skall vara 

avgörande vid en anställning, än vilket skydd de anställda har. Nedan redovisad praxis 

kommer ge en bättre bild av eventuella skillnader i arbetstagarbegreppet jämfört med 

andra arbetsrättsliga lagar. 

3.3.3 MBL 

Första paragrafen i MBL avgränsar tillämpningsområdet för lagen till förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågan huruvida någon är att anses som 

arbetstagare är därmed av stor betydelse även för MBL. Frågor gällande MBL handlar 

ofta om ett kollektivavtal skall tillämpas, om det tillämpats felaktigt eller om ett brott 

mot ett kollektivavtal förekommit. För att då besvara frågan vem som är att anse som 

arbetstagare och därmed eventuellt omfattas av ett kollektivavtal, utgår domstolen från 

det civilrättsliga arbetstagarbegreppet såvida inte särskilda tolkningsdata i det enskilda 

fallet föranleder annat.30 Ett exempel på ett sådant fall är att det i kollektivavtalet 

framgår att avtalet inte ska tillämpas på praktikanter.  

                                                
29 SOU 1992:60, s 289. 
30 Sigeman, s 30. 
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Huruvida någon är att anse som arbetstagare enligt MBL har inte alltid samma effekter 

som om någon är att anses som arbetstagare enligt exempelvis LAS. Detta då även om 

båda lagarna utgår från samma civilrättsliga arbetstagarbegrepp så kan kretsen 

avgränsas, och kanske även utvidgas, genom kollektivavtal. Så vid en domstolsprövning 

där fallet rör en praktikant kan prövningen ske i flera steg. Först undersöker domstolen 

arbetsförhållandet jämfört med det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. De kommer där 

fram till att praktikantens uppdrag är utformat på ett sådant sätt att denne inte är att anse 

som arbetstagare. De finner sedan att det enligt fast praxis har ansetts att även 

praktikanter normalt skall omfattas av kollektivavtal.31 Här kommer lagens specifika 

karaktär in, ett litet avsteg görs från det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, och relevant 

praxis kring MBL spelar in i avgörandet huruvida någon är att anse som arbetstagare 

eller inte. Domstolen finner sedan att i det befintliga kollektivavtalet har avtalats att 

praktikanter inte skall omfattas av avtalet och praktikanten i vårt fall är därmed inte att 

anse som en arbetstagare.  

 

Exemplet ovan illustrerar det faktum att vid en domstolsprövning enligt MBL finns allt 

som oftast ytterligare en faktor att beakta, nämligen ett kollektivavtal. Likt prövningar 

enligt andra lagar skall relevant praxis beaktas vid bedömningen. Men i detta exempel 

finns ett kollektivavtal som kan användas likt en lex specialis för att bättre bedöma just 

detta fall. Definitionen av vem som skall anses som arbetstagare kan därmed i det 

specifika fallet vara annorlunda jämfört med vem som generellt skall anses vara 

arbetstagare på grund av innehållet i ett kollektivavtal. Detta medför att effekten av att 

någon generellt faller under arbetstagarbegreppet enligt MBL kan vara annorlunda 

jämfört med LAS. Ett alternativt synsätt är att se det som vid en prövning enligt MBL 

spelar även ett kollektivavtals utformning in vid bedömningen. 

 

Vidare påverkas bedömningen av syftet med målet. Då syftet med målet kan vara att 

utreda huruvida ett kollektivavtal skall tillämpas på en enskild används 

arbetstagarbegreppet i syfte att avgränsa eller utvidga vilka enskilda som faller inom 

ramen för avtalet. Här kan skillnader uppstå jämfört med exempelvis LAS. Detta 

kommer att illustreras nedan vid genomgången av befintlig praxis.  

                                                
31 AD 1981 nr 110. 
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3.3.4 Arbetstagarbegreppet enligt EU-rätten 

Likt den svenska lagstiftningen är definitionen av begreppet arbetstagare mycket viktig 

inom EU-rätten då många rättigheter sammanhänger med arbetstagarbegreppet. Även 

inom EU-rätten föreligger dock vissa olikheter beroende på vilket tillämpningsområde 

som är det aktuella.32 Detta har EU-domstolen flera gånger påpekat i sin rättspraxis. Det 

framgår bland annat i mål C-85/96, Martínez Sala, där domstolen framhöll att det 

arbetstagarbegrepp som använts i artikel 39 EG (artikel 45 FEUF) och i förordning 

1612/68 inte nödvändigtvis sammanfaller med det begrepp som används inom ramen 

för artikel 42 EG (artikel 48 FEUF) och i förordning 1408/71 avseende social trygghet. 

Domstolen har även förklarat att arbetstagarbegreppet enligt artikel 141 EG (artikel 157 

FEUF) (likalöneprincipen) är annorlunda än det som avses i artikel 39 EG (artikel 45 

FEUF) (mål C-256/01, Allonby). De har även uttalat att begreppet arbetstagare inte 

används enhetligt i förordning 1612/68 (se mål C-138/02, Collins, punkt 32). 

 

Likt det svenska arbetstagarbegreppet kan dock utläsas vissa kriterier för vad som krävs 

för att en individ skall anses vara en arbetstagare enligt EU-rätten. Den redogörelse som 

här följer begränsas därmed till arbetstagarbegreppet enligt artikel 45 FEUF. Detta då 

just denna definition av arbetstagare är vad som utgör en stor del av kärnan i EUs 

arbetsrätt, nämligen den fria rörligheten för arbetstagare. 

 

Ett första kriterie eller kännetecken som räknas upp är verklig och faktisk verksamhet. 

Personer som faller utanför dessa ramar är de som utövar verksamhet i såpass liten 

omfattning att den framstår som ett marginellt komplement.33 En bedömningsgrund för 

huruvida något är verkligt och faktiskt är hur länge verksamheten har pågått. Domstolen 

har i praxis uttalat att deltidsarbete inte direkt innebär att arbetet är så begränsat att det 

ska falla utanför ramarna för verklig och faktisk verksamhet utan att det faller på de 

nationella domstolarna att göra en bedömning för var gränsen skall gå.34  

 

Ytterligare kännetecken för ett anställningsförhållande anses vara att en person under en 

viss tid, till förmån för någon annan och enligt dennes anvisningar utför tjänster i utbyte 

mot vilka denne erhåller ersättning. Ur detta kriterie kan behöva definieras vad som 

                                                
32 Maria Fritz, Unionsmedborgarskapet och arbetskraftens fria rörlighet, Ny Juridik 2:04 s. 61. 
33 C-53/81 Levin. 
34 C-357/89 Raulin. 
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menas med ersättning. Domstolen har i praxis uttalat att det faktum att en person endast 

deltidsarbetar och erhåller en lön under existensminimum likväl innebär att personen i 

fråga erhåller ersättning och skall anses vara en arbetstagare enligt gemenskapsrätten.35 

 

Som framgår ovan använder sig EU-domstolen av färre kriterier i sin bedömning av 

arbetstagarbegreppet än vad som förekommer i svensk rätt. Detta beror nog till största 

del på att de inte är så direkt uttalade som de svenska. I de bedömningar som skall göras 

huruvida det är fråga om verklig och faktisk verksamhet krävs uppenbarligen att 

domstolen använder ett flertal hållpunkter eller kriterier för att kunna göra en allsidig 

bedömning. Detta framkommer inte minst av det faktum att en ensam aktieägare inte 

ansetts vara arbetstagare då denne inte har befunnit sig i en beroendeställning.36 I 

domen som gällde skatt för en enskild, Asscher, uttalade domstolen att då Asscher var 

direktör för ett företag i vilket han var ensam aktieägare utövade han inte verksamhet i 

en beroendeställning. Domstolen menade att han därmed inte kunde anses vara 

arbetstagare. Ett kriterie eller krav, för att någon skalla anses vara arbetstagare enligt 

EU-rätten måste därmed vara att denne befinner sig i en beroendeställning. 

 

3.3.5 Utlänningslagen 

Utformningen av UtlL och hur den ser ut idag är ett resultat av implementeringen av 

direktiv 2004/38/EG. Enligt 3a kap. 3 § UtlL har en EES-medborgare uppehållsrätt om 

han eller hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige. Konsekvenserna av 

huruvida någon är att anse som arbetstagare eller inte enligt denna lag blir förmodligen 

än större än någon av ovanstående lagar. Enligt de förarbeten som finns till UtlL är 

arbetstagarbegreppet enligt denna lag baserat på det arbetstagarbegrepp som följer av 

EU-rätten.37  

 

Arbetstagarbegreppet ska inom EU-rätten ges en vid tolkning.38 En förenklad 

sammanfattning av de krav som uppställs kan hämtas ur Lawrie Blum och är följande 

"att en person, under en viss tid, mot ersättning utför arbete av ekonomiskt värde åt 

                                                
35 C-53/81 Levin. 
36 C-107/94 Asscher. 
37 Prop 2005/06:77 s 183. 
38 C-53/81 Levin. 
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någon annan under dennes ledning".39 Det avgörande enligt EU-rätten är inte huruvida 

personen är hel eller deltidsarbetare, huruvida kompensationen är så stor att personen i 

fråga kan försörja sig på den och inte heller om kompensationen är i pengar. Det 

viktigaste är att arbetet är så beskaffat att det inte är så ringa att det i praktiken har en 

helt marginell betydelse. 

 

Dessa krav torde klinga väl med utformningen av utlänningslagens syfte som helhet. 

Syftet vid bedömningen huruvida någon är arbetstagare eller inte är att undersöka om 

anställningsförhållandet är beskaffat på sådant sätt att det inte är konstruerat för att 

enbart ge sken av en anställning. En "riktig" anställning däremot ska medföra 

uppehållstillstånd enligt såväl svensk som internationell rätt. Problemställningar likt de 

som uppkommer vid bedömningar och avgörande enligt LAS torde inte få lika klara 

svar gällande vem som är att anse som arbetstagare då även egenföretagare har rätt till 

uppehållstillstånd enligt UtlL. Bedömningarna blir därmed inte begränsade på samma 

sätt. Enligt ett flertal av de ovan redovisade lagarna är det väsentligt att avgöra huruvida 

någon är att anse som arbetstagare för att lagen skall vara applicerbar på fallet. Enligt 

utlänningslagen kan någon vara såväl arbetstagare som egen företagare för att lagen 

skall vara tillämplig. 

