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Abstract

This study will begin with a description of the legal position regarding the definition of an 

employee in tax law as well as in labour law. The legislation in labour law carries certain protection 

and rights for the employee, which are only applicable in the event that a person according to law is 

considered to be an employee. The term “employee” is not explicitly found in tax law. However, in 

order to determine which sort of income tax to be paid, the income has to classified either as income 

from work or as an income from business activities. 

In both branches of law, an assessment of the actual circumstances in the specific case is made to 

sort out whether a person is considered to be an employee or not. These assessments will be the 

subject of the study, and the aim is to define differences between them. The study will also contain 

an examination regarding the differences between the assessments and possible consequences that 

may be relevant. Questions at issue are what the criterions for each concept are, whether a person 

who, according to tax law, is a trader can be regarded as an employee under labour law, and what 

labor benefits that person may be entitled to. Lastly, an analysis and summary of the result in the 

study will be presented. 

1



Innehållsförteckning

Abstract

Innehållsförteckning

1. INLEDNING...................................................................................................................................4

1.1 Bakgrund.................................................................................................................................4

1.2 Syfte och frågeställningar......................................................................................................5

1.3 Avgränsningar.........................................................................................................................5

1.4 Metod och material.................................................................................................................6

1.5 Disposition...............................................................................................................................8

2. DEN INKOMSTSKATTERÄTTSLIGA DEFINITIONEN AV INKOMST AV 

TJÄNST.................................................................................................…..............................8

2.1 Inkomst av tjänst – en avgränsning från näringsverksamhet............................................9

2.2 Inkomst av näringsverksamhet...........................................................................................10

   2.2.1      Verksamhetens självständighet......................................................................................10

   2.2.2      Antalet uppdragsgivare...................................................................................................11

   2.2.3      Avtalet och avtalsrelationen............................................................................................11

   2.2.4      Inordnande i verksamheten............................................................................................14

 2.3 Yrkesmässighet – omfattningen och regelbundenheten....................................................14

    2.3.1     Avgränsningen vid yrkesmässighet................................................................................14

2.4 Förvärvs- eller hobbyverksamhet.......................................................................................15

2.5 Sammanfattning....................................................................................................................15

3. ARBETSRÄTTSLIG DEFINITION AV ARBETSTAGARE...........................................15

3.1 Arbetstagare..........................................................................................................................15

3.2 Definitionen i LAS................................................................................................................16

3.3 Anställningsavtal och uppdragsavtal..................................................................................16

2



3.4 Bedömningen av arbetstagarbegreppet – avtalet och omständigheterna i det enskilda 

fallet........................................................................................................................................17

  3.4.1      Typiska omständigheter i ett arbetstagarförhållande...................................................19 

  3.4.2      Diverse andra omständigheter för arbetstagarbedömningen.......................................21

  3.4.3      Personaluthyrning och medhjälpare..............................................................................22

3.5 Sammanfattning...................................................................................................................23

4. FÖRMÅNER.........................................................................................................................23

4.1 Arbetstider.............................................................................................................................23

4.2 Semester.................................................................................................................................24

4.3 Skydd mot diskriminering...................................................................................................24

4.4 Pension...................................................................................................................................24

4.5 Medbestämmanderätt..........................................................................................................24

4.6 Arbetsmiljö............................................................................................................................25

4.7 Anställningsskydd.................................................................................................................25

5. JÄMFÖRELSE OCH ANALYS..........................................................................................26

5.1 Vederlaget och vinstsyftet....................................................................................................26

5.2 Huvudmannens organisation...............................................................................................26

5.3 Betydelsen av arbetets varaktighet.....................................................................................28

5.4 Personlig arbetsskyldighet...................................................................................................29

5.5 Ekonomisk risk.....................................................................................................................30

5.6 Avtalet....................................................................................................................................31

5.7 Flera uppdragsgivare...........................................................................................................32

5.8 Förmåner för alla..................................................................................................................33

5.9 Företag som arbetspresterande part...................................................................................36

6. SLUTSATS............................................................................................................................37

8 KÄLLFÖRTECKNING

3



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Under sommaren 2016 arbetade jag som handläggare på Skatteverket. Det var under den perioden 

som mitt intresse för personbeskattning utvecklades och jag fick inblick i hur mångfacetterat det 

rättsområdet är. Detta blev än mer påtagligt när jag vid senare tillfälle praktiserade på en juristbyrå 

och då arbetade med arbetsrättsliga frågor. För de allra flesta torde det förefalla självklart att om en 

person är anställd hos en arbetsgivare ska han eller hon också beskattas som en arbetstagare. Vidare, 

om en person beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet ska han eller hon inte omfattas av den 

arbetsrättsliga lagstiftningens skydd för arbetstagare. Skatterätt och arbetsrätt är dock två 

rättsområden som inte nödvändigtvis bedöms på samma sätt utan snarare – i vissa avseenden – 

existerar och utövas parallellt. 

Efter att ha arbetat inom båda rättsområdena började jag intressera mig allt mer för hur dessa står i 

relation till varandra när en rättsfråga inte kan avgränsas till enbart skatterätt eller arbetsrätt, särskilt 

vad gäller det arbetsrättsliga begreppet arbetstagare respektive det skatterättsliga begreppet inkomst 

av tjänst. I lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS, såväl som praxis kan den arbetsrättsliga 

definitionen av arbetstagare utläsas å ena sidan, och å andra sidan föreligger en skatterättslig 

definition av inkomst av tjänst i inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Båda rättsområdena har alltså 

en utarbetad metod för att bedöma vem som ska innefattas av arbetstagarbegreppet respektive 

tjänstebegreppet, fråga uppkommer huruvida definitionerna är synonyma. 

En situation som är intressant att undersöka är huruvida en person som bedriver näringsverksamhet 

och beskattas som näringsidkare kan komma att definieras som arbetstagare enligt arbetsrättslig 

bedömning, och vad konsekvenserna av de olika klassificeringarna i sådana fall blir. Vidare är även 

omvänd situation, att en person som beskattas i inkomstslaget tjänst inte anses vara arbetstagare ur 

arbetsrättsligt hänseende, intressant eftersom individen riskerar falla utanför det skydd som LAS 

ger. 

I 13 kapitlet 1 § st. 1  IL återges definitionen av inkomst av tjänst, där tre kriterier som ska vara 

uppfyllda anges. Det föreligger bl.a. ett krav på självständighet, vars innebörd före år 2008 inte 
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förklarades i lagtexten. År 2009 ändrades dock 13 kapitlet 1 § IL genom att ett nytt stycke 2 lades 

till vilket innebar ett förtydligande av vilka aspekter som ska vara avgörande vid bedömning om en 

verksamhet bedrivs självständigt eller inte. Syfte var att underlätta definitionen av huruvida en 

person bedriver näringsverksamhet.1Ändringen ledde i sin tur till att avgränsningen mellan inkomst 

av näringsverksamhet och inkomst av tjänst baseras på en helhetsbedömning, vilket påminner om 

den arbetsrättsliga bedömningen av arbetstagarbegreppet. Detta innebär dock inte en garanti för att 

en anställd i arbetsrättslig mening omfattas av skatterättens bestämmelser om inkomst av tjänst. 

Vidare är det inte heller självklart att den som beskattas i inkomstslaget tjänst kan åtnjuta de 

arbetsrättsliga skydden för arbetstagare.

1.2 Syfte och frågeställningar

I denna studie kommer det att göras en jämförelse mellan arbetsrättens arbetstagarbegrepp och 

skatterättens tjänstebegrepp. För att kunna definiera vad inkomst av tjänst innebär behöver jag först 

redogöra för inkomst av näringsverksamhet, eftersom tjänst är subsidiär i förhållande till 

näringsverksamhet. Syftet är att visa på såväl skillnader som likheter mellan respektive 

rättsområdes begreppsdefinition, samt att identifiera eventuella konsekvenser av resultatet i 

jämförelsen. Arbetet ämnar ge en övergripande bild av problematiken gällande de två olika ämnenas 

bedömningar av arbetstagar- och tjänstebegrepp. 

I studien kommer, som nämnts ovan, en presentation av både inkomst av tjänst och inkomst av 

näringsverksamhet att göras. Syftet med studien kommer därför också att vara att synliggöra 

eventuella konsekvenser av den gränsdragningen. Frågeställningar som ska behandlas är vilka 

kriterier som ingår i ovannämnda begrepp, och om dessa skillnader innebär problem för företagare, 

enskilda eller rättsutövare. Ytterligare en frågeställning är huruvida en enskild näringsidkare kan 

komma att definieras som arbetstagare ur arbetsrättsligt hänseende och vilka arbetsrättsliga 

förmåner denna kan erhålla i sådana fall. 

1.3 Avgränsningar

Arbetet kommer främst att fokusera på inkomstskattelagens och lagen om anställningsskydds 

reglering avseende arbetstagar- och tjänstebegreppet. Arbetet kommer inte att beakta aspekter inom 

socialavgifter eller mervärdesskatt, i och med att diskussionen ska koncentreras till problematiken 

1 Se prop. 2008/09:62 F-skatt åt fler. 
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gällande inkomstskatt och arbetsrätt. Visserligen kan sådana aspekter också ha relevans i en 

diskussion om arbetstagarbegreppet, men jag har valt att belysa en annan del i den här studien för 

att kunna föra ett väl utvecklat resonemang och inte beröra så många aspekter som möjligt på ett 

översiktligt plan. I det fall hänvisningar i praxis, lagstiftning, förarbeten e. d. förekommer och 

behöver förklaras kommer jag att gå igenom andra lagar på det skatterättsliga respektive 

arbetsrättsliga området översiktligt. I artikel 45-48 FEUF regleras fri rörlighet för arbetstagare, men 

det återger inte någon definition av arbetstagarbegreppet, den återfinns i svensk rätt. Därav är det 

inte nödvändigt för studien att behandla EU-rättslig reglering vad gäller arbetstagar- respektive 

tjänstebegreppet. 

Det inkomstskatterättsliga kapitlet kommer att fokusera på genomgången av 

självständighetsrekvisitet i definitionen av näringsverksamhet i 13 kapitlet 1 § IL, eftersom studien 

huvudsakligen ämnar undersöka gränslandet mellan näringsidkare och arbetstagare. Följaktligen har 

jag valt att inte heller behandla gränsdragningen för kulturell verksamhet, eftersom kulturarbetare 

som inte anses vara näringsidkare beskattas för hobbyverksamhet som inkomstslaget tjänst 

innefattar och därav blir det aldrig fråga om anställning för dessa. 

1.4 Metod och material

Studien kommer att göras med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att samtliga 

av de fyra rättskällorna lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin kommer att redogöras för i syfte 

att avgöra gällande rätt och besvara ovannämnda frågeställningar. Att fastställa gällande rätt betyder 

dels att rätten ska beskrivas, dels att den ska systematiseras. Systematiseringen går ut på att finna 

samband, likheter, principer m.m., och den bygger på beskrivningen.2Studien kommer visserligen 

att ta avstamp i en komparativ del där arbetstagarbegreppet ska jämföras med tjänstebegreppet, men 

även det avsnittet är uppbyggt efter en rättsdogmatisk metod med genomgång av rättskällorna. 

Som kommer att framgå nedan ger lagen inte en uttömmande definition av respektive begrepp, det 

är därför nödvändigt att behandla och värdera övriga rättskällor eftersom de har en utfyllande roll i 

rättsutredningen. Förarbeten har i denna framställning – särskilt beträffande den skatterättsliga 

delen – betydelse, i och med att de utvecklar innebörden av begrepp i lagtexten. Vad gäller det 

arbetsrättsliga inslaget kommer praxis vara av vikt, eftersom den har redogjort för riktlinjer gällande 

bedömningen om arbetstagare eller uppdragstagare. Det är främst domar från Arbetsdomstolen som 

2 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 

6



kommer att undersökas i den arbetsrättsliga genomgången av praxis. Naturligtvis kommer praxis på 

båda rättsområdena att redovisas, för att belysa hur dömande instanser väljer att lösa rättsliga 

problem gällande definitionen av arbetstagare. Den skatterättsliga delen angående praxis kommer 

att utgå från högsta förvaltningsdomstolens (HFD) domar. Vid granskning av rättsfall finns risk för 

att eventuellt övertolka en dom och därmed dra slutsatser som är ohållbara för analysen.3 Det är 

därför viktigt att analysen underbyggs av flera domar som säger samma sak om en viss fråga.  

