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1. Inledning
Under de senaste tio åren har den svenska arbetsmarknaden

förändrats väsentligt. Anställningsformerna har utvecklats och
arbetsmarknaden har blivit allt mer internationaliserad. Tidigare präglades
arbetslivet av stor homogenitet, vilket numera har ersatts av en mer
skiftande struktur. Det har på dagens arbetsmarknad blivit allt vanligare med
projektanställda, uppdragstagare och egna företagare.
Personaluthyrningsföretag med exempelvis läkare, sjuksköterskor, lärare
och avbytare (inom jordbruket) har ökat väsentligt i både antal och storlek.
Allt fler har valt att driva personaluthyrningsföretag i egen regi som enskilda
näringsidkare. I takt med att olika anställningsformer har utvecklats har
begreppen arbetstagare/arbetsgivare blivit allt mer svårdefinierbara.

Det saknas inom alla de tre rättsliga områdena, civilrätt
socialförsäkringsrätt och beskattningsrätt, en legaldefinition av begreppen
”arbetsgivare” och ”arbetstagare”. Begreppets innebörd och yttersta gränser
har lämnats åt domstol att närmare bestämma.1 I praxis har det civilrättsliga,
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet utvecklats stundom i skilda riktningar.
Områdena kan liknas vid ett mönster av tre cirklar, som under olika
tidsperioder har närmat sig eller rört sig ifrån varandra. 

I det stora flertalet fall uppkommer inte svårigheter att avgöra
huruvida en person i rättslig mening är att anse som arbetstagare hos någon
eller inte. Det kan däremot i gränsfall uppstå svårigheter, exempel på det är
konsulter och småföretagare som är hårt knutna till en uppdragsgivare. 

Inom alla tre rättsområdena finns det en problematik kring
gränsdragningen mellan arbetstagare/uppdragstagare. Denna är en av de i
svensk lagstiftning  och rättspraxis mest uppmärksammade
kvalifikationsfrågorna. Det är en gräns som har visat sig vara både
föränderlig och starkt influerad av det rådande samhällsklimatet. En fråga
som på senare år flitigt har debatterats i doktrin, och där gränsdragningen är
direkt avgörande, är Skattemyndighetens (SKM) beslut att utfärda eller inte
utfärda Företagar (F)-skattsedel för sökanden som uppger sig bedriva
näringsverksamhet. I ett flertal fall har SKM givit avslag på ansökan med
motiveringen att ”företagaren endast har ställt sin egen arbetskraft till
förfogande”. SKM:s bedömningsmetod, av huruvida näringsverksamhet
bedrivs eller kommer att bedrivas, har med anledning av dessa beslut
kommit att bli ifrågasatt. För den enskilde individen och
arbetsgivaren/uppdragsgivaren får myndigheters och domstolars
bedömningar vittgående konsekvenser.

                                                
1 Jag vill förtydliga att jag i uppsatsen kommer att använda mig av uttrycken arbetsgivare
och arbetstagare både var för sig och sammansatt. Oavsett vilket begrepp som används
åsyftar jag båda sidorna i anställningsrelationen. Vid val av begrepp har jag i största
möjligaste mån varit källtrogen.
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Ett fall som nyligen har avgjorts och som aktualiserar titeln på
uppsatsen än mer är det uppmärksammade s.k. Brynäs-målet, (mål nr 3580-
1998), som efter sex år nu har avgjorts av högsta instans. Regeringsrätten
(RR) godkände kammarrättens dom och ansåg att de inhyrda utländska
spelarna var anställda av Brynäs IF och inte av det på Isle of Man
hemmahörande bolaget Nordic Star Management Limited (NSM). Detta är
bara ett av flera uppmärksammade fall där svenska idrottsföreningars och
idrottsutövares skatteaffärer har blivit närmare granskade av myndigheterna.
Antalet idrottsmän med egna bolag har uppskattats uppgå till flera hundra.
En systematisk arbetskraftsuthyrning, både inom och utom Sveriges gränser
vinner idag allt starkare terräng. I skrivande stund är det svårt att se vilka
efterdyningarna kommer att bli av Brynäs-målets utgång, men säkert är att
den får betydelse för en rad andra hockeyklubbar som använt sig av liknande
konstruktioner. Sett ur ett vidare perspektiv, vilka konsekvenser en fällande
dom skulle få, har det i doktrin uttalats att:

”Det är således ingen överdrift att konstatera att om Regeringsrätten
godkänner kammarrättens dom i Brynäs-målet så kan detta komma att få stor
betydelse för verksamhet avseende uthyrning av personal som bedrivs inom
mycket breda samhällssektorer långt utanför idrottsvärlden.” 2   

Lagstiftarens ursprungliga tanke var att det skulle kunna existera ett
enhetligt arbetstagarbegrepp. Ett begrepp som skulle ha samma innebörd
oavsett inom vilket rättsområde det förekom. Förslag har lagts fram om att
införa en legaldefinition av begreppen ”arbetsgivare” och ”arbetstagare”.
Det har dock visat sig att framgång inte har kunnat nås i dessa strävanden.
Istället har det, i prop. 1991/1992:112, beskrivits vara en omöjlighet att
genomföra i praktiken. I propositionen hänvisas vidare till följande
belysande uttalande som gjordes i SOU 1961:57: 

”Med hänsyn till de starkt växlande förhållandena inom näringslivet och
den frihet, som de enskilda människorna har att gestalta sina mellanhavanden efter
vad som passar dem bäst, torde det inte vara möjligt att i lag lämna en så utförlig
beskrivning av arbetstagarbegreppet, att man av lagtexten klart kan utläsa hur varje
enskilt fall skall bedömas.---En sådan lagtext skulle nämligen, hur omfångsrik och
detaljerad den än gjordes, ändå aldrig kunna bli komplett; den skulle dessutom
sannolikt bli föråldrad ganska snart.”3                  

Uttalandet visar att arbetstagar/arbetsgivarbegreppet är allt annat än ett
statiskt begrepp, vilket gäller inom alla tre områdena. Praxis har förändrats
och kommer att fortsätta att förändras och utvecklas i takt med den övriga
samhällsutvecklingen. Det är dock värt att komma ihåg att lagtexten finns
som en naturlig begränsning för hur långt praxis kan utvecklas. 

Frågan om det föreligger ett anställningsförhållande eller inte är
direkt avgörande för vilken part som skall erlägga socialavgifter.
Socialavgifterna har fått en ökad ekonomisk betydelse för det allmänna,
                                                
2 Sundgren, P, Idrottsutövare som sätter sin verksamhet på bolag, SvSkT 4/2000, s. 302, s.
292.
3 Prop. 1991/92:112, Om F-skattebevis m.m. s. 74-75. 
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arbetsgivarna och de försäkrade inkomsttagarna och utgör idag en betydande
del av den totala offentliga budgeten. I takt med att både arbetsgivare och
arbetstagare har börjat röra sig mellan olika länder har det också uppstått ett
behov av ny reglering. Dels för att trygga arbetstagares tillhörighet till ett
lands socialförsäkringssystem, dels för att hindra arbetsgivare att förlägga
sin verksamhet i ett land enbart p.g.a. det landets låga nivå på socialavgifter. 

I svensk rätt är arbetstagar/arbetsgivarbegreppet tvingande. Det
faktum att domstolen analyserar och utgår ifrån ett mellan parterna gällande
avtal i sin bedömning innebär inte att parterna fritt kan disponera över
begreppet. Inom arbetsrätten och socialförsäkringsrätten tillerkänns en
person som bedöms vara arbetstagare rättigheter, som kan göras gällande
oavsett vad som står i anställningsavtalet. I skatterättslig doktrin har däremot
röster höjts för att tiden nu skulle vara mogen för att tillåta de enskilda
parterna att själva bestämma huruvida deras relation utgör ett anställnings-
eller uppdragsförhållande. Blir så fallet skulle troligtvis
näringsverksamhetsbegreppet utvidgas, vilket förespråkaren inte anser skulle
få en negativ effekt på samhällets skatteuppbörd.4

1.1 Syfte och avgränsningar
Syftet med uppsatsen är att redogöra för innebörden av det

civilrättsliga, socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga
arbetsgivar/arbetstagarbegreppen, med betoning på de två sist nämnda
områdena. Jag bedömde att det civilrättsliga området var nödvändigt att
inkludera för att kunna ge en heltäckande bild av ämnet. 

Inledningsvis har nämnts att en ouppnåelig ambition som har
funnits från lagstiftarens sida, har varit att skapa ett allomfattande
arbetsgivar/arbetstagarbegrepp. Det behövs alltså ingen analys för att
konstatera att arbetsgivar/arbetstagarbegreppet inte har samma innebörd
inom de tre områdena. Vad jag däremot har som övergripande
frågeställningar, att besvara i den analyserande delen, är:

� Vad finns det för skillnader och likheter mellan det civilrättsliga,
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet?

� Vad finns det för skillnader och likheter avseende arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet mellan olika delområden inom skatterätten?

Genom dessa frågor går det att få en bild av vilken betydelse olika områden
har haft för varandra. De delområden som behandlas i uppsatsen har valts ut
med tanke på att ge en grund för att besvara de övergripande
frågeställningarna. 

                                                
4 Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel så blev det!  SN 2001, s. 261.
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Kapitlet om det civilrättsliga arbetsgivar/arbetstagarbegreppet har
jag avsiktligen avgränsat, dels av utrymmesskäl och dels p.g.a. att
tyngdpunkten i uppsatsen är förlagd till övriga två områden. Det var
naturligt att inom det civilrättsliga området välja att behandla det
arbetsrättsliga området, eftersom det här finns ett flertal delområden där
problem har uppstått vid avgränsning av begreppet. Exempelvis förekommer
samma gränsdragning mellan arbetstagare och egenföretagare, som finns
inom skatterätten mellan inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Det
finns också en omfattande praxis på området. 

1.2 Metod och material
Arbetstagarbegreppet är ett ofta återkommande ämne i litteraturen,

som har varit föremål för ingående behandling vid ett flertal tillfällen. Käll-
och litteratursökandet gav därför ett snabbt och omfattande resultat.    

Material till det civilrättsliga avsnittet har främst bestått av tryckta
källor i form av Statens offentliga utredningar (SOU) och propositioner.
Rättspraxis spelar en betydande roll på området och har därför studerats
ingående. Jag har med hänsyn till uppsatsens omfattning medvetet valt att
endast i kortfattad form återge omkringliggande omständigheter i rättsfallen.
Istället har jag försökt att lyfta fram det väsentliga i domstolens bedömning.  

Även inom det socialförsäkringsrättsliga området har ett antal
SOU:er och propositioner stått för stor del av materialet. Relevant litteratur i
form av böcker har även gått att finna avseende lagen (1962:381) om allmän
försäkring  (AFL). Något svårare har det varit att finna litteratur om den nya
socialavgiftslagen (2000:980) (NSAL) och socialförsäkringslagen
(1999:799) (SofL). Avseende dessa delområden har jag, som komplement
till SOU:er och propositioner, haft stor hjälp av tidskriftsartiklar i Skattenytt
(SN) och Svensk Skattetidning (SvSkT). Det finns en omfattande rättspraxis
som berör socialavgifter, vilken inte går att placera in i ett renodlat
socialförsäkringsrättsligt fack. Den går inte heller att placera in i ett rent
skatterättsligt fack. Utan att föregripa den närmare redogörelsen vill jag att
läsaren skall ha i åtanke att dessa områden är direkt sammanflätande och har
stor betydelse för varandra.

Vissa delområden avseende det skatterättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet har ingående behandlats i skatterättslig doktrin. Det
gäller bl.a. gränsdragningsproblematiken mellan inkomstslagen tjänst och
enskild näringsverksamhet och konstruktionen att ”sätta sig på bolag”. Inom
de områdena finns det också en omfattande rättspraxis som ger vägledning.
Avseende de internationella avsnitten om dubbelbeskattningsavtalsrätten
och EG-rätten har det varit något svårare att finna material om just
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet, men även här har tidskriftsartiklar och
rättspraxis i viss utsträckning varit belysande.      
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1.3 Disposition
Jag har valt att placera kapitlet om det civilrättsliga

arbetstagar/arbetsgivarbegreppet först, eftersom det ger en nödvändig
grundkunskap för att förstå och se helheten inom de
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga områdena. Inom det
arbetsrättsliga området har jag så långt som möjligt valt att behandla de
problemområden, som återkommer inom de två andra områdena, exempel
på det är gränsdragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare och
uthyrning av arbetskraft. Syftet med det har varit att på ett tydligare sätt
kunna göra en jämförelse mellan områdena. 

Socialavgiftslagstiftningen har jag valt att behandla under det
socialförsäkringsrättsliga området p.g.a. det nära samband som föreligger
mellan uttag av socialavgifter och socialförsäkringssystemet. Avsnittet
skulle alternativt ha kunnat placeras under det skatterättsliga området,
eftersom socialavgiften inte enbart är en avgift, utan också till hälften en
skatt5.6 Trots att lagen (1981:691) om socialavgifter (SAL) inte längre är
gällande har jag inkluderat en redogörelse för denna. Motiveringen till det är
att dess arbetsgivarbegrepp fortfarande har betydelse eftersom innebörden av
arbetsgivarbegreppet, sett till det sakliga innehållet, inte har förändrats något
genom tillkomsten av NSAL. Rättspraxis som bygger på SAL spelar därför
alltjämt en betydelsefull roll. 

Avsnittet om Förordning 1408/71 (F 1408) har placerats i det
socialförsäkringsrättsliga avsnittet för att ge en heltäckande bild av
regleringen av systemet. Det blir på så sätt mer en del av det nationella
sammanhanget det hör till, jämfört med om det hade placerats i det separata
EG-rättsliga avsnittet. 

I SofL finns det egentligen ingen arbetsgivar/
arbetstagarproblematik, eftersom begreppet i sig inte spelar någon roll för
tillhörigheten till det svenska socialförsäkringssystemet. Delavsnittet fyller
däremot en funktion för att det socialförsäkringsrättsliga avsnittet skall ges
en enhetlig bild. Vidare hänvisar NSAL avseende ett flertal begrepp till
SofL.

I avsnittet med det skatterättsliga begreppet återkommer samma
gränsdragningsproblematik som inom civilrätten, avseende gränsdragningen
mellan inkomstslagen tjänst och enskild näringsverksamhet. Vidare
behandlas konstruktionen att ”sätta sig på bolag”, med en djupdykning i det
nyligen avgjorda Brynäs-målet. Den skatterättsliga delen avslutas med en
internationell utblick genom en redogörelse för
dubbelbeskattningsavtalsrättens och EG-fördragets arbetsgivar/
arbetstagarbegrepp. I det sist nämnda avsnittet har jag valt att behandla
begreppets innehåll vid tillämpningen av den fria rörligheten för
                                                
5 Socialavgiften har dock ett särdrag sett ur det skatterättsliga perspektivet eftersom den
pekar ut vad den är avsedd att finansiera. 
6 Gunnarsson, Å, Litteratur-Socialavgifter-Norstedts laghandböcker, SN 1999, s. 448. 
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arbetstagare. Vidare behandlas också kopplingen mellan de nationella
inkomstskatterättsliga reglerna och EG-rätten. Avsikten är att åskådliggöra
att svensk lag och praxis måste respektera det EG-rättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet. 

I den avlutande analysen kommer de övergripande
frågeställningarna att analyseras och utifrån det slutsatser att presenteras. Jag
vill framhålla att analysen till fullo bygger på den deskriptiva delen, vilket
medför att resonemang i rättspraxis och doktrin har fått stort utrymme. De
resonemang jag för i analysen är därför baserade på vad uppfattningen
generellt sett är i praxis och doktrin. Det är därmed inte sagt att det inte kan
finnas enstaka fall som pekar i motsatt riktning.  
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2. Bakgrund
På 1940-talet ansågs det tydligt gå att skilja mellan ett civilrättsligt

och ett socialrättsligt arbetstagarbegrepp.7 Uppfattningen var att det förelåg
en klar distinktion mellan de två begreppen. Det fanns tydliga skillnader
mellan de principer Arbetsdomstolen (AD) och Försäkringsrådet (FR)
tillämpade. De principer som präglade domstolarnas praxis framstod som
varandras motpoler. AD representerade en civilrättslig metod i dess mest
extrema utformning, som byggde på avtalstolkning. FR tillämpade en social
bedömningsmetod med ett schematiskt hänsynstagande till omständigheter
av social och ekonomisk natur.8 Den sociala bedömningsmetoden
resulterade i ett arbetstagarbegrepp av större omfång än det civilrättsliga. På
det socialrättsliga området jämställdes de som, civilrättsligt sett, var
självständiga företagare. Det var självständiga företagare, som i ett
ekonomiskt och socialt hänseende och med hänsyn till omständigheterna i
övrigt framstod som i huvudsak likställda med arbetstagare.9 

Exempel på att arbetstagarbegreppet har givits ett vidare omfång
inom socialförsäkringslagstiftningen, är Försäkringsdomstolens (FD) dom
den 2 mars 1964 och NJA 1967 s. 294. Det var båda fall som rörde
textilkonstnärinnor, relativt löst knutna till sin huvudman. I FD:s dom
bedömdes konstnärinnan vara arbetstagare, medan HD i det senare målet
ansåg att så inte var fallet.10

I NJA 1967 s. 294 fanns det omständigheter som talade för ett
anställningsförhållande, exempelvis att viss arbetstid hade angivits i fråga om de
väsentligaste åligganden. HD poängterade dock att arbetstiden bara på ett ungefär
hade bestämts och att textilkonstnärinnans möjligheter att utföra arbete för annan
uppdragsgivare eller för egen räkning inte nämnvärt hade beskurits, vilket gav
utgången att hon inte var att anse som arbetstagare.  

Genom införandet av 1945 års uppbördsförordning fick
arbetstagarbegreppet betydelse även inom skatteområdet. Skyldigheten att
verkställa löneavdrag knöts till en arbetsgivar/arbetstagarelation. Begreppets
definition var däremot föga uttömmande och ledning skulle istället hämtas
från praxis som hade utvecklats vid tillämpning av andra författningar,
exempelvis semesterlagen (1977:480). I den efterkommande
uppbördsförordningen ströks definitionen av arbetsgivare och arbetstagare
och tillämpningen skulle inte vara beroende av praxis som hade utbildats
inom andra rättsområden. Det innebar att uppbördsnämnden fick relativt fria
händer att anpassa praxis efter vad som var lämpligt ur uppbördssynpunkt.11

Senare i utvecklingen framfördes åsikter om att det civilrättsliga
arbetstagarbegreppet skulle vidgas till att omfatta allt fler grupper så att det
                                                
7 Prop. 1976/77:90, Om semesterlag m.m. s. 20.
8 Adlercreutz, A, Arbetstagarbegreppet, Lund 1964, s. 72-73. 
9 Prop. 1976/77:90, a.a. s. 20.
10 Bratthall, K, Stenberg, A-M, Lagen om allmän försäkring, Stockholm 1994, s. 400. 
11 Adlercreutz, A, a.a. s. 82-83. 
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inte längre skulle behövas ett särskilt socialrättsligt arbetstagarbegrepp.12 I
mitten av 1970-talet hade civilrättens och socialförsäkringsrättens
arbetstagarbegrepp utvecklats till att vara i princip identiska. Det
civilrättsliga arbetstagarbegreppet hade utvidgats, vilket var en följd av att
den arbetsrättsliga lagstiftningen hade blivit mer omfattande. Arbetsrätten
utvecklades genom att den sociala tryggheten förstärktes och arbetstagarna
och deras fackliga organisationer fick nya rättigheter. Arbetsgivarna försökte
undgå detta utvidgade ansvar genom att anlita andra former för avtal om
arbetsprestationer än anställningsavtal. För att motverka detta blev
domstolen mer benägen att hänföra arbetsparternas relation till ett
anställningsförhållande. Även det skatterättsliga och civilrättsliga
arbetstagarbegreppet hade i princip fått samma innebörd.13  I prop.
1976/77:90 angavs följande:

”Praktiskt sett tillämpas numera endast det civilrättsliga
arbetstagarbegreppet---Vid tillämpningen av det civilrättsliga begreppet fästs, å
andra sidan inte längre lika avgörande vikt som tidigare vid vissa avtalsmoment.
Bedömningen av huruvida någon är arbetstagare eller uppdragstagare och sålunda
självständig företagare sker numera genom en helhetsbedömning av samtliga
omständigheter i varje enskilt fall.”14

Trots att begreppen har närmat sig varandra och är nära sammanbundna
skiljer man än idag på civilrättens, socialförsäkringsrättens och skatterättens
arbetsgivar/arbetstagarbegrepp.   

                                                
12 Schmidt, F, Löntagarrätt, Stockholm 1994, s. 61.
13 RSV Rapport 1998:4, F-skatt åt flera-utvidgning av näringsbegreppet, s. 19.
14 Prop. 1976/77:90, a.a. s. 20.
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3. Det civilrättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet

Den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen, lönegarantilagen
(1992:497), skadeståndslagen (1972:207) och förmånsrättslagen (1970:979),
är alla exempel på lagar som bygger på det civilrättsliga
arbetstagarbegreppet. Arbetsgivar/arbetstagarbegreppet i de olika lagarna har
inte tolkats på samma sätt i praxis, men enligt allmän uppfattning skall
begreppet ha samma innebörd i alla civilrättsliga regler där det förekommer.
Av både HD:s och AD:s praxis från senare år framgår att domstolarna också
utgår ifrån att så är fallet. HD gjorde i NJA 1982 s. 784, som rörde
förmånsrätt i konkurs, följande uttalande:

”Det är önskvärt att bedömningen av frågan huruvida någon är
arbetstagare i förhållande till annan utfaller lika, oavsett vilken domstol eller annan
myndighet som gör bedömningen och oavsett vilken lag som tillämpas.”

Trots att detta är utgångspunkten går skillnader att urskilja mellan de olika
lagarnas arbetstagarbegrepp. 

3.1 Det arbetsrättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet

Ingen av de arbetsrättsliga lagarna innehåller någon definition av
arbetstagar/arbetsgivarbegreppet. Den omfattande rättspraxis som finns på
området intar därför en central roll vid tolkning av begreppen. AD har under
tiden efter andra världskriget till år 1993 uttalat sig i ett 60-tal vägledande
avgöranden.15

De arbetsrättsliga lagarna har gemensamt att de hänför sig till
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Flertalet av de fall som
avgörs av AD rör frågan om en arbetspresterande part skall ha rätt till
anställningsskydd enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den
avgörande frågan är då om det föreligger ett anställningsförhållande mellan
parterna. Arbetstagarbegreppet är även av direkt betydelse för att urskilja
tillämpningsområdet för lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
(MBL). 

Det finns ett behov av att arbetstagarbegreppet är enhetligt vid
tillämpningen av de villkor som direkt eller indirekt bestämmer en persons16

                                                
15 SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag-delbetänkande av 1992 års arbetsrättskommitté,
s. 216.
16 Ett grundläggande krav är att arbetstagaren skall vara en fysisk person. Ett
arbetsförhållande kan anses föreligga även när det formellt sett är en juridisk person som är
den arbetspresterande parten. Domstolen kan då göra en genomsyn av den mellan parterna
inskjutna juridiska personen. Den fysiske personen som står bakom bolaget betraktas då
som den reella parten i avtalet och anses vara arbetstagare i rättslig mening. Denna form av
genomsyn är dock ovanlig och förekommer framför allt när parternas avsikt har varit att
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anställningsvillkor. Det är inte bara vid den praktiska tillämpningen av de
olika lagarna som skillnader går att se, utan även lagtexten i exempelvis
LAS och MBL innehåller tydliga olikheter. LAS representerar ett inskränkt
arbetstagarbegrepp med en rad undantag. Under undantagen faller
företagsledare, familjemedlemmar, arbetstagare i arbetsgivarens hushåll och
arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete. MBL
står däremot för ett utvidgat arbetstagarbegrepp där även jämställda
uppdragstagare inkluderas, i 1 § 2 st MBL (se nedan under 3.1.2).17  

3.1.1 Uppdragstagare eller arbetstagare?

AD:s väg mot att finna en bestämd definition av vem som skall
anses som arbetstagare har pågått sedan 1930-1940-talen. Domstolens linje
präglades till en början av en sträng hållning och försök att utröna ett
bestämt kriterium. Detta tänkande övergavs efter hand och ersattes av en
metod som byggde på beaktande av helheten. En hörnsten i utvecklingen
utgör NJA 1949 s. 768 där följande uttalande gjordes om hur domstolen i
dessa fall skall gå till väga:

”Frågan huruvida någon i lagens mening är arbetstagare hos annan eller
icke är att bedöma efter vad dem emellan kan anses avtalat, varvid man icke kan
inskränka sig till något visst avtalsvillkor såsom ensamt avgörande utan har att
beakta alla i samband med avtalet och anställningen förekommande
omständigheter. Härvid kan de avtalsslutandes ekonomiska eller sociala ställning
vara ägnad att belysa, huru avtalet bör uppfattas.”