 

3.3.6 Skadeståndslagen 

Enligt 3 kap. 1§ SkL skall den som har arbetstagare i sin tjänst ersätta vissa skador som 

arbetstagaren vållar i tjänsten. Frågan som måste ställas är därmed, vilka är att anse som 

arbetstagare enligt SkL? Enligt Hellner kan inte skadeståndsrätten bygga direkt på den 

arbetstagarställning som är avgörande enligt andra lagar.40 Detta då syftet inte är att 

utreda vem som är berättigad till förmåner utan för vem en principal skall svara utåt. 

Vilka principalansvaret täcker, och vilka som därmed är att anse som arbetstagare enligt 

SkL, är de som omfattas av det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Men även den 

vidgade krets som framgår av 6 kap. 5 § SkL och kanske även andra. Dessa kan dock 

inte rimligen inrangeras i någon av dessa båda kategorier. I motiven till SkL framgår 

även att 3 kap. 1 § SkL är undantagslöst tillämplig på dem som faller under det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet men att den närmare avgränsningen måste 

                                                
39 C-66/85 Lawrie-Blum. 
40 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 8.e Upplagan, s 156. 
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överlämnas till rättstillämpningen att avgöras på grundval av de ändamålssynpunkter 

som bär upp lagstiftningen i denna del.41 

 

Även här framkommer att själva syftet med lagen måste få en avgörande roll i kretsen 

för vilka en principal svarar och därmed vilka som är att anse som arbetstagare enligt 

just denna lag. Här kan tänkas uppstå situationer där domstolen inte ger klara svar 

huruvida någon är att anse som arbetstagare eller inte då det finns ett utvidgat 

principalansvar enligt 6 kap. 5§ SkL. Huvudsyftet i skadeståndsmål torde vara att utreda 

var ansvaret skall placeras och frågan huruvida någon är att anse som arbetstagare eller 

inte får en mer sekundär roll. Effekten av vem som är att anses som arbetstagare eller 

inte begränsas till att ge ledning för var ansvaret skall placeras. En markant skillnad 

jämfört med UtlL ovan är att det är två skilda lagrum. I UtlL är arbetstagare och egen 

företagare likställda och det är inte alltid säkert att domstolen bemödar sig att göra en 

distinktion mellan den ena eller den andra. Enligt SkL däremot är det fråga om två 

skilda lagrum där en dom där ansvar utpekas enligt 3 kap. 1 § SkL kan tolkas som en 

indikation på att domstolen anser den enskilde vara arbetstagare. Detta då paragrafen 

stadgar att principalansvar gäller för den som har just arbetstagare i sin tjänst. 

 

Ett tydligt exempel på skillnader i hur arbetstagarbegreppet används enligt SkL jämfört 

med ren arbetsrättslig lagstiftning är i förhållandet kring inhyrd arbetskraft. Då syftet 

med SkL som ovan anfört i första hand är att avgöra vem som ska hållas ansvarig som 

principal är frågan i dessa fall omvänd. En enskild kan vara "arbetstagare" hos två 

skilda bolag men det är enbart ett av dessa bolag som vid varje enskilt tillfälle är 

ansvarig för den eventuella skada som arbetstagaren orsakar. En domstol försöker i ett 

sådant fall utreda vem som är att anse som arbetsgivare vid den särskilda tidpunkten 

istället för att utreda vem som är arbetstagare.42  

3.3.7 Sammanfattning av aktuella lagar 

Vad som framgår av ovan gjord redogörelse är att det i den svenska lagstiftningen oftast 

är fråga om det civilrättsliga arbetstagarbegreppet som utgångspunkt. Det framkommer 

även att det i de flesta förarbeten framhävs att lagen hela tiden måste bedömas utifrån de 

syften som är specifika för just den lagen. Detta kan illustreras av skillnaderna i 

                                                
41 Prop 1972:5 s 471 & 651. 
42 Prop 1972:5 s 479. 
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tillämpningen av SkL i förhållande till de arbetsrättsliga lagarna. Enligt de 

arbetsrättsliga lagarna är det en förutsättning för deras tillämplighet att det är fråga om 

en arbetstagare. Enligt SkL är det blott fråga om en specifik ansvarsgrund är tillämplig. 

Syftet med lagstiftningen torde därmed få genomslag vid bedömningen. Detta då det 

enligt SkL enbart är fråga om huruvida någon kan hållas ansvarig torde det vara 

ointressant huruvida någon är att anse som arbetstagare annat än i den mån det är rimligt 

att dennes arbetsgivare kan ådra sig ansvar som principal. Syftet med lagstiftningen 

borde därmed göra bedömningen annorlunda på så sätt att vissa kriterier väger tyngre än 

andra jämfört med exempelvis LAS. Detta kommer att illustreras tydligare nedan vid 

genomgången av praxis i SkL. 

 

En viss skillnad kan även finnas jämfört med EUs arbetstagarbegrepp och UtlL som 

bygger på detta arbetstagarbegrepp. Även här är det fråga om skyddslagstiftning, men 

en annan typ av skyddslagstiftning. Ett möjligt sätt att se på saken är att kraven blir 

lägre ju större effekt ett negativt utfall i en prövning skulle få. En individ som inte 

uppfyller kraven för att anses som arbetstagare enligt UtlL kan därmed sakna rätt att 

uppehålla sig i landet. Detta måste ses som ett väldigt betungande beslut. Det är därför 

rimligt att kraven för vad som ska till för att någon ska anses som arbetstagare enligt 

UtlL sätts ganska lågt. Ett negativt utfall vid en bedömning enligt LAS kan medföra att 

en enskild bedöms vara uppdragstagare istället för arbetstagare och saknar därmed ett 

skydd mot uppsägning. Även om det i flera fall kan vara ett hårt slag mot en enskild att 

sakna skydd mot godtyckliga uppsägningar så kan det inte anses vara så betungande 

som en avsaknad av uppehållsrätt. Kraven för att anses vara en arbetstagare enligt LAS 

kan därmed ställas högre. 

 

4 Praxis 
Här följer nu en analys av en del av den praxis som finns gällande arbetstagarbegreppet 

för ovan redovisade lagar. Det skulle ge en högst otillfredsställande bild av gällande rätt 

att enbart se till förarbeten och lagtext. Gällande rätt speglas snarare av hur denna 

lagtext och dessa förarbeten har bedömts i praxis.  
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Det blir även vid en jämförelse i praxis som det tydligare går att belysa skillnader och se 

vilka likheter som återkommer oavsett lagrum. Detta är just kärnan i vad denna 

framställning syftar att belysa. I denna redogörelse av befintlig praxis kommer lyftas 

fram hur användandet av samma begrepp likväl kan medföra att det uppstår skillnader i 

hur detta begrepp tillämpas i bedömningarna. I förarbeten har vi sett att lagstiftaren gett 

domstolarna spelrum att göra nyanserade bedömningar gällande det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet i förhållande till den specifika lag de har att bedöma. 

 

Malmberg menar som ovan anförts att arbetstagarbegreppet i utgångspunkt är 

enhetligt.43 Detta måste dock ses som just en utgångspunkt. HD har uttalat att även om 

det är önskvärt med ett enhetligt arbetstagarbegrepp är det svårt att bortse från de olika 

lagarnas och reglernas syften när avgöranden och beslut fattas.44 På detta sätt är 

arbetstagarbegreppet dualistiskt. En önskan med ett tydligt syfte finns för att varje 

enskild skall bedömas lika enligt varje lag och inför varje domstol, myndighet eller 

beslutsfattare. Samtidigt torde det te sig främmande för de flesta av dessa instanser att 

tolka ett begrepp i motsats till syftet med den lag de har till uppgift att döma efter.  

 

Fortsättningen på denna framställning där en genomgång görs av hur 

arbetstagarbegreppet har tolkats enligt de olika lagarna ger en klarare bild av huruvida 

enhetligheten har fått ge vika beroende på de olika lagarnas syfte, vice versa eller om 

det varit möjligt att kombinera dessa två.  

 

4.1 Praxis LAS  

Arbetstagarbegreppet enligt LAS är utan tvekan det arbetstagarbegrepp det finns mest 

praxis i kring. Det förefaller högst rimligt att de tvister som uppstår gällande huruvida 

någon är att anse som arbetstagare eller inte uppkommer när någon önskar göra sina 

rättigheter eller skyldigheter gällande enligt LAS.  

 

Vad som är ett genomgående tema inom senare praxis kring arbetstagarbegreppet enligt 

LAS är att det saknas en detaljerad genomgång av vilka kriterier eller omständigheter 

som talar för eller emot ett anställningsförhållande. Istället yttras alltid från domstolen 

                                                
43 Se avsnitt 3.1. 
44 NJA 1982 s 784. 
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att det är en helhetsbedömning som skall göras. Inom denna helhetsbedömning används 

självklart kriterier, främst de som anförts ovan.45 Det kan dock vara svårt att utläsa vilka 

kriterier det rör sig om när domstolarna nöjer sig med att beskriva bedömningen som en 

helhetsbedömning. Det är även svårt att veta vilka kriterier som väger tyngre än andra, 

om nu så är fallet. 

Det finns dock hopp om att utvecklingen går åt att domstolarna gör mer pedagogiska 

redogörelser i samband med att de allra senaste domarna i frågan, bl.a. AD 2013 nr 32. 

Detta med tanke på att AD i det minsta valt att lyfta fram exempel på omständigheter 

som beaktas i helhetsbedömningen. 