Skatteverket kan i vissa fall ge bindande ålägganden om tillämpning av skattelag, 8 kapitlet 7 § st. 1 

p. 1 regeringsformen (1974:152). Det ska dock understrykas att sådana föreskrifter ska inte tillägga 

något väsentligt nytt utöver lagtexten. Föreskrifterna är bindande för både skattemyndigheterna och 

för de skatteskyldiga om de håller sig inom ramarna för lagstiftningen.4 Dessa ingår således inom 

ramen för lagar i rättskälleläran. 

Rekommendationer, som Skatteverket utfärdar till ledning för en homogen tillämpning inom 

Skatteverket och för de skatteskyldiga, är inte bindande. Skatteverket ger även ut 

ställningstaganden, som uttrycker myndighetens åsikt i olika skattefrågor. Ställningstagandena 

syftar till att vara vägledande för myndighetens egna tjänstemän och är enbart bindande inom 

Skatteverket.5 Uttalandena som Skatteverket gör kommer inte att tillmätas lika stor vikt som  

lagstiftning och föreskrifter eftersom de inte är bindande och kan avvika från vad gällande rätt 

enligt övriga rättskällor säger. 

För att kunna återge innebörden av respektive begrepp ska en redovisning av det som går att utläsa 

av LAS och IL göras. Det är främst kapitel 10 och 13 i IL som kommer att belysas eftersom de 

kapitlen innefattar bestämmelser om inkomst av tjänst respektive inkomst av näringsverksamhet. 

Sedan kommer redogörelsen att fördjupas med efterforskning i förarbeten till båda lagarna samt 

offentliga utredningar, för att ge en bild av vad lagstiftarens avsikt med lagarna och eventuella 

ändringar är. 

I syfte att ta reda på vad professorer eller verksamma jurister inom arbetsrätt respektive skatterätt 

kan ha kommit fram till, och anser, gällande tidigare nämnda frågeställningar kommer även doktrin 

att redogöras för. Aktuell litteratur inom skatterätten är huvudsakligen S-O Lodins, m.fl. bok 

Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del1 och 2. Beträffande arbetsrätten har Axel 

3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35. 
4 Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 22. 
5 Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 22. 
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Adlercreutz, skrivit om arbetstagarbegreppet i både Svensk arbetsrätt samt Arbetstagarbegreppet. 

Olika författare kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur en rättsfråga bör avgöras, vilket 

kommer att beaktas i studien. Läroböckerna i inkomstskatt fungerar mer som ett verktyg för att 

beskriva rätten, och är inte en presentation av forskning. 

1.5 Disposition

I det första kapitlet i studien kommer jag att inleda med en rättsutredning över vad inkomst av tjänst 

innebär och hur de definieras i de olika rättskällorna. Avsnittet innefattar en presentation av 

gällande skatterättslig lagstiftning. Vad gäller skatterättsliga delen kommer en genomgång av både  

inkomst av näringsverksamhet såväl som inkomst av tjänst att göras, i och med att inkomst av 

tjänsts omfattning är subsidiär i förhållande till inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan fortsätter 

kapitlet med en redogörelse för aktuella lagars förarbeten. Även praxis på området – både från 

förvaltningsdomstolar och de allmänna domstolarna –  samt litteratur inom skatterätt kommer 

redovisas utförligt. 

I det andra kapitlet följer en rättsutredning om arbetstagarbegreppet, vilken kommer att ha samma 

disposition som föregående kapitel. 

Efter det arbetsrättsliga kapitlet om arbetstagare kommer i ett separat kapitel att beskrivas vilka 

förmåner som en arbetstagare kan erhålla. 

Efter genomgången av rättskällorna följer ett kapitel med en jämförelse av begreppen där eventuella 

skillnader och likheter kommer att belysas. Det är denna jämförelse som ligger till grund för analys 

samt diskussion i senare led i kapitlet. Analysen kommer att fokusera på vad konsekvenserna, 

följderna, kan bli baserat på resultatet av jämförelsen. Studien kommer sedan att avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

2. Den inkomstskatterättsliga definitionen av inkomst av tjänst 

I detta kapitel ska en rättsutredning av begreppet inkomst av tjänst göras. Kapitlet kommer att 

innehålla genomgång av författningar, med störst fokus på IL, och tillhörande förarbeten samt 

utredningar, aktuell praxis på båda rättsområdena, såväl som litteratur. 
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2.1 Inkomst av tjänst – en avgränsning från näringsverksamhet

Inom svensk skatterätt förekommer tre inkomstslag: inkomst av näringsverksamhet, tjänst och 

kapital. Enligt 1 kapitlet 3 § IL ska fysiska personer betala kommunal och statlig  inkomstskatt på 

inkomster av tjänst och näringsverksamhet, samt statlig inkomstskatt på inkomster av kapital. 

Följaktligen ska begreppet inkomst av tjänst behandlas närmare. 

Enligt 10 kapitlet 1 § IL hör inkomster och utgifter på grund av tjänst till inkomstslaget tjänst i den 

mån de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Av förarbetena till IL framgår att 

nämnda paragraf är ett s.k. restinkomstslag, vilket innebär att inkomstslaget tjänsts omfattning är 

subsidiär i förhållande till inkomstslaget näringsverksamhet. Att detta kan utläsas redan av första 

stycket beror på att bestämmelserna om avgränsningen av inkomstslagen är ämnade att vara 

tydliga.6 Vidare, i 10 kapitlet 1 § st. 2 IL stadgas att med inkomst av tjänst avses anställning, 

uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Det är således 

främst ersättning som en anställd får i anknytning till arbete för sin arbetsgivares räkning som 

inkomstslaget tjänst omfattar. Det ska dock tilläggas att eftersom det inte bara är anställda som 

omfattas av inkomstslaget tjänst, betyder inte enbart faktumet att någon innehar A-skatt att den 

personen är arbetstagare.7 

Som inkomst av tjänst räknas även verksamhet som är av tillfällig natur. Det innebär att intäkter 

som någon erhåller på grund av ett tidsbegränsat uppdrag, såsom författarskap, reklamsammanhang 

eller tävlingsvinster med inslag av arbetsmoment faller in under kategorin.8

I samband med skattereformen år 1991 utökades skattskyldigheten genom tilläget om att även 

inkomstgivande verksamhet av varaktig natur ska tillhöra inkomst av tjänst. Syftet med 

förändringen var att även s.k. varaktig hobbyverksamhet, som tidigare var skattefri, skulle falla in 

under inkomst av tjänst och därmed vara skattepliktig inkomst.9 Generellt sett eftersträvades en 

formulering av inkomst av tjänst som var mer allmän än förut. Den skulle omfatta alla ersättningar 

som någon mottagit på grund av egen prestation eller verksamhet och som inte kunde hänföras till 

6 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 114. 
7 A-skatt innebär att det är den som betalar ut ersättning till arbetspresterande part som också gör avdrag för skatt och 

socialavgifter. Huvudregeln är att löntagare betalar A-skatt och näringsidkare betalar F-skatt. Se Lodin, Sven-Olof, 
m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, s. 821. 

8 Se Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 135. 
9 Se Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 135. 
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annat inkomstslag.10

2.2 Inkomst av näringsverksamhet

I avsnitt 2.1 konstaterades att bestämmelserna om inkomst av tjänst är underordnade de andra 

inkomstslagen. För att åstadkomma en redogörelse över vad inkomst av tjänst innebär måste därför 

en beskrivning av inkomst av näringsverksamhet också göras. 

Inkomst av näringsverksamhet innefattar inkomst eller utgift på grund av näringsverksamhet, som i 

sin tur innefattar sådan förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, enligt 13 

kapitlet 1 § 1 st. IL. Att det ska handla om förvärvsverksamhet innebär att rörelsen drivs med 

avsikten att ge ett ekonomiskt utbyte. Generellt kan konstateras att det föreligger ett förvärvssyfte 

om arbetet är av sådan natur att den normalt sett brukar bedrivas i förvärvssyfte och för att 

tillhandagå allmänheten.11    

2.2.1 Verksamhetens självständighet 

I allmänhet är det självständighetsrekvisitet som orsakar gränsdragningsproblem mellan 

näringsverksamhet och tjänst. Vad som åsyftas med självständighet behandlas i 13 kapitlet 1 §  2 st. 

IL, som tillkom efter en reform år 2009. Av bestämmelsen kan tre kriterier, som är väsentliga vid 

avgörandet huruvida en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt eller inte, utläsas. De tre 

kriterierna är att särskild hänsyn ska tas till vad som har avtalats med uppdragsgivaren, i vilken 

omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren, och i vilken utsträckning 

uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. 

Det är en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet som ska göras för att 

besvara frågan om självständighet föreligger. Utöver ovan presenterade faktorer brukar 

omständigheter som antalet uppdragsgivare, uppdragets längd och omfattning, om uppdragstagaren 

har specialkompetens i förhållande till uppdragsgivaren, vem som tillhandahåller arbetsredskap och 

arbetslokal, uppdragstagarens bundenhet av instruktioner och direktiv beträffande sättet för arbetets 

utförande samt graden av den ekonomiska risk som uppdragstagaren står i sin verksamhet ha 

betydelse. Samtliga faktorer har naturligtvis inte lika stor betydelse vid helhetsbedömningen utan 

10 Prop. 1989/90:110 del 1 s. 308. 
11 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 291.
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värderingen av omständigheterna kan skifta mellan olika yrkeskategorier och branscher.12

2.2.2 Antal uppdragsgivare 

Tillägget i 13 kapitlet 1 § IL gjordes i syfte att underlätta för fler att starta näringsverksamhet, bl.a. 

genom en ändring av kriteriet för hur självständig en verksamhet ska vara.13 Tidigare har kravet på 

flera uppdragsgivare, när övriga kriterier för näringsverksamhet inte styrkts tillräckligt, motverkat 

möjligheterna att starta företag.14 I rättspraxis återfinns dock fall där uppdragstagare med enbart en 

uppdragsgivare ansetts vara självständiga i sådan utsträckning att uppdragen klassificerats som 

näringsverksamhet. I RÅ 1976 ref. 159 handlade det om en person (Alf) som utförde skogsarbete 

med egen traktor och för en uppdragsgivare. Alf hade under arbetsperioden omfattande kostnader 

för maskinell utrustning, vilket var en av de faktorerna som låg till grund för domstolens slutsats att 

Alf var näringsidkare. 

Liknande utgång blev det i RÅ 1982 1:50 där skogsarbetaren L utfört arbete med egen maskin för 

en uppdragsgivare. L erhöll visserligen en del ersättning för maskin, men  kostnaderna i 

verksamheten utgjorde ett avsevärt högre belopp än vad ersättningen för L:s arbete var. Följaktligen 

ansågs uppdraget vara utfört i näringsverksamhet och inte anställning. 

Även i RÅ 1985 1:37, som gällde en tidningsdistributör, blev utfallet näringsverksamhet. 

Tidningsdistributören, Henry,  använde sin egna lastbil och utförde arbete för endast en 

uppdragsgivare. Henry fick själv stå för de kostnader som var förenade med uppdragets utförande, 

till exempel kostnader för drivmedel, fordonsskatter, reparationer och försäkringar. 

I samtliga tre redovisade rättsfall stod de skatteskyldiga en stor ekonomisk risk i respektives 

verksamhet, i och med att de bekostade sina relativt dyra arbetsredskap m.m. själva. Ändringen i 13 

kapitlet 1 § IL avseende självständigheten ger stöd för att ytterligare fall med en uppdragsgivare 

kommer att bifallas som näringsverksamhet. 

2.2.3 Avtalet och avtalsrelationen

Bedömningen av självständigheten ska utgå från vad uppdragsgivarens och uppdragstagarens avsikt 

12 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 137. 
13 Prop. 2008/09:62, F-skatt åt fler, s. 2.
14 Prop. 2008/09:62, F-skatt åt fler, s. 7
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med avtalet är. Vidare är parternas vilja att ingå ett uppdragsavtal, samt villkoren som reglerar 

uppdraget, av stor betydelse för avgörandet huruvida självständighetsrekvisitet är uppfyllt eller inte. 

