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Summary 

This thesis aims to examine the relationship between platform companies and the 

working environment regulation in AFS 2001:1. The development of the sharing 

economy has meant that traditional concepts like employer and employee have 

been questioned and that the differentiation between employment and self-

employment have become more vague. 

The aim is primarily to discuss whether or not the platform companies can be seen 

as an employer in accordance with the Work Environment Act. If this is the case 

the thesis aims to further discuss the consequences the regulation in AFS 2001:1 

could mean for the platform companies. 

The problem with the concept of the employer becomes evident when it is used to 

describe complex corporate structures. Which employer who should carry the 

employer responsibility becomes difficult to point out in a situation where there 

are more than one potential employer, and the performers end up in a situation in 

which no one takes responsibility for their safety at work. Whether or not the 

company has an employer responsibility is a matter for the court to discuss. The 

consequences on the other hand, if the company is seen as an employer, could be 

essential for the shaping of the company. AFS 2001:1 contains regulations that 

describe the great work environment responsibility of the employer and 

complying with the law could in turn inhibit the flexibility of the platform 

company which constitutes the very essence in the shaping of this kind of 

companies. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker förhållandet mellan plattformsföretag och 

arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. Framväxten av delningsekonomin har inneburit 

att traditionella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare, anpassade för  

b i l a t e ra la fö re tagss t ruk tu re r, ha r s t ä l l t s på s in spe t s och a t t 

gränsdragningsproblematiken mellan ett anställningsförhållande och 

uppdragsförhållande blivit ett faktum i och med dagens komplexa 

flerpartsstrukturer. 

Syftet är att i första hand redogöra för om plattformsföretag kan anses vara 

arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening och i andra hand undersöka hur AFS 

2001:1 påverkar plattformsföretagen i de fall att de omfattas av 

arbetsmiljöregleringen. 

Problematiken i arbetsgivarbegreppet blir som tydligast i en komplex 

företagsstruktur. Det blir inte längre självklart vilket subjekt som är att likställa 

med en arbetsgivare i ett företag där företagen agerar tillhandahållare och där 

kunden får en mer central roll. Utförarna hamnar i en gråzon där ingen tar ansvar 

för att arbetsmiljön är säkerställd. För att undvika en sådan situation måste 

företagens arbetsgivaransvar utredas i domstol och i de fall de anses ha ett 

arbetsgivaransvar kan det få stora konsekvenser på företagen. AFS 2001:1 innebär 

ett långtgående ansvar för arbetsgivaren och i mån om att uppnå det kan det få 

konsekvenser på företagens flexibilitet som är kärnan i plattformsföretagens 

utformning. 
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Förkortningar 

AMF             Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 

AML             Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

AFS              Arbetsmiljöverkets författningssamling 

LAS              Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

MBL             Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

SAM             Systematiskt arbetsmiljöarbete 

SFS Svensk författningssamling 

SOU             Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den svenska modellen, delvis på grund av Saltsjöbadsavtalet , bygger i stor 1

utsträckning på arbetsmarknadens parter (som gemensamt tar ansvar för att 

utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden) och liten statlig 

inblandning.  Det innebär att den stora delen av den svenska regleringen kommer 2

från kollektivavtal genom en överenskommelse mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarparterna. Därutöver har viss lagstiftning, framförallt från 1970-talets 

lagstiftningsexplosion på områden som till exempel anställningsskydd, rätt till 

medbestämmande eller arbetsmiljö, tillkommit.  Förhållandet mellan arbetsgivare 3

och arbetstagare styrs därför i första hand av det som regleras i kollektivavtalen.  4

Anledningen till den svenska modellen har varit att det ska vara parterna som ska 

ansvara för samhällsutvecklingen genom samförstånd. Liten statlig inblandning 

ska underlätta detta samförstånd.  På den svenska arbetsmarknaden har 5

arbetstagarparten som individ fått en betydande roll. Inte minst syns det i de 

många arbetsrättsliga lagar som utgår från individens rättigheter och skyldigheter, 

exempelvis i arbetsmiljölagen (1977:1160, AML). 