 

När domstolen har att avgöra huruvida någon är att anse som arbetstagare eller 

uppdragstagare är det påfallande ofta i en situation där någon tidigare varit anställd men 

sedan, av olika anledningar, bildat eget bolag och anlitats som uppdragstagare. Så var 

även fallet i AD 1995 nr 26. Domstolen inledde med att konstatera att det vid en 

bedömning om någon var att anse som arbetstagare eller uppdragstagare skall göras en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Domstolen lyfte 

särskilt fram att det inte bara ska tas hänsyn till vad parterna avtalat utan även till de 

faktiska omständigheterna kring hur den arbetspresterande parten har utfört arbete åt 

den uppdragsgivande parten. Omständigheter som domstolen beaktade var att den 

arbetspresterande huvudsakligen arbetade på uppdragsgivarens kontor och använde sig 

av dennes material och arbetsredskap. Andra omständigheter var att den 

arbetspresterande normalt hade 40 timmars arbetsvecka och erhöll övertidsersättning 

om övertid krävdes. Den arbetspresterandes arbetsförhållanden skilde sig heller inte 

nämnvärt från de övriga anställdas. Domstolen fann efter en helhetsbedömning att det 

förelåg ett anställningsförhållande även om den anställde hade bildat eget aktiebolag, 

själv stod för skatter och avgifter och hade ett uppdragsavtal med bolaget.  

 

Vad som kan anmärkas från fallet är att det var väldigt små skillnader mellan personer 

som var anställda "vanligt" och käranden i målet. Det hade heller inte uppstått några 

större förändringar i uppgifter eller arbetssituation för käranden efter det att denne bildat 

bolag. Även om det inte uttalas av domstolen förefaller det rimligt att det måste till 

någon form av större förändring för att en enskild skall övergå från att vara arbetstagare 

                                                
45 Se avsnitt 3.1.1. 
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till att bli uppdragstagare på samma arbetsplats. Om det enbart hade varit tillräckligt att 

bilda aktiebolag och betala skatter och avgifter själv anser jag att det hade varit alltför 

lätt att kringgå det skydd som LAS ska tillförsäkra en arbetstagare. En sådan förändring 

som fanns i rättsfallet ovan är enbart en förändring på den administrativa sidan. 

Arbetstider, arbetsuppgifter, arbetsledning och lön kan vara identiska efter en sådan 

förändring och i egentlig mening är det inte fråga om en förändring i själva 

anställningen utan snarare en mindre ökning i arbetsuppgifter.  

 

Min åsikt i denna fråga har delvis bekräftats i AD 2013 nr 32. 

Domstolen började ytterst utförligt med konstaterandet att LAS enbart var tillämplig på 

arbetstagare och en förutsättning för att den som yrkade skydd enligt LAS skulle erhålla 

sådant var att denne kunde ses som en arbetstagare. Domstolen anförde att för att kunna 

avgöra frågan krävdes enligt fast praxis en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som enligt domstolen skulle 

beaktas var om arbetet utförts under huvudmannens ledning och kontroll, 

arbetsförhållandets varaktighet, sysselsättningsgraden och ersättningens form. Även här 

lyfte domstolen fram att hänsyn inte bara skulle tas till vad som var avtalat utan även de 

faktiska förhållanden under vilka den arbetspresterande parten utfört arbete skulle 

beaktas.  

 

Frågan i målet gällde om en arbetspresterande som bildat bolag och genom bolaget 

ingått avtal med uppdragsgivaren. Enligt domstolen kan inte en juridisk person vara 

arbetstagare och därmed kan inte ett avtal där en juridisk person formellt står som 

arbetspresterande vara ett anställningsavtal. För att avtalet som sådant ska kunna anses 

som ett anställningsavtal krävs att det finns en fysisk person som är arbetspresterande 

part. En omständighet som talade emot att ett arbetstagarförhållande föreligger är enligt 

domstolen att avtalet formellt sett ingåtts med ett aktiebolag. Detta medför dock inte att 

det helt saknas möjligheter att se avtalet som ett anställningsavtal. Det krävs dock att 

avtalet ingåtts i syfte att kringgå tvingande lag eller kollektivavtal, eller att det i övrigt 

finns starka skäl som tyder på att ett anställningsförhållande föreligger.  

 

I nästa punkt framhäver domstolen att det i en situation där den arbetspresterande 

tidigare varit anställd och huvudmannen ställt som krav för fortsatt arbete att den 

arbetspresterande parten ska vara uppdragstagare, har AD krävt att det skett en verklig 
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förändring av den arbetspresterande partens arbetsförhållanden och ställning för att man 

ska kunna komma fram till att denne ska betraktas som en uppdragstagare. Domstolen 

hänvisar gällande denna punkt till tidigare praxis, bl.a. AD 1995 nr 26. Detta stärker 

meningen att det var så ovanstående dom skulle uppfattas.  

 

I just AD 2013 nr 32 fanns en sådan tydlig förändring som kan medföra att ett 

anställningsavtal ändras till ett uppdragsavtal. Även här var det fråga om en anställd 

som sedermera valt att bedriva eget bolag och sedan ta uppdrag från sin tidigare 

arbetsgivare. Det som AD valde att lyfta fram i sina domskäl var att det skett en 

markant förändring i uppdragstagarens möjligheter att bestämma sina arbetstider. Det 

var även väldigt tydligt att ändringen i uppdragsform tillkommit i den anställdes intresse 

och inte på något vis uppstått för att kringgå tvingande lagstiftning till dennes nackdel. 

Om det utan minsta tvekan kan fastslås att ett byte av anställningsform tillkommit av 

ovanstående anledningar torde kravet på föreliggandet av en eller flera betydande 

förändringar i anställningen luckras upp något. Om då arbetsledningen och skyldigheten 

att finnas till arbetsgivarens förfogande, som torde vara två av de tyngre kriterierna, är 

utformade så att de talar för ett uppdragsförhållande torde kravet på förändring anses 

uppfyllt. Domstolen kom fram till att käranden var att se som en uppdragstagare. 

Ytterligare ett rättsfall där AD lägger stor vikt i att en förändring måste tillkomma är 

AD 2012 nr 24. 

 

Ett fall som sticker ut ur mängden är AD 2005 nr 33 som här kommer redovisas. Ibland 

söker parter kringgå LAS på ett sådant sätt att ett anställningsavtal betecknas som ett 

uppdragsavtal trots att det är fråga om ett anställningsavtal. I detta fall var det istället 

tvärtom, ett uppdragsavtal hade benämnts som ett anställningsavtal av den anledningen 

att det skulle bli enklare att säga upp för uppdragsgivaren. AD fann att en 

helhetsbedömning gav vid handen att käranden var att anse som uppdragstagare och inte 

arbetstagare trots att bägge parter benämnt avtalet som ett anställningsavtal. Det torde 

vara väldigt svårt för domstolen att bedöma avtalet som ett anställningsavtal när båda 

parter varit införstådda med att den benämningen enbart gjorts för att kringgå andra 

lagar, regler eller avtal.  
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I tidigare praxis har uttalats att ett medvetet försök att kringgå LAS genom att benämna 

ett anställningsavtal som ett uppdragsavtal talar för att ett anställningsavtal föreligger.46 

Försök att kringgå tvingande lagstiftning skall stävjas oavsett vilken form det tar, 

oavsett om det i det specifika fallet kan innebära en fördel för en svagare part. Fallet 

visar därmed att just kringgåendesyfte är något som talar för att avtalet egentligen är 

motsatsen till vad det har benämnts. 

4.2 Praxis LOA 

Att påstå att kriterierna skulle ändras för arbetstagarbegreppet enligt LOA skulle vara 

felaktigt. Däremot är det mer rättvisande att påstå att utfallet av en helhetsbedömning 

kan bli annorlunda om det är LOA som skall ligga till grund för beslutet. Om ett 

rättsfall skall bedömas enligt LOA istället för LAS finns det andra faktorer som spelar 

in och som fördelar "vikten" i bedömningen. Vissa faktorer kan få större genomslag 

medan andra kan negligeras. Ett tydligt exempel på detta är AD 1983 nr 168. I detta fall 

kom domstolen fram till att det var fråga om en uppdragstagare och inte en arbetstagare. 

Det var framförallt två kriterier som domstolen tog fasta vid. Dels att ledningen av 

arbetet nästan uteslutande gjordes av uppdragstagaren, men framförallt att den 

verksamhet som bedrevs, fönsterputsning, var en typisk entreprenadverksamhet. 

Det enligt mig mest intressanta från detta fall är tankarna kring en typisk 

entreprenadverksamhet. Jag får den uppfattningen att domstolen tänker ett steg längre 

än att bara försöka göra en strikt bedömning efter reglerna. Domstolen försöker även 

förutspå konsekvenserna av utfallet i domen. Utan tvekan skulle det kunna rubba 

balansen om vad som tidigare alltid hade ansetts vara entreprenad nu skulle bedömas 

som en anställning. Kommuner runt om i landet skulle få en markant ökning av antalet 

anställda om vad som tidigare alltid ansetts vara entreprenader nu var arbete från 

kommunens anställda. Att upprätthålla denna balans kan vara en av de faktorer som 

skall vägas in i helhetsbedömningen och som domstolarna bakar in i uttalandet "hänsyn 

skall tas till omständigheter som inte enbart har nära anknytning till avtalet". 

Domstolarna ställer den enskildes intressen av skydd och rättigheter mot ett eventuellt 

kaos hos Sveriges kommuner och landsting. Det skall dock sägas att målet i fråga inte 

var ett solklart arbetstagarfall som helt omvändes för att rädda Sveriges kommuner. För 

mig framstår det som att i fall där man balanserar mellan det ena eller det andra hållet så 

                                                
46 AD 1994 nr 66. 
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kan ytterligare faktorer, som inte direkt kan anknytas till arbetstagarbegreppet, vägas in 

i bedömningen. 

 

Kontrasten till ovanstående rättsfall är att finna i AD 1981 nr 51. Här var det fråga om 

en målare som utfört arbete för en kommuns räkning och i slutändan hade arbetet utförts 

på ett sådant sätt att denne var att anse som en arbetstagare. AD valde att fastslå 

tingsrättens dom i frågan så tingsrättens dom är vad som kommer fokuseras på. 