Det är graden av självständighet domstolen försöker finna för att
kunna dra gränsen mellan arbetstagare och uppdragstagare. Domaren söker
nå en uppfattning av vad som åsyftas i avtalet med hjälp av olika moment i
det. De faktiska förhållandena under vilka arbetet utförs beaktas såsom
sociala och ekonomiska faktorer, av betydelse som vägledning för hur
avtalet bör uppfattas. Domstolen gör en helhetsbedömning, vilket innebär att
praxis inte kan sammanfattas på ett enkelt sätt.18 I litteraturen har istället
räknats upp följande faktorer, som anses utmärka förekomsten av ett
anställningsförhållande:

� att förhållandet är grundat på avtal. Det innebär att det är fråga om
frivilligt arbete, vilket utesluter arbete som utförs p.g.a. offentligrättsligt
tvång. Det är tillräckligt att avtalet har ingåtts muntligen eller genom 

                                                                                                                           
kringgå tvingande lag eller att utnyttja den arbetspresterande partens underlägsna ställning,
SOU 1993:32, a.a. s. 224.
Arbetsrättslig genomsyn av managementbolag behandlas av Sagen, J, Om genomsyn av
enmansägda managementbolag, SN 1993, s. 734.
Fall där denna fråga har varit uppe till prövning är AD 1983 nr 101 och AD 1989 nr 81.   
17 SOU 1993:32, a.a. s. 217. 
18 Sigeman, T, Arbetsrätten-en översikt av svensk rätt med europarätt, Stockholm 2000,
s. 23. 



16

konkludent handlande.19 Efter AD 1981 nr 71 och AD 1981 nr 110 har det
däremot ifrågasatts om detta krav gäller undantagslöst. 

I AD 1981 nr 71 gällde det ett antal elever i årskurs 9 som fullgjorde en
del av sin skolplikt i form av anpassad studiegång förlagd till en plywoodfabrik.
Frågan var om eleven var att betrakta som anställd hos bolaget och om gällande
kollektivavtal var tillämpligt. 20 Domstolen fann att så var fallet och gjorde
följande uttalande:

”Härvid vill arbetsdomstolen särskilt framhålla att de krav som i
sammanhang som detta brukar uppställas på att ett avtalsförhållande skall föreligga
inte innefattar att förhållandet mellan parterna skall ha reglerats i någon viss form
eller annars på något mer tydligt sätt.”

1992 års arbetsrättskommitté tolkar i SOU 1994:41 utgången i fallet AD
1981 nr 71 så att domstolen ansåg att ungdomarna blev anställda, (d.v.s. att
ett anställningsavtal uppkom), i kollektivavtalets mening genom att de sattes
in i den vanliga produktionen och accepterade detta.21 Kommittén anger
vidare att den däremot inte finner belägg för att AD i målet har gått ifrån det
grundläggande kravet att en anställning skall bygga på avtal. Den menar
istället att domstolen framhöll att ett anställningsavtal kan vara formlöst.22 

AD 1981 nr 110, gällde ett antal gymnasieelever som under 10 veckor
hade deltagit i en företagsförlagd kurs och samma frågeställning var här uppe till
prövning. Domstolen bekräftade i detta fall den tidigare domen genom följande
uttalande:

”Som framgår av tidigare domar kan man därvid inte uppställa något krav
på att själva avtalsförhållandet skall ha reglerats i skriftlig eller annan tydlig
form.”

� att avtalet skall reglera ena partens prestation för den andra partens
räkning. AD har här använt en metod som innefattar en analys av uppgifter
som de berörda personerna har utfört. Därefter har domstolen gjort en
jämförelse med kategorier som tveklöst är arbetstagare. Detta krav har
endast i ett fåtal fall inneburit svårigheter för domstolen att bedöma. I
normalfallet anses det vara klart vad som avses med arbete i detta
sammanhang.23 24

                                                
19 I AD 1999 nr 5 gällde frågan huruvida ett anställningsavtal hade tillkommit genom att ena
parten hade agerat på ett sådant sätt att en arbetssökande med fog hade fått uppfattningen att
hon hade blivit anställd. AD uttalade här att bevisbördan för att ett anställningsförhållande
har uppstått ligger på den som påstår att så är fallet.  
20 Tilläggas bör att det numera förutsätts att en elev inte skall ha ställning av arbetstagare
när en gymnasial yrkesutbildning förläggs till en arbetsplats. Skolan förutsätts bära ansvar
för eventuella arbetsskador på arbetsplatsen, prop. 1990/ 91:85, Växla med kunskaper om
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s. 102 ff. s. 173 ff. 
21 SOU 1994:141,  Arbetsrättsliga utredningar-bakgrundsmaterial utarbetat av
sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté, s. 72.
22 SOU 1993:32, a.a. s. 222.
23 I AD 1982 nr 105, AD 1982 nr 123 och AD 1985 nr 57, har frågan om en
arbetsprestation förelegat avgjorts av AD. 
24 SOU 1993:32, a.a. s. 222-223.
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� att den som åtagit sig att prestera förpliktat sig att prestera personligen,
eller att han jämte medhjälpare själv deltagit i arbetet. För att göra denna
bedömning ser domstolen, utöver parternas avsikt vid avtalet, till den
faktiska tillämpningen av avtalet. I ett uppdragstagarförhållande har
vederbörande en principiell rätt att anlita medhjälpare eller egna anställda.25 

� att avtalet avser utförande av arbete av den art som den andra parten
anvisar.26 Häri är inbegripet en skyldighet för den arbetspresterande att ställa
sin arbetskraft till motpartens förfogande för att arbeta med uppgifter allt
eftersom de uppkommer och tilldelas denne.27 En anställning kan föreligga
trots att arbetsskyldigheten inskränker sig till en eller ett fåtal uppgifter. I
vissa fall kan denna omständighet få avgörande betydelse. 

I AD 1987 nr 21 hade en författare regelbundet medverkat i en tidning
genom att skriva bokrecensioner. AD gjorde i fallet följande uttalande:

”Enligt arbetsdomstolens mening måste däremot ges stor vikt åt den
omständigheten att det inte har framkommit något som tyder på att B varit skyldig
att ställa sig till förfogande för efter hand uppkommande arbetsuppgifter. Tvärtom
har B, såsom också framgår av det tidigare anförda, kunnat i stor utsträckning själv
styra både omfattningen och inriktningen av sitt medarbetarskap i tidningen.
Utredningen visar således entydigt att B varit oförhindrad att avböja erbjudet
arbete.” 

� att beställaren utövar en viss kontroll över när, var och hur arbetet utförs.
Denna omständighet framhålls i förarbetena till MBL vara en betydelsefull
omständighet. Det har dock ifrågasatts vilken betydelse domstolen verkligen
har tillmätt omständigheten.28 1992 års arbetsrättskommitté skriver, i SOU
1993:32, att detta inte är faktorer som domstolarna fäster särskilt avseende
vid, utan menar istället att de är relevanta omständigheter som behandlas vid
sidan av andra.29

I AD 1979 nr 155 var däremot denna omständighet av betydelse. I fallet
var det uppdragsgivarparten ensam som organiserade arbetet. Det skedde på ett
sådant sätt att arbetstidsscheman upprättades över vilka arbeten som skulle utföras
och dag för när arbetena påbörjades. Det bidrog i fallet till att den
arbetspresterande bedömdes ha intagit en ställning som arbetstagare.

I AD 1981 nr 58 var frågan om en målare hade varit anställd hos
kommunen eller om han hade anlitats som uppdragstagare. Även här tillmättes
denna omständighet betydelse, vilket följande uttalande visar:

                                                
25 SOU 1993:32, a.a. s. 229-230.
26 Schmidt, F, a.a. s. 65. 
27 SOU 1993:32, a.a. s. 229-230. 
28 SOU 1993:32, a.a. s. 230.
Sigeman, T, a.a. s. 24, skriver att AD i tveksamma fall lägger avsevärd vikt vid att
huvudmannen faktiskt styr eller på ett påtagligt sätt samordnar den verksamhet som den
arbetspresterande parten utövar.
29 SOU 1993:32, a.a. s. 231.
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”Den ledning och kontroll av K:s arbete, som har utövats av kommunens
arbetsledare, synes inte på något mera påtagligt sätt ha skilt sig från vad som kan
antas skulle ha förekommit, om K varit formellt anställd hos kommunen.”

� att beställaren tillhandahåller maskiner, råvaror och redskap eller lokaler.
Den självständige uppdragstagaren håller sig vanligtvis med egna redskap,
men här bör nämnas att stor variation föreligger mellan olika branscher.
Skogskörare är exempelvis en yrkesgrupp som betraktas som arbetstagare
även om de håller sig med egna redskap.30

� att vederlaget står i relation antingen till tiden eller till tiden och
arbetsanspänningen.31 Vidare har framhållits att en arbetstagare delvis bör
ha rätt till garanterad ersättning och få kompensation för resor och utlägg i
arbetet.32 

I det ovan berörda AD 1987 nr 21 fäste domstolen avgörande vikt vid att
recensenten endast fick betalt för levererade artiklar, utan att vara tillförsäkrad
någon garantisumma eller fast betalning för tid eller dylikt. Domstolen ansåg att
medarbetaren hade haft en ställning som självständig uppdragstagare. 

� att avtalet har en viss intensitet, d.v.s. att arbetsförhållandet har någon
varaktighet. I förarbetena till MBL anses denna omständighet vara av
betydelse, men samtidigt framhålls det att ett arbetstagarförhållande kan
vara av helt kortvarig karaktär. 

I AD 1977 nr 8 avgjorde domstolen huruvida innehavare av förordnande
som sekreterare i utskrivningsnämnden var att anse som arbetstagare eller inte. Här
fann domstolen att det var av betydelse att arbetet inte var av alltför begränsad
omfattning och att arbetsuppgifterna utfördes i anslutning till regelbundna och tätt
återkommande sammanträden. AD ansåg därför att sekreteraren var att anse som
arbetstagare.33 34

� att den arbetspresterande parten har en ställning jämförlig med
arbetstagare, d.v.s. ett socialt kriterium.35

 I AD 1978 nr 7 var de sociala faktorerna avgörande för bedömningen att
det förelåg ett anställningsförhållande. En frisörska hyrde en arbetsplats på en
frisörsalong. Hon var ung och saknade yrkeserfarenhet som fullt utbildad
damfrisörska. Tidigare hade hon varit anställd som elev på salongen men blivit
uppsagd p.g.a. arbetsbrist. AD menade att hon i praktiken hade kommit att inta en
osjälvständig och underordnad ställning i förhållande till innehavaren av salongen,
som dessutom betraktade avtalet som ett rent tillfälligt arrangemang. AD bedömde
därför att ett anställningsförhållande förelåg.   

                                                
30 SOU 1993:32, a.a. s. 232.
31 Schmidt, F, a.a. s. 65.
32 SOU 1993:32, a.a. s. 232-233.
33 AD 1979 nr 155 är ytterligare ett exempel på att domstolen lade vikt vid att
avtalsförhållandet var av varaktig karaktär.
34 SOU 1993:32, a.a. s. 230.
35 Schmidt, F, a.a. s. 63-72.
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I AD 1979 nr 12 betraktades två frisörer som egna företagare  med
hänsyn till bl.a. följande orsaker: att frisörerna hade tidigare yrkeserfarenhet, att de
skötte sin verksamhet helt självständigt (egna kassor, egen bokföring och egna
beställningsböcker), att de själva bestämde arbetstid och tid för semester, samt
enbart utförde arbete för egen räkning. Domstolen riktade således även i detta fall
uppmärksamhet mot sociala faktorer, såsom att frisörerna inte stod i
beroendeställning gentemot uthyrarna eller på annat sätt befann sig i en utsatt
position när avtalen ingicks. Vidare hade de stärkt sin ställning efter hand
gentemot ägarna till salongen. 

I AD 1982 nr 134 uttalade domstolen att förhyrning av frisörstol normalt
skall betraktas som anställningsavtal p.g.a. den otrygga ställning som förhyraren
intar.

I alla de tre fallen fäste domstolen avseende vid huruvida den
arbetspresterande befann sig i ett utsatt läge och var i behov av skydd. 1992
års arbetsrättskommitté har i SOU 1993:32 kommenterat fallen enligt
följande:

 ”I de tre fallen har arbetsdomstolen alltså ingående uppehållit sig vid
den arbetsskyldige partens utsatta läge och behov av skydd. Detta har ibland
uppfattats så att parternas avtal nästan har förlorat sin betydelse och fått vika för
en grundtanke om social trygghet....”36

� att den arbetspresterande parten är förhindrad att utföra liknande arbete
av betydenhet åt någon annan. Detta kriterium har till syfte att utesluta att
vederbörande anses som arbetstagare i fall där han/hon tar emot uppdrag
ifrån olika beställare. Det finns dock inget som hindrar att den
arbetspresterande är arbetstagare hos flera arbetsgivare samtidigt.37

Det kan finnas flera omständigheterna som talar i olika riktning
med inbördes olika stor tyngd. Det är för domstolen en fråga om att väga
faktorer mot varandra.38 Mellan olika branscher kan omständigheters
betydelse variera och leda till skilda bedömningar. 

Avseende vissa yrkeskategorier har AD tillämpat en mer
schablonartad gränsdragning. Exempelvis har domstolen avseende försäljare
och deras huvudmän uppställt huvudregeln: att försäljare som köper varor i
fast räkning av huvudmannen inte skall anses som arbetstagare hos denne.
Domstolen menar att försäljaren då bär affärsrisken. Om vederbörande fritt
kan returnera osålda varor tyder det istället på att ett anställningsförhållande
föreligger.39 Det kan däremot förekomma undantag härifrån, om det finns
särskilt starka bindningar mellan parterna och situationen i övrigt pekar på
att den arbetspresterande socialt och ekonomiskt är att jämställa med en
arbetstagare.40

                                                
36 SOU 1993:32, a.a. s. 230.
37 SOU 1993:32, a.a. s. 231.
38 SOU 1993:32, a.a. s. 225.
39 Se AD 1980 nr 24, AD 1983 nr 89 och AD 1983 nr 159.
40 Sigeman, T, a.a. s. 25-26.
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AD och HD har under senare år visat en tendens att fästa avgörande
betydelse vid vad som allmänt anses gälla avtalstypen ifråga. Det innebär att
domstolarna tar hänsyn till vad som har kommit till uttryck exempelvis i
socialförsäkringspraxis eller arbetsmarknadsparternas sätt att hantera en viss
typ av arbetsavtal. Folke Schmidt, kommenterar i Löntagarrätt tendensen
enligt följande: 

”Man får intrycket att om den som uppdrar åt någon att utföra arbete
klassas som arbetsgivare i socialförsäkringssammanhang så presumeras han vara
arbetsgivare även i privaträttsliga sammanhang.”41

Arbetstagarorganisationers inställning och agerande är ytterligare
en faktor som har påverkat AD:s ställningstagande. Ett exempel på detta är
AD 1981 nr 121. 

I AD 1981 nr 121 bedömde domstolen att ett antal chaufförer var
rörelseidkare, trots att ett flertal omständigheter förelåg som talade för att ett
anställningsförhållande förelåg. Av betydelse var här att den lokala
arbetstagarorganisationen hade accepterat chaufförernas ställning som
självständiga uppdragstagare. Vidare saknades det i fallet belägg för att parterna
avsåg att kringgå lag eller avtal med konstruktionen. 

AD 1987 nr 21 gällde en författare som under en lång följd av år hade
skrivit artiklar och recensioner för en fackförbundstidning. I fallet fick det
avgörande betydelse att kollektivavtalet i branschen förutsatte att en tidning kunde
anlita s.k. frilansmedarbetare kontinuerligt utan att dessa betraktades som
anställda.42 

Kollektivavtalet för frilansmedarbetare var aktuellt även i AD 1998 nr
138 och där gällde det en person som under lång tid regelbundet hade medverkat i
en veckotidning. Frågan var om denne var att anse som anställd eller
uppdragstagare. Trots att kollektivavtalet inte hade varit gällande under perioden
frilansmedarbetaren hade utfört arbete åt tidningen, uttalade AD (med hänvisning
till AD 1978 nr 21) att:

  ”kollektivavtalet åtminstone från den synpunkten måste beaktas även
när det gällde bedömningen av den rättsliga karaktären av det i målet aktuella
förhållandet, för vilket avtalet alltså inte var gällande." 

Domstolen såg vidare till vad som enligt kollektivavtalet ansågs utmärkande för
frilansarbete och tycks här ha menat att frilansavtalet gav uttryck för praxis som
fanns i branschen.43 

Av avgörande betydelse kan, (vilket den ovan under 3. citerade
domen NJA 1982 s. 784 visar), även den enskilda lagens syfte vara. I
förarbetena till semesterlagen påpekas det att lagens syfte: att bereda en
anställd en viss tids ledighet för vila och avkoppling, skulle komma att ha
stor betydelse vid bedömningen av vem som skulle vara att anse som
arbetstagare i lagens mening. Ett svagt rekreationsbehov skulle därför, enligt
                                                
41 Schmidt, F, a.a. s. 68-69. 
42 Schmidt, F, a.a. s. 69-70.
43 Renman, K, Sundberg, S, addomarreferat, Lag och Avtal, nr 1/ 1999, s. 21. 



21

kommittén, kunna peka mot att ett arbetstagarförhållande inte skall anses
föreligga.44

 Om den arbetspresterande parten tidigare har varit anställd hos
motparten krävs att en mer ingripande förändring av relationen mellan
parterna har ägt rum, för att ett uppdragsförhållande skall anses föreligga.
Enbart en förändring på så sätt att den arbetspresterande partens bolag står i
avtalet istället, medför inte att ett anställningsförhållande inte skulle kunna
föreligga.45 

I AD 1977 nr 39 gjorde domstolen följande uttalande:

”T har tidigare ostridigt varit anställd hos bolaget och sysslat med
fasadrenovering. De faktiska omständigheterna under vilka han utfört detta arbete
har inte förändrats efter det att de s.k. entreprenadavtalen ingicks.” 46 

I AD 1978 nr 13 var fallet det omvända. Tvistefrågan var här om den
arbetspresterande parten hade varit anställd eller självständig företagare under en
tidsperiod som föregick anställningstidpunkten. AD konstaterade följande i fallet:

”Eftersom K under oktober ostridigt var anställd i bolagets tjänst talar
denna omständighet starkt för att det hela tiden varit fråga om ett
anställningsförhållande.”

3.1.2 Jämställda uppdragstagare, MBL

I MBL har arbetstagarbegreppet fått ett särskilt vidsträckt
tillämpningsområde. Enligt 1 § 2 st MBL omfattar lagen även ”jämställda
uppdragstagare”, som vid tillämpning av lagen skall jämställas med
arbetstagare. En spegling av det innebär att arbetsgivarbegreppet utvidgas i
motsvarande mån. Det berör arbetspresterande personer som egentligen
faller utanför det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, eftersom de inte är
anställda hos beställaren av arbetet. För att omfattas av begreppet jämställd
uppdragstagare skall de inta en sådan ställning i förhållande till sin
uppdragsgivare att de trots uppdragsförhållandet kan anses jämställda med
arbetstagare i dess civilrättsliga bemärkelse.47 Tanken bakom det är att den
kollektiva arbetsrättens centrala regler i MBL, innefattandes en rätt att vara
organiserad, att förhandla och att sluta kollektivavtal, skall ha ett särskilt
vidsträckt tillämpningsområde.48

Vissa handels- eller försäkringstagare, annonsombud och
bensinstationsföreståndare, som formellt sett är fristående men i praktiken
beroende av de oljebolag som äger stationerna, är exempel på

                                                
44 Prop. 1976/77:90, a.a. s. 23. 
45 Sigeman, T, a.a. s. 26.
46 Török, P, Arbetstagare eller uppdragstagare? En fråga om självständighet, Lag och
Avtal, nr 9/ 1989, s. 15-16. 
47 SOU 1994:141, a.a. s. 80-82.
48 Sigeman, T, a.a. s. 30.
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yrkeskategorier som generellt sett omfattas av begreppet jämställda
arbetstagare.49 

AD konstaterade i AD 1985 nr 57 att det civilrättsliga
arbetstagarbegreppet hade fått ett alltmer vidsträckt tillämpningsområde och att det
därför kunde ifrågasättas om det fanns något utrymme för att tillämpa
bestämmelsen om jämställda uppdragstagare.

I den juridiska litteraturen har rättsfallet kritiserats och flera är de som
menar på att det finns yrkesgrupper som trots allt fortfarande faller in under
begreppet. Domstolens uttalande i fallet tyder på att den är av uppfattningen
att begreppet jämställda uppdragstagare har en statisk yttre gräns. Följden
skulle då bli att dess tillämpningsområde har krympt i takt med att
arbetstagarbegreppet har utvidgats. Rättsläget bedöms dock som oklart i
denna fråga.50 

3.1.3 Mellanmansfallet

Kännetecknande för mellanmansfallen är att en tredje part är
inblandad utöver parterna i anställningsavtalet. De tre parterna kan
benämnas huvudman (uppdragsgivare), mellanman (entreprenör) och
arbetstagare. En typsituation är entreprenad där det finns en uppdragsgivare,
en entreprenör och en arbetstagare. Frågan är här om arbetstagaren är
anställd hos uppdragsgivaren eller entreprenören. Är entreprenören en
självständig företagare tyder praxis51 och uttalanden i litteraturen på att
entreprenören också skall uppfattas som arbetsgivare åt arbetstagaren.52 

AD 1975 nr 33 bekräftar också denna teori. I fallet var frågan om ett
antal monteringsarbetare var att anse som arbetstagare åt entreprenören
Fabriksbolaget, som givit dem uppdraget, eller om de var självständiga
underentreprenörer. Utåt sett var monteringsarbetarna anställda i ett eget företag,
Inredningsbolaget. Byggnadsarbetarförbundet som hade ett kollektivavtal med
Fabriksbolaget ansåg att det förelåg ett anställningsförhållande mellan parterna.
AD gjorde följande bedömning:

”Såsom förbundet likaledes framhållit är av speciellt intresse om Löb,
den ledande personen inom Inredningsbolaget, vid angivna helhetsbedömning
finnes böra anses som anställd hos Fabriksbolaget. Blir utgången den motsatta
synes skäl inte heller föreligga att anse Inredningsbolagets personal i övrigt såsom
anställd hos förstnämnda bolag.”