Den första arbetsmiljölagstiftningen stiftades 1852 och gällde begränsningar i 

minderårigas nattarbete. Arbetsmiljölagstiftningen utvecklades med tiden och 

kom att få en bredare räckvidd.  Så småningom kom den att bli den lag som gäller 6

 Saltsjöbadsavtalet från 1938 var ett huvudtal som tecknades mellan arbetsgivarorganisationen SAF och 1

arbetstagarorganisationen LO. Avtalet har framförallt fått sin betydelse i vad den uttryckte snarare än dess 
materiella innehåll. Däremot innehöll den viktiga regleringar som fick intresset för lagstiftning att svalna 
under en period. Glavå, (2016), s. 31.

 Glavå (2016), s. 31.2

 Ibid. s. 31.3

 SOU 2017:24, s. 37.4

 Ibid. s. 37.5

 SOU 2017:24, s. 49.6
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idag. AML antogs av Sveriges Riksdag år 1978.  Den innehåller både civil-, 7

offentlig- och straffrättsliga bestämmelser.  Då AML är en ramlag  med endast 8 9

översiktliga bestämmelser måste lagen kompletteras med föreskrifter från 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  AFS 2001:1 om systematiskt 10

arbetsmiljöarbete är en sådan föreskrift. Systematiskt arbetsmiljöarbete som 

begrepp tillkom 1991 genom utformningen av 3 kap 2a§ AML. Den har givit 

arbetsgivaren ett fortlöpande ansvar att planera, leda och kontrollera 

arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna är en del av den dagliga 

verksamheten.  11

Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring. Dagens moderna samhälle 

ser inte ut som det gjorde förr och begrepp som flexibilitet har blivit allt vanligare 

för att beskriva denna strukturförändring.  Digitaliseringen och globaliseringen 12

har även de blivit faktorer för förändringen.  Nya organisationer som 13

karaktäriseras av en lösare nätverksform ersätter allt oftare de traditionella 

hierarkiska strukturerna och används nuförtiden för att beskriva det 

fragmentiserade arbetsliv som växt fram.  Det ställer stora krav på rådande 14

struktur och ifrågasätter sådant som tidigare ansetts självklart. Nya företagsformer 

som till exempel enbart drivs via en app, s k digitala delningsplattformar, ställer 

nuvarande regelsystem på sin spets.  En spänning mellan förnyelsen och 15

respekten för det som är bestående är ett faktum.  Inte minst inom 16

arbetsmiljöregleringen. Den traditionella anställningen och relationen mellan 

 Glavå, (2016), s. 618.7

 SOU 2017:24, s. 50.8

 Med ramlag avses en lag med allmänt hållna regler som beskriver kraven som ställs i stora drag snarare än i 9

detalj. Arbetsmiljölagen är en sådan lag vars konkretion istället ges i föreskrifterna. Ahlberg, (2017), s. 9.

 Glavå, (2016), s. 618.10

 SOU 2017:24, s. 70.11

 Selberg, (2017), s. 31.12

 Nyström, Arvidsson & Flodgren, (2017), s. 7.13

 Selberg, (2017), s. 32 f.14

 Westregård J., Annamaria, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin - en 15

utmaning för kollektivavtalsmodellen, s. 319-320, Modern affärsrätt, 2017, Nyström, Arvidsson, Flodgren.

 Nyström, Arvidsson & Flodgren, (2017), s. 7.16
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arbetsgivare och arbetstagare ifrågasätts samtidigt som respekten på rättssäkerhet 

hamnar i skymundan när ett företag bortser från sitt arbetsmiljöansvar. 

I uppsatsen undersöks hur plattformsföretag påverkas av de svenska 

arbetsmiljöreglerna. I undersökningen läggs fokus på en av Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, AFS 2001:1, för att få en djupare förståelse av systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan plattformsföretag och 

arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. I de fall där plattformsföretagen omfattas av 

arbetsmiljöregleringen ämnar uppsatsen att närmare analysera vilka konsekvenser 

AFS 2001:1 kan få för formandet av plattformsföretagen. För att uppnå syftet har 

följande frågeställningar tagits fram: 

Under vilka omständigheter kan ett plattformsföretag vara en arbetsgivare i 

arbetsmiljölagens mening? 