Likheterna mellan de två fallen var flera, dock var det ett element som enligt min 

mening blev avgörande för utgången. Tingsrätten menade att en helhetsbedömning 

enligt kriterierna för arbetstagarbegreppet gav vid handen att målaren var att anse som 

en arbetstagare hos kommunen. Den arbetspresterande bör då anses som arbetstagare, 

såvida inte en bedömning av andra omständigheter, däribland parternas avsikter, 

föranleder annat. I detta fall saknades en sådan ytterligare omständighet som kunde få 

bedömningen att tippa över. Tingsrätten anförde att det i fallet saknades omständigheter 

som med tillräcklig styrka kunde ändra utfallet. 

Detta avgörande är mycket viktigt för domstolarna. Det råder ingen tvekan om att de 

kan beakta faktorer som inte står i nära anknytning till avtalet, frågan för domstolen blir 

då om de bör beakta dessa faktorer på ett sådant sätt att det ändrar utgången i målet. 

 

4.3 Praxis MBL 

Den praxis som här kommer redogöras för kretsar kring arbetstagarbegreppet enligt 

MBL eller arbetstagarbegreppet i de kollektivavtal som ska tolkas enligt MBL. Som 

nedan kommer visas finns vissa skillnader i domstolens bedömning när det nu 

tillkommer ytterligare ett element, kollektivavtal. 

 

Här kommer AD 2013 nr 92 att användas som exempel. Ett åkeri anställde en chaufför 

för att sedan uppmana denne att registrera egen firma. Vidare startade åkeriet ytterligare 

ett bolag som agerade mellanhand. Chauffören var på pappret anställd i sitt eget bolag 

och fakturerade åkeriets sekundära bolag. Det förelåg därmed en trepartskonstellation 

som tillkommit i syfte att chaufförerna inte skulle vara anställda direkt under åkeriet.  

 

Vid sin bedömning om huruvida en av chaufförerna var att anse som anställd hos 

åkeriet beaktade domstolen främst följande omständigheter. Chauffören hade under den 
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aktuella tidsperioden enbart ställt sin arbetskraft till förfogande och att han hade gjort 

det för åkeriets räkning på ett sätt som är vanligt i anställningsförhållande av aktuellt 

slag. Domstolen lyfte även fram att chaufförens registrering av firma hade skett först 

efter att han hade anlitats för uppdraget. Domstolen lyfte sedan fram att det med tanke 

på omständigheterna inte hade spelat någon roll för bedömningen om ett avtal betecknat 

uppdragsavtal hade ingåtts mellan åkeriet och chaufförens registrerade firma. Detta är 

något som är återkommande i ett flertal av arbetsdomstolens domar. Det hänger 

samman med att den stora majoriteten av arbetsrätten är tvingande regler som 

tillkommit för att skydda arbetstagaren. Om det vore möjligt att kringgå dessa regler 

blott genom att benämna ett avtal på ett visst sätt skulle reglerna uppenbarligen bli 

tandlösa. Sammantaget fann domstolen att omständigheterna talade för att ett 

anställningsförhållande förelåg och att chauffören därmed var att anse som arbetstagare 

hos åkeriet. 

 

Vidare hade domstolen att beakta det faktum att det nu förelåg ett avtal mellan 

chauffören och en tredje part benämnt som ett uppdragsavtal. Domstolen gjorde den 

bedömningen att denne tredje part hade väldigt ringa praktiska funktioner och att de 

kunde anses vara en förlängning av åkeriet. Det var därmed inte möjligt för åkeriet att 

undkomma det tvingande arbetstagarbegreppet genom att ingå ett avtal mellan 

chauffören och tredje part. Här lyfter domstolen fram såväl att arbetstagarbegreppet är 

tvingande som att det är de faktiska omständigheterna som är avgörande för huruvida 

någon är att anse som arbetstagare.  

 

Ett annat intressant fall är när föräldrar till barn på daghem utförde uppgifter som i hög 

grad liknade de uppgifter som utfördes av anställd personal på daghemmen. Frågan var 

om föräldrarna som utfört dessa uppgifter var att anse som arbetstagare och därmed 

skulle omfattas av det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet. 

 

I AD 1982 nr 105 uttalade domstolen att när frågan ställs om någon är att anse som 

arbetstagare eller inte, är det ofta en fråga om gränsdragning mellan 

arbetstagare/uppdragstagare. Den praxis som används vid den typen av fall, där man vid 

en helhetsbedömning försöker avgöra vilken sida det talar mest för, kan inte läggas till 

grund för ett fall där den arbetspresterande inte anförts vara uppdragstagare. I 1982 års 

fall var frågan om de enskilda utfört arbete i sådan mån att de var att anse som 
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arbetstagare. Bedömningen huruvida de arbetspresterande var att anses som arbetstagare 

eller inte fick istället fokuseras på om personerna i fråga utfört arbete över huvud taget 

och därmed var arbetstagare. Domstolen valde dock ändå att använda en referenspunkt 

att jämföra med. Nämligen de som var fast anställda på arbetsplatsen.  

 

Domstolen behandlade först kravet om att ett arbetstagarförhållande vilar på 

avtalsgrund. Domstolen konstaterade att inga särskilda krav ställs på utformandet av 

detta avtal utan att det även kan ingås konkludent. I fallet förelåg ett avtal mellan 

daghemmen och föräldrarna. Uppdraget vilade därmed på avtalsgrund. Väl att märka är 

att det inte uttryckligen var fråga om ett avtal benämnt anställningsavtal.  

 

Vidare bemötte domstolen invändningen att föräldrarna enbart deltagit i mycket 

begränsad omfattning och inte alls i samma grad som de "vanliga" anställda på 

daghemmet. Domstolen menade att liten omfattning av ett uppdrag inte nödvändigtvis 

talar emot att ett anställningsförhållande föreligger och hänvisade till vissa former av 

stuveriarbete och extraarbete. Domstolen fick även behandla invändningen att den 

ersättning som föräldrarna erhöll var mycket begränsad och endast bestod i reducerad 

daghemsavgift. Gällande denna punkt ger domstolen en utförlig redogörelse kring den 

ekonomiska kompensationens betydelse. Domstolen menar att ekonomisk 

kompensation har viss betydelse för bedömningen om den är låg eller närmast 

obefintlig. Detta är faktorer som kan tala emot att det föreligger ett faktiskt 

anställningsförhållande. I detta fall var det dock så att den ekonomiska kompensationen 

motsvarade det inkomstbortfall som annars hade uppstått för föräldrarna då de inte 

kunde befinna sig på sitt vanliga arbete under de tider de var på daghemmen. Den 

ekonomiska ersättningens nivå i förhållande till utfört arbete var därmed inget 

anmärkningsvärt.  

 

Sammanfattningsvis kom domstolen fram till att även om föräldrarna inte i detalj hade 

utfört samma arbete som den vanliga anställda så hade de utfört arbetsuppgifter för 

kommunens räkning vilket faller inom tillämpningsområdet för kommunens 

kollektivavtal med förbundet.  

 

Att anmärka med detta fall är att kollektivavtalet spelar in i hög grad även som så 

kanske inte framgår av domen. Det avgörande för domstolen är inte bara att avgöra 
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huruvida dessa föräldrar är att anse som arbetstagare enligt det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet. Det viktiga är att försöka utreda om föräldrarna har utfört arbete 

åt kommunen på ett sådant sätt att de borde omfattas av det i fallet befintliga 

kollektivavtalet. I detta fall är det så att kollektivavtalet i viss mån avgränsar 

arbetstagarbegreppet. Inte bara måste föräldrarna vara att anse som arbetstagare, de 

måste även anses vara arbetstagare hos kommunen för att kollektivavtalet ska anses 

vara tillämpligt.  

 

Kollektivavtal anses normalt tillämpliga på den som utför arbete som utgör ett led i en 

utbildning.47 Detta medför att praktikanter och liknande anses vara arbetstagare i 

förhållande till kollektivavtal om inte avtalet i sig uttryckligen stadgar annat.48 Detta 

illustrerar hur arbetstagarbegreppet används enligt MBL. Det handlar inte om att söka 

utreda vem som är arbetstagare i ordets vardagliga mening utan begreppet används som 

ett hjälpmedel för att bestämma vilka som skall omfattas av ett kollektivavtal. En 

praktikant är ju de facto någon som utför arbete på en arbetsplats utan att vara en 

arbetstagare. Enligt praxis däremot är de just arbetstagare i förhållande till 

kollektivavtal om de utför arbete. 

 

4.4 Praxis utlänningslagen 

Arbetstagarbegreppet enligt utlänningslagen bygger som ovan anfört inte på det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet.49 Istället bygger det på det arbetstagarbegrepp som 

återfinns i artikel 45 FEUF. Innebörden av detta och hur arbetstagarbegreppet används i 

praxis kommer här att redovisas. En bra utgångspunkt för detta är MIG 2010:5. 

 

I fallet yrkade en turkisk medborgare (A) uppehållstillstånd då han var gift med en finsk 

kvinna (B) bosatt i Sverige. Migrationsverket hade däremot ifrågasatt huruvida B hade 

uppehållsrätt då omfattningen av hennes anställning var oklar. Domstolen inledde med 

att slå fast arbetstagarbegreppets gemenskapsrättsliga innebörd och att det därmed inte 

får ges en nationell tolkning. De anförde vidare att de kriterier som EU-domstolen 

fastslagit är bindande för alla medlemsstater. Domstolen hänvisade till EU-praxis och 

uttalade att under förutsättning att en person utför ett faktiskt och verkligt arbete så 
                                                
47 AD 1981 nr 110. 
48 AD 1976 nr 106, AD 1981 nr 71 och AD 1981 nr 110. 
49 Se avsnitt 3.3.5. 
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saknar det betydelse om personen kompletterar inkomsten från sitt förvärvsarbete med 

andra inkomster för att uppnå existensminimum eller om personen nöjer sig med 

existensmedel som underskrider detta minimum. Vidare uttalade domstolen att 

anställningsform eller ersättningsnivå inte var avgörande utan avgörande var istället att 

det utförda arbetet inte framstår som så ringa att det i praktiken är av helt marginell 

betydelse. Som en ytterlighet hänvisade domstolen till att även kost och logi kan räknas 

som tillräcklig ersättning i sådan grad att det är fråga om en arbetstagare.  