                                                
49 SOU 1993:32, a.a. s. 218.
50 SOU 1994:141, a.a. s. 80-83.
Tore Sigeman har i sin recension av boken: Medbestämmandelagen-lagtext med
kommentarer av Olof Bergquist och Lars Lunning i SvJT 1987, s. 609, ansett att AD 1985
nr 57 har ett svagt rättskällevärde. Sigeman menar att domstolens uttalande i fallet strider
mot lagtexten och inte ger någon förklaring till varför begreppet jämställd uppdragstagare
skulle vara statiskt medan arbetstagarbegreppet skulle kunna förändras. 
51 SOU 1987:17, Franchising-betänkande av franchiseutredningen, s. 185.
52 SOU 1994:141, a.a. s. 87-88,
Schmidt, F, a.a. s. 73-75.
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Ett undantag ifrån denna teori är privat arbetsförmedling bedriven av
förbund och organisationer. I dessa fall inträder inte förmedlaren
(mellanmannen) som arbetsgivare gentemot arbetstagaren.53

I den motsatta situationen där mellanmannen är arbetstagare hos
huvudmannen antas också hans medhjälpare vara arbetstagare åt
huvudmannen. 

NJA 1911 s. 375 gällde ett anspråk på ersättning för skada som ställdes
mot innehavaren av en skogsavverkningsrätt från en person som hade biträtt en
anställd vid huggningen av skogen. HD fann att innehavaren av avverkningsrätten
skulle anses som arbetsgivare även i förhållande till den skadade. 

Fallet anses, enligt Folke Schmidt, ge uttryck för att avtalet mellan
huvudmannen och mellanmannen innefattade en fullmakt för den sist
nämnda att sluta anställningsavtal med den tredje personen.54 

Situationer förekommer också där mellanmannen kan sägas agera
som fullmäktig för arbetstagaren. Ett exempel, som är vanligt
förekommande, är att ledaren för en orkester företräder och skriver avtal
med arrangören för orkestermedlemmarnas räkning. Arrangören anses då
som arbetsgivare i förhållande till orkestermedlemmarna. 

3.1.4 Uthyrning av arbetskraft

Uthyrning av arbetskraft är en situation som har blivit allt vanligare
sedan 1993 då privat arbetsförmedling tilläts. I dessa fall delas vanligtvis de
traditionella arbetsgivarfunktionerna mellan uthyrningsföretaget och
inhyraren. Uthyrningsföretaget avgör i regel hos vilket företag arbetstagaren
skall tjänstgöra. Under den tid inhyrningen varar har beställaren att svara för
ledningen av arbetet. I förarbetena till lagen (1993:440) om privat
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, anges att tanken med
konstruktionen är att arbetstagarna skall vara anställda hos uthyraren. Den
som anlitar ett uthyrningsföretag skall inte ha något personaladministrativt
ansvar eller arbetsgivaransvar för den som de anlitar.55

                                                
53 Schmidt, F, a.a. s. 74. 
54 Schmidt, F, a.a. s. 73-75. 
55 Prop. 1990/91:124, Kungl. Majt:s proposition till riksdagen med förslag om allmän
försäkring, m.m. s. 13-18,
SOU 1994:141, a.a. s. 88. 
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4. Det socialförsäkringsrättsliga
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet 

Den allmänna försäkringen finansieras med avgifter och allmänna
skattemedel samt avkastning på fonderade medel. Avgifterna kan delas upp i
socialavgifter och allmänna pensionsavgifter56. Socialavgifterna kan i sin tur
delas upp på arbetsgivaravgifter och egenavgifter.57 Trots att den nya
socialavgiftslagen (2000:980) (NSAL) har blivit mer fristående från
socialförsäkringslagen (SofL) och helt fristående från lagen (1962:381) om
allmän försäkring (AFL) jämfört med dess föregångare, lagen (1981:691)
om socialavgifter (SAL), finns det fortfarande ett starkt samband mellan
lagarna. 

Förarbeten och praxis till SAL avseende arbetsgivarbegreppet
spelar fortfarande en betydande roll. Det visar förarbetena till NSAL, där det
uttalas att de ändringar som infördes i och med NSAL inte avsåg att
innebära ändringar i det sakliga innehållet. Enligt SAL avgjordes vem som
var arbetsgivare, och därmed skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgifter,
genom en hänvisning till AFL, (se nedan under 4.1.2.)   

Det råder ett starkt samband mellan socialförsäkringslagstiftningen
och skattelagstiftningen. Bestämmelser om skyldighet att betala avgifter och
beräkning av avgiftsunderlag finns i NSAL medan förfarandebestämmelser,
d.v.s. regler om redovisning och uppbörd m.m., finns i skattelagstiftningen,
främst skattebetalningslagen (1997:483) (SbetL). 

Instansordningen vid handläggningen av socialförsäkringsärenden
har ändrats vid ett flertal tillfällen. Försäkringsöverdomstolen (FÖD) var
mellan åren 1961 till 1982 högsta instans i arbetsgivaravgiftsmålen och RR
var högsta instans i inkomstskattemålen. Den parallella instansordningen
medförde att olika metoder utvecklades för att bedöma om en verksamhet
var självständig eller inte.58 Den praxis som FÖD tillämpade byggde på ett
schablontänkande, där stor vikt lades vid vad som var normalt inom en
yrkeskategori. I förarbetena till AFL (prop. 1962:90) gjordes följande
uttalande av föredraganden som belyser problematiken som låg bakom det:

”Den stora mängd ärenden som årligen skall avgöras inom
socialförsäkringen, och de former i vilka sådana avgöranden måste träffas torde
dock framtvinga en praxis som i större utsträckning följer schablonartade normer.” 

                                                
56 Den allmänna pensionsavgiften regleras i lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Den
skall betalas av både anställda och egenföretagare.  
57 SOU 1997:72, En lag om socialförsäkringar-huvudbetänkande av Utredningen om
socialförsäkringens personkrets, s. 149. 
58 Schmidt, F, a.a. s. 72.
Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel-det är frågan, SN 1999, s. 419. 
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FÖD:s praxis innebar också att allt fler yrkeskategorier under årens gång
kom att ses som arbetstagare. Det var ett svar på önskemål om att skydda
den arbetspresterande partens rätt till sociala förmåner.59 Sedan år 1982 har
RR tagit över ansvaret även för arbetsgivaravgiftsmålen. Syftet med
omläggningen var att samordna socialförsäkringspraxis med gällande
principer inom skatteprocessen.60 När uppgifterna övertogs av RR var
avsikten att den metod RR tidigare hade tillämpat i inkomstskattemålen
även skulle bli tillämplig i fråga om arbetsgivaravgifter. Tidigare praxis har
därför kommit att få minskad betydelse.61  

4.1 Socialavgiftslagstiftningen 
Alla skattepliktiga förvärvsinkomster som grundar rätt till

socialförsäkringsförmåner skall utgöra bas för uttag av socialavgifter. I regel
föreligger skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för inkomster som skall
beskattas i inkomstslaget tjänst hos mottagaren.62 Är inkomsten  skattefri
enligt inkomstskattelagen (IL), är den också avgiftsfri, (2 kap. 12 §
NSAL).63  

4.1.1 Socialavgiftslagen (2000:980)

NSAL antogs hösten 2000 och trädde i kraft 1 januari 2001.64

NSAL är helt frikopplad från AFL, lag (1998:674) om inkomstgrundande
ålderspension och lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Lagen följer
dock exakt och hänvisar till SofL:s definitioner av begreppen ”arbete i
Sverige”, ”arbete utomlands” och ”utsändning”, (se under 4.3).65

Genom ikraftträdandet av NSAL har begreppen arbetsgivare och
arbetstagare förlorat sin självständiga betydelse och tagits bort ur
lagtexten.66 Istället används begreppen ”den som utger avgiftspliktig
                                                
59 Bratthall, K, Stenberg, A-M, a.a. s. 404.
60 Schmidt, F, a.a. s. 72.
Nilsson, P, a.a. (SN 1999), s. 419.  
61 Nilsson, P, a.a. (SN 1999), s. 420. Författaren finner det därför anmärkningsvärt att SKM,
i sina bedömningar, av om en person skall tilldelas F-skattsedel eller inte, i flera fall har
tillämpat en schablonmetod som RR har tagit avstånd ifrån.
62 Vissa inkomster tjänstebeskattas dock trots att de inte utgör ersättning för utfört arbete,
t.ex. periodiskt understöd mellan förutvarande makar i samband med äktenskapsskillnad
och inkomster av hobbyverksamhet.
63 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Inkomstskatt- en läro och handbok
i skatterätt, Lund 2001, s. 539-547.
64 I direktiven till NSAL skulle utredningens förslag utmynna i en lag som var mer
fristående från AFL än den existerande, som klart beskrev vem som är skyldig att betala
socialavgifter och vilka ersättningar som var avgiftspliktiga och som även tog hänsyn till de
konsekvenser på avgiftsuttaget som EG-rätten medför vid tillämpningen av F 1408/71. 
65 Svenström, Y, Lagerström, G, Socialförsäkringslagen och socialavgiftslagen: Ny
lagstiftning på socialförsäkringens område, SN 2001, s.199.
66 I NSAL:s föregångare SAL användes begreppet arbetsgivare, men i lagen fanns ingen
definition av begreppet eller någon bestämmelse som klart utpekade vem som var att
bedöma som arbetsgivare. Det framgick indirekt, genom koppling till bestämmelserna i  3
kap. 2 § AFL, att huvudregeln var att med arbetsgivare avses den som utger skattepliktig
ersättning som utgör inkomst av anställning för mottagaren vid beräkning av
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ersättning” och ”avgiftsskyldig”  respektive ”den som tar emot avgiftspliktig
ersättning” och ”mottagaren".67 Arbetsgivare är i NSAL den som betalar ut
ersättning för vilken denne, enligt bestämmelserna i lagen, är skyldig att
betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivarbegreppet är en sammanfattande
definition av de som är skyldiga att betala arbetsgivaravgifter, men det har
inte någon självständig betydelse i lagtexten. Denna definition av vem som
är arbetsgivare jämfördes vid NSAL:s tillkomst med arbetsgivarbegreppet i
SbetL. Enligt 1 kap. 6 § SbetL anses den vara arbetsgivare som betalar ut
ersättning för arbete och arbetstagare den som tar emot ersättning för arbete.
Regeringen motiverade, i prop. 2000/2001:8, förslaget att ta bort
arbetsgivarbegreppet ur lagtexten enligt följande:

”Emellertid har arbetsgivare, som nämnts ovan, en mer inskränkt
betydelse inom andra rättsområden. Även i dagligt tal har uttrycket en snävare
betydelse. Regeringen menar därför att en särskild betydelse av uttrycket
arbetsgivare bör införas i socialavgiftslagen bara om det finns en påtaglig
lagteknisk fördel med det.”

En ytterligare anledningen till att ta bort begreppen är att lagstiftaren har
velat poängtera att skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter inte skall vara
beroende av hur arbetsavtalet mellan parterna är utformat.68 

I och med att NSAL nu är frikopplad från AFL förekommer inte
heller begreppen ”inkomst av anställning” och ”inkomst av annat
förvärvsarbete”. I 2-3 kap. NSAL utsägs istället direkt i vilka fall
arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter skall betalas.69 Huvudregeln är
att arbetsgivaravgifter skall betalas av den som utger avgiftspliktig
ersättning, (2 kap. 1 § NSAL). Avgiftspliktig ersättning är löner, arvoden,
förmåner och andra ersättningar för arbete, (2 kap. 10 § NSAL).
Arbetsgivaravgifter skall betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i
Sverige och arbete i utlandet där personen, till följd av gemenskapsrätten
eller avtal med annan stat, omfattas av svensk socialförsäkring, (2 kap. 4 §
NSAL). Från denna regel finns ett antal undantag, varav det viktigaste är att
arbetsgivaravgifter inte skall betalas om mottagaren innehar en F-
skattesedel, (2 kap. 5 § NSAL), (se nedan under 4.1.1.2).

4.1.1.2 Skattsedelns betydelse 

Mottagarens innehav av skattsedel är direkt avgörande för om
utgivaren av en ersättning skall betraktas som arbetsgivare eller inte. Med
arbetsgivarbegreppet följer, utöver skyldigheten att betala

                                                                                                                           
sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande inkomst. Frågan om vem som var
arbetsgivare enligt SAL var i princip beroende av hur utbetald ersättning klassificerades
enligt 3 kap. 2 § AFL, SOU 1998:67, Socialavgiftslagen-slutbetänkande av Utredningen
om socialförsäkringens personkrets,
s. 225. Se nedan under 4.1.2.
67 Svenström, Y, Lagerström, G, a.a. (SN 2001), s. 201.
68 Svenström, Y, Lagerström, G, a.a. (SN 2001), s. 201.
69 Svenström, Y, Lagerström, G, a.a. (SN 2001), s. 200-203.
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arbetsgivaravgifter, också skyldigheten att göra skatteavdrag.70

Socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter skall erläggas av utbetalaren när
utbetalning av ersättningen för arbetet har skett till en mottagare som
innehar A-skattsedel, saknar skattsedel för preliminär skatt eller innehar en
ej åberopad F-skattsedel med villkor, (2 kap. 5 § NSAL, 4 kap. 7 § SbetL).
Har mottagaren istället en F-skattsedel när ersättningen bestäms eller när
den betalas ut, eller skriftligen åberopar en, enligt 4 kap. 9 § SbetL,
villkorad skattsedel, skall han själv svara för socialavgifter i form av
egenavgifter, (3 kap. 8 § NSAL).71 

En F-skattsedel har inte i princip någon avgörande betydelse för
skyldigheten att betala egenavgifter. F-skattsedelns funktion är istället att
avgöra när en utgivare av ersättning för arbete inte skall betala
arbetsgivaravgifter på ersättningen. En person som har F-skattsedel och
mottar ersättning för arbete i sin egen näringsverksamhet är skyldig att
betala egenavgifter endast om verksamheten ger ett överskott (3 kap. 3 §
NSAL).72

Vem som skall tilldelas F-skattsedel avgörs av SKM, efter en
prövning av hur arbetet rent faktiskt utförs eller kommer att utföras. F-
skattsedel får utfärdas för en person som bedriver eller avser att bedriva
näringsverksamhet (4 kap. 7 § SbetL). År 1998 trädde ändringar i kraft
avseende tilldelning av F-skattsedel, vilket avsåg att medföra lättnader för
den som startar näringsverksamhet att få F-skattsedel. Sedan dess skall
myndigheten förlita sig till uppgifter den sökande anger om att han/hon
bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. Utfärdande får
vägras om det finns skälig anledning att anta att näringsverksamheten inte
bedrivs eller kommer att bedrivas, vilket SKM i de fallen har att visa på.73

Definitionen av begreppet näringsverksamhet anknyter till den
inkomstskatterättsliga definitionen i 13 kap. IL.74 På senare år har SKM i ett
flertal fall valt att inte utfärda någon F-skattsedel åt personer som har
bedrivit s.k. ”personaluthyrningsföretag”. Det rör sig om företag bedrivna i
egen regi som enskilda näringsidkare, utan anställda och med små materiella
resurser. De har nekats F-skattsedel p.g.a. att de inte har ansetts bedriva
näringsverksamhet och har istället bedömts vara arbetstagare. SKM har som
motivering till besluten angett att ”företagaren endast har ställt sin egen
arbetskraft till förfogande”. Frågeställningen i fall av tilldelning av F-
skattsedel handlar om att bedöma om den konkreta verksamheten är att anse
som självständigt bedriven eller inte, d.v.s. om verksamheten vid en
helhetsbedömning kan anses uppfylla kriterierna för begreppet
näringsverksamhet, (se nedan under 5.1.1.).75 

                                                
70 Prop. 1991/92:112, a.a. s. 85. 
71 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, a.a. s. 539-544. 
72 Prop. 2000/01:8, Ny socialavgiftslag, s. 76. 
73 RSV, a.a. s. 3. 
74 I RÅ 84 1:56 uttalade RR att ”vad gäller begreppet rörelse inom socialförsäkringen har i
förarbetena angetts att det skatterättsliga rörelsebegreppet skall vara vägledande.”
75 Nilsson, P, a.a. (SN 2001), s. 255.
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F-skattsedeln fick avgörande betydelse för skyldigheten att betala
arbetsgivaravgifter och preliminär skatt genom den s.k. F-skattereformen år
1993. I förarbetena till reformen uttalar lagstiftaren att större vikt bör läggas
vid den skattskyldiges behov av att ha en F-skattsedel, vid bestämmande om
tilldelning av F-skattsedel. Det påpekas också att mycket talar för att SKM
bör vara generös, när det gäller utfärdande av F-skattsedel.76

En person kan, som ovan nämnts, inneha en F-skattsedel med
villkor att den endast får användas i näringsverksamheten, (4 kap. 9 §
SbetL). Vanligt är att personen i de fallen vid sidan av sin anställning
bedriver näringsverksamhet. Vad som då avgör om en uppdragsgivaren är
att betrakta som arbetsgivare, är vilken av skattsedlarna som används i det
aktuella anställnings- eller uppdragsförhållandet.77 

I prop. 1991/92:112 föreslås att F-skattsedeln skall ge
uppdragsgivaren en friande verkan avseende ersättning för arbete som
betalas ut till en av skattsedelinnehavaren anlitad person. Det medför att
uppdragsgivaren inte skall riskera ansvar för skattsedelinnehavarens
anställda, medhjälpare eller underentreprenörer. Ett eventuellt ansvar för
källskatt och socialavgifter flyttas över till F-skattsedelinnehavaren, som
sätts in i uppdragsgivarens situation.78 Denna lösning har befarats kunna
leda till missbruk. Situationen skulle kunna bli den att det formellt sätts in
en s.k. mellanman mellan uppdragsgivaren och de som faktiskt utför arbetet.

En annan situation, där det inte är helt enkelt att avgöra vem som är
den faktiske mottagaren, är när en anställd (X) med A-skattsedel slutar sin
anställning och skall få ett avgångsvederlag. X vill att avgångsvederlaget
skall betalas ut till ett av honom helägt aktiebolag, som har F-skattsedel. Vid
byte av betalningsmottagare är det den ursprungliga betalningsmottagarens,
och inte den faktiska betalningsmottagarens, skattsedel som styr.79 I
förarbetena till SbetL föregångare Uppbördslagen (UBL) uttalas att:

”Eftersom skyldigheten att göra skatteavdrag inte har knutits an till vem
som i praktiken tar emot ersättningen kan en arbetsgivare inte undgå
avdragsskyldighet genom att låta någon som har en F-skattesedel ta emot
ersättningen för arbetstagarens räkning”. 80

En uppgift om F-skattsedel skall kunna godtas av den som betalar
ut ersättningen, om den lämnas i en anbudshandling, faktura eller någon
därmed jämförlig handling och innehåller vissa identifikationsuppgifter om
mottagaren, (2 kap. 5 § NSAL). 

                                                
76 Prop. 1991/92:112, a.a. s. 79-80.
77 Prop. 1991/92:112, a.a. s. 88. 
78 Prop. 1991/92:112, a.a. s. 86.
79 Sjökvist, B, Några frågor kring de nya reglerna om F-skattebevis, SN 1993, s. 191-
s. 194.
80 Sjökvist, B, a.a. s. 193.
Prop. 1991/92:112, a.a. s. 172.
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4.1.1.3 Undantag från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter

Förutom undantaget att arbetsgivaravgifter inte skall erläggas när
mottagaren av ersättningen innehar F-skattsedel, finns det ett antal andra
undantag, (2 kap. 6-9 §§ NSAL). Oavsett vilken typ av skattsedel
mottagaren innehar skall arbetsgivaravgifter inte erläggas avseende:

� utbetald ersättning för arbete från fysiska personer eller dödsbon, om
utgiften inte utgör en kostnad i utbetalarens näringsverksamhet och den
sammanlagda ersättningen från utbetalaren kan komma att understiga 10
000 kr. Mottagaren skall istället betala egenavgifter. Bedömningen av om en
ersättning kommer att överstiga 10 000 kr skall göras när ersättningen
betalas ut. Tilläggas bör att parterna i detta fall kan avtala om att
uppdragsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter. 

� ersättningar som omfattas av ett s.k. omvänt likställighetsavtal. Ett
omvänt likställighetsavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare
som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och en
arbetstagare. Avtalet innebär att ersättningen för arbetet istället skall
hänföras till inkomst av annat förvärvsarbete innebärandes att mottagaren
betalar egenavgifter på ersättningen. 

� ersättning som utbetalas av ett handelsbolag till dess fysiska delägare.81

Delägarna får istället betala egenavgifter på sin del av inkomsten från
handelsbolaget.

Vid sidan av dessa undantag finns fall där arbetsgivaravgifter skall
betalas, men av annan än den som utger ersättningen. Det gäller följande tre
situationer: 

� en arbetspresterande person erhåller skattepliktiga intäkter i form av
rabatter, bonus eller andra förmåner utgivna p.g.a. kundtrohet. Då skall den
som slutligt har stått för kostnader, som ligger till grund för förmånen, vara
arbetsgivare förutsatt att denne är någon annan än den som är skattskyldig
för förmånen, (2 kap. 2 § NSAL).