Om så är fallet, vad får det för konsekvenser för plattformsföretagen vid 

tillämpandet av AFS 2001:1? 

För att kunna besvara ovanstående frågeställningar kommer även följande 

begrepp nedan att utredas. Trots begreppens omfattning kommer enbart det som är 

nödvändigt för att besvara ovanstående frågeställningar att tas med och 

analyseras: 

- Vad innebär begreppet arbetsgivare? 

- Vad innebär begreppen arbetstagare kontra uppdragstagare? 

- Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1? 
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1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att i första hand behandla svensk rätt då studien fokuserar 

på arbetsmiljöregleringen i Sverige. På grund av EU-rättens inverkan och 

ställning gentemot svensk rätt  kommer även viss EU-rättslig reglering att tas 17

upp i den mån det är nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

Vidare avgränsas studien till att enbart definiera arbetstagar- och 

arbetsgivarbegreppet utifrån arbetsmiljörätten. I svensk rätt har olika definitioner 

av dessa begrepp varit nödvändigt beroende på vilket rättsområde som behandlats. 

Då studien uteslutet behandlar arbetsmiljörätt som ingår i arbetsrätten är enbart 

det civilrättsliga arbetstagarbegreppet aktuellt.  Andra definitioner av begreppet 18

så som den skatterättsliga eller den socialförsäkringsrättsliga kommer inte att tas 

upp.  19

I avsnitt 3.2. redogörs för två former av plattformsföretag. Dessa former har både 

sina likheter och skillnader. I en större uppsats hade hänsyn till dessa formerna 

möjligtvis varit viktigare att uppmärksamma men då uppsatsen är begränsad till 

sin storlek och då fokus snarare ligger på plattformsföretag som ett samlingsnamn 

kommer de inte att beaktas var för sig i resten av uppsatsen. Plattformsföretag 

som begrepp kommer därför att innefatta båda dessa företagsformerna. 

1.4. Metod och material 

För att kunna lösa ett rättsligt problem krävs det att det löses med en rättslig 

metod. Det innebär att argumentationen kring ett rättsligt problem måste vara 

baserad på rättskällor, något som är unikt för den juridiska argumentationen.  20

 Nyström, (2017), s. 66.17

 Glavå, (2016), s. 92.18

 Westregård, Chapter 10: Social protection for workers outside the traditional employment contract - a 19

Swedish example, s. 204, I Social Security Outside the Realm of the Employment Contract : Informal Work 
and Employee-like Workers. s. 202-219, 2019.

 Samuelsson & Melander, (2003), s. 30.20
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Därför kommer en rättsdogmatisk metod att användas för att besvara 

frågeställningen. En forskare som använder en rättsdogmatisk metod söker svaren 

utifrån gällande rätt i likhet med en advokat eller domare.  Tyngdpunkten läggs 21

på rättskällorna i syfte att ”fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) eller 

bör stiftas av lagstiftaren (de lege ferenda)…”.  22

Det är rimligt att författningar i form av lagtext och föreskrifter tilldelas betydelse 

i uppsatsen då de utgör en viktig del som rättskälla.  Uppsatsen ska följas av 23

gällande rättens innehåll  vilket kommer bli fallet med redogörelsen av 24

arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM). Det är däremot även av betydelse att använda andra rättskällor i form av 

förarbeten, rättspraxis, doktrin och så vidare. Utmärkande för svensk rätt är att det 

inför ett lagbeslut alltid genomförs ett utredningsarbete som sedan kan ligga till 

grund för tolkningen av lagtext.  De andra rättskällorna kan därför ges betydelse i 25

samband med förståelsen av lagtexten.  26

Eftersom plattformsföretag är ett relativt nytt fenomen finns det inte mycket 

rättslig reglering i svensk lag. Doktrin kommer därför utgöra källa för en stor del 

av arbetet på detta område.  Betydelsen av doktrin kan tillkomma i situationer 27

där innehållet kan bidra till kvalificerade diskussioner och rekommendationer 

utifrån dess auktoritet.  Doktrin kan till exempel tilldelas betydelse i situationer 28

där andra rättskällor kan säga emot varandra vilket kan skapa ett osäkert 

rättsläge.  Expertuttalanden kan i ett sådant fall bidra till en lösning från ett nytt 29