I målet var B anställd på deltid och kunde redovisa ett anställningsintyg. Detta menade 

domstolen visade att B utförde ett sådant faktiskt och verkligt arbete att hon därmed var 

att anse som arbetstagare enligt 3a kap. 3 § UtlL. 

 

Av denna dom kan vi se hur en bedömning kring arbetstagarbegreppet i UtlL går till. 

Det förefaller vara så att blott ett anställningsintyg är vad som behövs för att komma 

upp i kravet på faktiskt och verkligt arbete. Syftet med denna bestämmelse borde vara 

att undersöka om det föreligger någon form av konstruktion för att beviljas 

uppehållsrätt. I detta fall torde domstolen ha litat på att B arbetade för en seriös 

arbetsgivare och att anställningsintyget var giltigt. Finns ett giltigt anställningsintyg 

eller skriftligt anställningsavtal där arbetsgivaren förefaller vara trovärdig och inget 

tyder på att detta är upprättat för skens skull torde det vara svårt att inte anse den 

anställde som arbetstagare enligt UtlL.  

 

Ett väldigt snarlikt fall är MIG 2013:18. Även här var det fråga om en person (A) som 

var beroende av att dennes anhöriga (B) var att anse som arbetstagare. Domstolen 

gjorde en liknande bedömning i arbetstagarfrågan och hänvisade i stora delar till MIG 

2010:5. Domstolen påpekade att det var fråga om det gemenskapsrättsliga 

arbetstagarbegreppet och hänvisade till EU-praxis såsom Raulin gällande hur 

arbetstagarbegreppet skulle tolkas. I målet var likt det tidigare fallet ingivet ett 

anställningsintyg. I detta fall fanns det även lönespecifikationer att tillgå. Domstolen 

menade att dessa måste anses innebära att B är att anses som arbetstagare enligt 3a kap. 

3 § UtlL.  
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4.5 Praxis skadeståndslagen 

Enligt 3 kap. 1 § SkL ansvarar arbetsgivaren för skador som en arbetstagare har vållat i 

tjänsten. Stor del av den praxis som finns omfattar därmed även frågan huruvida någon 

är att anses inte bara som arbetstagare utan även om denne är i tjänst. Så var fallet i NJA 

2000 s 380. 

 

I domen uttalar HD att syftet med att en principal enbart kan hållas ansvarig för skador 

som dennes arbetstagare vållat i tjänsten är att begränsa ansvaret så att det har ett 

samband med den verksamhet som denne utför åt arbetsgivaren. I målet hade en 

anställd vid ett advokatkontor förskingrat medel från ett klientkonto och hade gjort detta 

helt bakom ryggen på sin arbetsgivare. Domstolen lade stor vikt i sin bedömning på 

förhållandet att arbetsgivaren helt saknade vetskap om den arbetspresterandes 

handlande och kom fram till att principalen inte kunde hållas ansvarig då brottet under 

angivna omständigheter inte kunde anses ha ett så nära samband med tjänsteförhållandet 

att principalen kunde läggas till last.  

 

I denna dom ser vi en markant skillnad i förhållande till övriga domar. Här var aldrig 

fråga om ett gränsdragningsproblem gällande huruvida den arbetspresterande var 

anställd eller inte. Det är inte heller syftet med lagstiftningen att ge ledning i dessa 

frågor. Syftet är att utreda huruvida principalen kan läggas till last eller inte som 

principal för en arbetstagare vid inträffandet av en skada. Frågan huruvida brottslingen 

var att anses som en arbetstagare eller inte begränsas här till tid och rum. Det rådde inga 

tvivel om att den brottslige var att anse som arbetstagare enligt exempelvis LAS. För att 

detta skulle medföra skadeståndsansvar för principalen var denne tvungen att utföra den 

skadevållande handlingen just som arbetstagare anställd hos principalen.  

 

Regeln om principalansvar har i detta fall två stycken parallellt gällande syften. Dels 

finns syftet att det är mer rimligt att lägga kostnader som kan bli väldigt stora på en 

arbetsgivare som har större möjligheter att kunna betala dessa.50 Det finns även ett syfte 

att principalen inte ska kunna hållas ansvarig i större utsträckning än vad som är rimligt. 

Ovanstående fall belyser detta. Brottslingen var anställd, men det var inte i sin roll som 

arbetstagare utförandes arbetssysslor för arbetsgivaren som skadan orsakades. Vad detta 

                                                
50 Hellner & Radetzki, s 42. 
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fall visar i förhållande till arbetstagarbegreppet i SkL är att begreppet används enbart för 

att kunna identifiera vem som skall hållas ansvarig för en skada.  

 

En kontrast till ovanstående fall är tidigare praxis, nämligen NJA 1998 s 390. I detta fall 

var det också fråga om brott som begåtts av en arbetstagare. På ett postkontor hade en 

försändelse med diamanter stulits av en arbetstagare hos Posten. I målet är inte 

fastslaget vem som tillgrep diamanterna och därmed inte heller om denne var i tjänsten 

eller inte. Däremot var det fråga om assurerad post som normalt sett enbart behandlas av 

postens anställda i tjänsten. Det fanns därmed en presumtion för att det var en av 

postens anställda som tillgripit godset och att denne gjorde det i tjänsten. Denna 

presumtion lyckades posten aldrig motbevisa. Domstolen fastslog därmed att 

principalansvaret kvarstod och att posten som principal var skadeståndsskyldig. 

 

Denna dom visar än tydligare att syftet med SkL inte är att fastslå huruvida det finns en 

giltig anställning eller inte. Syftet är att finna en ansvarig för skada. I detta fall var 

utredningen om arbetstagare så knapphändig att den fastslogs genom presumtion. Låt gå 

att det med stor styrka talade för att det var fråga om en anställd hos posten som 

tillgripit diamanterna men det belyser det faktum att frågan om arbetstagare eller inte får 

en sekundär betydelse i domen. 

 

Ytterligare ett fall som visar hur arbetstagarbegreppet används enligt SkL är NJA 1988 s 

62. I detta fall var det fråga om en arbetstagare som var uthyrd av ett grävmaskinsbolag 

till vägverket. Under sitt uppdrag för Vägverket orsakade arbetstagaren ett ledningsbrott 

och skada uppstod. Målet i frågan rörde bland annat frågan om vem som skulle hållas 

ansvarig som arbetsgivare, grävmaskinsbolaget som hyrde ut arbetskraften eller 

vägverket som utförde ledning och kontroll över arbetet. I målet uttalade tingsrätten 

(HovR & HD fastställde denna del av domen) att den enskilde i arbetsrättsligt 

hänseende alltjämt var att anse som anställd i grävmaskinsbolaget, samtidigt som han 

rent faktiskt inlemmats i vägverkets verksamhet. 

 

För domstolen fanns det inga tveksamheter i frågan om den enskilde rent arbetsrättsligt 

var att anse som anställd. Detta är en logisk följd av att det huvudsakliga syftet med 

SkL inte är att utreda huruvida någon är att anse som arbetstagare. Syftet är i stället att 

utreda vem som kan hållas ansvarig för en skada. Då SkL 3 kap 1§ lyder "Den som har 
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arbetstagare i sin tjänst skall ersätta" medför inte det att den som rent arbetsrättsligt är 

att anse som arbetsgivare till arbetstagaren ådrar sig ansvar som principal. Frågan i 

målet blir istället vem kan hållas ansvarig som principal för arbetstagaren i det specifika 

moment när skadan uppstod. Domstolen menade att vid skadans inträffade utövade 

vägverket sådan ledning och kontroll över arbetet att de ensamt får bära 

arbetsgivaransvaret och därmed blir skadeståndsskyldigt för skadan orsakad av 

arbetstagaren. 

 

Domen visar som anfört hur arbetstagarbegreppet används enbart i förhållande till 

ansvarsfrågan. Just frågan om vem som skulle anses vara ansvarig för skadan var en 

begränsad del av domen. Ansvarsdelen fastslogs av tingsrätten och kvarstod sedan i 

såväl HovR som HD medan huvudfrågan i målet istället var om ersättning kunde utgå 

för denna typ av skador. Detta illustrerar skillnaden mellan SkL och de arbetsrättsliga 

lagarna när det uppstår frågor kring arbetstagarbegreppet. Av ovan redovisad praxis för 

de arbetsrättsliga lagarna har frågan i målet oftast varit avgjord så fort det kunnat 

konstateras huruvida den enskilde var att anse som arbetstagare eller inte. Detta har som 

framgått inte varit fallet i praxis gällande SkL. 

 

5 Gemensamma nämnare 
Under denna del kommer att redovisas vad som kan anses vara gemensamma nämnare 

vad gäller bedömningen oavsett vilken lag som har legat till grund för beslutet. Kort 

sagt vad som alltid bör vara en del av bedömningen när det är fråga om att utreda 

huruvida någon är arbetstagare eller inte. 