Villkoren i avtalet kan exempelvis avse fördelning av ansvar och risk, rätten att ta sig an andra 

uppdrag parallellt, eller rätt att avböja fler uppdrag från uppdragsgivaren. Det andra kriteriet, 

uppdragstagarens beroende av uppdragsgivaren, avser hur relationen mellan parterna är beskaffad. 

Sådana faktorer som har betydelse för bedömningen om uppdragstagaren är beroende kan t.ex. vara 

uppdragstagarens avsikt med verksamheten, huruvida uppdragstagaren står under uppdragsgivarens 

arbetsledning, uppdragstagarens rätt att anlita medhjälpare, möjlighet att tacka ja till andra uppdrag 

och att avböja erbjudna uppdrag, uppdragstagarens rätt att låta någon annan genomföra uppdraget 

men också kvantiteten på uppdragsgivare.15

Fråga huruvida en verksamhet är tillräckligt självständig har behandlats i ett antal rättsfall. I RÅ 

2001 ref. 25 ansåg HFD att en person (A) som skulle bedriva avbytarverksamhet inom jordbruket 

var att betrakta som näringsidkare och inte anställd. I förevarande fall hade Skattemyndigheten 

avslagit A:s ansökan om F-skattsedel med motiveringen att uppgifterna inte uppfyllde kravet på 

självständighet i den mån att det gick att jämställa med yrkesmässigt och självständigt bedriven 

förvärvsverksamhet. 

Efter beskedet om avslag ansökte A hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked i frågan om dennes 

beskrivna verksamhet skulle bedömas som näringsverksamhet. Riksskatteverket (RSV) gjorde en 

utförlig redogörelse över omständigheter som talade för respektive emot att A bedrev 

näringsverksamhet. Faktorer som talade för att det handlade om näringsverksamhet var att A skulle 

ha flera, minst tio, uppdragsgivare. RSV underströk även att det inte föreligger något krav på att A 

personligen måste utföra arbetet. A har vidare strukturerat rörelsen så att hon, i de fall 

avbytaruppdrag ska utföras hos flera lantbrukare samtidigt, kan anlita en annan avbytare bland sina 

samarbetspartners. I dessa fall fakturerar hon uppdragsgivaren för uppdragen och hon ansvarar för 

eventuella skador som drabbar uppdragsgivaren genom hennes arbete. A riktar dessutom sin 

marknadsföring mot en större krets presumtiva uppdragsgivare. 

Förhållanden som däremot talar för att verksamheten ska kategoriseras under inkomst av tjänst är 

att uppdraget egentligen betyder att A ställer sin egen arbetsstyrka till förfogande och rörelsen har 

inte för avsikt att tillföra någon kunskap som inte redan finns hos lantbrukaren. Vederlaget för 

arbetet beräknas per timme och resekostnader ersätts särskilt. Arbetet genomförs i uppdragsgivarens 

15 Prop. 2008/09:62, F-skatt åt fler, s. 33.
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lokaler och med dennes maskinella utrustning. Den ekonomiska investeringen från A:s håll är ringa, 

därav är det ekonomiska risktagandet begränsat. 

I Skatterättsnämndens bedömning lades till grund att A:s rörelse är av den karaktär att den inte 

anses stå under lantbrukarens arbetsledning, eftersom uppdraget går ut på att tillfälligt ersätta denne 

vid sjukdom eller semester. Verksamheten utförs av naturliga skäl med den på jordbruksfastighetens 

installerade utrustningen i och med att det är på plats som arbetet ska utföras, således menade 

nämnden att A inte heller ansågs ingå i lantbrukarens arbetsorganisation. Förhandsbeskedet 

utmynnade i slutsatsen att A bedrev näringsverksamhet. HFD biföll Skatterättsnämndens 

förhandsbesked. 

Trots att ovan presenterade avgöranden kom före proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler visar det på 

flera viktiga faktorer som ingår i den helhetsbedömning som ska göras vid gränsdragningen mellan 

näringsverksamhet och tjänst. 

Ett annat mål som har betydelse för gränsdragningen är RÅ 2001 ref. 50. Här hade dåvarande 

Regeringsrätten att avgöra huruvida tre ishockeyspelare var anställda hos Brynäs idrottsförening (i 

fortsättningen Brynäs IF) eller om de var uthyrd arbetskraft av ett utländskt företag, nedan kallat 

NSM. Spelarna uppgav till Skattemyndigheten att de var anställda hos NSM, men 

Skattemyndigheten ansåg att Brynäs IF var deras arbetsgivare. I förevarande fall var frågan om vem 

som var arbetsgivare avgörande för hur arbetsgivaravgiftsunderlaget skulle beräknas. 

HFD tog i sin bedömning hänsyn till vad som gällde avseende behandlingen av spelarna i socialt 

och ekonomiskt hänseende. Brynäs IF tog på sig att ur ekonomiskt såväl som socialt hänseende 

behandla spelarna på samma sätt som dess övriga anställda spelare i föreningen. En annan 

omständighet som domstolen betonade var vem som hade rätten till arbetsresultatet samt bar 

ansvaret såväl som risken för detta. Det kunde konstateras att det omedelbara resultatet av spelarnas 

prestationer tillkom Brynäs IF. Enligt det avtal som förelåg mellan föreningen och NSM var det 

huvudsakligen Brynäs IF som bar risken för att spelarna kunde drabbas av skador eller 

formförsämring. Med hänsyn till utformningen på avtalet mellan spelarna och NSM framstod det 

som ett förhållande där bolaget agerade som anlitad förvaltare av spelarnas medel. 

Utifrån ovan angivna omständigheter kom HFD fram till slutsatsen att det förelåg ett 

anställningsförhållande mellan spelarna och Brynäs IF. Spelarna var följaktligen inte uthyrda 
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konsulter utan anställda hos Brynäs IF. Trots att förevarande mål främst handlade om 

Socialavgiftslagen (2000:980), förkortat SAL, och dess definition av anställning aktualiserades även 

självständighetsbedömningen, som var vägledande i HFD:s avgörande. 

2.2.4 Inordnande i verksamheten 

Det tredje och sista kriteriet i självständighetsbedömningen, uppdragstagarens inordnande i 

uppdragsgivarens verksamhet, tar sikte på omständigheter som huruvida verksamheten utförs i 

uppdragsgivarens lokaler och med dennes verktyg, ansvarsfördelning mellan parterna, ekonomiskt 

risktagande, huruvida verksamheten hänförs till genomförande av ålagda arbetsuppgifter och 

huruvida uppgifterna är en del av uppdragsgivarens ordinarie verksamhet, samt uppdragets 

varaktighet.16

2.3. Yrkesmässighet – omfattningen och regelbundenheten

Förvärvsverksamheten ska inte enbart bedrivas självständigt enligt 13 kapitlet 1 §, utan den ska 

också utövas yrkesmässigt. Det är därför viktigt att göra en avgränsning mellan verksamhet som är 

tillfällig respektive yrkesmässig. Vidare, att en verksamhet bedrivs yrkesmässigt tar sikte på 

regelbundenheten såväl som omfattningen och varaktigheten i arbetet. En verksamhet som t.ex. är 

mycket omfattande kan ses som yrkesmässig trots att den endast sträcker sig över en kort period. 

Precis som rekvisitet förvärvsverksamhet fordras även vid yrkesmässighet att verksamheten vänder 

sig till allmänheten.17 

2.3.1 Avgränsningen vid yrkesmässighet

Kriterierna för att kravet på yrkesmässighet ska vara uppfyllt är inte kumulativa, en verksamhet kan 

således vara yrkesmässig trots att den inte är särskilt omfattande men pågår under en lång period. I 

RÅ 1982 Aa 132  hade en person (H) bedrivit fiskeri under ett antal år. Under en period hade han 

uppburit en bruttointäkt på 7 765 kronor. HFD fann att trots att verksamheten var liten, ansågs den 

tillhöra inkomstslaget näringsverksamhet eftersom verksamheten pågått under lång tid. 

Vad gäller gränsdragningen mellan yrkesmässig eller tillfällig verksamhet är, som tidigare påpekats, 

16 Prop. 2008/09:62, F-skatt åt fler, s. 34. 
17 Se Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 294. 
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omfattningen väsentlig. HFD har i RÅ 1977 ref. 27 ansett att ett författarskap under en begränsad 

tid inte var att hänföra till inkomstslaget näringsverksamhet, trots att avkastningen på författandet 

utgått som royalty. I förevarande fall ställdes kravet på omfattningen av verksamheten högt, 

eftersom själva utförandet varade under en kort period. 

2.4 Förvärvs-  eller hobbyverksamhet? 

Bedömningen om ett förvärvssyfte föreligger är objektiv, det läggs således ingen vikt vid att 

yrkesutövaren anser sig arbeta utan vinstsyfte.18 

Bestämmelsen om någon är näringsidkare utgår således från en helhetsbedömning.19 I och med 

ändringen i självständighetsrekvisitet är det dock de tre ovannämnda kriterierna som ska beaktas 

särskilt vid gränsdragningen mellan inkomst av näringsverksamhet och tjänst. 

2.5 Sammanfattning

Av den skatterättsliga utredningen framgår att gränsdragningen mellan arbetstagare och 

näringsidkare främst baseras på självständigheten hos den som utför arbetet. Självständigheten 

tycks inte nödvändigtvis innebära att en person inte kan använda sig av uppdragsgivarens utrustning 

eller arbeta i uppdragsgivarens lokaler för att klassificeras som näringsidkare. Avgörande för 

helhetsbedömningen är verksamhetens natur, vem som är ansvarig för eventuella skador i arbetet, 

och hur avtalsrelationen mellan parterna ser ut. 

3. Arbetsrättslig definition av arbetstagare 

3.1 Arbetstagare 

I föregående avsnitt behandlades definitionen av det inkomstskatterättsliga tjänstebegreppet, vilket 

nu kommer att följas av den del som redogör för det arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet. 

Den som erhåller ersättning för utfört arbete kategoriseras i civilrättslig mening in som antingen 

arbetstagare eller uppdragstagare. Denna uppdelning är av betydelse eftersom olika regelsystem 

18 Lodin, S-O, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 292. 
19 Se Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 137. 
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gäller för respektive grupp. Arbetsrättens bestämmelser är i princip endast tillämpliga för 

arbetsgivare och arbetstagare.20 Arbetstagarbegreppet utgör i ett flertal sammanhang en avgränsning 

för huruvida en lag eller enstaka paragrafer är tillämpliga på personer. Följaktligen kan det 

klassificeras som ett rekvisit.21 Det är flera omständigheter som avgör vem som är att anse som 

arbetstagare, bl.a. om personen i fråga står under någons arbetsledning, vem som tillhandahåller 

material, användning av medhjälpare etc.22 Dessa omständigheter kommer att behandlas vidare i 

kommande avsnitt. 

3.2  Definitionen i LAS

LAS är tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, 1 §. I samma lagrum undantas 

arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha 

företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Lagen går inte djupare in på definitionen av 

arbetstagare, och vid närmare efterforskning i förarbetena återges ingen förklaring av begreppet. 

Det enda som nämns i förarbetena är att det övergripande syftet med lagen är att arbetstagare ska ha 

ett omfattande skydd, som huvudsakligen siktar på att det krävs saklig grund för uppsägning. Lagen

är även tvingande till skydd för arbetstagarna.23

3.3 Anställningsavtal och uppdragsavtal 

I allmänhet råder avtalsfrihet när det handlar om att en person ska prestera ett arbete åt någon. 

Arbetstagarbegreppet fungerar på så vis att det utgör en gräns mellan arbetsrättens tvingande 

bestämmelser och den sfär där avtalsfrihet föreligger. En gemensam rubricering av uppdragsavtal 

och anställningsavtal är arbetsavtal och parterna kallas för antingen den arbetspresterande eller 

huvudmannen. Ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare betecknas såsom anställningsavtal. 