 Lehrberg, (2017), s. 34.21

 Ibid. s. 207.22

 Samuelsson & Melander, (2003), s. 31.23

 Ibid. s. 30.24

 Ibid. s. 42.25

 Ibid. s. 148 f.26

 Lehrberg, (2017), s. 209.27

 Ibid. s. 209.28

 Samuelsson & Melander, (2003), s. 48.29
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perspektiv.  I och med att doktrin kan skrivas i olika syften blir det viktigt att ta 30

hänsyn till det i samband med källhanteringen.  Val av doktrin som säkerställer 31

validiteten kommer därför att göras med hänsyn till dess relevans och auktoritet. 

Även andra källor kommer att tilldelas betydelse, bland annat i samband med 

redogörelsen av arbetstagarbegreppet. Det finns ingen legaldefinition av 

arbetstagarbegreppet utskrivet i svensk lag utan redogörelsen av begreppet 

kommer istället att baseras på förarbeten, doktrin och rättspraxis i den mån det 

finns.  Till skillnad från arbetstagarbegreppet har arbetsgivarbegreppet inte fått 32

samma genomslag i varken rättspraxis eller doktrin.  Redogörelsen av 33

arbetsgivarbegreppet kommet därför till stor del grundas på Niklas Selbergs 

doktorsavhandling. 

Arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet liksom arbetsmiljörätten är alla områden 

som behandlats i liten omfattning i domstol. Uppsatsen kommer därför inte att ta 

upp så många rättsfall. Rättsfall kommer istället att användas i den mån det finns 

och är nödvändigt för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

En EU-rättslig metod kommer att användas i den utsträckning det krävs för att 

besvara syftet och frågeställningarna i uppsatsen. Det innebär att EU-rätten 

kommer att ges utrymme för att förtydliga dels arbetstagarbegreppet, dels 

plattformsföretag. EU-rätten har, i och med medlemskapet i EU, getts företräde 

framför nationell rätt. Det innebär att om en nationell bestämmelse strider mot en 

EU-rättslig bestämmelse, ska den EU-rättsliga bestämmelsen och tolkningen ges 

företräde.  EU-medlemskapet har alltså inneburit en hel del förändringar i svensk 34

rätt, inte minst arbetsrätten.  När det gäller arbetsmiljölagstiftningen är EU rätten 35

 Samuelsson & Melander, (2003), s. 48 f.30

 Ibid. s. 50.31

 Lunning, (2016), s. 20.32

 Ibid. s. 43.33

 Hettne & Otken Eriksson, (2011), s. 172 f.34

 Nyström, (2017), s. 23.35
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inbakad i både lagen och föreskrifterna.  I första hand kommer de EU-rättsliga  36

källorna utgöras av doktrin och EU-domstolens rättspraxis. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel för att på ett så enkelt sätt som möjligt ge en 

tydlig struktur i arbetet. Kapitel ett introducerar ämnesval och syftet med 

uppsatsen. Även metod och material redogörs för, för att ge en förståelse kring hur 

uppsatsen är tänkt att utformas. 

De tre kommande kapitlen utgör sedan det nödvändiga materialet som behövs för 

att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet. Kapitel två ska ge en 

inblick i hur arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet ska tolkas på nationell- och 

EU-nivå. Kunskap om begreppen är av betydelse för att förstå vilken rättslig 

ställning de har i samband med hur plattformsföretagen ska uppfattas och hanteras 

i vårt moderna samhälle. 

Det tredje kapitlet ska ge dels en grundlig genomgång i delningsekonomi för 

läsarens förståelse, dels en mer djupgående redogörelse av strukturen i  

plattformsföretag. För att kunna förstå plattformsföretagens uppbyggnad och 

funktion är det nödvändigt att ge en kort inblick i delningsekonomin i sin helhet. 

Tanken är att belysa komplexiteten i de nya företagsformerna. 

Det fjärde kapitlet redogör för svensk arbetsmiljöreglering. Återigen är det 

nödvändigt att först ge en kortare introduktion av arbetsmiljölagen. Därefter 

kommer kapitlet att fokusera på att fördjupa kunskaperna i en av 

arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1 om systematisk arbetsmiljöarbete. 