5.1 Jämförelser med fasta punkter 

Som ovan framgått söker domstolen ofta finna fasta punkter, klara fall, som en 

utgångspunkt för bedömningen. Detta är särskilt tydligt i fall där frågan är om den 

arbetspresterande parten är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare. Här används 

två fasta hållpunkter. Domstolen försöker finna vilket typfall fallet de har framför sig 

har mest anknytning till. Är frågan i målet en annan, exempelvis om det är fråga om en 

arbetstagare eller en praktikant, kan de som är anställda på arbetsplatsen användas som 

referenser. Domstolen prövar då om en praktikant är såpass likställd en anställd på 

arbetsplatsen att även denne är att anse som en arbetstagare. 
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Detta sätt att försöka finna den mest korrekta lösning gör att bedömningens ramar kan 

vara desamma oberoende av samhällsutveckling och anställningsformer. Då 

utvecklingen på senare tid har förändrat vad gemene man skulle kalla en vanlig fast 

anställning kan inte en bedömning göras utifrån fasta kriterier på samma sätt. De flesta 

utav de kriterier som alltid har använts kan fortfarande användas men de måste nu i 

högre grad sättas i förhållande till ett "normalfall". Då normalfallet är vad som 

kontinuerligt förändras är det denna som domstolen måste söka finna och använda som 

referenspunkt vid sina jämförelser och bedömningar.  

 

Av den praxis som finns kring arbetstagarbegreppet visas att ett flertal referenspunkter 

kan användas beroende på vilken typ av fall som ligger för domstolen. I vissa fall är 

frågan om någon är att anse som en arbetstagare eller uppdragstagare och då använder 

domstolen klara fall av endera typen för att undersöka vilket av dessa situationen i målet 

mest hänför sig till. Andra gånger kan det vara fråga om någon är att anse som 

arbetstagare över huvud taget. En lämplig referenspunkt i ett sådant fall kan vara de 

anställda som i övrigt finns på arbetsplatsen. Om en arbetspresterande då har en identisk 

eller i övrigt en väldigt liknande situation talar detta för att även denne är att anse som 

arbetstagare.  

 

En faktor att beakta är branschpraxis. I en viss bransch kan arbetsprestationer gå till på 

ett sådant sätt att de typiskt sett är att hänföra till antingen uppdragstagare eller 

arbetstagare men där de istället alltid har behandlats såsom den andre. Detta specialfall 

synes ha varit motiverat i yrken med speciella egenskaper och utförande. Ett exempel på 

ett sådant yrke är frisörer.51 

 

5.2 Helhetsbedömningen 

Oavsett vilken lag som ligger till grund när en utredning skall göras huruvida någon är 

att anse som en arbetstagare så företas alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet. 

Det är inom denna helhetsbedömning som det sedan framstår skillnader beroende på 

vilken lag som används. Helhetsbedömningen är alltid utgångspunkten medan faktorer 

som lagens syfte och liknande gör att olika kriterier inom helhetsbedömningen får olika 

                                                
51 AD 1979 nr 12. 
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tyngd beroende på vilken lag som är bakomliggande. I denna helhetsbedömning spelar 

även andra faktorer in såsom branschpraxis och syften med avtalet. 

 

Denna helhetsbedömning fungerar även som en ventil eller kontrollstation.52 Om en 

sedvanlig bedömning av domstolen skulle leda till ett icke tillfredställande resultat faller 

det på domstolen att här överväga omständigheter som leder till en korrekt dom. Så kan 

fallet vara när det tydligt framgår att ett avtal konstruerats på ett visst sätt för att kringgå 

tvingande lagar och regler. Det torde vara främmande för domstolen att döma på ett 

sådant sätt att det är möjligt för enskilda att sätta det skydd som arbetslagstiftningen gör 

genom olika former av konstruktioner. Även om konstruktionen som sådan inte direkt 

är olaglig eller felaktig. Att domstolen har en sådan möjlighet är en rimlig följd av 

lagens syfte. LAS är en lag om just anställningsskydd, om detta skydd skulle bortfalla 

har domstolen de facto meddelat en dom i strid med lagens syfte. 

 

Som uttalades redan i 1949 års fall ska även den arbetspresterandes ekonomiska och 

sociala ställning beaktas. I de fall där en helhetsbedömning inte ger ett klart utfall torde 

domstolarna ha belägg för att använda just den sociala och ekonomiska ställningen hos 

en arbetspresterande för att döma åt ena eller andra hållet. Detta torde även vara något 

som kontinuerligt kan användas oberoende av samhällsutveckling eller utveckling på 

arbetsmarknad och anställningsformer. En arbetspresterande i väldigt tydlig ekonomisk 

beroendeställning av en arbets- eller uppdragsgivare är, har varit och kommer sannolikt 

alltid vara en stark indikation på att ett anställningsförhållande föreligger.53 

6 Tydliga skillnader i bedömningen mellan lagarna 
Det faktum att varje lag skall tolkas efter sitt syfte gör att det per definition blir 

skillnader i bedömningen och användningen av arbetstagarbegreppet beroende på vilken 

lag som ligger till grund för beslutet. De gånger en tvist uppstår som skall bedömas 

enligt LAS är det ofta anställningsskyddet och tryggheten i anställningen som är 

                                                
52 Ds 2002:56 s 118. 
53 Ds 2002:56 s 95 ff, att beakta ekonomisk ställning vid bedömningen huruvida någon är att 
anse som arbetstagare används i ett flertal europeiska länders arbetslagstiftning och har så gjorts 
under en längre tid. 
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styrande i domstolens bedömning. I andra typer av lagar såsom SkL är det helt andra 

syften som ligger bakom och bedömningen blir då en helt annan.54 

 

Just SkL är ett användbart exempel för att illustrera detta. En stor del av 

skadeståndsrätten handlar om att identifiera vem som kan hållas ansvarig för en viss 

skada. Arbetstagarbegreppet används enbart för att kunna identifiera en potentiell 

principal som kan hållas ansvarig för skadan. Avgörande för frågan huruvida någon kan 

åläggas principalansvar är i vilket mån en arbetsgivare utövat ledning och kontroll. 

Detta är något vi känner igen från ovan som kriterier inom arbetstagarbegreppet. Då 

syftet för en skadeståndsrättare snarare är att söka finna vem som skall åläggas ansvar, 

så ges dessa kriterier en större roll här än i förhållande till exempelvis en bedömning 

enligt LAS. Detta då de inte bara används i bedömningen huruvida någon är att anses 

som anställd utan även avgör var ansvaret skall placeras. 

 

Något som även bör beaktas vid bedömningar enligt SkL är det utvidgade 

arbetstagarbegrepp som återfinns i SkL 6:5. Enligt denna paragraf likställs arbetstagare 

med även andra som per definition inte är att anse såsom arbetstagare. Exempel är 

personer som tjänstgör i det militära eller utför praktik. Detta visar att det är just ledning 

och kontroll som flyttar ansvaret från en enskild till en annan. Arbetstagarbegreppet 

används som en presumtion för att detta ansvar har övergått från arbetstagaren till 

arbetsgivaren. Däremot kan det i ett visst fall visa sig att denna ledning och kontroll 

saknades och arbetsgivaren inte kan hållas ansvarig som principal. Anledningen till 

detta är att SkL inte tillkom i syfte att skydda anställningen, motverka kringgående av 

kollektivavtal eller att få in skatteintäkter till staten. Bedömningen av vilka som är att 

anse som arbetstagare blir därmed påverkad av detta. 

 

Ett annat liknande exempel är rättsfallet AD 1982 nr 105 som redovisades ovan. I detta 

fall var syftet med domstolens utredning att klargöra huruvida de arbetspresterande 

utförde arbete i sådan grad att de omfattades av kollektivavtalet. Frågan i målet var 

således inte att avgöra huruvida dessa var arbetstagare enbart enligt det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet utan även om de kunde likställas med vanliga arbetstagare i sådan 

grad att de bör falla under det befintliga kollektivavtalet. Det framgår därmed att 

                                                
54 Ds 2002:56 s 78. 
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domstolens bedömning hela tiden styrs av målet i fråga. Alla dessa fall knyter an till det 

gemensamma i att försöka finna svaret på frågan huruvida någon är att anses som 

arbetstagare eller inte. Men begreppet arbetstagare kan ha olika innebörd i olika lagar 

och regler. 

 

Vidare återfinns arbetstagarbegreppet även i UtlL. Där har det en annan definition än i 

den civilrättsliga lagstiftningen. Här är inte fråga om att placera ansvar eller att utreda 

om det är fråga om en anställning eller ett uppdrag. Här är fråga om den enskilde utför 

verksamhet i sådan grad att den inte framstår som försumbar. Syftet med lagen lyser 

återigen igenom och får genomslag i tillämpningen av arbetstagarbegreppet. Vid 

närmare granskning framgår det därmed att det finns, ibland små men ändå klara, 

skillnader i hur arbetstagarbegreppet tolkas beroende av vilken lag som skall tillämpas i 

det enskilda fallet. Det är främst hur arbetstagarbegreppet används enligt de olika 

lagarna som skiljer sig. 

 

I de lagar som är aktuella i denna framställning används begreppet som ett medel att 

försöka utröna huruvida någon bör ha skydd för sin anställning, skydd för sin rätt att 

uppehålla sig i landet, omfattas av kollektivavtal eller om ett skadeståndsansvar kan 

åläggas en principal. I de ovan redovisade rättsfall som berör de arbetsrättsliga lagarna 

är i många fall frågan huruvida någon är att anse som arbetstagare i högre grad 

avgörande för utgången i målet än i de fall som behandlar skadeståndsrätt.55 Detta 

påstående är beroende av synen på kriteriet gällande tid och rum i bedömningar enligt 

SkL. Antingen kan detta kriterie hållas utanför arbetstagarbegreppet i SkL vilket medför 

att en principal inte direkt blir skadeståndsskyldig för skada vållad av dennes anställda 

före även ytterligare en prövning, gällande tid och rum, har gjorts. Eller så bakas detta 

kriterie in i det arbetstagarbegrepp som används i SkL som därmed får en lite annan 

innebörd än det "vanliga" civilrättsliga arbetstagarbegreppet. 

 

Skillnader i begreppet som sådant finns mellan UtlL och övriga lagar då UtlL bygger på 

det EU-rättsliga arbetstagarbegreppet. Vid bedömningarna enligt UtlL blir relevant 

praxis då den praxis som utformats av EU-domstolen. För övriga lagar gäller den 

samlade praxis som finns kring det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. 