Det som är signifikativt för ett anställningsavtal är att den arbetspresterande kontinuerligt ställer sin 

arbetsförmåga till den andra partens tjänst, avtalet hänförs således inte till ett specifikt arbete eller 

ett visst resultat.24  

Att arbetsförhållandet är grundat på avtal visar sig genom att den arbetspresterande har åtagit sig att 

prestera arbete och att förpliktelsen har inrättats under avtalsmässiga former, vilket inbegriper ett 

20 Ds 2002:56 s. 76. 
21 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 15.
22 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 17. 
23 Prop. 1981/82:71 s. 31.
24 Källström, Kent, m.fl., Anställningsförhållandet, s. 23.
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visst mått av frivillighet från den arbetspresterande partens håll och accept från huvudmannen.25  

Karaktäristiskt för ett uppdragsavtal är däremot att avtalet åsyftar ett visst arbete eller ett särskilt 

resultat.26 

Viktigt att nämna i samband med vem som är arbetspresterande part är att begreppet egenföretagare 

inte har samma innebörd som uppdragstagare. För det första är en egenföretagare alltid en fysisk 

person, och den kan bedriva vilken typ av näringsverksamhet som helst medan uppdragsavtal endast 

hänförs till utförande av arbete.27 I Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring definieras 

begreppet företagare i 34 § som en person som äger eller är delägare – direkt eller indirekt – i 

näringsverksamhet som denne är personligen verksam i eller har stort inflytande över.

Ett anställningsavtal kan inte ha en juridisk person som arbetspresterande part. Vare sig det handlar 

om ett aktiebolag eller handelsbolag kan detta alltså inte vara en arbetstagare, såvida förhållandet 

inte kan bedömas som att det finns en fysisk person som är arbetspresterande part.28 I det fall en 

juridisk person ingår avtal och uppges som arbetspresterande part görs en helhetsbedömning för att 

komma fram till om arbetet utförs av en fysisk person under sådana förhållanden att det är motiverat 

att hänföra personen till arbetstagare i relation till huvudmannen i avtalet. 29 I AD 2013 nr 32 

framhöll domstolen att faktumet att avtalet officiellt sett ingåtts av ett aktiebolag talar emot att det 

är fråga om ett anställningsavtal. I ovannämnda fall hade en cellist genom sitt bolag träffat ett avtal 

med Operan om att cellisten var anställd hos bolaget och att detta  skulle ställa cellistens arbetskraft 

till Operans förfogande.  

3.4 Bedömningen av arbetstagarbegreppet – avtalet och omständigheter i det enskilda fallet 

Innebörden av arbetstagarbegreppet har helt sonika utarbetats i praxis. AD:s bedömning av vad som 

åsyftas med arbetstagare har tidigare utgått från en avtalsrättslig syn, men från 1950-talet övergick 

domstolen till att använda samma metod som HD; nämligen en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i enskilda fallet.30 HD utvecklade denna civilrättsliga definition av begreppet i NJA 

1949 s. 768. I förevarande fall handlade det om semesterlagens (1977:480) tillämplighet på en 

skogskörare, varpå HD underströk att avgörandet inte ska utgå enbart från vad som är avtalat mellan

25 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 273 f. 
26 Källström, Kent, m.fl., Anställningsförhållandet, s. 23. 
27 Ds 2002:56 s. 81
28 Källström, Kent, m.fl., Anställningsförhållandet, s. 25. 
29 Källström, Kent, mfl., Anställningsförhållandet, s. 26. 
30 Adlercreutz, Axel, m.fl., Svensk arbetsrätt, s. 60. 
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parterna, utan även faktorer som anknyter till avtalet och anställningsförhållandet. 

I AD 2005 nr 33 var det fråga om ett avtal mellan Hässleholms kommun och en sotare innebar att 

sotaren ansågs vara arbetstagare. Bakgrunden till tvisten angående arbetsförhållandet var att sotaren 

blev avskedad med omedelbar verkan på grund av ekonomisk brottslighet, varpå han hänvisade till 

LAS bestämmelser om avskedande. Parterna hade själva rubricerat avtalsrelationen som anställning, 

men AD poängterade att parternas egen rubricering av avtalet inte var avgörande för om den 

arbetspresterande var arbetstagare. Det är hur omständigheterna i övrigt är beskaffade som ska 

beaktas. Sotaren hade stått för arbetsmaterial och fordon helt själv, han hade införskaffat lokal för 

verksamheten utan kommunens hjälp och kommunen hade inte utövat någon arbetsledning eller 

kontroll över honom. Följaktligen kom AD fram till att sotaren inte var arbetstagare och LAS var 

därmed inte tillämplig på avtalsrelationen.  Avtalet mellan arbetsgivaren och den arbetspresterande 

tolkas därigenom i ljuset av hur de faktiska förhållandena under arbetets utförande såg ut.31 

Domstolarna använder sig av en metodik som innebär att de jämför det omtvistade 

arbetsförhållandet med ett typiskt arbetstagarförhållande respektive ett typiskt 

uppdragstagarförhållande, för att sedan hänföra det omstridda fallet till den kategori med vilken det 

har störst likheter.32

Det föreligger ett antal kriterier som talar för att det är fråga om en anställning.  Kriterierna är 

följande: 

– avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag

– arbete som utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll

– varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till förfogande för uppgifter som 

uppkommer allteftersom

– den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan 

– råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av huvudmannen

– den arbetspresterande erhåller ersättning för utlägg

– den arbetspresterande erhåller en garanterad ersättning

– den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en arbetstagare33 

31 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 218. 
32 Ds 2002:56 s. 77. 
33 Se listan över kriterierna i Källström, Kent, m.fl., Anställningsförhållandet, s. 26-27.
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3.4.1 Typiska omständigheter i ett arbetstagarförhållande

Det första kriteriet, att den arbetspresterande parten är personligt arbetsskyldig,  är en omständighet 

som framhölls i AD 2005 nr 16. I förevarande fall handlade det om en person som hade enskild 

firma och som hade slutit avtal med SVT om att vara innehållsproducent under en viss period. 

Därmed föreföll det naturligt att den arbetspresterande utförde arbetet själv. Den arbetspresterande 

åtog sig alltså att utföra prestationen själv och kunde inte sätta någon annan i sitt ställe. 34 Vidare är 

detta ett kriterium som kvalificerar för arbetstagare, men avsaknad av personlig arbetsskyldighet 

tillmäts inte avgörande betydelse. 35

Det andra kriteriet i listan ovan innebär att produkten av det arbete som utförs tillfaller 

arbetsgivarens egendom och likaså det mervärde som resultatet medför. Utmärkande för 

anställningsavtal är subordination, vilket betyder att det är huvudmannen som bestämmer över 

arbetet och detta ska vara underordnat denne.36 Även s.k. okontrollerade arbetstagare omfattas dock 

av arbetstagarbegreppet. I semesterlagen 30 a § framgår att om den som utför arbete i sitt hem eller 

liknande förhållanden att det inte kan anses ankomma på arbetsgivaren att vaka över arbetet, får de 

träffa avtal om avvikelse från bestämmelserna om förläggning av semesterledighet i 9-15 §§. Dessa 

kan således också vara arbetstagare.37 Faktorer som att arbetet ska utföras i huvudmannens lokal 

vissa tider eller på begäran tyder på ett arbetstagarförhållande, medan avsaknad av sådan skyldighet 

brukar åberopas som uppdragstagarfaktor.38 Trots att den arbetspresterande inte står direkt under 

huvudmannens arbetsledning och kontroll, kan sådan ändå bedrivas på så sätt att den 

arbetspresterande får utförliga direktiv eller har rapporteringsskyldighet till huvudmannen.39

Det tredje kriteriet tycks syfta på att en arbetstagare förbinder sig till att kontinuerligt utföra 

arbetsuppgifter i samband med sin anställning, till skillnad från någon som kanske endast är anlitad 

att arbeta med ett tidsbegränsat projekt. 

Det fjärde kriteriet innebär att om det förekommer i arbetsavtalet ett totalt förbud för den 

arbetspresterande att ta sig an uppgifter från annan än huvudmannen, är det en sådan omständighet 

som indikerar att det rör sig om ett anställningsförhållande i och med att den arbetspresterande blir 

34 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 228. 
35 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 231. 
36 Källström, Kent, m.fl., Anställningsförhållandet, s. 27. 
37 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 245.
38 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 245 f. 
39 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 246. 
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beroende av huvudmannen.40

Vidare, det femte kriteriet betyder att stor vikt läggs vid vem det är som består det material som 

krävs för arbetets utförande. Om materialet är omfattande och det är den arbetspresterande som 

åtagit sig arbetet som tillhandahåller det, anses denne vanligtvis inte vara arbetstagare. Det fästs 

däremot mindre betydelse vid huruvida den arbetspresterande parten använder egna maskiner eller 

inte.41  I AD 1981 nr 121 ansågs dock tidigare anställda chaufförer inte vara arbetstagare hos ett 

åkeriföretag. De hade köpt fordonen från arbetsgivaren, och sedan etablerat sig som självständiga 

åkare men med forfarande stark anknytning till åkeriföretaget. AD menade att något 

arbetstagarförhållande inte förelåg, med hänsyn till de vanligt förekommande förhållanden i 

åkerbranschen som medför att chaufförer är bundna till företaget oavsett om de är anställda där eller 

inte. 

Om den arbetspresterande brukar huvudmannens redskap, maskiner e.dyl. utgör det emellertid en 

sådan faktor som ger skäl för att kategorisera denne som arbetstagare. Han eller hon ställer därmed 

enbart sin arbetsförmåga till förfogande och ingår på ett märkbart sätt i huvudmannens 

företagsorganisation.42

Det sjätte kriteriet, att den arbetspresterande parten står för utgifter som är förenade med arbetet, 

såsom rese- och telefonkostnader, behöver i sig inte betyda att denne inte är arbetstagare. Upplägget 

kan vara av rent praktiska skäl, som att huvudmannen besparas från att kontrollera utgifterna och 

den arbetspresterande får själv intresse av att hålla nere kostnaderna.43 

Vidare indikerar det sjunde kriteriet, garanterad ersättning för arbetet, att det är fråga om ett 

arbetstagarförhållande. Det har dock förekommit diskussion huruvida praktikanter som inte erhåller 

lön utan möjligtvis utbildning anses vara arbetstagare. I AD 2012 nr 59 skulle AD ta ställning till 

om en praktik, som anvisats enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kapitlet 4 §, kunde ses som 

anställning enligt LAS. Praktikanten erhöll ingen ersättning i kontanter. Oaktat vad som angavs i 

socialtjänstlagen kom domstolen fram till att praktikanten i fråga var att betrakta som arbetstagare, 

med hänsyn till att dennes arbetsuppgifter inte skilde sig mycket från de anställda lärlingarnas. 

40 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 241. 
41 Adlercreutz, Axel, m.fl., Svensk arbetsrätt, s. 63. 
42 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 249. 
43 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 249. 
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En ytterligare omständighet som tas med i bedömningen är formen för vederlaget av arbetet. En 

utpräglad vederlagsform är att lönen ansluts till en tidsperiod, det kan handla om månadsvis 

ersättning, eller baserat på år, vecka, timme. Även ackordslön, alltså ersättning som bestäms efter 

arbetsresultatet, påträffas i stor utsträckning.44 

3.4.2 Diverse andra omständigheter för arbetstagarbedömningen

Förutsatt att en person anlitas som anställd i ett företag, och tillhör den personalen i företaget, anses  

personen som arbetstagare i företaget. Om den som anlitas har en egen verksamhet, med eget 

kontor, verkstad eller liknande, och han eller hon tar sig an arbetsuppgifter som ett led i den 

verksamheten är frågan om arbetstagarförhållande vanligtvis inte aktuell. Utgångspunkten är att om 

någon utför arbete på en arbetsplats är den personen att betrakta som arbetstagare.45 Anställningen 

kan vara av såväl varaktig som tillfällig natur. Att ett anställningsförhållande är varaktigt behöver 

nämligen inte betyda att det pågår under en lång period, utan avgörande är huruvida arbetets 

utförande kännetecknas av för arbetstagare typiska omständigheter.46 I AD 1994 nr 66 bedömdes 

dock tre personer inte vara arbetstagare, trots att de kontinuerligt utfört personundersökningar till 

olika kriminalvårdsmyndigheter och försörjde sig genom detta. Här underströk domstolen att 

hänsyn måste tas till omständigheterna i övrigt. Personerna arbetade åt flera 

kriminalvårdsmyndigheter och enligt AD förelåg ingen ömsesidig förpliktelse att varken åta sig 

respektive lämna uppdrag. 