I det femte och sista kapitlet analyseras de föregående kapitlen. Syftet med 

analysen är att besvara frågeställningarna genom att ge insikt i och problematisera 

framväxten av den nya företagsformen utifrån AFS 2001:1. Diskussioner kommer 

delvis föras i huruvida det traditionella arbetsgivarbegreppet är tillämpbart på 

plattformsföretag, dels hur plattformsföretag i ett fall där begreppet är tillämpbart 

 Ahlberg, (2017), s. 10.36
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påverkas av innehållet i AFS 2001:1. Analysen kommer avslutas med en kort 

slutsats. 
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2. Arbetsgivar- och arbetstagarrelationen 

2.1.      Inledning 
Arbetstagare är ett begrepp som förekommer ofta i både den svenska och EU-

rättsliga lagstiftningen. Trots det finns det ingen enhetlig definition av begreppet i 

varken Sverige eller EU.  Det blir därför aktuellt att reda ut vilka uttalanden som 37

gjorts i doktrin och rättspraxis.  Arbetsrätten har formats av det historiska 38

industrisamhälle som byggde på löpandebandet-principen, även kallad Fordism. 

Begrepp som arbetsgivare och arbetstagare har därför tagit sin form från de 

hierarkiska företag som då hade en tydlig rollfördelning.  Detta är viktigt att 39

förstå i samband med att begreppen förklaras. 

2.2.     Arbetsgivarbegreppet 

Utgångspunkten vid bedömning om huruvida en person är en arbetsgivare eller 

inte avgörs vanligen utifrån anställningsavtalet och att det finns en arbetstagare.  40

Arbetsgivaren kan både vara en fysisk eller juridisk person , vilket förtydligades 41

i AD 1984 nr 141 (se längre ner i texten).  Vid tal om arbetsgivaren som en 42

juridisk person måste frågor om behörighet vid till exempel ingående av avtal, 

företrädande av bolaget och så vidare klargöras.  Vem som är arbetsgivare kan 43

skilja sig mellan privat, kommunal och statlig sektor. I privat sektor framgår det 

att arbetsgivare är den person som driver en verksamhet i fråga. Det kan vara en 

 Lunning, (2016), s.18, s. 20.37

 Ibid. s. 20.38

 Selberg, (2017), s. 35.39

 Lunning, (2016), s. 43.40

 Glavå, (2016), s. 99.41

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 49.42

 Glavå, (2016), s. 99.43
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juridisk person när det handlar om aktiebolag eller handelsbolag, eller en fysisk 

person när det handlar om en enskild näringsidkare. Ägaren av en verksamhet 

behöver därför inte vara en arbetsgivare ifråga. När det gäller kommunal sektor är 

skillnaden mot en arbetsgivare i privat sektor inte speciellt stor. Många av de lagar 

som gäller för arbetsgivaren inom exempelvis LAS är även tillämpliga på den 

kommunala sektorn. Staten å andra sidan kan skilja sig desto mer. Innan 

lagstiftningen om LOA tillkom betraktades staten ofta som en enda arbetsgivare 

men sedan lagstiftningen fullbordades anses snarare den anställande myndigheten 

vara arbetsgivare.  44

Det finns trots allt de forskare som har vänt på problemet och som istället har valt 

att fokusera på definitionen av en arbetsgivare. Två av dessa är Prassel och Risak 

som utgått från fem faktorer som avgör om ett företag är att se som arbetsgivare 

eller inte.  Den första faktorn handlar om makten att anställa och säga upp, det 45

vill säga makten mellan arbetstagaren och den anställda ifråga. Den andra faktorn 

handlar om karaktären av arbetskraft och vad den ger utdelning i. Det innefattar 

arbetstagarens arbetsskyldighet gentemot arbetsgivaren, inte bara i form av 

arbetskraft utan också genom att bidra med ett resultat. Den tredje faktorn påpekar 

på det omvända, det vill säga arbetsgivarens skyldigheter mot arbetstagaren 

genom att tillhandahålla arbete och utge ersättning för arbetet som utförs. Den 

fjärde faktorn handlar om arbetsgivarens rätt att koordinera och leda inne på 

företaget, genom att ställa krav på hur och vad som ska göras i hela produktionen. 