                                                
55 Jfr AD 1982 nr 105, NJA 1988 s 62. 
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7 Influenser från EU-rättens praxis 
Ett av EUs huvudsyften är att det ska råda fri rörlighet inom unionen för varor och 

tjänster. Arbetstagares fria rörlighet garanteras enligt artikel 45 FEUF. I fördraget 

återfinns ingen definition av vad som är en arbetstagare. EU-domstolen har dock givit 

begreppet en vid tolkning.56 Som ovan framgått faller det på de nationella domstolarna 

att avgöra enligt nationell lag vilka som är att betrakta som arbetstagare. För att kunna 

upprätthålla principen om fri rörlighet för arbetstagare krävs dock att 

arbetstagarbegreppet inte skiljer sig alltför mycket mellan medlemsländerna. Nationell 

rätt påverkas därmed av EU-rätten. Den påverkan kanske främst gäller bedömningar i 

det enskilda fallet och inte arbetstagarbegreppet som helhet då EU-rätten kan användas i 

tolkningen av arbetstagarbegreppet.  

7.1 Lawrie Blum 

Hur vidsträckt detta gemensamma arbetstagarbegrepp skall anses vara fastslogs i C-

66/85 Lawrie Blum. EU-domstolen yttrade att arbetstagarbegreppet enligt artikel 48 

(artikel 45 Lissabonfördraget) har en gemenskapsrättslig betydelse. Det viktigaste 

kännetecknet för ett anställningsförhållande är att en person mot ersättning utför arbete 

av ett visst ekonomiskt värde åt någon annan under dennes ledning. Det område på 

vilket arbetet utförs och karaktären av rättsförhållandet mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren saknar betydelse för tillämpningen av artikel 48 i fördraget. Domstolen 

gjorde därmed en väldigt generös tolkning av arbetstagarbegreppet. Viktigt att 

observera är dock att konsekvenserna av detta uttalande får begränsad effekt. Frågan i 

målet rörde den fria rörligheten. EU-domstolens praxis visar därmed att det vid fall 

rörande den fria rörligheten ska användas ett vidsträckt arbetstagarbegrepp.  

 

De närmare omständigheterna i målet var att Deborah Lawrie Blum från Skottland ville 

göra sin lärarpraktik i Tyskland. De tyska myndigheterna nekade henne detta med 

hänvisning till att hon inte var arbetstagare och någon fri rörlighet för praktikanter 

saknades inom EU. Domstolen menade dock att beskaffenheten av praktik i Tyskland 

var sådan att Lawrie Blum var att anse som en arbetstagare i förhållande till den fria 

rörligheten. Effekten av domen blir därmed att praktikanter kan röra sig fritt inom EU 

på samma sätt som andra arbetstagare förutsatt att praktiken utförs på ett sådant sätt att 

den liknar en vanlig anställning i tillräckligt hög grad. Det finns dock inget i fallet som 
                                                
56 Parrish, Sports law and policy in the European Union, s 84. 
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säger att en svensk praktikant skall få starkare rättigheter i Sverige i andra frågor utan 

avgörandets effekter begränsas till just frågor om den fria rörligheten inom EU.  

 

7.2 Idrottare 

Fallet med idrottares roll som arbetstagare kan användas som en utgångspunkt för 

framtida förändringar inom EUs arbetstagarbegreppet. EU-domstolen fastslog i 

domarna Walrave & Koch57, Dona v Mantero58 samt Bosman59 att idrottsmän var att 

anse som arbetstagare. En prövning gjordes i förhållande till de kriterier för 

arbetstagarbegreppet som fanns. Frågan kretsade i första hand om huruvida idrottsmän 

skulle inta en särställning och anses som annat än arbetstagare. Domstolen fastslog i 

ovanstående domar att så inte var fallet.  

 

Som ett resultat av Bosman skapade EU en Sports Policy.60 I kölvattnet av Bosman 

uppstod kritik inom EU för att det saknades enhetlighet inom EU kring idrottens 

ställning. Som en respons på denna kritik skapade EU en Sports Policy. Denna policy är 

under ständig utveckling och både ger och tar av den idrottsrättsliga praxis som kommer 

från EU-domstolen. Utformningen av EUs Sports Policy som den ser ut idag reflekterar 

till stor del den praxis som kommit efter Bosman. Den visar på EUs vilja att lyssna till 

idrottens aktörer kring de undantag som är nödvändiga för idrotten gällande 

begränsning av fri rörlighet. Utgången i Lyon v Bernard avspeglas tydligt i policyn.61 

Även utgången i Deliege62 tyder på en acceptans från EU att idrott inte kan fungera utan 

ett system som gör vissa mindre avsteg från EU-rätten. 

 

På detta vis har EU-domstolen visat två saker. Dels att vem eller vilka som anses vara 

arbetstagare kommer att skifta med tiden som en naturlig följd av samhällsutvecklingen. 

Även att vissa grupper som anses som arbetstagare kan spela efter andra regler vad 

gäller rättigheter och skyldigheter. I just idrottens fall kan det ses som en kompromiss 

mellan de två stora krafterna där EU säkerligen önskade att idrottsmän skulle likställas 

med övriga arbetstagare och idrottsförbunden förmodligen önskade behålla friheten att 
                                                
57 Mål 36-74. 
58 Mål 13-76. 
59 C-415/93. 
60 Parrish, s 76. 
61 KOM(2011) 12 slutlig, s 11. 
62 Förenade målen C-51/96 och C-191/97 
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diktera villkoren för hur deras idrott skulle bedrivas. Att idrottsmän helt skulle falla 

utanför arbetstagarbegreppet torde aldrig ha varit aktuellt från EUs ståndpunkt. 

Samtidigt kan inte idrottsmän likställas med övriga arbetstagare till en sådan grad att 

hela strukturen kring idrotten raseras.  

 

Ny EU-praxis ger även incitament att utveckla och utvidga arbetstagarbegreppet i 

Sverige. Då domstolarna i många hänseenden använder typfall i sin bedömning torde 

det vara svårt för en svensk domstol att kvarstå vid en bedömning att en idrottsman inte 

är att anse som en arbetstagare om denne hade ansetts som en arbetstagare typiskt sett 

enligt EU-rätten. Dels finns det redan svensk lagstiftning som bygger på EU-

lagstiftning.63 Även den önskan om ett enhetligt arbetstagarbegrepp som finns borde 

leda till att det EU-rättsliga och det civilrättsliga arbetstagarbegreppet i allt högre mån 

har samma innebörd. Att en enskild ses som en arbetstagare enligt en lag men inte enligt 

en annan torde vara ett icke önskvärt resultat. Med det sagt åsyftas inte att ett sådant 

resultat skulle kunna uppstå idag men det visar att arbetsrätten som helhet är dynamisk 

och att det är viktigt att den fortsätter så. Att just idrottsmän används som exempel beror 

på att idrottsmän utför arbete på ett annorlunda sätt än vad en "vanlig" arbetstagare gör. 

De blir därmed inte lika lätt att få in under ett "typiskt anställningsförhållande". Idag 

anses idrottsmän vara arbetstagare enligt såväl EU-rätten som svensk rätt.64 Vad som är 

att anse som ett typiskt anställningsförhållande har därmed ändrats. Med detta synsätt 

kan i vissa situationer EU-rätten påverka inte bara en bedömning i det enskilda fallet 

utan även det svenska arbetstagarbegreppet som helhet. 

 

8 Sammanfattning 

8.1 Gällande rätt 

Utgångspunkten för denna framställning var att det i grunden fanns ett enhetligt 

civilrättsligt arbetstagarbegrepp. Efter ovanstående redogörelse för hur 

arbetstagarbegreppet har tillämpats i praxis kvarstår till viss del denna grundtanke. All 

civilrättslig lagstiftning där arbetstagarbegreppet används vilar på just på denna grund. 

Alla bedömningar görs från samma utgångspunkt. Det är först vid närmare granskning i 

                                                
63 Exempelvis UtlL, se ovan kap 3.3.5. 
64 AD 2014 nr 13 



 43 

de specifika fallen som en annan bild framstår där skillnader finns beroende på ett 

flertal olika faktorer. Dessa faktorer har inkluderat olika lagars syfte, branschpraxis, 

parternas syften och kollektivavtal.  

 

Just dessa faktorer har bidragit till att skapa ett mer omfattande och utgrenat 

arbetstagarbegrepp. Genom den praxis som finns utmejslas arbetstagarbegreppet och 

dess gränser blir allt tydligare. I kärnan där vi finner de klara fallen kan bedömningar 

göras väldigt snarlikt oberoende av vilken civilrättslig lag som målet rör. När vi sedan 

närmar oss ytterligheterna märks det tydligare i praxis att arbetstagarbegreppet i de 

olika lagarna används olika beroende av lagens syfte. I vissa lagar används det för att 

slå fast om en lag överhuvudtaget är tillämplig på frågan i målet, i andra lagar används 

det endast som ett medel i en större helhetsbedömning. Detta i sin tur medför att det 

arbetstagarbegrepp som nu får anses vara gällande enligt svensk rätt är ett levande och 

föränderligt arbetstagarbegrepp som hela tiden måste anpassas efter nya 

anställningsformer och utvecklingen i samhället. Nya kriterier kan behöva läggas till för 

att bättre svara mot dagens anställningsformer medan andra kriterier saknar relevans då 

de främst användes i en tid då arbete och anställningar utfördes under andra 

förhållanden.  

 

I de förarbeten som behandlar arbetstagarbegreppet framgår att det varit lagstiftarens 

tanke att låta domstolarna styra den utveckling som är nödvändig av 

arbetstagarbegreppet. Det torde vara omöjligt för lagstiftaren att utforma ett 

arbetstagarbegrepp som är såväl heltäckande för all framtid som möjligt att anpassa 

efter all civilrättslig lagstiftning. Domstolarnas uppgift vad gäller utvecklingen av 

arbetstagarbegreppet blir därmed att utgå från det de blivit tilldelade av lagstiftaren och 

anpassa det efter varje lag, syfte och situation. Domstolarna har erhållit grunden och 

därefter byggt upp begreppet till att fungera i praktiken. Detta torde vara något som är 

genomgående inom juridiken gällande begrepp och så även för arbetstagarbegreppet. 