Personer som har förtroendesysslor i t.ex. ideella föreningar eller i bolag räknas inte som 

arbetstagare. Normalt kategoriseras delägare i handelsbolag eller enkla bolag, som utför arbete för 

bolagets räkning, inte heller som arbetstagare i förhållande till bolagen. Likaså gäller en person som 

driver enskild firma, den personen kan inte vara arbetstagare i firman samtidigt. Däremot betraktas 

delägarskap i aktiebolag eller ekonomisk förening som kompatibelt med anställning hos samma 

bolag eller förening.47

3.4.3 Personaluthyrning och medhjälpare 

Det är inte ovanligt att ett företag väljer att hyra in personal vid behov av arbetskraft, i stället för att 

44 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 256. 
45 Adlercreutz, Axel, m.fl., Svensk arbetsrätt, s. 61. 
46 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 235. 
47 Adlercreutz, Axel, m.fl., Svensk arbetsrätt, s. 64. 
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anställa, s.k. bemanning. Vid sådana fall är det den verksamhet som hyr ut personalen som är 

arbetsgivare och de arbetspresterande blir inte arbetstagare hos beställaren, enligt 1 och 5 §§ 

uthyrningslagen (2012:854). För att ett sådant upplägg ska riskera att ses som kringgående av lagen, 

har domstolen i AD 2003 nr 4 ansett att syftet med inhyrningen ska ha varit att undgå användning 

av de rådande lagreglerna och att handlandet med beaktande av omständigheterna i det enskilda 

fallet ter sig otillbörligt. Den faktorn att en arbetsgivare använder sig av en begränsning, som är 

angiven i lagen, av motpartens rätt, betyder inte i sig att den parten gör sig ansvarig för ett 

otillbörligt kringgående av lagen. I det aktuella fallet handlade det om ett företag som hade sagt upp 

ett antal anställda på grund av arbetsbrist, och vid senare tillfälle hyrt in personal från en 

bemanningsverksamhet. AD konstaterade att det enligt tidigare praxis inte förelåg något förbud att 

hyra in personal under den tid då tidigare uppsagda anställda hade företrädesrätt till anställning. 48 

Ett fenomen som förekommer inom arbetsrätten och som anknyter till bemanningssituationerna är 

de s.k. mellanmansfallen. En person som har åtagit sig ett arbete kan i sin tur använda sig av 

medhjälpare och avlöna dem från sitt eget vederlag. Då uppstår fråga om mellanmannen är 

arbetsgivare åt medhjälparna eller om det är den för vars räkning arbetet görs, huvudmannen. De 

omständigheter som är avgörande för huruvida huvudmannen är arbetsgivare är att mellanmannen 

efter uppdrag från huvudmannen uppbringat medhjälpare eller eventuellt att det är vanligt 

förekommande i branschen. Det har även stor betydelse vid bedömningen om mellanmannen är att 

betrakta som självständig näringsidkare, om så är fallet talar det för att medhjälparna är arbetstagare 

hos mellanmannen och inte huvudmannen.49

Huvudmannen kan även försöka att kringgå tvingande arbetsrättslig lag eller kollektivavtal genom  

att han eller hon dikterar arbetsvillkoren och att det föreligger ett syfte att undgå lagen. Dessa 

faktorer talar för att de arbetsrättsliga reglerna ändå ska tillämpas.50 I de situationer där den 

arbetspresterande tidigare har varit anställd hos huvudmannen har arbetsdomstolen i AD 2012 nr 24 

hävdat att det ska ha skett en faktisk förändring (till exempel att villkoren i avtalet ändrats) av 

arbetsförhållandena för att parten inte ska betraktas som arbetstagare. I aktuellt fall hade den 

arbetspresterande parten visstidsanställning som programledare och hade ingått ett 

programledaravtal genom sin enskilda firma. Den arbetspresterande var personligt arbetsskyldig, 

vilket även var fallet när denne var anställd. Det förekom allt för få omständigheter i fallet som 

visade på en avgörande förändring av arbetsförhållandena, domstolen fann följaktligen att den 

48 Se AD 1980 nr 54, AD 1986 nr 50, AD 1986 nr 144 och AD 1996 nr 56
49 Adlercreutz, Axel, m.fl., Svensk arbetsrätt, s. 63. 
50 Ds 2002:56 s. 118 f. 
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arbetspresterande var arbetstagare. 

3.5 Sammanfattning

Den arbetsrättsliga helhetsbedömningen utgår från ett slags schema med ett antal kriterier som 

kännetecknar ett typiskt arbetstagareförhållande. Domstolen tycks utgå från detta schema, men 

också ta hänsyn till hur de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet ser ut. Det kan även 

konstateras att bedömningen bortser från hur parterna själva uppfattar avtalsrelationen och vad de 

har betecknat avtalet med, för att arbetsrättens tvingande skydd inte ska kunna avtalas bort. 

4.  Förmåner

LAS innefattar ett antal bestämmelser gällande formen för anställningsavtal, villkor för uppsägning 

och lön samt förmåner under uppsägningstiden. Det finns även förmåner och rättigheter utöver LAS 

som en arbetstagare kan erhålla i samband med sin anställning. I förevarande avsnitt kommer jag att 

redogöra för de lagar som reglerar de rättigheterna. Viktigt att understryka är att förmåner inte bara 

är olika rättigheter och skydd, utan de kan också vara arbetsredskap och utrustning. 

4.1 Arbetstider

I arbetstidslagen (1982:673), förkortat ATL, förekommer bestämmelser angående hur mycket en 

person får arbeta per dygn, vecka samt övertid per år. Lagen är tillämplig på varje verksamhet där 

arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, 1 §. Vidare framgår av 5 § att ordinarie 

arbetstid som mest får uppgå till 40 timmar i veckan, men när det behövs med beaktande av arbetets 

natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för 

en tid av högst fyra veckor. Utgångspunkten är således att en arbetstagare inte ska behöva arbeta 

mer än 40 timmar per vecka, och skulle denne på grund av typen av arbete behöva gå över den 

gränsen är det noga reglerat i 6-10 §§ ATL. 

Enligt 13 § ATL ska en arbetstagare också ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under 

varje period om 24 timmar, s.k. dygnsvila. Bestämmelserna om arbetstider verkar som ett 

arbetsrättsligt skydd men också en slags förmån för den anställde. 

4.2 Semester 
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Som anställd har en arbetstagare rätt till semesterförmåner såsom semesterledighet, semesterlön och 

semesterersättning, 1 § semesterlagen (1977:480). En arbetstagare har följaktligen rätt till 25 

semesterdagar varje semesterår, 4 §. 

4.3 Skydd mot diskriminering

Förbud mot diskriminering är förvisso inte en förmån men fungerar ändå som en slags rättighet för 

individer. Enligt 2 kapitlet 1 § diskrimineringslagen (2008:567) får en arbetsgivare inte diskriminera  

den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, står till förfogande för att utföra eller utför arbete som 

inhyrd eller inlånad arbetskraft. Skyddet omfattar alltså även de arbetspresterande som inte är 

anställda hos arbetsgivaren. Diskriminering innefattar att någon missgynnas på grund av kön, 

könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller ålder, 4 kapitlet 1 § diskrimineringslagen. 

4.4 Pension

En arbetstagares inkomst av anställning är pensionsgrundande enligt 2 kapitlet 1 §  lagen om 

inkomstgrundad ålderspension (1998:674). Det innebär vidare att lön eller annan ersättning i pengar 

eller annan skattepliktig förmån som en försäkrad har erhållit som arbetstagare i allmän eller enskild 

tjänst är pensionsgrundande som inkomst av anställning, 2 kapitlet 3 § samma lag. Även inkomst av 

näringsverksamhet, som i enlighet med 2 kapitlet 23 § IL är aktiv näringsverksamhet, är 

pensionsgrundande, se 2 kapitlet 6 § lagen om inkomstgrundad ålderspension. Båda 

inkomstkällorna utgör grund för s.k. allmän pension.

Utöver allmän pension förekommer tjänstepension, som arbetstagare vars arbetsgivare med 

kollektivavtal omfattas av. Den som är anställd får en tjänstepensionsförsäkring som arbetsgivaren 

betalar. Det betyder i sin tur att arbetstagaren även får sjuklön och sjukpension samt möjlighet till 

olika ersättningar i samband med dödsfall. Arbetstagare kan också erhålla tjänstepension om 

arbetsgivaren har tecknat en privat företagsförsäkring.51 

4.5 Medbestämmanderätt

51 Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s. 163. 
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Arbetstagare och arbetsgivare har rätt att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, vilket 

framgår av 7 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580), förkortat MBL. I MBL räknas 

även den som utför arbete åt annan och därvid inte är anställd hos denne men har en ställning av 

huvudsakligen samma slag som en anställd till arbetstagare, 1 §. En arbetstagarorganisation kan och 

har rätt att förhandla med arbetsgivaren i frågor gällande relationen mellan arbetsgivaren och en 

medlem i organisationen enligt 10 § MBL. Det kan t.ex. röra sig om förändringar i verksamheten, 

varsel, etc. Medbestämmandelagen utgör helt sonika ett skydd för de arbetstagare som är anslutna 

till en arbetstagarorganisation, som reglerar förenings-, strejk- och förhandlingsrätt, samt 

medbestämmande på arbetsplatsen. 

4.6 Arbetsmiljö

En arbetstagare har möjligheter att påverka sin arbetsplats till att ha en god och säker arbetsmiljö i 

och med arbetsmiljölagens (1977:1160), förkortat AML, bestämmelser, se 1 kapitlet 1 § AML. 

Lagen omfattar varje verksamhet i vilken arbetstagare genomför arbete för en arbetsgivares räkning, 

1:2 AML. Enligt 2:1 AML ska arbetstagaren få möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation såväl som förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eller hennes egna arbete. 

I samma lagrum uttrycks också att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende, och att arbetsmiljön ska vara adekvat med beaktande 

av arbetets natur såväl som den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetstagaren har i 

och med AML ett omfattande skydd gällande dennes tillvaro på arbetsplatsen. 

4.7 Anställningsskydd

En arbetstagare omfattas av LAS skyddsregler. Inom arbetsrätten förekommer två olika 

anställningsformer, tillsvidare- respektive visstidsanställning. Enligt 4 § gäller presumtionen att en 

anställningen gäller tills vidare om parterna inte har kommit överens om att den ska vara 

tidsbegränsad. Har ett anställningsavtal tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket ska det på 

yrkande av arbetstagaren förklaras gälla tills vidare, 36 §. Vidare har en arbetstagare enligt 12 § som 

blivit uppsagd rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden, 

oavsett om han eller hon får några arbetsuppgifter eller inte. Arbetstagaren har således ett antal 

rättigheter avseende sin anställning som denne kan göra gällande. 

5. Jämförelse och analys 
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I detta kapitel kommer skatterättens respektive arbetsrättens definition av arbetstagare att ställas 

mot varandra för att skillnader och likheter ska kunna identifieras och analyseras. Jämförelsen syftar 

till att identifiera problem som kan uppstå på grund av eventuella skillnader i definitionerna och 

kapitlet kommer också att innefatta en analys angående konsekvenserna. 