� en skattepliktig förmån eller ersättning har getts ut eller anses utgivna av
en fysisk person bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person. Har
förmånen/ersättningen sin grund i en anställning i Sverige anses den svenska
arbetsgivaren82 vara arbetsgivare även avseende förmånen/ersättningen från
utlandet, förutsatt att det inte föreligger ett anställningsförhållande mellan
utgivaren av förmånen/ersättningen och den skattskyldige, (2 kap. 3 §
NSAL).83 Reglerna, som tillämpas på ersättningar utgivna efter år 1998, har
tillkommit med sikte på personaloptioner utgivna av utländska moderföretag
till anställda i svenska dotterföretag. Reglerna är tillämpliga på alla typer av

                                                
81 Prop. 2000/01:8, a.a. s. 57-59.
82 Med svensk arbetsgivare avses fysiska/juridiska personer med hemviat här och utländska
juridiska personer med fast driftsställe i Sverige. 
83 Prop. 2000/01:8, a.a. s. 55-56, s. 74.
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ersättningar och förmåner. Det saknar betydelse vem som slutligen har stått
för kostnaden.84  

4.1.2 Lagen (1981:691) om socialavgifter

Trots att SAL är ersatt av NSAL sedan 2001 spelar, (som ovan
nämnts under 4.), förarbeten till SAL och praxis avseende
arbetsgivarbegreppet fortfarande en betydande roll.85

I SAL användes begreppet arbetsgivare, men i lagen fanns ingen
definition eller bestämmelse som klart pekade ut vem som var att anse som
arbetsgivare. Det framgick indirekt genom hänvisning till 3 kap. 2 § AFL,
från 1 kap. 2 § 1 st. SAL. Huvudregeln var att arbetsgivare avsågs den som
utgav skattepliktig ersättning som utgjorde inkomst av anställning för
mottagaren vid beräkning av sjukpenninggrundande eller
pensionsgrundande inkomst. Frågan om vem som var arbetsgivare enligt
SAL var beroende av hur den utbetalade ersättning klassificerades enligt
AFL.86 Hänvisningen i SAL till AFL, medförde att det s.k. utvidgade
arbetsgivarbegreppet blev tillämpligt avseende skyldigheten att erlägga
arbetsgivaravgifter, (se nedan under 4.2). Vid tillämpningen av SAL gällde
därför en mycket vid definition av vem som ansågs vara arbetsgivare.87

Genom 1993 års skatteuppbördsreform infördes det viktigaste
undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, (se ovan under
4.1.1.2). Det innebar att om uppdragstagaren hade F-skattsedel skulle han
själv komma att svara för socialavgifterna i form av egenavgifter.88 Trots att
lagtexten i SAL inte ändrades infördes i praktiken huvudregeln: att det var
uppdragstagarens skatteuppbördsform som skulle vara avgörande för
skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Lagtekniskt infördes ändringen
genom att det, i 3 kap. 2 § AFL, till definitionen av inkomst av annat
förvärvsarbete lades ett krav på att mottagaren av ersättningen skulle ha F-
skattsedel. Detta undantag intogs i NSAL, (se ovan under 4.1.1.). Syftet med
F-skattereformen var att skapa enkelhet och klarhet i regelverket.
Utvidgningen av arbetsgivarbegreppet medförde svårigheter för
uppdragsgivare att bedöma om de skulle betala arbetsgivaravgifter och göra
preliminärskatteavdrag, eller om uppdragstagaren i egenskap av
egenföretagare skulle sköta sina socialavgifter och skatteinbetalningar
själva.89

4.2 Lagen (1962:381) om allmän försäkring 
AFL intar en central plats i det svenska socialförsäkringssystemet.

Regleringen av sjukförsäkringen, folkpensionen och den allmänna
                                                
84 Carlsson, N-F, Silfverberg, C, Svenström, Y, Norstedts laghandböcker- Socialavgifter,
Göteborg 2000, kap. SAL 1:11. 
85 Prop. 2000/01:8, a.a. s. 74. 
86 SOU 1998:67, a.a. s. 225.
87 Prop. 2000/01:8, a.a. s. 55. 
88 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, a.a. s. 20.
89 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, a.a. s. 542.  
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tilläggspensionen (ATP) finns samlad i lagen.90 Övriga delar av
socialförsäkringen behandlas i särskilda lagar, exempelvis
arbetslöshetsförsäkringen, det kontanta arbetsmarknadsstödet,
delpensionsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Bestämmelser om
vilka som omfattas av de olika socialförsäkringsgrenarna finns i respektive
nationell lag (AFL och speciallagar), F 1408:71 och i konventioner om
social trygghet som Sverige har ingått med andra länder.91 

Det finns ingen definition av begreppet arbetsgivare/arbetstagare i
AFL, varken i lagtexten eller dess förarbeten. Begreppet är däremot av
avgörande betydelse för att avgränsa begreppet inkomst av anställning, se
nedan. I förarbeten och doktrin finns dock uttalanden som har utgjort grund
för rättstillämpningen. Av dem framgår att AFL bygger på det civilrättsliga
arbetstagarbegreppet. Det innebär att i varje enskilt fall skall hänsyn tas till
samtliga omständigheter, som har förekommit i samband med arbetsavtalet.
Parternas ekonomiska och sociala ställning kan vara av betydelse för att
belysa dessa omständigheter. En förklaring till att myndigheterna har fäst
stort avseende vid parternas sociala relation är att det inom den allmänna
försäkringen eftersträvas att arbetstagarbegreppet skall tillämpas på samma
sätt som det görs vid bestämmande av avgiftsunderlag för
arbetsgivaravgifter och vid beräknande av pensionsgrundande inkomst.
Exempelvis har entreprenadavtal inte godtagits av myndigheterna när
omständigheterna har visat på att entreprenad inte har förelegat. På samma
sätt har sysselsättning av grå eller svart arbetskraft under olika
bolagsbeteckningar inte heller godtagits när det har framgått att det
egentligen har rört sig om ett arbetsgivar/arbetstagarförhållande.92

Avgörande för om en person omfattas av den allmänna
försäkringen är, enligt 1 kap. 3 § AFL,  personens medborgarskap och
bosättning. Gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare är utan
betydelse för frågan om den arbetspresterande är försäkrad enligt AFL. En
uppdelning som är av större vikt är indelningen av inkomst av
förvärvsarbete i två slag, inkomst av anställning och inkomst av annat
förvärvsarbete. Inkomst av anställning består i huvudsak av inkomst som
någon åtnjuter som arbetstagare i enskild eller allmän tjänst. Inkomst av
annat förvärvsarbete består av övriga arbetsinkomster.93 Vidare skall
ersättningen för att utgöra inkomst av annat förvärvsarbete gå till en
mottagare som har F-skattsedel.94 

                                                
90 Systemet för ålderpensionering var under år 1998 föremål för en genomgripande
förändring. ATP:n har ersatts med inkomstgrundad ålderspension och garantipension.
Bestämmelserna finns bl.a. i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och i
lagen om garantipension.
91 SOU 1997:72, a.a. s. 127-128. 
92 Bratthall, K, Stenberg, A-M, a.a. s. 395.
93 Bratthall, K, Stenberg, A-M, a.a. s. 80-81.
94 Riksförsäkringsverket, Rekommenderar allmänna råd 1996:13, Sjukpenninggrundande
inkomst (SGI) vid inkomst av anställning enligt lagen om allmän försäkring (AFL), s. 14-
17. 
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 En utvidgningen av begreppet inkomst av anställning genomfördes
i samband med 1990 års skattereform. Det innebar att vid beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst skulle en uppdragsinkomst anses som
inkomst av anställning, om ersättningen utgavs i form av pengar och under
ett år uppgick till sammanlagt 1 000 kr från en och samma uppdragsgivare,
(3 kap. 2 § 2 st. AFL). Denna utvidgning är gällande och en uppdragstagare
är i detta avseende att se som arbetstagare och den som utger ersättningen att
se som arbetsgivare. Detta gäller även om det inte finns något förhållande
alls mellan parterna.95 Utvidgningen omfattar situationer där ett anställnings/
uppdragsförhållande föreligger, men inte mellan utbetalaren av ersättningen
och mottagaren. Arbetet som har utförts för arbetsgivaren behöver inte vara i
förvärvssyfte96. Konsekvensen blir här att utbetalaren anses som
arbetsgivare, om ersättningen kan anses vara ett utflöde ur tjänsten. För att
ersättningen skall vara ett utflöde ur tjänsten skall det föreligga ekonomisk
gemenskap eller annan intressegemenskap mellan utbetalaren och den
egentlige arbetsgivaren, exempelvis koncerngemenskap.97

Intressegemenskapen mellan arbetsgivaren och utbetalaren får inte vara
alltför svag, vilket en länsrättsdom från Östergötlands län visar. 

I mål nr 4056-97 bedömde domstolen att en donationsstiftelse, som
erbjöd anställda och f.d. anställda vid länsstyrelsen med familjer möjlighet till
rekreation genom att subventionera vistelse på semesteranläggningar, inte var
skyldig att betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånerna. Donationsstiftelsens
anknytning till länsstyrelsen (arbetsgivaren) var enligt domstolen för svag.98 

Det utvidgade begreppet inkomst av anställning i 3 kap. 2 § AFL
omfattar den som utger ersättning för utfört arbete. Frågan är här vad som
menas med begreppet utge. Förarbetena ger inget svar i frågan. Går en
utbetalning av lön via exempelvis en bank innebär det inte att banken anses
utge ersättningen. I andra fall kan bedömningen vara mindre självklar. 

I RÅ 2000 ref. 29 ansåg RR att ett konkursbo var skyldigt att betala
arbetsgivaravgifter på utdelning på lönefordran till tidigare anställda hos
konkursgäldenären. Frågan var i fallet om ett konkursbo, som hade utbetalat
utdelning, var att se som självständig utgivare, omfattad av det utvidgade
arbetsgivarbegreppet (1 kap. 2 § 2 st. SAL jfr. med 3 kap. 2 § 2 st. AFL), eller om
boet bara var en osjälvständig förmedlare som hade agerat i den konkursdrabbade
arbetsgivarens ställe.99 RR gjorde i fallet följande uttalande:

”...att ett konkursbo blir betalningsskyldigt när boet, i samband med
avvecklingen av konkursgäldenärens verksamhet, vidtar åtgärder i form av
utbetalning av lönefordringar och därmed en skuld på arbetsgivaravgifter
uppkommer. Detta gäller oavsett om lönefordringen är att hänföra till tiden före
konkursutbrottet eller beror på att boet vid fortsatt drift av verksamheten självt
                                                
95 Prop. 2000/01:8, a.a. s. 55.
Riksförsäkringsverket, a.a. s. 14-17. 
96 Förvärvssyfte, vinstsyfte behandlas under 5.1.1.5.
97 SOU 1998:67, a.a. s. 112. 
98 Svenström, Y, Det utvidgade arbetsgivarbegreppet inom socialförsäkringen, SvSkT 6-
7/99, s. 446. 
99 Svenström, Y, a.a. (SvSkT 6-7/999), s. 451.
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avlönat personal. Konkursboet är i bägge fallen att anse som arbetsgivare och
därmed betalningsskyldigt för den skuld på arbetsgivaravgifter som uppkommer
när lönerna betalas ut.”100

Tolkning av arbetstagarbegreppet i AFL har aktualiserats främst vid
tillämpningen av 3 kap. 2 §, 11 kap. 2-3 §§ samt 19 kap. 1 § AFL.
Tolkningen har påverkats bl.a. av att myndigheterna har fått erfara olika
konstruktioner tillkommna i syfte att undgå arbetsgivaravgifter. En annan
faktor av stor betydelse har varit att det inom den allmänna försäkringen har
funnits ett behov av schablonartade bedömningsmetoder.101

4.3 Socialförsäkringslagen (1999:799)
Det finns ingen allmän och precis definition av vad som egentligen

är socialförsäkringar och vad som kan räknas till andra typer av sociala
trygghetsanordningar. Utredningen om socialförsäkringens personkrets har i
sitt huvudbetänkandet, SOU 1997:72, definierat begreppet socialförsäkring
utifrån uppbyggnaden av administrationen av de sociala trygghetssystemen.
Utredningen har i begreppet valt att inkludera de flesta trygghetssystemen
som administreras av Riksförsäkringsverket (RFV), de allmänna
försäkringskassorna, Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och
arbetslöshetskassorna.102

SofL antogs av riksdagen hösten 1999 och trädde i kraft 1 januari
2001. Den utgör en ramlag och innehåller bestämmelser om vem som är
försäkrad för och berättigad till de svenska förmånerna. Närmare reglering
av de enskilda förmånerna återfinns i särskilda författningar, bl.a. i AFL.
Huvudprincipen i SofL är att det är bosättning eller förvärvsarbete i Sverige
som är förmånsgrundande, (1 kap. 1 § 2 st. SofL). Det var i och med
tillkomsten av den nya SofL som socialförsäkringsförmånerna delades i två
delar, en bosättningsbaserad och en arbetsbaserad del. Den
bosättningsbaserade försäkringen avser vissa garantibelopp och den
arbetsbaserade försäkringen skall kompensera för den försäkrades
inkomstförluster.103 104 Rätten till arbetsbaserade förmåner 105 påverkas inte
av en persons bosättning, medborgarskap, arbetets varaktighet eller var
                                                
100 Värt att notera att detta fall bedömdes då SAL fortfarande var gällande. Enligt min
mening är fallet trots det relevant eftersom innebörden av vem som är arbetsgivare skall
vara samma enligt NSAL, (se under 4.3.2). Lodin, S-O, Lindencrona,G, Melz, P,
Silfverberg, C, a.a. s. 544, anser även de att fallet torde ha betydelse efter införandet av
NSAL. 
101 Bratthall, K, Stenberg, A-M, a.a. s. 396-397.
102 SOU 1997:72, a.a. s. 15-16. 
103 Svenström, Y, Lagerström, G, a.a. (SN 2001) s. 194-195. 
104 Vidare i uppsatsen kommer endast den arbetsbaserade delen av försäkringen att
behandlas. Den bosättningsbaserade delen är inte relevant ur ett
arbetstagar/arbetsgivarperspektiv. 
105 Arbetsbaserade förmåner är, enligt 3 kap. 4-5 §§ SofL: sjukpenning och
havandeskapspenning, föräldrapenning, tilläggspension (ATP), folkpension, rehabilitering-
och rehabiliteringsersättning, ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380),
ersättning om ledighet för närståendevård (1988:1465) och förmåner enligt lagen om
inkomstgrundande pension (1998:674).
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arbetsgivaren har sitt säte. För att grunda rätt till de arbetsbaserade
förmånerna skall det vara frågan om ”arbete i Sverige”. Med det  avses
förvärvsarbete i verksamhet här i landet. D.v.s. arbete av såväl arbetstagare
och uppdragstagare. Gränsdragning mellan uppdragsgivare/uppdragstagare
och arbetsgivare/arbetstagare är därför inte av intresse vid tillämpningen av
SofL.106  Från regeln att både arbetstagare, uppdragstagare omfattas av
begreppet arbete i Sverige, finns ett antal undantag i inskränkande och
utvidgande riktning:

� arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg anses som arbete i Sverige.
Det gäller även vid anställning på utländskt handelsfartyg som svensk redare
hyr i huvudsak obemannat, s.k. bare-boat charter, om anställningen sker hos
redare eller hos någon arbetsgivare som redaren har anlitat, (2 kap. 8 §
SofL). 

� arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige, skall
anses som arbete i Sverige, om det kan antas vara längst ett år, (2 kap. 9 §
SofL). Det bör dock tilläggas att undantag från denna regel kan göras om
den anställda sänds ut för att arbeta i ett EU/EES-land eller ett s.k.
konventionsland. 107

� arbete i Sverige, utfört av en person som har sänts hit av en utländsk
arbetsgivare108, skall inte anses som arbete i Sverige om det kan antas vara
högst ett år, (2 kap. 9 § SofL).

� arbete som bedrivs genom enskild näringsverksamhet med fast
driftsställe i Sverige anses vara arbete här i riket, även när det utförs
tillfälligt utomlands. Det förutsätter att arbetet utförs som ett led i
verksamheten och inte överstiger 12 månader (2 kap. 7 § SofL).

4.4 Internationella förhållanden
Skyldigheten att betala socialavgifter gäller för ersättning för eller

inkomst av arbete i Sverige, (2 kap. 4 § 1 p. NSAL). Begreppet arbete i
Sverige skall ha samma innebörd som i SofL, (se ovan under 4.3). I NSAL
ges även direkta hänvisningar till SofL avseende särskilda regler för sjömän,
(1 kap. 8 § NSAL), utsända personer, (1 kap. 8 § NSAL) och diplomater, (1
kap. 9 § NSAL). För att avgöra om socialavgifter skall tas ut för deras del är
det nödvändigt att först se om de omfattas av den arbetsbaserade delen av
socialförsäkringen.

Situationer kan uppstå där personer skall omfattas av svensk
lagstiftning om social trygghet, trots att de inte arbetar i Sverige och därmed
inte omfattas av SofL:s arbetsbaserade del. Det kan ske till följd av EG-
rättens lagvalsregler i F 1408:71 eller till följd av avtal med en annan stat

                                                
106 Svenström, Y, Lagerström, G, a.a (SN 2001), s. 197-199. 
107 Svenström, Y, Lagerström, G, a.a. (SN 2001), s. 197. 
108 Med utländsk arbetsgivare avses en utomlands bosatt fysisk person eller en utländsk
juridisk person som saknar fast driftsställe i Sverige.



35

om social trygghet (2 kap. 4 § 2 p. NSAL). Avgifter skall då tas ut på
arbetsinkomst från både Sverige och den andra staten för att finansiera det
svenska systemet för social trygghet. Den omvända situationen kan också
uppstå där NSAL inte skall tillämpas för en person som när arbetet utförs,
till följd av EG-rätten eller ett avtal med en annan stat, omfattas av ett annat
lands lagstiftning om social trygghet. Fallet kan också vara så, att en person
omfattas av en viss del av ett annat lands lagstiftning om social trygghet. Då
skall endast de avgifter som finansierar den delen underlåtas att tas ut i
Sverige. Varken gemenskapsrätten eller övriga avtal om social trygghet med
andra stater kan utgöra grund för skyldigheten att betala socialavgifter.
Skyldigheten att ta ut avgifter måste ha stöd i svensk lag.109

4.4.1 Förordning 1408:71

F 1408/71110 är tillkommen för att reglera vilket lands
socialförsäkring en EU-medborgare skall tillhöra när han arbetar i ett annat
land än sitt bosättningsland. Indirekt reglerar den också skyldigheten att
betala socialavgifter, eftersom det följer den stats lagstiftning som tillämpas
beträffande socialförmånerna. Förordningen reglerar inte en stats rätt att
beskatta och det kan därför uppstå situationer där en person betalar skatt i ett
land och omfattas av socialförsäkringen i ett annat land.111 

Syftet med F 1408/71 är att förhindra att anställda/egenföretagare
går miste om sociala förmåner eller tvingas betala socialavgifter i två länder
samtidigt.112 Förordningens regelverk ger en stat rätt att ta ut
socialförsäkringsavgifter, men staten själv får bestämma närmare villkor för
rätten och skyldigheten att anslutas till eller utträda ur det nationella
systemet för trygghet, exempelvis krav på ålder. Den stat som
lagvalsreglerna pekar ut tilldelas rätten att enligt sin interna lagstiftningen
närmare bestämma förutsättningarna för rätten till förmåner, skyldigheten att
erlägga avgifter och villkoren för tillgodoräknande av försäkringsperioder. I
svensk rätt finns stöd för avgiftsuttaget i 2 kap. 4 § 2 p. NSAL. Det krav
EG-rätten ställer på den nationella lagstiftningen är att den inte får verka
diskriminerande direkt eller indirekt mot medborgare i andra stater. Den får
inte heller avvika från gemenskapsrättsliga principer och regler.
Lagvalsreglerna, som ger en viss stat rätt att ta ut socialförsäkringsavgifter,
utgör ett fullständigt och exklusivt system, (artikel 13.1 F 1408/71). Det
innebär att medlemsländerna inte själva får  bestämma när den nationella
lagstiftningen för social trygghet skall tillämpas för personer och territorium

                                                
109 Prop. 2000/01:8, a.a. s. 79-83.
110 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet
när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Till
förordningen finns en tillämpningsförordning (nr 574/72)
111 Svenström, Y, Lagerström, G, Arbetsgivaren, socialförsäkringen och EU, SN 1995, s.
201. 
112 Svenström, Y, Nisse från Manpower och utsändning enligt artikel 14.1 a i EG:s
förordning 1408/71, SN 2000, s. 695. 
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som täcks av förordningen. Det har domstolen slagit fast i bl.a. följande
rättsfall: 113  

I mål nr 302/84 Ten Holder uttalade domstolen att förordningen
innehåller ett komplett system av lagvalsregler och poängterade att syftet med den
var att hindra att mer än en stats lag blir tillämplig eller att ingen lag blir tillämplig.
Vidare uttalade domstolen:

“The member states are not entitled to determine the extent to which
their own legislation or that of another member state is applicable since they are
under an obligation to comply with the provisions of community law in force.” 

I mål nr 102/76 Perenboom förtydligade domstolen lagvalsreglernas
betydelse för avgiftsskyldigheten. Domstolen slog fast att det stred mot
förordningen då en migrerad arbetstagare ålades att betala socialavgifter i flera
medlemsstater med samma arbetsinkomst som underlag. I fallet ansåg domstolen
att artikel 13, F 1408/71 hindrade bosättningsstaten att ta ut avgifter på ersättning
för arbete i ett annat land, som omfattades av lagstiftningen i den
förvärvsarbetande staten.114

Det land som lagvalsreglerna pekar ut är vanligtvis arbetslandet,
d.v.s. lagen i det land där arbetet rent faktiskt utförs, den s.k. lex-loci-
laboris-principen, (artikel 13.2 a, b F 1408/71). Det saknar betydelse om
arbetsgivaren har säte på annan plats. Situationen kan vara så att den
anställdes placering i arbetslandet är arbetsgivarens enda kontakt med
landet. Det saknar också betydelse att arbetsgivaren skulle betala lägre
arbetsgivaravgifter om arbetstagaren arbetade i det land arbetsgivaren är
bosatt/har sitt säte. Arbetsgivaren skall dock inte tvingas betala högre
avgifter p.g.a. att han bedriver sin verksamhet/ har sitt säte inom en annan
medlemsstats territorium än den behöriga staten, vilket följer av artikel 91 F
1408/71.115 Det viktigaste undantaget från huvudregeln om arbetslandets lag
gäller utsänd och utstationerad personal, (artikel 14.1 a F 1408/71).116 

För att en avgift skall anses falla inom förordningens
tillämpningsområde måste ett samband finnas mellan avgiften och något av
de förmånssystem som omfattas av förordningen. Avgiften skall avse att
finansiera ett eller flera av förmånssystemen. Det finns ingen definition av
begreppet socialavgifter. Förordningen bedöms, i SOU 1998:67, omfatta
samtliga svenska avgifter, enligt då gällande SAL, med undantag för
delpension-, arbetarskydds- och lönegarantiavgiften.117 

EG-domstolen behandlade i domarna Commission/France, mål nr C-
34/98, och mål nr C 169/98 bl.a. denna fråga. Fallen gällde två av Frankrike
nyinförda socialavgifter, CSG och CRDS, vid sidan av de ordinarie
socialavgifterna. Bägge avgifterna skulle tas ut även av personer som inte

                                                
113 SOU 1997:72 a.a. s. 132-135. 
114 Liknande frågor har avgjorts bl.a. i målen 302/84 Ten Holder, 275/81 Koks och 276/81
Kuijpers. 
115 SOU 1998:67, a.a. s. 149. 
116 Svenström, Y, a.a. (SN 2000), s. 695.
117 SOU 1998:67, a.a. s. 250-253.  
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omfattades av fransk socialförsäkring på grund av arbete i annat medlemsland. Den
franska regeringen menade att CSG och CRDS skulle betraktas som skatter och
därför skulle falla utanför förordningens tillämpningsområde. Domstolen ansåg
dock att det faktum att en avgift behandlades som en skatt i den nationella
lagstiftningen inte nödvändigtvis medförde att avgiften föll utanför förordningens
tillämpningsområde. Avgörande för förordningens tillämplighet var att det fanns
ett direkt och tillräckligt relevant samband mellan avgiften och de nationella lagar
som rör de grenar av social trygghet som finns uppräknade i förordningens artikel
4. 

4.4.1.1 Arbetsgivar/ arbetstagarbegreppet

Förordningen är tillämplig på bl.a. anställda och egenföretagare,
som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera
medlemsstater och som är medborgare i en medlemsstat, (artikel 2, F
1408/71).118 Förordningen betraktar en person som anställd om
vederbörande omfattas av en försäkring och en av följande fyra
förutsättningar är uppfylld:

� att han/hon är försäkrad mot de risker som täcks av ett socialt
trygghetssystem för samtliga invånare eller samliga förvärvsarbetande och
detta omfattar de risker som täcks av ett socialt trygghetssystem för anställda
eller egenföretagare.

� att han/hon täcks av ett socialt trygghetssystem för samtliga invånare
eller samtliga förvärvsarbetande och detta omfattar de risker som behandlas
i F 1408/71. För att denna förutsättningen skall anses vara uppfylld skall en
person kunna identifieras som anställd eller egenföretagare genom det sätt
på vilket systemet administreras eller finansieras, eller vara försäkrade mot
någon annan risk enligt ett system för anställda eller egenföretagare, eller
följer en definition som återfinns i bilaga 1 till förordningen.119 

�  att han/hon täcks av ett standardsystem för social trygghet för
lantsortsbefolkningen, omfattande förordningens risksituationer enligt
kriterierna i bilaga 1. 

� att han/hon är frivilligt försäkrad enligt ett trygghetssystem som gäller
anställda egenföretagare, samtliga invånare eller vissa kategorier av
invånare. 

                                                
118 Förordningen är även tillämplig på statslösa eller flyktingar som är bosatta inom en
medlemsstats territorium. Vidare gäller förordningen familjemedlemmar och efterlevande
till anställda, egenföretagare, statslösa och flyktingar, SOU 1998:67, a.a. s. 144.
Ursprungligen var F 1408/71 endast tillämplig på arbetstagare och deras anhöriga, men
1981 utvidgades tillämpningsområdet till att även omfatta självständiga företagare och deras
familjer. Westerhäll, L, Social trygghet och migration-kommentar till förordningen
1408/71, Stockholm 1995, s. 62.   
119 I denna bilaga har för vissa av medlemsländerna tagits in närmare bestämmelser om vilka
personkategorier, som skall betraktas som anställda respektive egenföretagare i
förordningens mening. 
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Begreppen anställd respektive egenföretagare har av EG-domstolen
tillämpats relativt extensivt. Samtliga förvärvsarbetande anses falla in under
beteckningen förutsatt att de är försäkrade, obligatoriskt eller frivilligt, mot
någon/några av de risker som täcks av ett socialförsäkringssystem. Det
räcker att vederbörande uppfyller de objektivt fastställda materiella villkoren
i den för henne/honom gällande socialförsäkringsregleringen. Det ställs
inget krav på faktisk försäkring för att förordningen skall vara tillämplig.120

Det räcker att det utförda arbetet är ringa i omfattning. Gränsdragningen
mellan anställd och egenföretagare lämnas åt ett lands interna lagstiftning att
göra. För Sveriges del omfattas personer som är arbetstagare eller
uppdragstagare enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) av
förordningens anställningsbegrepp.121

4.4.1.1.1 Arbetsgivar/arbetstagarbegreppet avseende
utsändningsregeln (artikel 14 p. 1 a)

Utsändningsregeln innebär att en arbetstagare som sänds ut av ett
företag, till vilket han ”normalt är knuten”, till ett företag i ett annat
medlemsland för arbete där under högst 12 månader, skall stå kvar i det
utsändande landets socialförsäkringssystem, (artikel 14.1 a,  F 1408/71).
Regeln utgör ett undantag från huvudprincipen att det är arbetslandets lag
som skall styra uttag av avgifter, (artikel 13.1, F 1408/71).