Den femte och sista faktorn handlar om arbetsgivarens funktion att hantera 

företaget externt genom att genomföra företagsekonomiska aktiviteter som i sin 

tur kan leda till antingen potentiell vinst eller förlust.  46

Prassel och Risak påpekar att ingen av dessa faktorer har någon funktion i sig 

själv utan det är helhetsbilden som avgör om företaget eller en person ifråga kan 

anses vara arbetsgivare.  47

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 52.44

 Prassel & Risak, (2016), s. 636.45

 Ibid. s. 636.46

 Ibid. s. 636.47
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En tredje forskare, Selberg, har valt att betona arbetsgivarbegreppet utifrån 

anställningsförhållandet och arbetsrätten. Han menar att det finns en makt-aspekt i 

begreppet som måste belysas. För att förstå arbetsgivarbegreppet måste först 

begreppen anställning och arbetsrätt förklaras. Selbergs definition av anställning 

är; 

”… den rättsliga uttrycksformen för utbytet av arbete mot ekonomisk ersättning under så ojämlika 
förhållanden, att lagstiftaren slagit fast att det är rättvist och rimligt att den underlägsna parten 

omfattas av skyddsregler.”  48

Därefter förklarar han direkt att kärnan i begreppet arbetsrätt ”är att reglera och 

balansera ojämlikhet” . Konsekvenserna av arbetsrätten är att en av parternas 49

position blir stärkt i förhållande till den andra , vilket medför att maktbegreppet 50

får en naturlig koppling till arbetsgivarbegreppet och att anställningsförhållandet 

mellan en arbetsgivare och arbetstagare kan förklaras utifrån en maktrelation.  51

Selberg menar vidare att arbetsgivarbegreppet trots det saknar innebörd om det 

inte ställs i förhållande till en motpart och ett materiellt regelverk. För att 

arbetsrätten ska vara tillämplig krävs det att en av parterna omfattas av 

arbetstagarbegreppet vilket i sin tur gör, utifrån lagens uppbyggnad, att det måste 

finnas en motpart som respekterar dessa skyddsregler. Arbetsgivarbegreppet 

tillsammans med arbetstagarbegreppet utgör således kärnan i det arbetsrättsliga 

regelverket.  52

Det finns många sätt att förklara och diskutera arbetsgivarbegreppet och 

någonstans måste det också få en praktisk betydelse. Rättspraxis hänvisar till ett 

domstolsfall där arbetsdomstolen har gjort ett uttalande om begreppet. 

Definitionen utgår ifrån den kontraktuella aspekten vilket Selberg menar har 

bidragit till att arbetsgivarbegreppet i viss mån blivit underutforskat trots att det 

 Selberg, (2017), s. 45.48

 Ibid. s. 45.49

 Ibid. s. 45.50

 Ibid. s. 45.51

 Ibid. s. 46.52
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inte kan uteslutas att begreppet, som med många andra begrepp, medför viss 

problematik.  53

AD 1984 nr 141: ”Som arbetsgivare brukar inom arbetsrätten betecknas den fysiska eller juridiska 
person som träffat avtal med annan om utförande av arbete under sådana förhållanden att ett 
anställningsförhållande föreligger. Arbetsgivaren är alltså det rättssubjekt som är arbetstagarens 
motpart i ett anställningsförhållande. Det råder inga tvivel om att anställningsskyddslagen i likhet 
med annan arbetsrättslig lagstiftning bygger på ett på detta sätt beskaffat arbetsgivarbegrepp. Det 
bör anmärkas att frågan om vem som är arbetsgivare i ett anställningsförhållande skall skiljas från 
hur långt arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter sträcker sig i skilda hänseenden. Från frågan 
om arbetsgivarbegreppet skall också skiljas vem som har som uppgift att företräda arbetsgivaren i 
förhållande till arbetstagarna.”  54