5.1 Vederlaget och vinstsyftet

Själva begreppet inkomst av tjänst fordrar naturligtvis att det är fråga om ett arbete som utförs mot 

ersättning, eftersom det är den ersättningen som sedan ska beskattas. Fråga uppstår huruvida en 

person kan ses som arbetsrättslig arbetstagare trots att den personen erhåller ringa eller inget 

vederlag alls för utförd tjänst. Under listan över kriterier för arbetstagarförhållande i avsnitt 3.4.1  

återges bl.a. garanterad ersättning som ett av dem. AD har dock i AD 2012 nr 59 konstaterat att en 

praktikant som inte erhöll ersättning i kontanter var arbetstagare, vilket visar på att en person kan 

vara anställd utan att uppbära lön även om det är sällsynt. Däremot är det inte möjligt inom 

skatterätten. Vad gäller vederlaget är detta alltså inte ett tungt vägande kriterium i den arbetsrättsliga 

bedömningen, men adekvat i den skatterättsliga bedömningen. 

Ett kriterium som anknyter till frågan om vederlagskrav är förvärvssyfte. Enligt arbetsrättslig 

doktrin anses ett sådant krav vara uppfyllt när ett arbete utförs i form av ett yrke, men att uppställa 

det som en omständighet som måste föreligga skulle göra arbetstagarbegreppet alltför snävt.52 Vad 

gäller inkomst av tjänst fordras inte uttryckligen något förvärvssyfte, men som klargjorts ovan 

förutsätter 10 kapitlet 1 § IL att ersättning och alltså ett ekonomiskt utbyte har utgått. Som framgår 

av rättsutredningen är ett av kriterierna för att inkomster ska anses tillhöra inkomstslaget 

näringsverksamhet att ett förvärvssyfte finns. Tröskeln för att uppfylla detta rekvisit är dock relativt 

låg, dvs den arbetspresterande behöver nödvändigtvis inte gå med vinst. Det som är viktigt att 

uppmärksamma är att en person blir beskattad i inkomstslaget tjänst om förvärvssyfte inte 

föreligger, dock inte som anställd utan som drivare av hobbyverksamhet. 

5.2 Huvudmannens organisation 

För att det ska vara fråga om ett arbetsrättsligt anställningsförhållande ska arbetet utföras under 

huvudmannens ledning eller kontroll, vilket även uppmärksammas i avgränsningen mellan 

52 Adlercreutz, Axel, Arbetstagarbegreppet, s. 278. 
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näringsverksamhet och tjänst. Den arbetspresterande brister i självständighet om det är 

huvudmannen som bestämmer över arbetets utförande och dess villkor, 13 kapitlet 1 § st. 2 IL. Som 

framgår av avsnitt 3.4.1 kan en person som arbetar hemifrån, och därmed inte direkt står under 

huvudmannens ledning eller kontroll, ändå anses vara arbetstagare ur arbetsrättsligt perspektiv. I 

sådana fall har arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om arbetsvillkoren i förväg. 

Således kan inte enbart det förhållande att den arbetspresterande inte alltid arbetar under 

huvudmannens omedelbara kontroll läggas till grund för att denne inte är underordnad dennes 

ledning. 

Huruvida arbetets utförande sker i huvudmannens eller den arbetspresterande partens lokaler eller 

inte kan som ovan nämnt ha betydelse för både den arbetsrättsliga och skatterättsliga bedömningen. 

I avsnitt 3.4.1 framhölls att den arbetspresterande parten kan klassificeras som arbetstagare oavsett 

om han eller hon arbetar på huvudmannens kontor eller på annat ställe, till exempel hemifrån.  

Vanligtvis talar omständigheten att den arbetspresterande utför arbete i huvudmannens lokaler för 

dennes inordnande i huvudmannens verksamhet, vilket i sin tur talar för att denne inte är tillräckligt 

självständig för att vara näringsidkare, utan det blir inkomst av tjänst. I ovan nämnda RÅ 2001 ref. 

25 konstaterade dock HFD att A var näringsidkare trots att hon utförde arbetet hos uppdragsgivaren. 

I det fallet resonerade domstolen på så sätt att i och med verksamhetens utformning var det naturligt 

att arbetet utfördes i uppdragsgivarens lokaler. HFD tycks alltså ta relativt stor hänsyn till vad det är 

för sorts bransch den arbetspresterande är verksam inom vid en helhetsbedömning. Återigen uppstår 

osäkerhet angående förutsebarheten i båda rättsområdenas helhetsbedömningar i och med att 

inordnandet i huvudmannens verksamhet beror till stor del på vilken typ av verksamhet den 

arbetspresterande parten bedriver. 

Arbetet kan således utföras hos uppdragsgivaren utan att näringsidkaren förlorar sin självständighet. 

Likaså kan en arbetstagare arbeta på annan plats än hos arbetsgivaren och forfarande vara 

arbetstagare. Det är dock viktigt att notera att när det är fråga om okontrollerade arbetstagare tas 

andra omständigheter, såsom att denne får direktiv eller rapporteringsskyldighet, i beaktande. 

Föreligger inga instruktioner över tider som den arbetspresterande ska vara i huvudmannens lokal 

eller dylikt tyder det troligen på ett uppdragsförhållande, men det går inte att konstatera förrän en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet har gjorts. 

En annan omständighet som anknyter till plats för arbetets utförande är vem som står för redskap 

och utrustning. Tillhandahållande av materiel är också en sådan faktor som beaktas för att avgöra i 
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vilken utsträckning den arbetspresterande är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. Generellt sett 

är det den som anställer någon som står för arbetsredskapen, men trots att uppdragstagaren i RÅ 

2001 ref. 25 använde uppdragsgivarens redskap ansåg HFD att den personen var näringsidkare. 

Återigen torde domstolen ha menat att det föreföll sig naturligt att A nyttjade uppdragsgivarens 

redskap i och med att arbetet utfördes hos uppdragsgivaren och i dennes ställe. 

Målet i fråga behandlade två faktorer som är avgörande vid bedömningen av den arbetspresterande 

partens inordnande i verksamheten, platsen för arbetets utförande och tillhandahållande av redskap. 

Trots att A utövade sin verksamhet i huvudmannens lokaler och använde huvudmannens redskap 

var A inte arbetstagare. Detta föranleder slutsatsen att näringsidkares självständighet även är 

beroende av faktorer knutna till typen av yrke, och att en person som arbetar under de förhållanden 

som angivits ovan inte nödvändigtvis gör denne till arbetstagare. 

Det som framgår av arbetsrättsliga källor är att om det är fråga om mycket material och den 

arbetspresterande parten tillhandahåller det ärt han eller hon sannolikt inte arbetstagare. Tilläggas 

ska dock att avvikelser kan förekomma, såsom i ovan presenterade AD 1981 nr 121. Till skillnad 

från skatterätten läggs inte någon avgörande vikt vid huruvida den arbetspresterande använder sina 

egna maskiner eller inte i den arbetsrättsliga bedömningen. 

Utifrån ovan resonemang torde det gå att konstatera att det föreligger ett relativt vidsträckt utrymme 

för en näringsidkare att vara inordnad i en uppdragsgivares verksamhet men ändå inte efter en 

bedömning klassificeras som det. Beroende på arten av arbetet kan den arbetspresterande nyttja 

huvudmannens redskap och genomföra uppdraget i hans eller hennes lokaler men ändå anses så 

pass självständig att det blir fråga om näringsverksamhet. 

5.3 Betydelsen av arbetets varaktighet

En anställning kan vara både varaktig eller tillfällig i arbetsrättsligt såväl som skatterättsligt 

hänseende. Vid avgränsningen mellan uppdragstagare och anställd har dock varaktigheten större 

betydelse. Ett av kriterierna i inkomstslaget näringsverksamhet är som redovisat yrkesmässighet. Är 

verksamheten varaktig, vilket kan innebära att den är omfattande eller pågår under en lång period, 

är den yrkesmässig och talar för näringsverksamhet. Det ska dock tilläggas att varaktig 

hobbyverksamhet inte klassificeras som näringsverksamhet utan ska tas upp som inkomst av tjänst. 
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Varaktigheten är inte lika väsentlig för gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare i 

arbetsrätten, utan inom det rättsområdet tycks den arbetspresterande partens förpliktelser gentemot 

huvudmannen vara en avgörande faktor. I tidigare nämna AD 1994 nr 66 ansåg domstolen inte att 

det fanns någon ömsesidig förpliktelse trots det kontinuerliga arbetet med personundersökningar. 

Ett arbetes varaktighet har således inte samma väsentlighet i den arbetsrättsliga gränsdragningen 

som i den skatterättsliga. 

5.4 Personlig arbetsskyldighet

Vem det är som utför själva arbetet och vad det har för inverkan på gränsdragningen har berörts från 

både den skatterättsliga såväl som arbetsrättsliga rättsutredningen i den här studien. Det har 

konstaterats att en av faktorerna som tyder på att den arbetspresterande parten är självständig och 

därmed omfattas av näringsverksamhet inom skatterätten är om han eller hon har rätt att anlita 

medhjälpare. I RÅ 2001 ref. 25 uppmärksammade även RSV att en omständighet som stöder 

uppdragstagarens självständighet är att han eller hon inte är personligt arbetsskyldig, vilket också 

var fallet i ovan nämnda dom. Av den skatterättsliga framställningen förekommer ingenting som 

talar för att den arbetspresterande parten kan anlita medhjälpare och ändå vara arbetstagare. 

Förvisso återger varken lagtext, förarbeten eller praxis omständigheter som direkt förbjuder en 

arbetstagare från att använda medhjälpare, men av tidigare redogörelse tycks det inte vara en vanligt 

förekommande situation. 

Vad gäller arbetsrätten är ett av kännetecknen för att ett anställningsförhållande kan vara för handen 

att den arbetspresterande är personligt arbetsskyldig. Till skillnad från skatterätten är detta ett uttalat 

kriterium i det arbetsrättsliga bedömningsschemat, i bestämmelserna om inkomst av tjänst återfinns 

inte samma kriterium. Det går dock att utläsa från definitionen av inkomst av näringsverksamhet, 

både i förarbeten och praxis, att en uppdragstagare inte är personligt arbetsskyldig, och att det 

dessutom är en faktor som talar för uppdragstagarens självständighet. Om det förekommer ett krav 

på personlig arbetsskyldighet i ett arbetsavtal verkar det följaktligen vara fråga om en anställd som 

ska beskattas för inkomst av tjänst. 

När det kommer till de s.k. mellanmansfallen är en del av problematiken att avgöra om den som 

använder medhjälpare, mellanmannen, är självständig företagare och alltså arbetsgivare till dessa. 

Är mellanmannen inte självständig företagare utan har på uppdrag av huvudmannen använt sig av 

medhjälpare tyder det på att huvudmannen är arbetsgivare åt medhjälparna. Således torde det 
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förefalla naturligt att mellanmannen blir arbetstagare i förhållande till huvudmannen också, vilket i 

sin tur visar på att en arbetstagare ändå kan använda medhjälpare och fortfarande ses som personligt 

arbetsskyldig. Detta förutsätter dock att båda anses vara anställda, och har olika arbetsuppgifter där 

mellanmannen blir en slags internchef. 

Skulle det däremot vara så att den arbetspresterande parten ingår överenskommelse med 

huvudmannen om att utföra arbete, och sedan anlitar medhjälpare oberoende av avtalet med 

huvudmannen, uppstår inget anställnings- eller uppdragsförhållande mellan medhjälparna och 

huvudmannen. 

För den arbetsrättsliga bedömningen är ett avtalsvillkor om personlig arbetsskyldighet ett kriterium 

som tyder starkt på att den arbetspresterande parten är arbetstagare. Det tycks ha inverkan på den 

skatterättsliga bedömningen också, eftersom ett vanligt kännetecken för en näringsidkares 

självständighet är att han eller hon kan använda sig av medhjälpare. Det finns dock utrymme för 

parterna att komma överens om att arbetstagaren ska ta hjälp av andra, men i sådana fall handlar det 

troligtvis om att en anställd får hjälp av andra anställda som har andra arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen. 