I en dom avkunnad den 10 februari 2000, mål C-202/97, Fitzwilliam
Executive Search Ltd och Bestuur van het Landelijk instituut sociale
verzerkeringen, var begreppet ”företag till vilket han normalt är knuten” uppe till
prövning. Situationen var den att irländska medborgare, anställda av det irländska
bemanningsföretaget Fitzwilliam Executive Search Ltd. (Fitzwilliam) hyrdes ut till
andra företag som var i behov av temporär arbetskraft. Fitzwilliam hade kontor och
administrativ personal i Dublin. De anställda hyrdes ut dels till företag på Irland
och dels till företag i Nederländerna där Fitzwilliam hade ett mindre kontor. Den
personal som hyrdes ut till Nederländerna hade alla anställningsavtal med
Fitzwilliam och hade i regel sänts ut kortare tid än 12 månader. De hade också ett
intyg på blankett E 101122 att Fitzwilliam erlade lagstadgade socialavgifter på
Irland.123 Nederländska myndigheter underkände E 101 intyget och motiverade
beslutet med att Fitzwilliams verksamhet i Nederländerna var av den
omfattningen124 att de anställda egentligen var lokalanställda i Nederländerna och
borde omfattas av nederländsk socialförsäkring. Fitzwilliam krävdes därför på
socialavgifter i Nederländerna. Myndigheten ifrågasatte om det var möjligt att vara
anställd och utsänd av ett bemanningsföretag eller om anställningen egentligen
skulle ligga hos det inhyrande företaget. Nederländsk domstol vände sig därför till
EG-domstolen för att få svar på bl.a. följande frågor:

                                                
120 Westerhäll, L, a.a. s. 62-65. 
121 Svenström, Y, a.a. (SN 1995) s. 202.  
122 Anställningen, utsändningens längd och tillhörigheten till utsändningslandets lagstiftning
skall styrkas med ett intyg på EG:s officiella blankett E 101, vid en utsändning. 
123 Svenström, Y, a.a. (SN 2000), s. 695-699.
124 Fitzwilliams verksamhet var större i Nederländerna än på Irland under perioden 1993-
1996.
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� Kan begreppet ”företag till vilket han normalt är knuten”, i artikel 14.1 a,
tolkas så att ytterligare krav och villkor kan uppställas som inte framgår av
artikeltexten? 

� Om så är fallet, kan myndigheterna i en stat självständigt formulera ett sådant
krav? 

� Kan i så fall myndigheterna uppställa krav på verksamhetens omfattning,
omsättning och antalet anställda?

EG-domstolens svar på frågorna var följande:

� De enskilda medlemsstaterna får inte komplettera bestämmelserna i en
förordning. Endast ytterligare gemenskapslagstiftning kan komplettera innehållet.
Domstolens motivering var att om det skulle vara tillåtet för de enskilda staterna
att lägga till egna krav och vilkor, skulle det helt undergräva förordningens
enhetliga tillämpning inom gemenskapen. 

� För att tolka innebörden av begreppet ”företag till vilket man normalt är
knuten” i artikel 14.1 a, F 1408/71 hänvisade EG-domstolen till två tidigare
avgöranden, mål nr 19/67 Soziale Verzekeringsbank/ Van der Vecht och mål nr
35-70 Manpower/Caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg. Avgörande
för om den anställde var normalt knuten till arbetsgivaren ansågs i målet Van der
Vecht, vara:

o att han stod under det utsändande företagets tillsyn. 

I Manpower definierade EG-domstolen ytterligare begreppet. För att uppfylla
kravet uttalade domstolen att anställningsförhållandet skulle:  

o vara hela utsändningstiden särskilt med hänsyn till det faktum, 

o att det är arbetsgivaren som skall betala lönen för det hos ett annat företag
utförda arbetet,125 

o att den anställde skall svara inför denne för eventuellt olämpligt uppförande, 

o att den anställde skall kunna avskedas av arbetsgivaren. 

Domstolen ställde i det föreliggande målet vidare upp följande krav:

o att uthyrningsföretaget bibehåller en anknytning till medlemsstaten där det är
etablerat för att accepteras som arbetsgivare. Företaget måste i normala fall utöva
sin verksamhet i den första medlemsstaten för att kunna åtnjuta de fördelar som
bestämmelsen medför. För att ett företag skall anses bibehålla en anknytning till
sitt etableringsland skall företaget, enligt domstolen, bedriva en betydande
verksamhet i den medlemsstat inom vars territorium det är etablerat. För att
bedöma om verksamheten är betydande är följande kriterier av betydelse, vilka den
behöriga institutionen i etableringslandet förmodas kontrollera: 

- var företaget har sitt säte och huvudkontor, 

- den administrativa personalstyrkans storlek, 
                                                
125 Kravet på att lönen skall komma från den egentliga arbetsgivaren har tagits bort genom
ett beslut av Administrativa Kommissionen, nr 162, 31 maj 1996. 



40

- den plats där de anställda rekryteras och avtalen skrivs, 

- den lagstiftning som är tillämplig på anställningsavtalen och 

- omsättningen under en karaktäristisk period. 

Kriterierna är inte uttömmande utan valet av kriterier bör enligt domstolen
anpassas till varje enskilt fall. Domstolen ansåg dock att det var fullt möjligt
att ett uthyrningsföretag skulle kunna ses som arbetsgivare till en utsänd
arbetstagare.

Syftet bakom dessa krav från domstolens sida antas vara att
förhindra att brevlådeföretag, utan någon identifierbar verksamhet i
etableringslandet, etablerar sig som bemanningsföretag för att dra nytta av
ett enskilt lands låga socialavgifter. Med hänsyn till Sveriges nivå på
socialavgifter riskerar landet inte att bli centrum för etablering av s.k.
brevlådeföretag, utan istället befaras reglerna i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) kunna utnyttjas.126 

                                                
126 Svenström, Y, a.a. (SN 2000), s. 695-699.
Den som anses bosatt utomlands beskattas här endast för inkomst och förmögenhet med
stark anknytning till Sverige. Här tillämpas källstatsprincipen med innebörden att den stat,
från vilken inkomsten härrör, beskattar inkomsten oavsett var den skattskyldige är
skatterättsligt bosatt, SOU 1997:72, a.a. s. 148.
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5. Det skatterättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet

5.1 Inkomstskattelagen (1999:1299)
Inkomstskattelagen (1999:1299) (IL) trädde i kraft 1 januari 2000

och ersatte då kommunalskattelagen (1928:370) och lagen om statlig
inkomstskatt (1997:323). Avsikten med IL var att reformera språket och
strukturen, inte att genomföra några mer genomgripande materiella
förändringar. IL innehåller ingen definition av begreppet
arbetsgivare/arbetstagare. Lagen innehåller en definition av begreppet
näringsverksamhet, som fungerar som en yttre gräns för
arbetstagar/arbetsgivarbegreppet och avgränsning mot inkomstslaget tjänst. 

5.1.1 Gränsdragning mellan inkomstslagen tjänst och enskild
näringsverksamhet

Begreppet näringsverksamhet definieras i 13 kap. 1 § IL, som
yrkesmässig och självständigt bedriven förvärvsverksamhet. Med
yrkesmässig menas att verksamheten skall bedrivas med varaktighet och
vinstsyfte. De tre rekvisiten som skall vara uppfyllda är varaktighet,
vinstsyfte och självständighet, varav de två sist nämnda är avgörande för
gränsdragningen mellan tjänst/näringsverksamhet. Gränsdragningen
fungerar också som ett svar på frågan om ett anställningsförhållande
skatterättsligt föreligger eller inte. Definitionen av begreppet
näringsverksamhet är avgörande för SKM:s beslut om huruvida den
arbetspresterande skall tilldelas F-skattsedel eller inte, (se under 4.1.1). Det
ger även svaret på frågan om vem som är ansvarig för uppbörd av skatt.
Enskilda näringsidkare skall själva stå för inbetalningen. Begreppets
avgränsning är av direkt betydelse för hur intäkten skall beskattas
inkomstskatterättsligt. Det finns inte någon närmare beskrivning i lagtexten
om vad som kännetecknar en självständigt bedriven verksamhet, utan
bedömningen får göras med ledning av praxis på området.127 Begreppet
självständighet anses vara ett rekvisit av ramkaraktär, vilket lämnar
utrymme åt praxis att förändras.128 

RR har i ett flertal fall behandlat frågan om en person skall vara att
anse som uppdragstagare eller arbetstagare. Domstolens metod består av att
göra en helhetsbedömning av hur verksamheten faktiskt bedrivs, genom att
se på samtliga föreliggande omständigheter i det enskilda fallet.129 

                                                
127 RSV, a.a. s. 15.
128 Nilsson, P, a.a. (SN 1999), s. 418. Författaren tror för övrigt att de faktorer som RR idag
betonar i sin självständighetsbedömning, kommer att ges en annan innebörd i framtiden. 
129 Av det totala antalet ansökningar om F-skattsedel från fysiska personer fick under år
1997 3,13 % avslag. Avslagsorsaken ”näringsverksamhet bedrivs ej” svarade för 40 % av
avslagen för fysiska personer, RSV, a.a. s. 15. 
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Det har i ett flertal fall riktats kritik mot SKM:s beslut om
tilldelning av F-skattsedlar. F-skatteutredningen påpekar, i RSV:s rapport
1998:4, F-skatt åt flera utvidgning av näringsbegreppet, att praxis är mer
eller mindre otidsenlig. Utredningen har i åtanke fall där personer har blivit
bedömda som arbetstagare, trots att kriterierna för näringsverksamhet har
varit uppfyllda. Förklaringen till detta är att praxis i vissa fall har lagts fast
långt tillbaka i tiden och inte följt med samhälls- och
arbetsmarknadsförändringar.130 Enligt rapporten har olika omständigheter
tillmätts varierande betydelse i praxis, beroende på vilken yrkeskategori den
sökande har tillhört. F-skatteutredningen framhåller t.o.m. att denna
omständighet, i domstolsprövning och hos SKM, har fått avgörande
betydelse. Vissa yrkeskategorier har mer eller mindre kategoriskt
klassificerats som arbetstagare. RSV skriver i rapporten att en person i
praxis i regel bedöms som arbetstagare, om denne ställer sin egen arbetskraft
till förfogande och ersätter eller vikarierar för anställda hos
uppdragsgivaren, eller rycker in vid arbetstoppar. Rapporten pekar ut bl.a.
avbytare (inom lantbruket), byggnadsarbetare, försäljare, konsulter och
läkare, som yrkeskategorier där det oftare förekommer problem med att
avgöra om näringsverksamhet föreligger. Även uthyrning av arbetskraft
nämns vara en företeelse, som vållar gränsdragningsproblem.131 

Peter Nilsson analyserar i artikeln F-skattsedel eller inte F-
skattsedel-så blev det!  RR:s dom den 17 januari 2001 (mål nr 3570-2000). 

Mål nr 3570-2000 gällde tilldelning av F-skattsedel. I fallet avgjordes
frågan om en viss verksamhet, bedriven av en fysisk person (X), kunde hänföras
till inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen. Den sökande, som
bedrev verksamhet som avbytare inom jordbruket, räknade med att regelbundet ha
cirka tio olika kunder och ytterligare tillfälliga uppdrag. Till en början skulle X
själv utföra ett flertal uppdrag, utan krav på att han skulle utföra dem personligen.
Vid förhinder kunde X, genom ett ingånget samarbetsavtal med vissa andra
avbytare, sätta någon annan avbytare i sitt ställe. X fakturerade lantbrukaren
(uppdragsgivaren) och var ansvarig för att arbetet utfördes enligt avtalet med
denne. X hade tecknat en ansvarsförsäkring. Det var även av betydelse att arbetet
skulle utföras hos lantbrukaren med dennes utrustning. X skulle anskaffa sina
uppdrag genom anbud, annonser och avtal. Ersättningen skulle beräknas efter ett
visst pris per timme. Den av X bedrivna verksamheten bedömdes av RR utgöra
näringsverksamhet.

Nilsson urskiljer i domen ett antal omständigheter av betydelse för utgången
i målet. Han anser att omständigheterna kan indelas i olika grader:
omständigheter av allmän karaktär, omständigheter av särskild karaktär och
omständigheter av ringa betydelse. Redogörelsen nedan av omständigheter
av betydelse för gränsdragningen följer Nilssons indelning.

                                                
130 Utredningen föreslår som lösning på problemet att praxis är otidsenlig, att lagtexten bör
ändras så att med näringsverksamhet skall förstås yrkesmässig  verksamhet med en viss grad
av självständighet. Det skulle innebära att definitionen på näringsverksamhet utvidgas.
RSV, a.a. s. 36.
131 RSV, a.a. s. 1-3, s. 16, s. 25.
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5.1.1.1 Omständigheter av allmän karaktär

Omständigheter av allmän karaktär är omständigheter som, oavsett
näringsverksamhetens innehåll och inriktning, typiskt sett kännetecknar
näringsverksamhet. Det är omständigheter som har en grundläggande
betydelse vid kategoriseringen. Följande omständigheter bedöms tillhöra
denna grupp:

� huruvida personens verksamhet riktar sig till en eller ett fåtal
uppdragsgivare eller ett flertal. Det kan ges en avgörande betydelse att
personen inte är beroende av en enskild uppdragsgivare. Det anses vara ett
starkt tecken på att verksamheten är självständigt bedriven. Rättspraxis
besvarar inte frågan vad en eller ett fåtal uppdragsgivare innebär. Nilsson är
av uppfattningen att ”en eller ett fåtal” uppdragsgivare borde vara
väsentligen färre än tio uppdragsgivare.132 

I RÅ 1960 ref. 43 gällde det ett försäljningsombud som var resande för
två närstående företag. Han beskattades för inkomst av tjänst trots att han endast
avlönades genom provisioner, själv fick anställa lokalombud, saknade kontors-
eller försäljningslokal, inte var yrkesskadeförsäkrad och inte uppbar
semesterersättning. Omständigheten att företagen var närstående och att
försäljningsombudet rent faktiskt endast hade en uppdragsgivare fick avgörande
betydelse i målet.

I RÅ 1984 1:56 var det en delägare i ett handelsbolag som hade utfört
arbete åt ett aktiebolag. Frågan var om ersättningen från aktiebolaget hade gått till
en rörelseidkare, uppdragstagare eller arbetstagare. RR angav som skäl för att anse
verksamheten vara osjälvständig, bl.a. att uppdragstagaren inte samtidigt hade
utfört arbete åt någon annan. 

� omständigheter som pekar på en viss vilja hos uppdragstagaren att
bedriva näringsverksamhet. Viljan kan visa sig utåt genom att personen
inregistrerar firma, lämnar in ansökan om F-skattsedel och registrerar
mervärdesskatt.133 RSV framhåller att det är av betydelse att personen
vänder sig till allmänheten. Det bör dock poängteras att det saknar betydelse
om uppdragsgivaren och uppdragstagaren inte har avsett att ingå ett arbets-
eller uppdragsavtal.134

� huruvida uppdragstagaren står under uppdragsgivarens ledning under
uppdragets utförande och ingår i uppdragsgivarens ordinarie
arbetstagarorganisation. Det är fråga om att uppdragsgivaren bestämmer
t.ex. hur och när arbetet skall utföras. Det anses dock sakna betydelse att
uppdragsgivaren bestämmer ramen för vad som skall utföras. 

I det ovan (under 5.1.1) nämnda fallet, mål nr 3570-2000, menade
domstolen att personen inte stod under dennes arbetsledning vid uppdragets

                                                
132 Han baserar sin slutsats på uppgifter ur Prop. 1999/2000:15, slopade stoppregler, och
RSV:s anvisningar i RSV Dt 1985:1.
133 Nilsson, P, a.a. (SN 2001), s. 255. Författaren pekar i artikeln på att denna omständighet
i tveksamma fall bör vara en omständighet av i princip helt avgörande betydelse.
134 RSV, a.a. s. 25.
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utförande till följd av uppdragets tidsmässigt tillfälliga karaktär135. Domstolen
uttalade följande:

”Av ett uppdrags tidsmässiga tillfälliga karaktär att vara ersättare för en
lantbrukare vid dennes bortovaro på grund av semester eller sjukdom följer att hon
inte står under dennes arbetsledning vid uppdragets utförande.”

� huruvida uppdragstagaren har skyldighet att personligen utföra arbetet
eller om personen kan sätta någon annan i dess ställe.136 Kan personen sätta
någon i sitt ställe utmärker det självständighet hos arbetstagaren. Det finns
då inte den knytning mellan parterna som utmärker ett
anställningsförhållande. 

I RÅ 1985 1:37 utförde den skattskyldige transporter med egen lastbil åt
en och samma uppdragsgivare under flera år. Han bedömdes trots det ha bedrivit
verksamheten självständigt. Det var av stor betydelse för bedömningen att han var
oförhindrad att anlita medhjälpare och att åta sig andra uppdrag. 

I de fall samtliga ”omständigheterna av allmän karaktär” är
uppfyllda, skall i ett normalfall uppdragstagaren anses bedriva självständig
verksamhet. Brister det i någon av omständigheterna innebär det inte
automatiskt att det är fråga om osjälvständig verksamhet. Det kan finnas
omständigheter av särskild karaktär som kan kompensera en brist i
omständigheter av allmän karaktär.137

5.1.1.2 Omständigheter av särskild karaktär 

I de fall där RR har betonat en omständighet av särskild karaktär
har det vanligtvis brustit i omständigheter av allmän karaktär.
Omständigheter med särskild karaktär har inte någon egentlig självständig
betydelse. Då samtliga omständigheter av allmän karaktär tyder på att
näringsverksamhet föreligger, anses en av särskild karaktär inte kunna
omkullkasta den uppfattningen. Nilsson menar att omständigheter av
särskild karaktär är sådana som följer av verksamhetens natur och som
särskilt har beaktats vid bedömningen. Exempel på en sådan är om den
arbetspresterande köper in en lastbil eller skogsmaskin för att använda inom
ramen för uppdragen. Uppdragstagaren anses därmed ta en affärsmässig
risk.138

5.1.1.3 Omständigheter av ringa betydelse

Omständigheter av ringa betydelse är faktorer som nämnd eller
domstol har lämnat utanför självständighetsbedömningen. De har ansetts
opåverkbara för bedömningen. Det är omständigheter som varken

                                                
135 Enligt Nilsson kan begreppet tidsmässigt tillfälliga karaktär definieras som ett uppdrag
där någon rycker in under tid då en annan person är förhindrad att utföra sitt ordinarie
arbete.
136 Denna omständighet framhålls av Nilsson vara en omständighet av allmän karaktär. I det
ovan nämnda förhandsbeskedet hade däremot SRN inte uppmärksammat omständigheten.
137 Nilsson, P, a.a. (SN 2001), s. 256-259.
138 Nilsson, P, a.a. (SN 2001), s. 259.



45

uppdragsgivare eller uppdragstagare själva kan påverka utan ligger i
verksamhetens natur. Exempel på omständigheter som i vissa fall har
lämnats utanför självständighetsbedömningen och har ansetts ligga i
uppdragets natur är då:

� Uppdraget utförs i uppdragsgivarens lokaler eventuellt med användande
av uppdragsgivarens maskiner. Situationen kan vara den att en
arbetspresterande använder den, i en lantbrukares fastighet, installerade
utrustningen. Ytterligare exempel är personer som bedriver
personaluthyrningsföretag och utför sina uppdrag hos uppdragsgivaren och
läkare som använder sjukhusets utrustning. 

I den ovan (under 5.1.1) nämnda domen, mål nr 3570-2000, uttalade RR
följande:

”Hon kan på grund av verksamhetens natur inte heller anses ingå i
lantbrukarens arbetsorganisation av den anledningen att den på
jordbruksfastigheten installerade utrustningen används för uppdragets utförande
eller att uppdraget - vilket ligger i sakens natur – utförs där.”

� Uppdragsgivaren ger direktiv om hur arbetet tidsmässigt skall utföras,
vilket RÅ 85 1:37 tydligt belyser. 

I RÅ 85 1:37, där frågan var om tidningsdistribution utgjorde inkomst av
tjänst eller rörelse, uttalade RR att det faktum att företaget (Göteborgs-Posten)
hade givit direktiv om hur tidningstransporterna tidsmässigt skulle utföras låg i
transportuppdragets natur. Det kunde inte få till följd att företaget skulle ses som
arbetsledare för vederbörande.

5.1.1.4 Vinstsyfte

Vinstsyfte benämns också förvärvssyfte, vilket innebär att
verksamheten bedrivs i syfte att ekonomiskt utbyte. Avgörande är inte att
verksamheten rent faktiskt går med vinst, utan att syftet är det. Förvärvssyfte
anses normalt föreligga, om verksamheten till sin karaktär är sådan att den
typiskt sett bedrivs i förvärvssyfte för att tillhandagå allmänheten. Avseende
hobbyverksamheter, som vanligtvis bedrivs för att tillgodose personliga
intressen, skall förvärvssyftet tydligare manifesteras för att
näringsverksamhet skall anses föreligga.  För konstnärlig verksamhet skall
anses vara bedriven i förvärvssyfte ställs kravet relativt lågt. 139

I RÅ 1987 ref. 56 gällde det en konstnärlig verksamhet, som under de
närmast fem föregående åren sammanlagt hade givit bruttointäkter på 7 400 kr och
ett underskott på 77 967 kr. Vid sidan av en halvtidsanställning hade personen
varit verksam som konstnär inom bl.a. måleri, teckning och skulptur. Han hade
genomgått viss konstnärlig utbildning och varit aktiv i konstnärsorganisationer.
Det var omständigheter som gjorde att verksamheten ansågs vara
näringsverksamhet, trots att inkomsten var obetydlig.

                                                
139 Lodin, S-O, Lindencrona,G, Melz, P, Silfverberg, C, a.a. s. 227-229.
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Även för juridiska personer anses kravet på förvärvssyfte ställas
lågt. 

RÅ 1998 ref. 10 gällde skattskyldighet för en ideell förening, vars syfte
var att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att anordna kurser
avseende utbildning av föreningens yrkesverksamma medlemmar. RR gjorde här
följande uttalande:

”Åtminstonde i fråga om juridiska personers verksamhet gäller dock
enligt praxis att avsaknaden av ett vinstsyfte inte behöver hindra att verksamheten
betraktas som näringsverksamhet (rörelse), förutsatt att den inte har en alltför
begränsad omfattning. Det förhållandet att en verksamhet har bedrivits på
självkostnadsbasis eller t.o.m. utan full kostnadstäckning har således inte uteslutit
att den skattemässigt behandlats som rörelse.”  

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och finansiering ansåg domstolen
att verksamheten utgjorde rörelse. 

Saknas förvärvssyfte kan inkomsten komma att beskattas i
inkomstslaget tjänst för en fysisk person, förutsatt att en prestation utförs.
Rör det sig om avkastning eller kapitalvinst på tillgång, skall inkomsten
beskattas i inkomstslaget kapital.