Det är utom tvivel att det är den kontraktuella utgångspunkten av 

arbetsgivarbegreppet som dominerar idag på arbetsmarknaden. Trots det är dagens 

samhälle mer komplext än så menar Selberg. Skyddsansvaret för en arbetstagare i 

dagens läge utgår inte enbart från en kontraktuell motpart eller huvudman utan allt 

oftare av flera olika.  Viss förändring i utformandet av rättsreglerna utifrån 55

tvåpartsrelationen har dock uppdaterats enligt Selberg.  56

Att analysera och ifrågasätta givna begrepp och rättsregler kan motiveras av en 

arbetsmarknad som är under ständig förändring. Formerna för en organisation 

förändras och relationerna mellan arbetsmarknadens parter förändras från 

tvåparts- till flerpartsrelation. Selberg belyser problematiken kring det nuvarande 

arbetsgivarbegreppet och samtidigt framväxten av en arbetsgivarfunktion som är 

baserad på att ansvaret snarare är fördelat mellan flera olika subjekt. Han menar 

att det är viktigt att definiera ett begrepp som går att applicera på dagens 

komplexa företag. 

 Selberg, (2017), s. 48.53

 AD 1984 nr 141.54

 Selberg, (2017), s. 49.55

 Ibid. s. 50.56
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2.2.1.      Arbetsgivarbegreppet i en flerpartsstruktur 

De komplexa flerpartsorganisationerna aktualiserar arbetsgivarbegreppet på olika 

sätt. Till exempel blir det allt vanligare att fråga sig mot vem som arbetsrätten ska 

gälla i ett samhälle där arbetsgivarsidan kan utgöras av flera olika subjekt.  57

Behovet att identifiera arbetsgivarbegreppet blir som mest aktuellt i sitt rättsliga 

sammanhang. För att uppnå arbetsrättens materiella målsättningar krävs det ett 

distinkt arbetsgivarbegrepp som kan peka ut vem som har arbetsgivarrättigheter 

och -skyldigheter, och framförallt vem som står för skyddsansvaret av 

arbetskraften bland flera subjekt.  Bemanningsbranschen är ett bra exempel på 58

detta. Makten kan i ett sådant förhållande utövas inte enbart av den som är 

motpart i förhållande till anställningsavtalet utan även av andra subjekt inom 

ramen för en bemanningsanställning.  Det innebär en bristande 59

överensstämmelse mellan den rättsliga (enligt kontraktet) och den faktiska 

arbetsgivaren. Det rättsliga begreppet arbetsgivare blir alltså i situationen större än 

den faktiska arbetsorganisationen.  Många gånger är företags inre struktur mer 60

komplexa än att arbetsgivaren enbart består av ett subjekt. Arbetsgivarfunktioner 

delegeras ofta ut till anställda i en organisation och dessutom på olika hierarkiska 

nivåer, s k arbetsgivarrepresentanter.  Vissa personer får då en dubbelroll som 61

både anställd och ”arbetsgivare” varav det blir nödvändigt att ifrågasätta vem som 

har ansvaret.  Arbetsgivarbegreppets förenklade beskrivning i form av en 62

enhetlig konstruktion innebär alltså att viktiga aspekter inom arbetsrätten 

försummas.  63

 Selberg, (2017), s. 51.57

 Ibid. s. 51 f.58

 Ibid. s. 53.59

 Ibid. s. 53.60

 Ibid. s. 55 f.61

 Ibid. s. 56.62

 Ibid. s. 55.63
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2.3.     Arbetstagarbegreppet 

I Sverige bygger arbetstagarbegreppet på ett så kallat binärt system, vilket innebär 

att man som anställd antingen räknas som arbetstagare eller uppdragstagare.  En 64

uppdragstagare är en person som utför arbetsuppgifter men som inte är anställd av 

en arbetsgivare.  Arbetstagarbegreppet har sitt värde i de många lagar där 65

begreppet utgör en gräns för vilka som omfattas av lagen eller inte. Det kan 

handla om olika förmåner, skyldigheter eller att man omfattas av visst lagstadgat 

skydd som till exempel lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).  Det har i 66

Sverige ifrågasatts om huruvida man bör lagstifta om en definition eller inte men 

en sådan legaldefinition, menar författarna Adlercreutz och Mulder i Svensk 

Arbetsrätt, kan bli ett sätt att lättare kringgå lagen. De menar istället att en 

objektiv bedömning ger utrymme för att bedöma in flera olika faktorer vilket i sin 

tur gör att inte endast en faktor avgör utgången av ett rättsfall utan istället 

helheten utifrån vad de övergripande sakliga skälen lutar mest mot. 