5.5 Ekonomisk risk 

En annan omständighet som har betydelse för verksamhetens självständighet är, som tidigare 

nämnts enligt 13 kapitlet 1 § 2 st. IL, den ekonomiska risk uppdragstagaren tar. I ovan presenterade 

RÅ 2001 ref. 25 beskrevs A:s låga ekonomiska investering som ett tecken på att hon inte var 

näringsidkare, HFD kom dock fram till att hon var det ändå. Återigen är avgränsningen mellan 

inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet en helhetsbedömning, och i det här fallet var A 

en avbytare som nyttjade jordbruksfastighetens befintliga utrustning. Därav blev det ekonomiska 

risktagandet av naturliga skäl inte så stort, andra omständigheter vägde tyngre i förevarande 

situation. I RÅ 2001 ref. 50 däremot tog Brynäs IF på sig risken för arbetsresultatet och även risken 

för om någon spelare blev skadad e. dyl. Domstolens slutsats blev att spelarna i fråga var anställda 

hos Brynäs IF, men i det här målet förelåg även ett flertal andra omständigheter, såsom avtalets 

utformning och att föreningen behandlade spelarna som sina andra anställda, vilka bidrog till 

domslutets utformning. 

I listan med kännetecken för anställningsförhållande i avsnitt 3.4 presenterades omständigheter som  
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att den arbetspresterande parten får ersättning för eventuella utlägg och att den är i ekonomiskt 

hänseende jämställd med en arbetstagare. Även i arbetsrätten behöver inte faktumet att 

huvudmannen täcker kostnader förenade med arbetet i sig innebära att den arbetspresterande parten 

är arbetstagare. Vad som menas med att den arbetspresterande parten ur ekonomiskt avseende är 

likvärdig en arbetstagare framgår inte av någon rättskälla, men kriteriet tycks syfta till att det är 

huvudmannen som ansvarar för eventuella arbetsskador och kostnader i själva verksamheten. Se till 

exempel RÅ 2001 ref. 50 där arbetsgivarens ekonomiska ansvar för spelarna bl.a. innebar att 

arbetsgivaren bar risken för arbetsresultatet och att någon spelare skadade sig.  Precis som i den 

skatterättsliga bedömningen är det inte uteslutande det ekonomiska risktagandet som är avgörande, 

men det uppmärksammas som signifikativt för vem som är arbetstagare respektive arbetsgivare 

samt huruvida någon är anställd eller uppdragstagare. 

Domstolarna beaktar visserligen verksamhetens natur vid bedömningen om någon är näringsidkare 

eller inte, men de har inte uttalat sig generellt vilka branscher som är typiska för att inte följa de 

vanliga självständighetsrekvisiten, men som ändå kan vara självständiga. 

Inom skatterätten tyder den arbetspresterande partens stora ekonomiska risktagande på att han eller 

hon är självständig näringsidkare. Praxis har dock visat på både fall som stödjer men även motsäger  

den slutsatsen. En näringsidkare vars ekonomiska rikstagande är litet kan fortfarande vara 

självständig och därmed beskattas för inkomst av näringsverksamhet, såvida det föreligger andra 

omständigheter som talar för personens självständighet i förhållande till uppdragsgivaren. Liknande 

inställning tycks råda för den arbetsrättsliga bedömningen. Att den arbetspresterande parten får 

ersättning för eventuella utlägg m.m. och inte bär någon ekonomisk risk i sitt arbete gör per 

automatik inte att den personen är arbetstagare. I de fall huvudmannen bär det ekonomiska ansvaret 

i stor utsträckning spelar även andra faktorer roll för att det ska bli fråga om arbetstagarförhållande. 

5.6 Avtalet

Vid bedömningen huruvida en verksamhet är självständig ska enligt 13 kapitlet 1 § 2 st. IL bl.a. vad 

som har avtalats tas i beaktande. Aspekter som har betydelse är parternas avsikt, vilja att ingå avtal 

och avtalsvillkoren. Avtalsvillkoren handlar om faktorer som tidigare nämnts i studien, exempelvis 

fördelning av ansvar och risk samt rätten att ta sig an andra uppdrag m.m. Till skillnad från den 

arbetsrättsliga bedömningen tas hänsyn till vad parternas syfte med avtalet är vid 

självständighetsavgörandet. 
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I tidigare presenterade AD 2005 nr 33 underströk domstolen att vad parterna själva har betecknat 

avtalet med har ingen definitiv betydelse för om den arbetspresterande är arbetstagare eller inte. I 

och med att en arbetstagare omfattas av LAS tvingande bestämmelser – som syftar till att skydda 

arbetstagare – torde det förefalla naturligt att parterna inte ska kunna kringgå dessa bestämmelser 

genom att helt enkelt rubricera ett avtal som uppdragsavtal istället för anställningsavtal. 

Även om HFD inte uttryckligen har sagt såsom AD gjort angående parternas benämning av avtalet, 

har den ändå kommit fram till domslut som avviker från hur parterna uppfattade arbetsavtalet eller 

verksamheten, se till exempel RÅ 1977 ref. 27, RÅ 1982 Aa 132. Vad gäller den skatterättsliga 

bedömningen tycks domstolen dock lägga större vikt vid parternas avsikt än i den arbetsrättsliga. I 

RÅ 2001 ref. 50 gjorde HFD däremot en tvärvändning när den bedömde att något anställningsavtal 

mellan spelarna och NSM inte förelåg, trots att NSM betecknade avtalet med Contract of 

employment. Avtalet reglerade förhållanden som anställningstid, spelarens skyldigheter och 

åtaganden, lön, rätt till bonus samt pension, vilka får anses vara villkor som är vanligt 

förekommande i anställningsavtal. I förevarande mål tycks domstolen ha gått i linje med den 

arbetsrättsliga bedömningen av en arbetsrelation. 

Bortsett från att det var fråga om en sorts bemanningssituation i RÅ 2001 ref. 50 tycks liknande 

problematik med till exempel enskilda näringsidkare som anlitas av en uppdragstagare kunna 

uppstå. Vid fall att en person, med hänsyn till parternas avsikt, enligt skatterättslig bedömning är 

näringsidkare verkar det vara möjligt att han eller hon inte anses vara uppdragstagare efter en 

arbetsrättslig bedömning, om arbetsavtalet innehåll har anställningsliknande villkor. Att parternas 

avsikt inte beaktas till skydd för den arbetspresterande i arbetsrätten medan den gör det inom 

skatterätten kan således föranleda diskrepans mellan utfallen i bägge bedömningarna. 

Det har i flera arbetsrättsliga mål framkommit att parternas egna rubricering av avtalet och hur de 

själva uppfattar innehållet inte ska beaktas i någon betydande utsträckning. Däremot tas hänsyn till 

parternas avsikt i den skatterättsliga bedömningen. Det ska dock tilläggas att i slutändan utgår 

domstolen i skatterättsliga fall även från andra omständigheter och utgången är inte beroende hur 

parterna uppfattade avtalet. 

5.7 Flera uppdragsgivare   
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Vikten av antalet uppdragsgivare har ändrats inom skatterätten. Av de rättsfall som har återgetts i 

studien framgår att en uppdragstagare kan arbeta för endast en uppdragsgivare och ändå vara 

självständig. De omständigheter som talade för att de arbetspresterande var näringsidkare var att de 

stod en omfattande ekonomisk risk i verksamheten, se till exempel RÅ 1976 ref. 159 och RÅ 1982 

1:50. I dagsläget kan tänkas att antalet uppdragsgivare endast ha avgörande betydelse om ingen 

annan omständighet som talar för självständighet föreligger. 

En av de faktorer som omnämns i den arbetsrättsliga definitionen av arbetstagare är att den 

arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan. Eftersom ett 

anställningsavtal innebär att den arbetspresterande ställer sin arbetskraft till förfogande för löpande 

uppgifter torde det vara viktigt att arbetsgivaren kan räkna med arbetstagarens lojalitet mot denne. 

Ett uppdragsavtal avser en specifik uppgift och syftar till att ett visst resultat ska uppnås, därmed 

tycks större frihet för den arbetspresterande att ta sig an andra uppdrag parallellt föreligga. Vidare 

talar ett uttryckligt förbud mot flera uppdragsgivare i ett arbetsavtal för att det är ett 

anställningsavtal, vilket återigen visar på att det är en uppdragsgivare som är kutym för 

arbetstagare. 

5.8 Förmåner för alla 

I det arbetsrättsliga kapitlet redovisades en rad olika förmåner och rättigheter som en arbetstagare 

kan erhålla. Av de flesta bestämmelserna framgår uttryckligen att förmånerna omfattar arbetstagare, 

förutom diskrimineringslagen som också inkluderar andra personer som utför arbete åt 

arbetsgivaren. 

I ATL kan, som nämnts i avsnitt 4.1, utläsas att lagen gäller arbetstagare som utför arbete för 

arbetsgivarens räkning. Fråga uppstår huruvida en person som beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet ändå kan komma att omfattas av såväl ATL som de andra lagarna gällande 

förmåner om den personen anses vara arbetstagare ur arbetsrättsligt hänseende. Det har tidigare i 

studien framkommit att en enskild näringsidkare inte nödvändigtvis betraktas som det 

arbetsrättsligt. 

I AD 2005 nr 16 slöt den arbetspresterande ett uppdragsavtal med SVT genom sin enskilda firma. 

Utgångspunkten för huvudmannen var alltså att den arbetspresterande utförde arbetet som enskild 

näringsidkare, trots detta blev utfallet att denne var arbetstagare. Det framgår inte exakt vilka 
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förmåner m.m. den arbetspresterande åtnjöt i samband med anställningen, men det visade sig att 

denne fick semesterersättning, dator och telefon samt en skrivbordsplats i arbetsgivarens lokaler. 

Eftersom han eller hon tog del av flera saker som är vanligt för en anställning torde det förefalla 

sannolikt att andra arbetstagarförmåner också var aktuella för denne, såsom pension till exempel. I 

förevarande mål arbetade den anställda dock mer än 40 timmar per vecka och det framgick inte 

huruvida parterna följde ATL:s bestämmelser om övertid eller inte.  

Även i AD 2012 nr 24 där den arbetspresterande hade ingått arbetsavtal genom sin enskilda firma 

ansåg domstolen att denne var arbetstagare. Avtalet konstaterades vara ett uppdragsavtal enligt dess 

lydelse, ändå kokade bedömningen ner till att det var fråga om en arbetstagarrelation. Avtalet var 

dessutom utformat så att anställningen gällde tills vidare men att den fick begränsas till visstid, och 

att den arbetspresterande skulle ha företrädesrätt efter sammanlagt 24 månaders programanställning 

inom en treårsperiod. Huvudmannen menade här att uppdraget var tidsbegränsat, men AD hävdade 

tvärtom med hänsyn till arbetsuppgifterna m.m. och att anställningen med stöd av 36 § LAS skulle 

gälla tills vidare. Den arbetspresterande kunde alltså hävda arbetsrättsligt skydd från LAS i precis 

samma utsträckning som arbetstagare, trots att denne ingick avtalet som enskild näringsidkare.

 

I både AD 2005 nr 16 och AD 2012 nr 24 återfinns situationer där de arbetspresterande ur 

arbetsrättsligt hänseende är arbetstagare, men i och med att de tecknade avtalen genom respektives 

enskilda firma torde de ha beskattats för näringsverksamhet. I dessa fall hade det således ingen 

betydelse att personerna i fråga var uppdragstagare ur skatterättsligt perspektiv, de var ändå 

arbetstagare efter en arbetsrättslig helhetsbedömning. Det är alltså möjligt för arbetspresterande som 

rent skatterättsligt är enskilda näringsidkare att erhålla arbetsrättsliga förmåner. Det är naturligtvis 

tänkbart att arbetstagarna i nyss nämnda mål sedan domarna vann laga kraft blev beskattade för 

inkomst av tjänst, men innan tvist uppstod torde de ha beskattats för näringsverksamhet i och med 

att de från arbetsgivarnas håll var uppdragstagare. I och med att de även uppfyllde rekvisiten för 

näringsverksamhet tycks det dock inte föreligga någon skyldighet att ändra beskattning. 

I AD 2005 nr 33 visade sig en sotare inte vara arbetstagare trots att parterna ansåg det. Bakgrunden 

till att tvist gällande arbetsförhållandet uppkom var att Hässleholms kommun avskedade sotaren 

med omedelbar verkan. Anledningen till avskedandet var att sotaren var dömd för ekonomisk 

brottslighet i samband med sotningsverksamhet. Sotaren hänvisade då till LAS och menade att han 

inte kunde avskedas på den grunden, eftersom sådan uppsägning bara får ske om han har grovt 

åsidosatt sina åtaganden mot kommunen. Följden av att sotaren enligt AD inte var arbetstagare blev 
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att LAS inte var tillämplig på fallet. I tidigare mål har det framgått att även uppdragstagare i 

skatterättslig mening som sedan bedömts vara arbetstagare kan få vissa förmåner och rättigheter, 

men i förevarande dom var sotaren uppdragstagare enligt arbetsrättslig bedömning och därmed 

uteblev arbetsrättsligt skydd helt och hållet. 