5.1.1.5 Yrkeskategorier där svårigheter föreligger vid
gränsdragning mellan inkomstlagen tjänst/näringsverksamhet

RSV nämner billotsar, byggnadsarbetare, dagbarnvårdare,
frisörarrende, konsulter, läkare och lärare, som exempel på yrkeskategorier
där det har förelegat svårigheter vid gränsdragningen mellan inkomstslagen
tjänst och näringsverksamhet. Nedan följer en redogörelse för vilka
omständigheter, som har varit av betydelse för några av kategorierna:

� För att byggnadsarbetare skall anses bedriva näringsverksamhet har det
i praxis krävts någon form av ekonomiskt risktagande, exempelvis innehav
av utrustning i betydande omfattning. Vidare har det tillmätts stor vikt att
det finns ett flertal uppdragsgivare och att personen vänder sig till
allmänheten genom annonser eller dylikt. Utredningen nämner att
inregistrering av firma och momsregistrering är kriterier som i dessa fall inte
har påverkat bedömningen, d.v.s. de skulle utgöra omständigheter av ringa
betydelse enligt den ovan gjorda indelningen (författarens anm.). 

I RÅ 1986 ref. 8 var frågan om underhålls- och ombyggnadsarbeten
utförda på ett häststall hade utförts av en arbetstagare eller en självständig
näringsidkare. Det ansågs vara av betydelse att vederbörande använde egna
maskinredskap och tillhandahöll viss del av materialet själv. Byggnadsarbetaren
ansågs bedriva egen rörelse.

I RÅ 84 1:42, hade en grävmaskinsägare anlitats av ett
schaktmaskinsföretag för att utföra vissa arbeten. Frågan var här om denne var att
se som arbetstagare i förhållande till företaget, vid beräkning av avgiftsunderlag
för arbetsgivaravgifter. I fallet tillmättes det betydelse att arbetena hade utförts
med egen grävmaskin.
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� Avseende frisörarrende har det i praxis ansetts vara av betydelse
huruvida förhyraren har egen bokföring, kassa och kundkrets, inte är
redovisningsskyldig gentemot uthyraren, själv bestämmer material,
prissättning och arbetstid och om förhyraren har rätt att anställa egen
personal och arbeta under egen firma. Det har varit av vikt att verksamheten
utåt har kunnat visa att det är en självständig verksamhet. 

I RÅ 1987 ref. 164 II ansågs en frisörska inta en så osjälvständig och
underordnad ställning i förhållande till uthyraren att hon betraktades som
arbetstagare.  Omständigheter som bidrog till denna utgång var; att hon skulle hålla
sin plats bemannad under öppettider som gällde för lokalen, att hon skulle tillse att
semester och annan ledighet förlades så att lokalen alltid var bemannad med halva
ordinarie arbetsstyrkan, att hon inte fick bedriva någon verksamhet när lokalen var
stängd och att prisnivån för behandlingar skulle vara samma för alla frisörer och
bestämmas i samråd med bolaget.

� I fall som har gällt konsulter140 har domstolen bedömt följande faktorer
vara av betydelse: att personen har besuttit specialistkompetens, inte tidigare
har varit anställd hos uppdragsgivaren, att förhållandet parterna emellan har
reglerats av avtal som allmänt sett tillämpas vid konsultuppdrag, huruvida
konsulten har varit  oförhindrad att anställa någon annan för att utföra
arbetet, att det har ankommit på personen att själv avgöra tid och plats för
fullgörande av uppdraget, att arbetet har utförts självständigt inte enbart i
uppdragsgivarens lokaler och att konsulten inte har varit föremål för
arbetsledning. Vidare har det ansetts vara av vikt att uppdraget har
omprövats regelbundet och att konsulten har haft ett eget kontor med full
utrustning. Huruvida fast pris, ersättning efter tidsåtgång eller löpande
räkning efter anbudsförfarande har tillämpats, har också ansetts vara av
betydelse. 

Den arbetspresterande partens specialområde kan vara sådant att
det endast finns ett fåtal möjliga uppdragsgivare inom landet. Det kan
medföra att konsulten endast har en uppdragsgivare under en längre period,
vilket inte utesluter att näringsverksamhet kan anses föreligga.141 

I RÅ 84 1:29 hade en rörelseidkare, vars verksamhet bestod av
konsultation och utförande av s.k. kvalitativa marknadsundersökningar, betalat ut
ersättning till en person som hade arbetat med att anskaffa intervjuobjekt. Frågan
var om personen som anskaffade intervjuobjekten var att se som rörelseidkare,
uppdragstagare eller arbetstagare vid beräkning av arbetsgivaravgifter. RR gjorde i
fallet följande uttalande:

”För uppdragstagarförhållande talar att det inte ålegat K att personligen
utföra arbetet, att K synes ha varit oförhindrad att åta sig liknande uppdrag åt
andra, att hennes arbete inte varit kontinuerligt utan utförts vid behov, att hon
fakturerat efter varje uppdrags slutförande samt att parterna inte avsett att K skulle
vara arbetstagare. För att så var fallet talar å andra sidan den omständigheten att K
faktiskt utfört arbetet personligen och under utgiftsåret enbart haft uppdrag från I,
                                                
140 Med konsult avses en person som innehar specialistkompetens, d.v.s. en kompetens som
uppdragsgivaren saknar tillfälligt eller permanent.
141 RSV, a.a. s. 25-35.
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som utgett den helt övervägande delen av K:s inkomster under året. Vid en samlad
bedömning måste anses att K varit arbetstagare vid utförande av de nu
ifrågavarande arbetsuppgifterna.”  

5.1.2 ”Sätta sig på bolag”, ett aktiebolags inkomst eller inte?  

När en person sätter sin verksamhet på bolag innebär det att denne
själv bildar och äger ett bolag inom ramen för vilket denne avser att bedriva
verksamheten. Begreppet innefattar traditionellt sett endast verksamhet som
består i tillhandahållande av professionella tjänster som bolagsägaren utför
som anställd i bolaget.142 I flertalet fall är det helt naturligt att t.ex. en
konsult eller hantverkare, som utför självständiga uppdrag åt olika
uppdragsgivare, bedriver verksamhet i aktiebolagsform. En anställd kan
dock inte fakturera sin arbetsgivare via ett aktiebolag, i syfte att undgå
beskattning för lönen.143 Frågan som uppkommer i denna situation är vem
som är den faktiska arbetsgivaren till den arbetspresterande. Det ger svaret
till hur dennes inkomst skall beskattas, vem som skall betala in
preliminärskatt och socialavgifter. Det finns inga särskilda lagregler som
reglerar denna fråga, utan praxis spelar en avgörande roll på området.
Frågan har varit föremål för RR:s bedömning sedan 1960-talet.

Den skattemässiga fördelen som uppnås genom att sätta sin
verksamhet på bolag, är att inkomster som går till bolaget beskattas med 28
% i inkomstslaget näringsverksamhet. Skulle samma inkomst ha gått till en
anställd skulle denne ha blivit progressivt beskattad i inkomstslaget tjänst.
Genom att låta intäkten gå till bolaget kan den överföras till aktieägaren
genom utdelning, d.v.s. kapitalvinstbeskattning.144 Det ger också ägaren en
möjlighet att helt eller delvis periodisera sina inkomster till framtiden.
Avsättning till periodiseringsfond för aktiebolaget kan ge en skattekredit för
20 % av vinsten i fem år. Andraledsbeskattningen kan då skjutas upp till det
tillfälle personen väljer att göra pengarna tillgängliga för lyftning.145  

Det har under senare år vuxit fram en konstruktion där den
professionella yrkesutövaren formellt tar anställning i ett företag i vilket
denne inte äger någon andel. Företaget hyr i sin tur ut den anställde till andra
utomstående företag för att arbeta där. Det uthyrande bolaget fungerar som
ett arbetsförmedlande företag, som hyr ut anställda för kortare eller längre
perioder. Det har blivit allt vanligare att dessa bolag är utländska bolag och
att uthyrningsperioderna har blivit allt längre. Frågan som i den situationen
måste besvaras i skatte- och avgiftssammanhang är vem som är att anse som
arbetsgivare till personen, uthyrningsbolaget eller den som hyr in den
aktuella personen.146 Skillnaden i dessa fall jämfört med de traditionella
                                                
142 Sundgren, P, a.a. s. 284 -285.
143 Sindahl, M, Skattefrågor kring arbetsinkomster som uppbärs av ett eget bolag,
SvSkT 4/97, s. 359.
144 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, a.a. s. 320.
145 Rydin, U, Idrottsmäns möjlighet att periodisera sina inkomster, SN 1999, s. 24. 
146 Fall där denna konstruktion har använts och som har blivit uppmärksammade är bl.a.
processerna avseende Ishockeyklubben Brynäs IF, (se nedan under 5.1.2.1.1) och
utförsåkerskan Pernilla Wiberg. I sist nämnda fall gällde frågan inte inkomst av idrottslig



49

fallen är att hyreskontrakten har gällt arbetsprestationer från anställda utan
ägarintressen i de avtalsslutande företagen. En likhet ligger dock i att
parterna genom avtal har försökt styra inkomster från ett skattesubjekt till ett
annat motiverat av skatteskäl.147

Urban Rydin anger i artikeln Idrottsmäns möjlighet att periodisera
sina inkomster, SN 1999, s. 23, följande punkter som i praxis har ansetts
vara av vikt för att avgöra om ett anställningsförhållande har förelegat eller
om bolaget har varit rätt mottagare av inkomsten:148

� Det får inte förekomma formella brister, utan det är exempelvis av stor
vikt att pengarna går direkt till bolaget och att bolaget uppträder som
avtalspart.

RÅ 1969 ref. 19 gällde artisten Owe Thörnqvist, som ägde samtliga
aktier i ett aktiebolag. Frågan var om intäkterna, som huvudsakligen bestod av
gager för uppträdanden i folkparker m.m. och royalty, skulle beskattas hos bolaget
eller Thörnqvist. Med hänsyn till att han själv hade förvärvat intäkterna och
därefter tillfört bolaget dem, ansågs han själv ha bedrivit verksamheten och inte
bolaget. RR gjorde i fallet följande uttalande som ofta har citerats:

”Hinder kan visserligen icke anses föreligga att- med verkan i
beskattningshänseende- i aktiebolagets form bedriva sådan rörelse, varom är fråga
i målet.”

RSV ansåg i förhandsbeskedet RSV/FB Dt 1986:9 att det krävdes ett
avtal mellan den fysiske personen och bolaget och att bolaget hade uppträtt som
part mot uppdragsgivarna. För att uppträda som part skulle bolaget ha ingått
avtalen med uppdragsgivarna, fakturerat dessa och uppburit ersättningar. RSV
sammanfattade i fallet praxis inom området på följande sätt:

”En förutsättning för att inkomsten av verksamheten skall beskattas hos
bolaget och således inte direkt hos aktieägaren har dock varit att det av
omständigheterna klart framgått att det är bolaget – och inte aktieägaren
personligen – som har bedrivit verksamheten.”

                                                                                                                           
verksamhet utan inkomst av annat slag, såsom reklaminkomster m.m. som hade genererats
av Pernilla Wibergs stjärnstatus. Konstruktionen går till så att idrottsutövarna tecknar ett
anställningsavtal med det utländska företaget. Därefter ingår idrottsföreningen och det
utländska företaget ett avtal om hyra av idrottsutövaren. Spelarna deltar sedan i klubbens
verksamhet på samma sätt som de spelare som är anställda direkt av idrottsföreningen.
Klubben betalar ersättning till uthyraren som sedan betalar ut en mindre del av beloppet till
spelaren som skattepliktig inkomst av tjänst i Sverige. Idrottsföreningen betalar inga sociala
avgifter eftersom inga löneutbetalningar har skett direkt från klubben till spelaren,
Sundgren, P, a.a. s. 284-291.
147 Hansen, N, Hockeymålen-hyra eller anställning av professionella idrottsmän, SN 1997,
s. 668.
148 Adolfsson, R, Advokat, och hockeyspelare, artist eller knegare, SN 1999, s. 637-641 gör
en något annorlunda indelning. Han anser att det avgörande är om bolaget i sig bedriver
verksamhet eller inte. Det avgörande vid bedömningen skall därför vara, om det finns
objektiva skäl, som lägger hinder i vägen för att bolaget driver verksamheten. Hans
indelning behandlas under 5.1.2.1 eftersom den mer specifikt är inriktad på idrottslig
verksamhet.  
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I RÅ 81 1:17 var frågan om ersättning för utövande av företagshälsovård
skulle anses utgöra inkomst för, det av läkaren helägda, bolaget eller för läkaren
personligen. Läkarens bolag slöt avtal med tre olika företag om att ställa läkaren
till förfogande som företagsläkare. Enligt läkarbolagets bolagsordning skulle det
idka handel med barnkläder, konst och aktiviteter samt driva läkarpraktik. RR
ansåg i fallet att det var läkaren personligen som hade bedrivit verksamheten. Det
var av betydelse att bolagets verksamhet avseende företagshälsovården enbart hade
bestått i att stå som mottagare av ersättningar, som hade utbetalats av ett större
företag. 

I RÅ 1973 not. 85 menade RR att omständigheterna inte tydde på att
inkomster för artistframträdanden hade tillkommit någon annan än artisten själv.
Avtalen hade träffats mellan artisten personligen och uppdragsgivarna. Först
därefter hade kontrakt skrivits ut mellan uppdragsgivaren och aktiebolaget. Vidare
hade ersättningar för uppträdanden normalt utkvitterats av artisten personligen på
platsen.  

� Arbetet får inte vara av för personlig natur eller bestå av för
osjälvständig verksamhet. Detta krav syftar främst på att utesluta
verksamhet som är starkt knuten till den arbetspresterande och där det
egentligen är ägaren och inte aktiebolaget som rent faktiskt bedriver
verksamheten.149

I RÅ 1993 ref. 55, det s.k. ”företagsdoktormålet”, gällde det ersättning
som enligt avtal hade betalats ut till ett fåmansaktiebolag för tjänster som dess, hos
bolaget anställde, ägare hade utfört som företagsdoktor (bl.a. i egenskap av VD) i
andra aktiebolag. Frågan var om ersättningen skulle beskattas hos fåmansbolaget
eller som tjänsteinkomst för ägaren. RR gjorde i målet en samlad bedömning att
inkomsterna skulle beskattas hos fåmansbolaget. Domstolen poängterade att ett
uppdrag som VD normalt sett innefattade anställning, (vilket ansågs följa av 8 kap.
4 § ABL), men menade att det inte hindrade att det i särskilda fall kunde innehas
av en person som inte var anställd. Omständigheter som här konstituerade ett
särskilt fall, var att det utgjorde ett uppdrag för en begränsad tid och var ett led i ett
avgränsat saneringsuppdrag. Ersättningen beskattades hos företagsdoktorns
aktiebolag.

I RÅ 1993 ref. 104 blev utgången istället den motsatta, d.v.s.
tjänstebeskattning. Frågan var om styrelsearvoden till ägaren (A) av ett
fåmansaktiebolag, som bedrev konsultverksamhet inom managementområdet åt
andra aktiebolag, skulle beskattas hos ägaren eller hos fåmansbolaget. Ägaren var
styrelseledamot i sju större aktiebolag och arvodena hade betalats ut till dennes
bolag. RR uttalade i fallet följande:

”Mot bakgrund av bestämmelserna i 8 kap. aktiebolagslagen får uppdrag
som ledamot av aktiebolags styrelse normalt anses vara av personlig natur och
hänförligt till tjänst enligt 31 § kommunalskattelagen. Uppdragsarvodet utgör
härvid intäkt av tjänst för den som utövat verksamheten. Emellertid kan uppdrag
som styrelseledamot i särskilda fall för begränsad tid innehas av person som
knutits till bolaget som ett led i ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag avseende
t.ex. omstrukturering av företagets verksamhet och ägarförhållanden, nedläggande
av en del av verksamheten etc. I dessa fall kan uppdraget under vissa

                                                
149 Rydin, U, a.a. s. 25-26.
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förutsättningar anses hänförliga till näringsverksamhet, utövat av det
konsultföretag som ställt styrelseledamoten till förfogande. Ersättningen till
styrelseledamoten utgör då intäkt av näringsverksamhet för konsultföretaget (jfr
RÅ 1993 ref. 55).”
De i målet aktuella styrelseuppdragen bedömdes inte vara ett av dessa särskilda
fall, utan ansågs vara av personlig art. Arvodena skulle därför utgöra inkomst av
tjänst för A.

RR har i dessa fall ansetts vara tolerant och faktum är att domstolen endast i
undantagsfall har frångått deklarationerna och hänfört inkomsten till ägarna
istället för bolaget.150

� Det huvudsakliga syftet får inte vara att uppnå skatteförmåner.151 Det
faktum att det finns en vilja att uppnå skattefördelar innebär inte automatiskt
att det är fråga om att vilja uppnå en otillbörlig skatteförmån.  

I det ovan nämnda RÅ 1981 1:17 underkände RR bolagets redovisning
p.g.a. att dess befattning med läkarverksamhet endast hade bestått i att fungera som
betalningsmottagare. Bolaget hade inte heller belastats med löner eller arvoden.
Domstolen menade här att det var uppenbart att bolaget inte hade bedrivit någon
verksamhet. Det bör nämnas att  RR i fallet inte uttalade att den ansåg att det var
fråga om en otillbörlig skatteförmån. Domstolens prövning avsåg mer en prövning
av om aktiebolaget hade bedrivit verksamhet eller inte.

Anses det vid en bedömning vara ägaren av aktiebolaget och inte
aktiebolaget som bedriver verksamheten kan domstolen bortse från
aktiebolaget och välja att påföra ägaren de inkomster som härrör från
verksamheten. Ägaren kan då komma att beskattas i inkomstslaget tjänst
eller näringsverksamhet. Graden av självständighet styr i vilket inkomstslag
verksamheten skall redovisas.152 Värt att poängtera är att en grundläggande
förutsättning för att en ersättning skall kunna beskattas i ett av en fysisk
person ägt aktiebolag är att uppdraget utförs i sådana former att arvodet skall
hänföras till näringsverksamhet och inte till tjänst. Det är inte bolagsformen
i sig som konstituerar näringsverksamheten.153

5.1.2.1 Att “sätta idrottsverksamhet på bolag”

Inom idrottsvärlden har det förekommit ett flertal
uppmärksammade fall där idrottsmän/kvinnors verksamhet har
”bolagiserats”. Idrottsverksamheten kan delas upp i den idrottsliga
verksamheten, d.v.s. själva tävlandet, och en s.k. sidoverksamhet.
Sidoverksamheten öppnar upp för höga inkomster för idrottsutövare vars
namn har blivit så stora att de vid sidan av idrottandet kan bedriva en annan
verksamhet. Denna verksamhet omfattar bl.a. den goodwill idrottsutövaren
har skapat, d.v.s. utnyttjande av namn, tillhandahållande av föredrag m.m. 
                                                
150 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, a.a. s. 320.
151 Jan Sagen är av en annan åsikt och framhåller i sin slutsats i artikeln: Om genomsyn av
enmansägda managementbolag, SN 1993 s. 738-740, att uttalanden om syftet att uppnå
skatteförmåner inte kan ge någon ledning för genomsynsfrågan.  
152 Rydin, U, a.a. s. 25-26.
153 Sindahl, M, a.a. s. 368-369.
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I förhandsbeskedet RSV/FB Dt 1986:9 prövades vad som gällde
avseende en elitidrottsmans möjlighet att sätta sin verksamhet på bolag.
Situationen var den att direkta ersättningar och utgifter för tävlingsverksamheten
skulle redovisas privat som inkomst av tjänst. Aktiebolaget skulle teckna avtal för
övrig verksamhet avseende t.ex. produktutveckling, marknadsföring, föredrag m.m.
Rättsnämnden slog fast att det var fullt tillåtet att bedriva denna sidoverksamhet
via ett aktiebolag. Nämnden uttalade dock att det skall framgå att det är bolaget
och inte aktieägaren personligen som bedriver verksamheten. Nämnden ansåg här
att bolaget i detta fall skall kunna visa att det är en självständig part som utför
prestationer och erhåller ersättning. Det kan ske genom att skriftligt reglera
rättsförhållandet mellan bolaget och idrottsutövaren och att bolaget uppträder som
avtalspart gentemot uppdragsgivarna. Av vikt är att bolaget fakturerar och faktiskt
uppbär ersättningen. 

Rydin, menar att det är fullt möjligt för idrottsutövare att bolagisera
utnyttjandet av namn och kringtjänster, förutsatt att kraven under 5.1.2. är
uppfyllda. Han ställer sig däremot negativ till frågan om det är tillåtet att
bolagisera även idrottsutövarens tävlingsverksamhet. Han framhåller att det
inte går att hävda att ett aktiebolag kan bedriva den tävlingsverksamhet som
idrottsutövaren presterar och att det centrala i idrottsutövandet är utövarens
personliga egenart. Enligt Rydin skiljer sig en idrottsutövares verksamhet
mot exempelvis läkare, advokater och revisorers verksamhet, som normalt
sett inte är av så personlig art att den inte kan bedrivas av aktiebolag.154  I
denna fråga råder delade uppfattningar. Ronald Adolfsson representerar den
motsatta uppfattningen och uttalar, (med stöd av RÅ 1969 ref. 19 och RÅ
1973 not. 85) i artikeln: Advokat och hockeyspelare, artist eller knegare, att
varje s.k. fritt yrke kan utövas genom ett aktiebolag, oberoende av hur
personlig verksamheten är. Han anser att det avgörande är om bolaget i sig
bedriver verksamheten eller inte. Istället för den, (ovan under 5.1.2), av
Rydin uppställda indelningen anser Adolfsson att det finns följande objektiva
hinder, som kan medföra att verksamheten inte kan utföras inom ett
aktiebolags ram:

� att ett arbetsrättsligt anställningsförhållande med uppdragsgivaren
föreligger.155 Anses idrottsutövaren i arbetsrättslig mening anställd hos
uppdragsgivaren, kan aktiebolaget inte skatterättsligt anses bedriva
verksamheten. 

� att uppdraget enligt aktiebolagsrättsliga regler är av så personlig natur
att det föreligger hinder för ett uppdragsförhållande. Till stöd för sitt
resonemang hänvisar Adolfsson till RÅ 1993 ref. 55 och RÅ 1993 ref.104,
ur vilka huvudregeln: att inkomster från uppdrag som styrelseledamot och

                                                
154 Rydin, U, a.a. s. 27, s. 29.
Detsamma anser Rydin gälla avseende verksamhet av skapande konstnärlig verksamhet
(författare, konstnärer etc.) och utövande av skådespeleri etc. eftersom dessa typer av
verksamhet är alltför knutna till den utövande personen.
155 Jan Sagen påpekar i ovan nämnda artikel, s. 738-740, att den arbetsrättsliga
gränsdragningen emellertid inte är tillräcklig inom skatterätten, eftersom inkomster i
verksamhet som arbetsrättsligt är att betrakta som uppdragstagare inkomstskatterättsligt kan
utgöra både inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.    
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verkställande direktör enligt ABL:s regler är så personliga att dessa inte kan
tillfalla ett aktiebolag i inkomstskattehänseende, har slagits fast. En
huvudregel som däremot inte saknar undantag, (se ovan under 5.1.2, RÅ
1993 ref. 55). 