 

Med denna konstruktion kan i viss mån balansgången mellan ett begrepp som är tydligt 

för de parter som omfattas av det och flexibelt nog för att leda till önskvärda 

avgöranden upprätthållas. Detta kan då ske utan att skapa övervikt för den ena sidan till 

nackdel för den andra. Det torde vara av stor vikt för de parter som sluter avtal om 

anställning eller uppdrag att vid avtalets ingående veta vilken form av avtal de har slutit. 
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Samtidigt måste det även vara möjligt för en domstol att använda juridiken på ett sådant 

sätt att det är möjligt att begränsa antalet domar där utfallet framstår som 

otillfredsställande. Vid den genomgång av praxis som gjorts ovan framgår att det med 

den kärna som existerar finns goda möjligheter för avtalsparter att förutse vilka 

konsekvenser deras avtal kommer få. Blott i hypotetiska fall torde två avtalsparter, utan 

syfte att kringgå lagstiftningen, hamna på fel sida av gränsen mellan arbetstagare och 

uppdragstagare. Har syftet med ett avtals utformning däremot varit att kringgå 

tvingande lagar och regler torde det heller inte framstå som märkligt att avtalsparterna 

saknar det skydd som lagstiftningen vanligtvis ger. 

 

8.2 Ett utvidgat arbetstagarbegrepp för framtiden 

Frågan kan ställas om nuvarande utformning och användning av arbetstagarbegreppet är 

tillfredställande. Dels ur den synpunkten huruvida det är förutsebart för de som omfattas 

av det såsom arbetstagare och arbetsgivare. Även ur den synpunkten att det är hållbart 

för framtiden och samhällsutvecklingen på nya anställningsformer och 

anställningsförhållanden. Med tanke på hur samhällsutvecklingen sett ut är det inte helt 

omöjligt att det i framtiden inte är genom vad vi idag skulle kalla arbete som den 

enskildes huvudsakliga inkomst kommer ifrån. Ett system där inkomster huvudsakligen 

utgörs av att utföra tjänster eller uppdrag åt annan är säkert något som kommer finnas 

för all framtid men det är mycket möjligt att det skiljer sig i hög grad från vad vi idag 

kallar arbete. Ett drömscenario vore självklart ett arbetstagarbegrepp som är klart och 

tydligt för såväl rättstillämpare såsom för enskilda och kan användas oavsett vad som 

dyker upp längre fram. Detta kommer dock stanna vid just en dröm. Juridiska begrepp, 

koncept, rekvisit eller liknande är aldrig så klara, entydiga och transparenta som kan 

önskas. 

En möjlighet att komma närmare ett tydligare och mer omfattande arbetstagarbegrepp är 

att begreppet ges ett tillägg enligt följande upplägg. För exempelvis LAS kan 1:1 lyda; 

"Denna lag gäller arbetstagare eller arbetspresterande i därmed liknande skyddsvärd 

ställning i allmän eller enskild tjänst". Ur förutsebarhetssynpunkt skulle det innebära att 

gränsen mellan uppdragstagare/arbetstagare i viss mån blir suddigare. Med beaktande 

av att arbetsrättslagstiftningen till stor del är skyddslagstiftning behöver dock inte detta 

innebära något negativt. Det kan finnas uppdragstagare som utför uppdrag åt en 

uppdragsgivare på ett sådant sätt att de är på gränsen, men på fel sida gränsen, att anses 
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som arbetstagare. Dessa kan säkerligen befinna sig i en sådan utsatt ställning, främst 

ekonomiskt, att de bör skyddas av lagstiftningen. Det skulle även medföra att det blir än 

tydligare för avtalsparterna att hur en arbetsprestation utförs och inte hur ett avtal om 

arbetsprestation utformats blir avgörande för vilket skydd den arbetspresterande ska 

erhålla. En enskild ska helt enkelt inte kunna berövas på sitt levebröd helt godtyckligt. 

 

Inom såväl SkL som UtlL skulle samma utvidgade begrepp kunna användas. I bägge 

lagar ges en form av skydd till den som är att anse som arbetstagare. Med ett utvidgat 

civilrättsligt arbetstagarbegrepp på ett sådant sätt som här anförts menar jag att det mer, 

men inte helt, stämmer överens med det begrepp som används i UtlL idag. För SkL 

torde det även där leda till förbättring i den mån att kriteriet "ledning och kontroll" är så 

avgörande för om en principal skall hållas ansvarig eller inte att den som skall skyddas 

från detta ansvar bättre kan benämnas vara i skyddsvärd ställning. Detta hänger samman 

med att det är just arbetsgivaren som bestämmer hur verksamheten som potentiellt kan 

orsaka skada ska bedrivas, vilka förebyggande åtgärder som ska företas och även kan 

teckna ansvarsförsäkring. Arbetstagaren befinner sig därmed i en mer skyddsvärd 

ställning än arbetsgivaren. 

 

Ett skydd för sin anställning handlar i hög grad om att skydda den enskildes 

inkomstkälla och därmed uppehälle. Låt gå att andra faktorer även de är skyddsvärda, 

som exempelvis den sociala gemenskapen ett arbete i många fall ger. Redan idag ser vi 

många som arbetar hemifrån eller på ett sådant sätt att interaktionen med kollegor inte 

förekommer på samma vis som tidigare. Enligt min mening måste just skyddet av 

inkomstkällan vara det viktiga vad gäller skyddet av anställningen. Om då skyddet av 

inkomstkällan är det viktiga förefaller det vara naturligt att försöka upprätthålla detta 

skydd i möjligaste mån oavsett hur förvärvet av denna inkomst ser ut. 

 

Emot detta talar främst två faktorer. Dels kravet på förutsebarhet, men även att 

nuvarande arbetstagarbegreppet med lite vilja kan anses ge lika stor omfattning. 

Med en utformning av lagtexten enligt ovan blir gränsen mellan arbetstagare och 

uppdragstagare allt suddigare. Som ovan anförts är det i dagsläget förmodligen enbart 

de som önskar kringgå lagstiftningen som ingår vad de tror är ett uppdragsavtal men 

som visar sig vara ett anställningsavtal. Med en utvidgning i denna mån minskar 

förutsebarheten då gränserna blir suddigare. Kravet på förutsebar lagstiftning bör ställas 
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högt då parter som ingår avtal måste kunna förutse konsekvenserna av avtalet. Med 

olika konstruktioner av avtal om anställning som görs för att bättre passa bransch, 

företag eller enskild kan avtalets utformning likna mer på ett uppdragsavtal än ett 

anställningsavtal även om det senare var vad som önskades. Därför är det viktigt att de 

parter som önskar ingå avtal vet vilka ramar de har att hålla sig innanför. 

 

En viktig faktor att beakta vid bedömningar kring arbetstagarbegreppet är den 

arbetspresterandes ekonomiska och sociala ställning. Här kommer som ovan anförts in 

att det nuvarande arbetstagarbegreppet har större ramar, i vart fall kan få större ramar 

vid behov, än vad som kan tänkas vid en första anblick. Skyddslagstiftning, som LAS 

och MBL är, bör aldrig gå längre än att den ger skydd för de som anses skyddsvärda. 

Om just den arbetspresterandes ekonomiska och sociala ställning får en större roll i 

bedömningar kring arbetstagarbegreppet ges domstolarna en bättre möjlighet att ge 

skydd åt de som kan anses vara skyddsvärda. Med det sagt bör inte domstolarna frångå 

de kriterier som redan anses finnas i arbetstagarbegreppet eller i någon som helst 

utsträckning döma emot gällande rätt. Men det kan finnas ett behov för att ge 

domstolarna större spelrum i speciella och svåra fall. Det skulle även leda till att 

utveckling av arbetsmarknad och anställningsformer inte blir ett problem då just den 

ekonomiska och sociala ställningen alltid torde vara indikationer på ett 

anställningsförhållande och därmed på vem som är att anse som arbetstagare. 

 

9 Avslutande kommentar 
En slutsats som lyder att gällande rätt är bra som den är kan tyckas vara ett tämligen 

otillfredsställande resultat av en framställning såsom denna. Syftet med denna uppsats 

har däremot snarare varit att utreda arbetstagarbegreppets innebörd och användande 

beroende på vilken lag som tillämpas. Resultatet av framställningen visar att det finns 

såväl skillnader som likheter mellan hur arbetstagarbegreppet används i förhållande till 

de olika lagarna. Att ta med sig blir därmed det faktum att något som anses definierat 

som ett i grunden enhetligt begrepp istället är en högst levande organism. Denna 

organism kan ha olika definitioner beroende på lag, situation och utveckling, men 

framförallt att användningen av begreppet är vad som skiljer sig mellan lagarna. Detta 

illustreras tydligast i skillnaden mellan LAS och SkL. Enligt LAS erhåller en enskild 
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skydd för sin anställning om denne är att anse som arbetstagare, däremot blir inte en 

principal ansvarig för skada vållad av en anställd så fort det kan konstateras att den 

anställde är arbetstagare. Ytterligare omständigheter måste även föreligga. En skillnad i 

definitionen av arbetstagarbegreppet enligt LAS eller SkL föreligger inte. Däremot 

skiljer det sig på så vis att lagens tillämplighet begränsas till de tillfällen den enskilde är 

i tjänst. Inte heller kan arbetstagarbegreppet som används i UtlL helt likställas med det 

som används inom de arbetsrättsliga lagarna då UtlL bygger på EU-rätt. Det är dock 

endast här en liten möjlighet öppnas för att en enskild kan anses som arbetstagare enligt 

en lag, men inte enligt en annan. Att endast så små möjligheter finns för ett så olyckligt 

resultat talar enligt mig för att begreppet som helhet är tillräckligt enhetligt. 
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