Även om enskilda näringsidkare har kunnat få ett flertal arbetsrättsliga förmåner torde det dock inte 

vara sannolikt att sotaren hade haft sådana vittgående rättigheter gällande avskedande enligt LAS, 

om denne hade varit anlitad genom enskild firma. Bestämmelserna om avskedande i 18 § LAS ger 

en mycket omfattande trygghet för arbetstagaren och förhindrar arbetsgivare från att avskeda någon 

på svaga grunder. Därför skulle förmodligen en uppdragsgivare inte sträcka sig så långt med 

förmåner och rättigheter till en uppdragstagare.  

Som också har visats tidigare i detta kapitel är att en näringsidkare kan vara relativt ordentligt 

inordnad i huvudmannens verksamhet och ändå vara självständig, men en annan intressant aspekt 

av den situationen är huruvida inordnandet kan ses som tillhandahållande av förmåner. I RÅ 2001 

ref. 25 använde A uppdragsgivarens maskinella utrustning och nyttjade även dennes lokaler. A var 

enligt HFD näringsidkare. Förmåner är som nämnts under kapitel 4 inte bara olika rättigheter och 

skydd, utan de kan också vara arbetsredskap och utrustning. Elektronisk utrustning som till exempel 

datorer, arbetstelefon eller liknande torde vara en vanligt förekommande förmån för arbetstagare 

som har kontorsarbeten, men i förvarande mål verkade A inom jordbruksverksamhet och erhöll 

troligtvis den utrustning som är vanligt förekommande för den branschen. Därav torde den för målet 

aktuella utrustningen kunna räknas som en arbetstagarförmån. 

A ansågs dessutom vara näringsidkare och inte arbetstagare, oavsett dennes tillgång till utrustning 

från huvudmannen. Detta var dock utefter en skatterättslig helhetsbedömning av relationen mellan 

parterna, och med tanke på att det i domen förekom flertalet omständigheter som generellt sett talar 

för en arbetstagarrelation torde det inte vara helt osannolikt att A hade blivit en arbetstagare ur 

arbetsrättsligt perspektiv. I sådana fall hade situationen varit som i AD 2012 nr 24 och AD 2005 nr 

16. 

Vidare är RÅ 2001 ref. 50, Brynäsdomen, intressant gällande förmånsaspekterna i målet. 

Motiveringen till att domstolen ansåg att Brynäs IF var spelarnas arbetsgivare var att föreningen 

behandlade spelarna som dess andra anställda ur ekonomiskt och socialt hänseende. Således tycks 

spelarna ha erhållit arbetsrättsliga förmåner som om de vore arbetstagare hos föreningen. I avtalet 
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med Brynäs IF reglerades flera bestämmelser om vilka förmåner spelarna hade, såsom ledigheter, 

läkarvård, bilanskaffning och lön. Trots att det i det här fallet inte var fråga om näringsidkare, utan 

enligt Brynäs IF inhyrd arbetskraft från NSM, ger förevarande mål stöd för det scenariot att även de 

som inte enligt huvudmannen anses vara arbetstagare får rätt till omfattande förmåner. Det ska 

också tilläggas att respektive spelare betalade sin A-skatt själva, vilket kan tänkas göra de 

självständiga i något större utsträckning än vanliga anställda. Det är därför intressant även ur den 

aspekten att dessa erhöll förmåner trots att de inte sågs som anställda enligt föreningen. 

Av ovan resonemang framgår att en ur skatterättsligt hänseende enskild näringsidkare kan komma 

att erhålla arbetsrättsliga förmåner som semesterersättning och kontorsredskap och annan 

utrustning. Även avtalsformen tillsvidare kan tillämpas på en näringsidkare som enligt arbetsrätten 

är arbetstagare. 

5.9 Företag som arbetspresterande part 

I avsnitt 3.3  har det konstaterats att en juridisk person inte kan vara anställd, vilket även framgår av 

AD 2013 nr 32. Avtalsparterna i målet var Operan och bolaget, men den åt Operan 

arbetspresterande parten var en delägare i bolaget. Enligt domstolen var delägaren anställd av sitt 

eget bolag som i sin tur lät denne utföra arbete åt Operan. Det tycks dock ha förekommit ett antal 

faktorer som möjligen hade kunnat föranleda ett anställningsförhållande mellan Operan och 

delägaren. Därav har cellisten i förevarande mål gått miste om det arbetsrättsliga skydd som 

tillkommer arbetstagare, trots att denne egentligen endast ingick avtal via sitt bolag för att kunna 

förvärva en ny cello som inte Operan hade råd att bekosta. 

Visserligen arbetade cellisten delvis för en annan huvudman och han hade större utrymme att 

disponera över sin arbetstid hos Operan, men utöver detta liknade avtalet med bolaget de tidigare 

anställningsavtalen med cellisten. 

Konsekvensen av att Operan och cellisten kom överens om att nytt arbetsavtal skulle ingås med 

cellistens bolag istället blev således att denne förlorade de rättigheter som han hade under tidigare 

avtalsperioder. Inom arbetsrätten görs dock ändå en helhetsbedömning, även när det är en juridisk 

person som ingått avtal, för att ta reda på om det kan finnas en fysisk person som utför arbetet och 

är att jämställa med arbetstagare. Liknande bedömning torde göras inom skatterätten, eftersom det i 

sådana fall kan röra sig om en sorts bemanningssituation där en näringsverksamhet vilken sluter 
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avtal med en annan jämbördig part om ett uppdrag som en av de hos näringsverksamheten anställda 

ska utföra. Det kan också handla om en form av mellanmansfall, där näringsverksamheten är 

mellanman och använder medhjälpare för att utföra uppdraget. I majoriteten av sådana fall blir 

medhjälparna arbetstagare hos näringsverksamheten och inte hos den andra parten i avtalet. 

Den arbetsrättsliga redogörelsen i studien har kartlagt mål där arbetsavtal har ingåtts med enskilda 

näringsidkare som sedan bedömts ha varit arbetstagare. Här har således anställningsavtal inte 

ingåtts med en juridisk person, eftersom enskilda näringsidkare inte hör till den kategorin, men de 

beskattas i samma inkomstslag som ett aktiebolag. Följderna tycks dock bli densamma för juridiska 

personer i arbetsrättsligt som skatterättsligt avseende. Ett aktiebolag som sluter arbetsavtal kan inte 

bli arbetstagare, och bolaget kan inte heller bli arbetstagare i skatterättslig mening och beskattas i 

tjänst. 

I RÅ 2001 ref. 50 hade ett avtal mellan föreningen och NSM träffats gällande uthyrning av spelare 

till föreningen. Till skillnad från hur Arbetsdomstolen resonerade angående cellisten i AD 2013 nr 

32 kom HFD fram till att spelarna i Brynäsdomen var arbetstagare hos den för vilken arbetet 

utfördes, nämligen föreningen. Skillnaden mellan ovan nämnda mål är att det förelåg inte enbart ett 

avtal mellan föreningen och NSM utan även mellan respektive spelare och föreningen, vilket 

domstolen ansåg vara anställningsavtal. 

I avsnitt 3.3 beskrevs även skillnaden mellan begreppen egenföretagare och uppdragstagare. Både 

en mataffärsinnehavare och en IT-reparatör kan vara egenföretagare, men endast den senare är 

karaktäristisk för arbetsrättsliga uppdragstagare. Såväl juridiska som fysiska personer kan dock vara 

uppdragstagare. 

6. Slutsats

I detta kapitel kommer det som har framkommit av jämförelsen och analysen att summeras och 

utmynna i en slutsats som svar på frågeställningarna i studien. 

I och med att en arbetstagare efter överenskommelse med arbetsgivaren kan arbeta på annan plats 

än arbetsgivarens lokal tycks det vara möjligt för en enskild näringsidkare som beskattas i 

inkomstslaget näringsverksamhet att ändå ses som en arbetstagare efter en arbetsrättslig 

helhetsbedömning. Om den arbetspresterande till exempel är anlitad av en huvudman för att 
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producera något kan det hända att denne gör det i sin verkstad eller dylikt. Pågår arbetet dessutom 

under en längre period och den arbetspresterande kontinuerligt skapar produkter till huvudmannen 

torde det kunna argumenteras för att vara en anställning, oavsett vad eventuellt arbetsavtal säger. 

Det är möjligt att den arbetspresterande parten anses ställa sin arbetskraft till förfogande för 

huvudmannen, vilket kännetecknar ett arbetstagarförhållande. 

Vidare kan omvänd situation också orsaka problem, till exempel vid fall att en person som bedriver 

verksamhet genom enskild firma även är anställd hos någon. Denne kan eventuellt ha träffat 

överenskommelse med huvudmannen om att arbeta hemifrån. Beroende på omständigheterna i 

övrigt torde det inte vara omöjligt att en domstol finner att personen är uppdragstagare, för att han 

eller hon  inte vistas i huvudmannens lokaler och därmed inte står under dennes ledning och 

kontroll. Eftersom det går att arbeta på annan plats och fortfarande vara arbetstagare enligt den 

arbetsrättsliga framställningen tycks konsekvensen bli att parterna inte med säkerhet kan fastställa 

att den arbetspresterande parten verkligen är under huvudmannens kontroll eller om denne kan 

komma att bli självständig näringsidkare om tvist skulle uppstå. Detta påverkar främst den som ska 

utföra arbetet, i och med att det arbetsrättsliga skyddet sträcker sig betydligt längre för en 

arbetstagare än för en uppdragstagare. 

Det är inte bara fråga om lokalen som kan föranleda osäkerhet i båda gränsdragningarna, utan även 

vikten av vem som står för material och redskap. Eftersom domstolen i den skatterättsliga 

bedömningen lämnar vidsträckt utrymme för en näringsidkare att inte bara vistas i huvudmannens 

lokaler utan även använda huvudmannens utrustning, är förutsebarheten för huruvida någon är 

inordnad i verksamheten eller inte liten. Det går inte att på förhand avgöra, utan varje bedömning 

utgår från vad som är vanligt för branschen och omständigheterna i det enskilda fallet. I den 

arbetsrättsliga utredningen i studien, avsnitt 3.4.1, konstateras att omständigheten att den 

arbetspresterande parten använder huvudmannens redskap inte i sig gör att han eller hon blir 

arbetstagare. I det avseendet är den arbetsrättsliga avvägningen mellan arbetstagare och 

uppdragstagare något mer förutsebart. 

Av studien har också framkommit fall där en näringsidkare har erhållit vissa arbetsrättsliga 

förmåner. Följaktligen tycks det vara möjligt att en näringsidkare också kan erhålla förmåner som 

en arbetstagare normalt skulle ha fått. Förmånerna, som innefattar rättigheter och skydd, har dock 

en helt annan funktion för arbetstagare än vad de har för en näringsidkare. En arbetstagare är i en 

helt annan beroendeställning i förhållande till sin arbetsgivare än vad en näringsidkare är i 
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förhållande till sin uppdragsgivare, och därmed också i större behov av skydd än näringsidkare. Av 

den anledningen förlorar rättigheterna till viss del sitt syfte om en näringsidkare kan åtnjuta dessa. 

Slutligen är utgångspunkterna i den skatterättsliga och arbetsrättsliga bedömningen av arbetstagare 

förhållandevis lika. I studien har dock skillnader vad gäller värderingen av de olika 

omständigheterna upptäckts. Det är dessa skillnader som leder till olika utgång beroende på 

tillämpning av skatterättslig eller arbetsrättslig avgränsning. Dömande instanser på respektive 

rättsområde bör eftersträva en så homogen definition av arbetstagare som möjligt, för att öka 

förutsebarheten i situationer där en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet ska göras. 
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