� att civilrättsliga formaliteter inte har iakttagits, exempelvis att
idrottsutövaren istället för bolaget rent faktiskt har uppburit intäkterna.156

5.1.2.1.1. Brynäs-målet 

Brynäs IF är en av flera ishockeyklubbar som under flera års tid har
hyrt in utländska spelare av ett utländskt bolag, Nordic Star Management
(NSM) 157. Fallet som var uppe till bedömning hos RR i år handlar inte om
den klassiska distinktionen mellan näringsverksamhet bedriven av en
enskild i privat regi och näringsverksamhet bedriven av ett bolag med
dennes ägare som anställd. I fallet gällde det att avgöra vem som var
arbetsgivare till ishockeyspelarna. I Brynäs-målet var frågan om det hade
etablerats ett sådant rättsförhållande mellan Brynäs IF och spelarna, att
klubben vid tillämpningen av SAL skulle anses vara arbetsgivare för
spelarna.158 

RR avkunnade den 20 juni 2001 domen i Brynäs-målet och Brynäs
IF ålades att betala arbetsgivaravgifter avseende ersättningar utbetalade till
företaget NSM, för tre utländska ishockeyspelares spel i Brynäs IF. Spelarna
dömdes att betala inkomstskatt för inkomsterna. Med det följde också att
spelarna jämte Brynäs IF var betalningsskyldiga för ej avdragen
preliminärskatt för de ersättningar som hade utbetalats för respektive
spelare. RR gjorde i fallet en helhetsbedömning. Enligt domstolen var det av
väsentlig betydelse hur spelarna hade behandlats i ekonomiskt och socialt
hänseende, där följande faktorer var av betydelse:
                                                
156 Adolfsson, R, a.a. s. 637-641.
Av uppfattningen att det är fullt möjligt att bedriva s.k. fria yrken i aktiebolagsform, är
också Sindahl, M, a.a. s. 367. Han hänvisar till att RR i de flesta fall har godtagit att
ersättningar för personliga arbetsinsatser beskattas hos den arbetspresterandes egna
aktiebolag.   
157 NSM är ett i Isle of Man bildat aktiebolag. Isle of Man är ett av de s.k. skatteparadisen
som kännetecknas av att de tar ut låg eller näst intill obefintlig bolagsskatt. Bolag med
hemvist i dessa stater är attraktiva för att samla upp inkomst till låg skattekostnad. En
ytterligare fördel med att förlägga en verksamhet dit är att det endast existerar en summarisk
intern myndighetskontroll. Ytterligare fördelar med att på ett sådant sätt använda ett
utländskt bolag istället för ett svenskt ligger i att det inte behöver betala in källskatt för
löner som betalas till arbetstagare som jobbar i företaget. Vidare behöver inte heller
kontrolluppgifter lämnas in. 
158 RÅ 1993 not. 150, är ett fall där samma frågeställning har varit uppe till prövning
avseende läkarverksamhet. Ett antal läkare var anställda hos ett företag och utförde arbete åt
en vårdcentral. Frågan var om läkarna i socialavgiftshänseende skulle betraktas som
arbetstagare hos företaget eller hos Styrelsen för Västerdalarnas hälso- och sjukvård. RR
gjorde i fallet samma bedömning som Kammarrätten, som efter beaktande av samtliga
omständigheter i målet ansåg att företaget och läkarna hade intagit en så oberoende ställning
gentemot vårdcentralen (uppdragsgivaren), att läkarna var att betrakta som arbetstagare hos
bolaget. Omständigheter som talade i denna riktning var omfattningen av bolagets
verksamhet i övrigt, samt att arbetet inte behövde utföras av någon viss läkare personligen.
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� att Brynäs IF hade framträtt som garant för att spelarna under vistelsen
skulle ha försörjning och bostadsförhållanden tryggade. Det framgick av det
s.k. arbetserbjudandet på blankett AMS 1704, som Brynäs IF hade gett in för
var och en av spelarna i samband med ansökningar om uppehållstillstånd
och arbetstillstånd.

� att Brynäs IF i ekonomiskt och socialt hänseende hade åtagit sig att
behandla de tre spelarna på samma sätt som övrigt anställda spelare i
föreningen.

� att föreningen hade ansett sig ha ett fortlöpande ekonomiskt och
socialt ansvar för spelarna så länge de var engagerade för spel i föreningen. 

Vidare hänvisade domstolen till:

� att det omedelbara resultatet av spelarnas prestationer under tiden då
de var engagerade i Brynäs IF kom föreningen till del och att det var
föreningen i stort sett ensam hade burit risken för att spelarna hade kunnat
drabbas av en formförsämring. RR förde detta resonemang med stöd av 8 p.
i kommentaren till artikel 15 i OECD:s modellavtal, där rätten till
arbetsresultatet, tillsammans med ansvaret och risken för detta, framhålls
som ett huvudkriterium för att avgöra vem som är arbetsgivare, (se nedan
under 5.2.2). 

� att Brynäs IF hade uppfyllt ett antal av de internrättsliga kriterierna
som är av betydelse för att avgränsa arbetstagarbegreppet, exempelvis att ge
instruktioner, anvisa arbetsuppgifter, utöva kontroll, kräva personliga
arbetsinsatser och tillhandahålla material och utrustning. 

Dessa omständigheter ledde sammantaget RR till slutsatsen att Brynäs IF
hade innehaft en ställning som arbetsgivare, i SAL:s mening. NSM hade
enligt domstolen mer haft en ställning som spelarnas förvaltare. 

Innan RR:s dom avkunnades i Brynäs-målet spekulerades det om
att en fällande dom för Brynäs IF skulle kunna få stor betydelse för
verksamhet avseende uthyrning av personal, även utanför idrottsvärlden. Ett
av argumenten Kammarrätten lade fram i sin fällande dom var just att NSM
inte bedrev någon idrottslig verksamhet, vilket kan tyckas inte vara
annorlunda än den uthyrningsverksamhet Proffice och Manpower bedriver.
Dessa företag bedriver inte samma typ av verksamhet som de anställda utför
hos de företag de hyrs ut till.159 

5.2 Arbetsgivarbegreppet inom
dubbelbeskattningsavtalsrätten

Det finns inte någon direkt enhetlig dubbelbeskattningsavtalsrätt,
eftersom det stora flertalet avtal är bilaterala. I varje fall måste det enskilda
avtalet studeras. OECD:s modellavtal har tillkommit som svar på önskemål
om att göra dubbelbeskattningsavtalen mer lika och enhetliga. OECD:s
                                                
159 Sundgren, P, a.a. s. 290-292.
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modellavtal utgör inte en primär rättskälla i svensk rätt, men det har fått en
normerande betydelse för Sverige och övriga medlemsstaters arbete med att
utforma de dubbelbeskattningsavtal.

I de dubbelbeskattningsavtal Sverige har ingått med andra stater är
arbetsgivarbegreppet vanligt förekommande. I artikel 15 i OECD:s
modellavtal, som berör beskattning av inkomst av enskild tjänst utbetalad
från en arbetsgivare till dennes arbetstagare, förekommer i den engelska
versionen begreppet employer/employment upp till sju gånger. Trots det
finns inte någon klar definition av vad som menas med begreppet
arbetsgivare/arbetstagare eller arbete i modellavtalet. Kommentaren till
modellavtalet innehåller däremot en definition av vem som skall anses vara
arbetsgivare, avseende uthyrning av personal i internationella förhållanden,
(8 p. av kommentarerna till artikel 15). Denna definition kan antagas ge
vägledning även i situationer som inte avser uthyrning. RR uttalade i det s.k.
Brynäs-målet, (se ovan under 5.1.2.1.1.) att kommentarens definition kan
vara av intresse även vid uthyrning mellan två inhemska företag. 

5.2.1 Uthyrning av arbetskraft, artikel 15, kommentar (8 p.),
OECD:s modellavtal   

Så länge personaluthyrning/företagsbemanning är belägna och
verksamma inom Sveriges gränser har det i skatte- och avgiftssynpunkt
fungerat utan att svårare frågor har uppkommit. Regelmässigt anses den
anställde/uthyrde vara anställd av uthyrningsföretaget och detta företag
betalar arbetsgivaravgifter för den uthyrde. Den anställde/uthyrde betalar
skatt på den från personaluthyrningsföretaget erhållna lönen i inkomstslaget
tjänst. När uthyrningssituationen får en internationell aspekt uppstår däremot
problem. Den centrala frågan blir då att avgöra vem som i skatte- och
avgiftshänseende skall anses vara arbetsgivare till den uthyrde/anställde.160

Kommentaren (8 p.) till artikel 15 i modellavtalet, avseende
uthyrning av arbetskraft tar sikte på att hindra missbruk av den s.k.
montörregeln (även kallad 183-dagarsregeln). Montörregeln är tillkommen
för att ett företag i en avtalsslutande stat, utan fast driftsställe i den andra
avtalsslutande staten till vilken det skickar ut personal för tillfälligt arbete i
mindre än 183 dagar, inte skall riskera att bli beskattat i arbetslandet. Den
stat till vilken personalen sänds ut får i denna situation inte beskatta den
anställdes inkomst. Staten får dock rätten att beskatta inkomsten i de fall
uppdragsgivaren framstår som arbetsgivare, enligt definitionen om inhyrd
arbetskraft. Följden blir i de fallen att den utsände blir beskattad redan från
dag ett i den stat där arbetet utförs.161 

Arbetsgivare enligt artikel 15 skall, enligt p. 8 i kommentarerna,
den vara som innehar rättigheterna till det producerade arbetet och som har
ansvar och tar risker som är förenade med arbetet.162 Vidare sägs också att i

                                                
160 Sundgren, P, a.a. s. 289-290.
161 Sundgren, P, a.a. s. 292-294.
162 Detta framgår också av protokollet till det multilaterala nordiska skatteavtalet.
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fall av internationell uthyrning av arbetskraft utövas dessa funktioner i regel
av den som utnyttjar arbetskraften, d.v.s. brukaren. Är bedömningen av vem
som har rättigheterna till och bär ansvaret för risken för arbetet som den
arbetspreserande utför inte uppenbar, skall den avgöras med bakgrund av
vad som sägs i kontraktet mellan uthyraren och uppdragsgivaren. Det kan
belysas av vem som är skadeståndsskyldig, ifall den uthyrde i sitt arbete
skulle tillfoga tredje man skada av ett eller annat slag. I varje fall skall det
faktiska förhållandet ha företräde framför formen och det bör undersökas för
att se om arbetsgivarfunktionerna utövas huvudsakligen av förmedlaren eller
brukaren. Andra omständigheter som kan vara av betydelse för
bedömningen är om:

� uthyraren inte bär ansvaret eller risken för arbetsresultatet.

� brukaren har rätten att instruera arbetstagaren.

� arbetet utförs på en arbetsplats som brukaren kontrollerar och har ansvar
för.

� ersättning till uthyraren beräknas på grundval av använd tid eller det finns
på annat sätt ett samband mellan denna ersättning och arbetstagarens lön

� verktyg och material ställs till arbetstagarens disposition huvudsakligen
av brukaren. 

� antalet arbetstagare och deras kvalifikationer inte bedöms ensidigt av
uthyraren. 

Situationen är annorlunda om ett företag med viss kompetens inom
ett speciellt verksamhetsfält tillhandahåller en anställd persons speciella
expertis inom området. I dessa fall har vanligtvis uthyraren ansvaret och
risken för det arbetsresultat som presteras och anses därför i regel vara
arbetsgivare.163 

5.2.2 Inkomst av idrottsverksamhet, artikel 17 OECD:s
modellavtal

I praktiskt taget alla skatteavtal som Sverige har ingått finns det en
bestämmelse som erkänner att juridiska personer kan utgöra skattesubjekt
för inkomster av idrottslig verksamhet. I artikel 17 p. 2 i  OECD:s
modellavtal finns en särskild bestämmelse, som behandlar beskattning av
inkomst som förvärvas för prestationer av idrottsmän och artister men
tillfaller annan juridisk/fysisk person. Denna inkomst avser inkomst av
idrottslig verksamhet som personligen har utövats av en idrottsutövare.
Annan kommersiell inkomst regleras av andra artiklar i skatteavtalen.
Artikel 17 p. 2 innebär inte att inkomsten skall beskattas hos ett eventuellt
bolag, som inkomsten går till. Den tilldelar istället den stat där

                                                
163 Sundgren, P, a.a. s. 292-294. 
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idrottsverksamheten utförs den primära beskattningsrätten. Den statens
interna beskattningsregler får sedan bestämma detta slutligt.164     

                                                
164 Sundgren, P, a.a. s. 285-286.
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6. EG-rättens arbetsgivar/
arbetstagarbegrepp

Inom EG-rätten aktualiseras arbetstagarbegreppet bl.a. i samband
med principen om fri rörlighet för arbetstagare. Arbetstagare delas i detta
sammanhang upp i fyra grupper: personer som söker arbete, anställda
personer (denna grupp syftas på när arbetstagarbegreppet fortsättningsvis
beskrivs), arbetslösa personer och före detta anställda personer.165

Gemenskapen saknar ett i EG-fördraget166 generellt och enhetligt
arbetstagarbegrepp. Den fria rörligheten för arbetstagare utgör en av EG-
fördragets hörnpelare och för att undvika en olikformig tillämpning och
begränsning av friheten har ett enhetligt arbetstagarbegrepp skapats i EG-
domstolens praxis. I artikel 39 i EG-fördraget skyddas arbetstagare mot
diskriminering på grund av nationalitet i fråga om arbete, lön och övriga
arbets- och anställningsvillkor. Enligt praxis är arbetstagarbegreppet
tvingande till sin natur.167 

I mål 53/81 Levin uttalade EG-domstolen att begreppet ”worker” i artikel
39 (artikel 48) är ett begrepp som måste ha samma innebörd inom hela EG och bör
ges en extensiv tolkning.168 

För att en anställning skall omfattas av arbetskraftens fria rörlighet
måste den vara faktisk och reell. Det saknar betydelse om den ger tillräcklig
försörjning eller inte.

I mål 139/85 Kempf, uttalade domstolen det faktum att en anställning
inte räcker till försörjning för personen, inte i sig är tillräckligt för att personen
inte skall anses vara arbetstagare och omfattas av arbetskraftens fria rörlighet.

 I mål 66/85 Lawrie Blum gällde det en lärarkandidat som genomgick en
kurs i praktisk pedagogik under skolmyndighetens övervakning. Hon presterade
undervisning mot vederlag och skulle därför enligt EG-domstolen anses vara
arbetstagare. EG-domstolen ställde upp följande tre villkor för att ett
anställningsförhållande skulle anses föreligga: 

� att den arbetspresterande utför arbete åt eller för någon annan,

� att han/hon är under dennes arbetsledning,

� att arbetet sker mot vederlag.

EG-domstolen har vidare, i mål C-176/96, bekräftat att det  ”av tidigare
praxis framgår att begreppet arbetstagare har en EG-rättslig definition”. Domstolen

                                                
165 Nyström, B, EG och arbetsrätten, Helsingborg 1992, s. 71.
166 EG-fördraget tillkom ursprungligen genom Romfördraget 1957. Det för Europeiska
unionen gällande EU-fördraget tillkom genom Maastrichtfördraget 1992. Både
Romfördraget och Maastrichtfördraget ändrades genom Amsterdamfördraget 1997, som
trädde i kraft 1999. 
167 SOU 1993:32, a.a. s. 239.
168 Nyström, B, a.a. s. 72-73.



59

uttalade att det var kännetecknande för begreppet att en person under viss tid mot
ekonomiskt vederlag utförde arbete åt någon annan under dennes ledning.

Vad gäller anställningar i form av av deltidsarbeten, tidsbegränsade
anställningar, säsongsarbeten m.m. har det inte varit helt självklart att de
skall anses vara arbetstagare. EG-domstolen har i dessa fall tillämpat en
vidsträckt tolkning. Det har ansetts nödvändigt för att undvika att komma i
konflikt med jämställdhetsreglerna, eftersom det främst har varit kvinnor
som har arbetat under dessa villkor.169

Det finns ett oförbundet samband mellan EG-fördragets fyra
friheter och inkomstskatterna, vilka inte regleras genom bindande regler i
EG-fördraget.170 I ett stort antal mål har EG-domstolen tillämpat fördragets
diskriminerings- och restriktionsförbud på nationella inkomstskatteregler.
Sture Bergström uttalar i artikeln ”Något om domstolens tolkningsprinciper,
med särskild inriktning på inkomstskatterätten”, att denna praxis står i
överensstämmelse med EG-fördragets syfte, att stödja den fria rörligheten
och etableringen.171 

I avoir-fiscal-målet mål 270/83, bedömde EG-domstolen att
skattebestämmelser som hindrade den fria etableringsrätten kunde åsidosättas
direkt med stöd av fördraget. EG-domstolen ansåg i fallet att det var fråga om
öppen diskriminering av utländska bolag, när det franska avoir fiscal-systemet
ursprungligen inte gav utländska bolag med fast driftsställe i Frankrike något
skattetillgodohavande. 

Avseende den fria rörligheten för tjänster berör mål C-118/96, Jessica
Safir mot Skattemyndigheten i Dalarnas län, tidigare Skattemyndigheten i
Kopparbergs län, den direkta beskattningen. Målet gällde den s.k. premieskatten,
som fram t.o.m. år 1996 togs ut i Sverige av svenska försäkringstagare som sparade
i utländska kapitalförsäkringar. EG-domstolen fann att den svenska premieskatten
kunde försvåra tillhandahållandet av tjänster mellan medlemsstaterna, d.v.s. att den
stred mot artikel 59 i EG-fördraget, och inte kunde rättfärdigas på någon av de
grunderna Sverige hade framfört. EG-domstolen slog här fast att medlemsstaterna
är skyldiga att respektera gemenskapsrätten vid utövande av de befogenheter som
är förbehållna, trots att direkta skatter inte ligger under gemenskapens behörighet. 

Det finns inte heller något enhetligt arbetstagarbegrepp avseende
EG-rättsliga förordningar och direktiv, (F 1408:71 behandlas separat under
4.4.1). Resonemang som EG-domstolen för i praxis avseende arbetstagares
fria rörlighet, är grundat på det övergripande mål som finns att skapa ett
område utan inre gränser där fri rörlighet säkerställs för varor, tjänster och
kapital. Med hänsyn till att förordningar och direktiv inte alltid har samma
specifika syfte som fördraget kan dess arbetsgivar/ arbetstagarbegrepp inte

                                                
169 Nyström, B, a.a. s. 72-73.
170 Författaren vill visa på det nära samband som föreligger mellan nationella
inkomstskatteregler och den fria rörligheten för arbetstagare. Den har indirekt betydelse för
svensk intern skatterätt genom att Sverige måste respektera friheten vid tillämpning av de
inkomstskatterättsliga reglerna.   
171 Bergström, S, a.a. s. 577-578. 
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ges direkt genomslag inom sekundärrätten. Istället får arbetstagarbegreppen
i förordningar och direktiv tolkas var för sig.172

I ett fall, mål 105/84, där arbetstagarbegreppet i 1977 års direktiv om
företagsöverlåtelser173 var uppe till prövning, uttalade EG-domstolen att den inte
tillämpade något enhetligt arbetstagarbegrepp avseende direktivet. Domstolen
menade istället att varje medlemsstat får använda den nationella lagstiftningens
arbetstagarbegrepp.174 

Tolkning av begreppen arbetstagare, reguljär arbetsmarknad och reguljär
anställning, i associeringsrådets beslut nr 1/80 om utveckling av associeringen
mellan EG och Turkiet175, var uppe till prövning i mål nr C-1/97, Mehmet Birden
mot Stadtgemeinde Bremen. I fallet var en turkisk arbetstagares rättigheter i fråga
om tillträde till arbetsmarknaden och rätt att uppehålla sig i landet beroende av att
han uppfyllde begreppet ”arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden
och har en reguljär anställning”. EG-domstolen kom här fram till att: 

”en turkisk medborgare som lagligen har utövat en verklig och faktisk
verksamhet mot sedvanlig lön under en sammanhängande period på över ett år hos
en och samma arbetsgivare, och som har ett arbetstillstånd som inte är förbundet
med några villkor, är en arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i
denna medlemsstat och som har en reguljär anställning i den mening som avses i
bestämmelsen.”

                                                
172 SOU 1993:32, a.a. s. 239.
173 Direktiv 77/187/EEG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag,
verksamheter eller delar av verksamheter. Direktivets syfte är att skydda de anställdas
rättigheter när verksamheten där de är anställda övergår till den nye arbetsgivaren efter
överlåtelsen.
174 SOU 1993:32, a.a. s. 239.
175 Det är visserligen ett beslut som omfattar EG:s relation till tredje land, men är ändå av
intresse för att skapa en bild av EG-rättens arbetstagarbegrepp. 



61

7. Analys och Slutsatser
I arbetet med att kartlägga arbetsgivar/arbetstagarbegreppet har jag

mer än en gång förvånats över den oklarhet som finns runt begreppet. Det
finns inte inom något av de områden som har behandlats i uppsatsen en i
lagtext fixerad definition av begreppet.176 I socialavgiftsregleringen togs
begreppet helt bort ur lagtexten när NSAL trädde i kraft. En många gånger
svår bedömning har istället lagts över på myndigheter och domstolar. Den
praxis som har utvecklats pekar dock inte alltid i en och samma riktning.
Avsaknaden av en i lagtext fixerad definition ger utrymme för myndigheter
och domstolar att ändra praxis i takt med samhällsutvecklingen. Flexibilitet i
praxis kan ses som en fördel, men sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv finns
nackdelar. Inledningsvis nämndes att utgångspunkten från lagstiftarens sida
har varit att arbetsgivar/arbetstagarbegreppet skall ha samma innebörd inom
alla områden i det svenska rättssystemet. Den allmänna uppfattningen är att
detta inte har varit genomförbart i praktiken, vilket jag  fullt ut ansluter mig
till. Det skulle vara svårt eller näst intill omöjligt att utforma en
legaldefinition med tanke på arbetsmarknadens mångskiftande och
föränderliga karaktär. Ytterligare en betydelsefull omständighet är att alla de
regler som aktualiserar arbetsgivar/arbetstagarbegreppet är tillkomna med
helt skilda ändamål. Lagtekniskt skulle det vara svårt att utforma en
definition, eftersom den skulle riskera att antingen bli alltför detaljerad och
snabbt föråldrad, eller alltför allmänt beskriven. Min uppfattning är att man
varken bör eller kan ge arbetstagarbegreppet en enhetligt allomfattande
innebörd. Viktigt är dock att se att det finns tydliga influenser mellan
områdena. Det kommer att belysas i analysen genom att följande
övergripande frågeställningar kommer att besvaras:

� Vad finns det för likheter och skillnader mellan det civilrättsliga,
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet?

� Vad finns det för likheter och skillnader avseende arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet mellan olika delområden inom skatterätten?

7.1 Likheter mellan det civilrättsliga,
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet

Det faller sig naturligt att, som utgångspunkt på fråga ett, se på de
likheter som finns mellan områdena. Med arbetsrätten som grund går det att
se att faktorer av betydelse vid gränsdragningen mellan arbetstagare och
uppdragstagare går igen även inom den skatterättsliga gränsdragningen

                                                
176 Det finns i specialfall vägledande uttalanden. Exempel på det är uthyrning av arbetskraft,
där det i förarbeten till lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling ges förklaring till vem
som är tänkt att anses som arbetsgivare. Kommentar 8 till artikel 15 i OECD:s modellavtal
ger också vägledning om vem som i en uthyrningssituation skall anses vara arbetsgivare. 
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mellan inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst. Både den arbetsrättsliga
och skatterättsliga gränsdragningen sker genom en helhetsbedömning, där
graden av självständighet utreds. Omständigheter av betydelse har olika
tyngd och kan sinsemellan tala i olika riktningar. En brist i ett avseende kan
vägas upp av en annan omständighet. I bedömningarna är de faktiska
förhållandena under vilka verksamheten bedrivs avgörande. Både inom det
arbetsrättsliga och skatterättsliga området är anställningsförhållandet
tvingande, d.v.s. domstolen är inte bunden av vad som står i ett eventuellt
avtal mellan parterna. Huruvida parterna har avsett att ingå ett
anställningsavtal eller inte, ges inte självständig betydelse. Vidare är det av
betydelse i båda bedömningarna huruvida den arbetspresterande är
personligt arbetsskyldig eller inte. Är så fallet pekar det på osjälvständighet
och på att vederbörande skall anses vara arbetstagare med följden att
inkomsten skall beskattas i inkomstslaget tjänst.

I den skatterättsliga gränsdragningen pekar det på inkomstslaget
tjänst, om uppdragstagaren står under uppdragsgivarens ledning och ingår i
uppdragsgivarens ordinarie arbetstagarorganisation. En arbetsledande
funktion är att bestämma hur och när arbetet skall utföras.177 Samma
tankegång återfinns i den arbetsrättsliga gränsdragningen där det anses vara
av stor vikt om beställaren utövar kontroll över när var och hur arbetet
utförs. Det saknar dock betydelse i den arbetsrättsliga bedömningen
huruvida den arbetspresterande ingår i uppdragsgivarens ordinarie
arbetstagarorganisation eller inte. En motsvarighet återfinns istället i det
inom arbetsrätten betydelsefulla kriteriet, att den arbetspresterande har en
ställning jämförlig med arbetstagare. AD har vidare i ett flertal fall lagt vikt
vid att den arbetspresterande har varit förhindrad att utföra liknande arbete
åt någon annan. Det har starkt ansetts tala för ett anställningsförhållande
föreligger. En motsvarighet till det finns i RR:s resonemang om huruvida
den arbetspresterande vänder sig till en eller ett fåtal, alternativt till flera
uppdragsgivare. RR förefaller vara strängare i sina bedömningar, eftersom
domstolen anser att det kan utgöra inkomst av tjänst trots att personen
vänder sig till ett fåtal uppdragsgivare. Inom båda områdena återkommer
samma resonemang i frågan om vems redskap som används för arbetet. Det
anses vid den arbetsrättsliga gränsdragningen vara av betydelse om
beställaren tillhandahåller maskiner, råvaror, redskap och lokal. Inom
skatterätten pekar Nilsson, i sin indelning ovan under 5.1.1, på att
omständigheter som är av betydelse för gränsdragningen är exempelvis om
den arbetspresterande köper in en lastbil eller skogsmaskin för att använda
till uppdraget. Det visar att vederbörande tar en affärsmässig risk och enligt
Nilsson utgör det en omständighet av särskild karaktär, d.v.s. en

                                                
177 Värt att ha i åtanke är att Nilsson i indelningen av omständigheterna i allmänna, särskilda
och ringa framhöll att omständigheten att uppdraget utförs i uppdragsgivarens lokaler och
ibland med användande av uppdragsgivarens maskiner i vissa fall inte kan påverkas av
någondera part. Exempelvis kan målaren, datainstallatören och skogsarbetaren endast utföra
uppdraget i uppdragsgivarens lokaler eller på dennes fastighet. Nilsson menar att
omständigheten i dessa fall varken talar för eller mot självständighet och skall därför inte
tillmätas någon betydelse i bedömningen.
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omständighet som följer av verksamhetens natur och som särskilt beaktats
vid bedömningen.       

En likhet mellan det socialförsäkringsrättsliga/skatterättsliga och
arbetsrättsliga området föreligger i synen på den s.k. mellanmanssituationen.
Frågan om vem som i denna situation skall stå för   socialavgifter och
inbetalning av preliminärskatt avgörs i regel med hjälp av F-skattsedeln. Om
mellanmannen innehar en sådan ger det uppdragsgivaren friande verkan
avseende detta. Inom arbetsrätten anses det i entreprenörssituationen vara så
att, om entreprenören är uppdragstagare anses dennes medhjälpare inte
heller vara arbetstagare hos huvudmannen (uppdragsgivaren). 

Den socialförsäkringsrättsliga praxisen är starkt präglad av ett
schablontänkande. När RR tog över dessa mål var tanken att detta skulle
ersättas av samma typ av helhetsbedömningar som tillämpades i
inkomstskattemålen. SKM beslut om tilldelning av F-skattsedel har dock
kritiserats för att fortfarande vara präglad av ett schablonartat tänkande.178

Det återfinns även i den arbetsrättsliga gränsdragningen mellan
uppdragstagare/arbetstagare. Här har vissa yrkesgrupper, exempelvis
försäljare som köper varor i fast räkning av sin huvudman, kategoriskt
ansetts vara uppdragstagare. 

Anledningen till att arbetsgivar/arbetstagarbegreppet togs bort ur
NSAL var att lagstiftaren ville poängtera att bedömningen av förhållandet
mellan parterna inte skall påverkas av hur ett eventuellt avtal ser ut, (se ovan
under 4.1.1). Tanken att det inte skall gå att avtala bort ett
anställningsförhållande har en tydlig likhet med den arbetsrättsliga
uppfattningen, att ett anställningsförhållande är tvingande till sin natur.

Mellan det socialförsäkringsrättsliga och civilrättsliga
arbetstagarbegreppet finns en uttalad och klar koppling genom AFL. Frågan
om vem som är arbetsgivare/arbetstagare enligt AFL skall, på samma sätt
som inom civilrätten, avgöras med hjälp av en helhetsbedömning av
samtliga omständigheter som förekommer i samband med avtalet. Parternas
ekonomiska och sociala ställning spelar också in i bedömningen. Ytterligare
paralleller mellan civilrätten och socialförsäkringsrätten går att se i
utvidgningen av begreppet inkomst av anställning, (indirekt en utvidgning
av arbetsgivarbegreppet i den tidigare gällande SAL), i AFL och gruppen
jämställda uppdragstagare i MBL. Det rör sig i båda fallen om utvidgningar
som tillkomna som svar på önskemål om att inkludera och skydda ett större
antal i en anställningsrelation. 

Uthyrning av personal har i den deskriptiva delen av uppsatsen
behandlats under alla tre rättsområden. Inom arbetsrätten har det inte
uppstått några avsevärda svårigheter att avgöra vem som är att anse som
arbetsgivare. Förklaringen till det går att finna i tydliga förarbeten till lagen
(1993:440) om privat arbetsförmedling, där det sägs att tanken med
konstruktionen är att arbetstagaren skall vara anställd av uthyraren. På det
                                                
178 Nilsson, P, a.a. (SN 1999), s. 418-420.
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skatterättsliga och socialförsäkringsrättsliga området finns det i nationell
lagstiftning inte någon lika tydlig definition. Ämnet har aktualiserats bl.a.
vid beslut om tilldelning av F-skattsedlar och avseende situationen där
idrottsutövare har hyrts ut av bolag där de har varit anställda. Exempel på
det sist nämnda är det s.k. Brynäs-målet. På det internationella
skatterättsliga planet, i kommentar 8 till artikel 15 i OECD:s modellavtal,
går vägledning att finna avseende vem som skall anses vara arbetsgivare i en
uthyrningssituation, (se ovan under 5.2.2). Utöver att se på vem som är
innehavare till rättigheten till det producerade arbetet och vem som har
ansvar och tar risker som är förenade med arbetet, skall man bl.a. se till vem
som har rätten att instruera arbetstagaren, var arbetet utförs, vem som utövar
kontroll och ansvar, hur ersättningen är baserad, vem som tillhandahåller
verktyg och material. Dessa omständigheter återkommer också i den
svenska interna arbetsrättsliga gränsdragningen mellan
arbetstagare/uppdragstagare och i den skatterättsliga gränsdragningen mellan
inkomstslagen tjänst/näringsverksamhet.    

I det nyligen avgjorda Brynäs-målet betonade RR hur föreningen
hade uppträtt gentemot spelarna i ekonomiskt och socialt hänseende. Det är
omständigheter som har tillmätts stor betydelse i arbetsrättslig praxis
avseende gränsdragningen arbetstagare/uppdragstagare. En intressant fråga
för framtiden är om denna tendens från RR:s sida, att lägga vikt vid hur
motparten har uppträtt i ekonomiskt och socialt hänseende, kommer att
sprida sig till RR:s bedömningar av bolagisering av personlig verksamhet
utanför idrottsområdet. Vidare samband mellan arbetsrätten och den
skatterättsliga synen på idrottsutövares bolagisering, återfinns i Adolfssons
resonemang om objektiva hinder mot att bedriva tävlingsverksamhet i
bolagsform, (se ovan under 5.1.2.1). Ett av de objektiva hindren mot att
acceptera en bolagisering föreligger enligt honom, om förhållandet parterna
emellan arbetsrättsligt sett utgör ett anställningsförhållande. 

Har personen som har satt sin verksamhet på bolag tidigare varit
anställd hos uppdragsgivaren, är det en faktor som i skatterättslig praxis
tillmäts betydelse. Domstolen har i dessa fall intagit en mer restriktiv
hållning till att godkänna konstruktionen. Detta förhållningssätt går att
återfinna i AD:s praxis avseende gränsdragningen mellan uppdragstagare
och arbetstagare. En mer ingripande förändring av relationen måste ha ägt
rum för att bolaget skall anses vara rätt part. 

I mål C-176/96 betonades att det i EG-rättslig praxis utvecklade
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet förutsätter att ett ekonomiskt vederlag skall
utgå och att arbetet som utförs är en prestation för någon annans räkning.
Detta är omständigheter som även är av betydelse i den interna
arbetsrättsliga gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare.
Vidare har EG-domstolen, i mål 66/85 Lawrie Blum, uttalat att en
arbetstagare skall vara under motpartens arbetsledning, vilket också är ett
kriterium som återfinns i den interna arbetsrättsliga och skatterättsliga
gränsdragningen.       
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7.2 Skillnader mellan det civilrättsliga,
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet

Det finns omständigheter som är av betydelse vid den
arbetsrättsliga gränsdragningen, men som saknar betydelse vid den
skatterättsliga gränsdragningen, och tvärtom. Omständigheter som pekar på
en viss vilja hos den arbetspresterande såsom; inregistrering av firma,
ansökan om F-skattsedel, registrering av mervärdesskatt, huruvida
verksamheten vänder sig till allmänheten, är av betydelse inom skatterätten.
Dessa tillmäts inte motsvarande vikt i den arbetsrättsliga gränsdragningen.
Arbetstagarorganisationers inställning är å andra sidan en omständighet av
stor betydelse i den arbetsrättsliga gränsdragningen, vilken helt saknar
motsvarighet inom skatterätten. 

En intressant jämförelse mellan nationell rätt och EG-rätt kan göras
mellan mål nr 66/85 Lawrie Blum och AD 1981 nr 71 och AD 1981 nr 110.
Alla tre fallen gällde arbetsplatsförlagd praktik, men med skillnaden att det i
de svenska fallen rörde sig om något yngre studenter. AD betonade, i AD
1981 nr 71 och AD 1981 nr 110, att det måste föreligga ett avtal i någon
form mellan parterna för att ett anställningsförhållande skall uppstå. EG-
domstolen ställde inget krav på avtal i Lawrie-Blum-fallet, utan slog fast tre
andra villkor som skall vara uppfyllda för att ett anställningsförhållande
skall anses föreligga. Det viktiga var, enligt EG-domstolen, att den
arbetspresterande utförde arbete åt någon annan, att vederbörande var under
dennes arbetsledning och att arbetet skedde mot vederlag. Motsvarigheter
till dessa kriterier återfinns bland de omständigheter som anses vara av
betydelse inom den arbetsrättsliga gränsdragningen. I svensk arbetsrättslig
praxis har AD dessutom ansett att det är av stor vikt att vederlaget står i
relation till tiden eller tiden och arbetsspänningen. Krav på vederlag
återfinns inte i den skatterättsliga praxisen, vilket är en naturlig följd av att
det skatterättsliga arbetsgivar/arbetstagarbegreppet aktualiseras först om det
har förekommit ersättning mellan parterna. Inom skatterätten har det inte, på
samma sätt som inom arbetsrätten, ställts krav på att ersättningen står i
relation till tiden eller tiden och arbetsanspänningen. 

7.3 Likheter och skillnader avseende
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet mellan olika
områden inom skatterätten 

Ett område inom det skatterättsliga arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet där praxis och doktrin spelar stor roll, är
konstruktionen att sätta verksamhet av personlig natur på bolag. Det finns
en tydlig skiljelinje mellan idrottsverksamhet och annan verksamhet som
bygger på personliga prestationer. Klart är att RR anser det vara möjligt att
bolagisera verksamhet, som bygger på personliga prestationer. Även
idrottsutövares sidoverksamhet har i praxis ansetts vara möjlig att bedriva i



66

aktiebolagsform. Det är inte lika klart hur domstolen ställer sig till
bolagisering av idrottsprestationer d.v.s. själva idrottsutövandet. Doktrinens
åsikter går isär och det finns inte en fast etablerad praxis på området. Ovan
under 5.1.2 och 5.1.2.1 har Rydin och Adolfssons åsikter presenterats, vilka
skiljer sig väsentligt åt. Rydin menar att det inte är möjligt att bolagisera
själva idrottandet och Adolfsson representerar den motsatta ståndpunkten.
Författarna anser dock båda att det är av betydelse att civilrättsliga
formaliteter iakttas i en situation där verksamhet baserad på personliga
prestationer bedrivs i bolagsform.  

Det finns även en skillnad mellan den interna nationella skatterätten
och den internationella skatterätten avseende synen på bolagisering av
idrottsverksamhet. I det stora flertalet dubbelbeskattningsavtal Sverige har
ingått och i artikel 17 p. 2 i OECD:s modellavtal finns det en bestämmelse
som berör beskattning av inkomst av personlig verksamhet som bl.a.
sportutövare. Artikel 17 p. 2 anger vilket land som har rätten att ta ut skatt i
den situation där inkomsten tillfaller en annan person (fysisk eller juridisk)
än sportutövaren. I modellavtalet och andra dubbelbeskattningsavtal
förutsätts alltså denna lösning vara tillåten. Ett motsvarande godkännande
går inte att finna i svensk intern skatterätt. 

Enligt min mening är RR:s resonemang i Brynäs-målet nydanande
på ett sätt. I domen fäste RR stor vikt vid följande: hur Brynäs IF hade
uppträtt gentemot spelarna i ekonomiskt och socialt hänseende, att
föreningen hade uppträtt som garant för att spelarna skulle få försörjning och
bostadsförhållanden tryggade, att föreningen i ekonomiskt och socialt
hänseende hade åtagit sig att behandla de aktuella spelarna på samma sätt
som övriga spelare och att föreningen hade åtagit sig ett fortlöpande
ekonomiskt och socialt ansvar för spelarna. I tidigare skatterättslig praxis
eller doktrin har dessa omständigheter inte på ett så tydligt sätt framhållits. I
Brynäs-målet vägde domstolen även in följande internrättsliga kriterier:
vem som gav instruktioner, anvisade arbetsuppgifter, utövade kontroll och
vem som krävde personliga arbetsinsatser. En likhet går här att se med
faktorer av betydelse vid den ordinära skatterättsliga gränsdragningen
mellan inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Det kan förefalla
naturligt, eftersom det vid en bedömning av bolagisering av verksamhet av
personlig natur handlar om att dra gränsen för när en verksamhet skall falla
under inkomstslaget tjänst alternativt näringsverksamhet. Visserligen skiljde
sig Brynäs-målet mot den normala situationen där idrottsverksamhet sätts på
bolag, eftersom spelarna inte ägde någon del av NSM. Konstruktionen ger
dock delvis samma effekt.  

Brynäs-målet visar även på tydlig likhet och samband mellan den
nationella och internationella skatterätten, avseende arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet. I domen hänvisade RR till att Brynäs IF hade erhållit
resultatet av spelarnas prestationer och ensam hade burit risken för att
spelarna skulle drabbas av en formförsämring. Domstolen hänvisade direkt
till det vägledande resonemanget i p. 8 av kommentarerna till artikel 15 i
OECD:s modellavtal, där dessa omständigheter anses vara avgörande
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kriterier för att bedöma frågan om vem som är arbetsgivare i internationella
uthyrningssituationer.

Innan Brynäs-målet avgjordes spekulerades det i att en fällande
dom skulle kunna få förödande konsekvenser för hela
personaluthyrningsbranschen. Tanken var att om NSM inte skulle anses vara
arbetsgivare, p.g.a. att bolaget inte bedrev verksamhet av samma slag som
spelarna, skulle inte heller nationella personaluthyrningsföretag
skatterättsligt/ socialförsäkringsrättsligt accepteras som arbetsgivare.
Personaluthyrningsföretag som exempelvis Manpower och Prooffice
bedriver ju inte heller verksamhet av det slag som den uthyrda personalen
utför hos inhyrarna. Efter att ha studerat den fällande domen anser jag inte
att så skulle befaras bli fallet enbart p.g.a. Brynäs-domen. RR framhöll i
domskälen inte att NSM i övrigt inte bedrev någon idrottsverksamhet.
Istället poängterade domstolen att Brynäs IF uppfyllde de ovan nämnda
kriterierna för de aktuella spelarna.  

7.4 Avslutande kommentar
  Efter att ha studerat likheter och skillnader både mellan de tre
områdena och inom skatterätten anser jag att det mest slående är de likheter
som finns. Tydligt är att de olika områdena har influerat varandra och frågan
är i vilken riktning. 

Trots att det föreligger många likheter mellan det skatterättsliga/
socialförsäkringsrättsliga och arbetsrättsliga området finns det inte någon
absolut parallellitet i utvecklingen. Avsikten från RR sida var vid
övertagandet av de socialförsäkringsrättsliga målen i början av 1980-talet,
att schablonbedömningar skulle ersättas av helhetsbedömningar av AD:s
typ. RR öppnade här vägen för att låta arbetsrättslig praxis influera
socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga bedömningar. Rester av den,
inom socialförsäkringsrätten utvecklade, schabloniserade
bedömningsmetoden anses delvis finnas kvar i myndighetspraxis. Den
kommer enligt min mening sannolikt att försvinna allt mer framöver. Dels
med tanke på att RR tydligt har avsett att frångå denna metod och dels med
tanke på dagens mångskiftande arbetsmarknaden inte ger utrymme för
schablonisering i samma utsträckning. 

Det går dock inte att säga att det endast är skatterätten/
socialförsäkringsrätten som har influerats av arbetsrätten. Det arbetsrättsliga
arbetsgivar/arbetstagarbegreppet har i vissa fall tydligt tagit intryck av
socialförsäkringspraxis, som näst intill har skapat en presumtion för hur
förhållandet har bedömts i den arbetsrättsliga gränsdragningen, (se ovan
under 3.1.1).

Mitt intryck är att den rådande tendensen är att RR:s bedömningar
på det socialförsäkringsrättsliga/skatterättsliga området har utvecklats och
influerats i riktning mot det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Faktorer som
är av betydelse i AD:s bedömningsmetod fortsätter att influera RR allt mer,
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vilket Brynäs-målet är det senaste exemplet på. Det har ansetts omöjligt att
införa ett enhetligt allomfattande arbetsgivar/arbetstagarbegrepp i svensk
rätt, men tendenser i praxis visar på att utvecklingen går åt det hållet.

Internationella rättskällor som har tagits upp i uppsatsen är EG-
fördraget, EG-förordningar och OECD:s modellavtal.179 Faktorer som i
dessa källor anses vara av betydelse går också att återfinna i svensk
domstolspraxis. Det är ingen nyhet att EG-domstolens praxis har direkt
genomslag i svensk rätt. Något som därutöver pekar på ett ökat
internationellt inflytande är den betydelse kommentarer till OECD:s
modellavtal har tillmätts i RR:s bedömningar, exempelvis i Brynäs-målet.    

                                                
179 OECD:s modellavtal är ingen rättskälla i sig, men det fungerar som förebild vid
utformningen av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingår med andra länder. 
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Sammanfattning
Uppdelningen i ett civilrättsligt, socialförsäkringsrättsligt och

skatterättsligt arbetsgivar/arbetstagarbegrepp skedde under första hälften av
1900-talet. AD tillämpar i de arbetsrättsliga målen en civilrättslig
bedömningsmetod, som bygger på avtalstolkning. FR avgjorde fram till år
1982, då RR blev högsta instans, de socialförsäkringsrättsliga målen och
tillämpade en metod där omständigheter av social och ekonomisk natur var
av stor betydelse. Trots att de tre områdena under årens gång avsevärt har
närmat sig varandra, skiljer man än idag på de tre begreppen. 

På det civilrättsliga området är utgångspunkten att det existerar ett
enhetligt arbetstagar/arbetsgivarbegrepp. Inom det arbetsrättsliga området
saknas det en i lagtext fixerad definition av begreppet och rättspraxis spelar
därför en betydande roll, inte minst vid gränsdragningen uppdragstagare/
arbetstagare. Den görs med hjälp av en helhetsbedömning där ett antal
omständigheter är av betydelse. Det faktiska förhållandet under vilket
arbetet utförs och sociala och ekonomiska moment, som är till vägledning
för hur avtalet bör uppfattas, är relevanta för bedömningen. 

NSAL, AFL och SofL är lagar som faller in under det
socialförsäkringsrättsliga området. Det finns inte i någon av dessa en
definition av arbetsgivar/arbetstagarbegreppet. Skyldigheten att erlägga
socialavgifter enligt NSAL styrs av mottagarens skattsedel.
Arbetsgivaravgifter skall inte erläggas om motparten innehar F-skattsedel,
vilket styrs av om den aktuella verksamheten uppfyller kriterierna för
näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL. Trots att arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet inte återfinns i lagtexten i AFL, är det av betydelse för
avgränsning av begreppet inkomst av anställning. I förarbeten och doktrin
har det klart uttalats att arbetsgivar/arbetstagarbegreppet i AFL bygger på det
civilrättsliga. På det internationella socialförsäkringsrättsliga området finns
den EG-rättsliga F 1408:71, som reglerar vilket lands socialförsäkring en
EU-medborgare skall tillhöra när vederbörande arbetar i ett annat land än
där denne är bosatt. F 1408:71 lämnar åt medlemsstaterna att avgöra vem
som är anställd respektive egenföretagare. EG-domstolen har dock i praxis
uttalat sig om arbetsgivar/arbetstagarbegreppet avseende utsända personer,
artikel 14 p. 1 a F 1408:71. 

Gränsdragningen mellan inkomstslagen tjänst/näringsverksamhet är
central inom det skatterättsliga arbetsgivar/arbetstagarbegreppet. Det
avgörande är att se på om kriterierna för näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL
är uppfyllda, d.v.s. varaktighet, vinstsyfte och självständighet.
Självständighetsbedömningen avgränsar inkomstslaget och är central för att
avgöra om sökanden skall tilldelas F-skattsedel eller inte. Detta beslut skall
tas med hjälp av en helhetsbedömning av ett antal betydelsefulla
omständigheter. Ytterligare ett centralt ämne inom det skatterättsliga
området är konstruktionen att sätta verksamhet av personlig natur på bolag.
Det har särskilt uppmärksammats inom idrottsvärlden och åsikterna i
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doktrinen går isär om huruvida det är möjligt att bolagisera
idrottsverksamhet. I det s.k. Brynäs-målet bedömde RR en snarlik situation
där de utländska spelarna var anställda hos ett utländskt bolag och hyrdes in
av Brynäs IF. 

Det råder också en avsaknad av definition av arbetsgivar/
arbetstagarbegreppet inom dubbelbeskattningsavtalsrätten. Vägledning går
däremot att finna i kommentar 8 p. till artikel 15 i OECD:s modellavtal, som
syftar på uthyrning av personal i internationella förhållanden. 

Inom området fri rörlighet för arbetstagare, artikel 39 EG-fördraget,
har det i EG-domstolens praxis utvecklats ett enhetligt
arbetsgivar/arbetstagarbegrepp. Avseende den EG-rättsliga sekundärrätten
finns det däremot ingen motsvarighet, utan exempelvis förordningar skall
tolkas var för sig utifrån deras respektive syfte.                

De tre rättsområdenas arbetsgivar/arbetstagarbegrepp har under
årens gång influerat varandra, vilket likheterna dem emellan visar. Sedan
1980-talet har den socialförsäkringsrättsliga/skatterättsliga praxisen öppnat
upp dörren för intryck från det arbetsrättsliga området. Den arbetsrättsliga
praxisen har i viss mån också influerats av det socialförsäkringsrättsliga
området. Tendensen under senare tid är enligt min mening att den
socialförsäkringsrättsliga/skatterättsliga praxisen påverkas allt mer av
omständigheter som tillmäts betydelse inom det arbetsrättsliga området.
Exempel på det är det s.k. Brynäs-målet. 
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