Gränsdragningen blir på så sätt både mer smidig och utvecklingsbar.  67

De olika definitionerna av arbetstagarbegreppet bygger delvis på samma rekvisit 

men vilket rekvisit som väger tyngst beror på vilken definition man avser 

tillämpa. I Sverige utgår man ifrån ett antal olika bevisfakta för att avgöra om 

någon är arbetstagare eller uppdragstagare, till exempel:  68

- Graden av självständighet i arbetet 

- Formen för ersättning 

- Personlig arbetsskyldighet 

 Westregård, Chapter 10: Social protection for workers outside the traditional employment contract - a 64

Swedish example, s. 203, I Social Security Outside the Realm of the Employment Contract : Informal Work 
and Employee-like Workers, s. 202-219, 2019.

 Westregård, Digital collaborative platforms: A challenge for social partners in the Nordic model, s. 96.65

 Westregård, Chapter 10: Social protection for workers outside the traditional employment contract - a 66

Swedish example, s. 203., I Social Security Outside the Realm of the Employment Contract : Informal Work 
and Employee-like Workers, s. 202-219, 2019.

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 40 f.67

 Westregård, Digital collaborative platforms: A challenge for social partners in the Nordic model, s. 97.68
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- Parternas avsikt (går ofta att utläsa i anställningsavtal) 

- Omfattningen av arbetet 

- Om den arbetspresterande har en eller flera huvudmän 

Det kan påpekas att det första kriteriet avser graden av självständighet i 

förhållande till huvudmannen. Med det menas att den som står under 

arbetsgivarens kontroll och ledning (var, när och hur arbetet utförs) vanligen 

betraktas som arbetstagare. Det betyder dock inte att den som utför arbete hemma 

eller på distans inte kan räknas som arbetstagare.  Värt att tillägga i 69

sammanhanget är dessutom frågan om vem som tillhandahåller verktygen. Bistår 

arbetsgivaren med verktygen (lokaler och utrustning) handlar det troligen om ett 

anställningsförhållande.  Det andra kriteriet berör ersättningens form. Handlar 70

det om en ersättning som är beroende av ett visst uppdrag eller resultat i form av 

provision rör det sig troligen om en uppdragstagare snarare än en arbetstagare.  71

Slutligen tilldelas personlig arbetsskyldighet och att personen ifråga utför arbete 

för arbetsgivarens räkning också betydelse.  72

Förutom ovanstående kriterier kan anställningsavtalet vara till hjälp för att avgöra 

om huruvida det rör sig om en arbetstagare eller uppdragstagare. Med det sagt 

betyder det inte att vad som står i avtalet är det som gäller.  Arbetsdomstolen kan 73

göra bedömningen att en anställd är en arbetstagare, trots att det i 

anställningsavtalet står att personen ifråga är en uppdragstagare.  Parternas egna 74

uppfattning om rättsförhållandet är inte avgörande.  Ett exempel är AD 2012 nr 75

24. I ett avtal mellan två parter kom man överens om att det inte skulle utgöras av 

ett anställningsförhållande mellan en programledare och Sveriges Radio. Det var 

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 43.69

 Lunning, (2016), s. 31.70

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 48.71

 Lunning, (2016), s. 29.72

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 48.73

 Westregård, Digital collaborative platforms: A challenge for social partners in the Nordic model, s. 98.74

 SOU 2017:24, s. 52.75
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alltså fråga om ett uppdragsavtal. I samband med arbetsdomstolens bedömning 

uttalade sig AD att parternas egna uppfattning om rättsförhållandet inte var enskilt 

avgörande utan det skulle istället bestämmas genom regleringen av 

avtalsförhållandet samt hur förhållandet hade tett sig i verkligen. Detta då den 

arbetsrättsliga lagstiftningen är tvingande till arbetstagarens förmån och därmed 

inte kan åsidosättas. Vid bedömning beaktade AD bland annat tiden före där 

programledaren i fråga hade haft ett anställningsavtal. AD kom fram till att det 

inte fanns några större skillnader i arbetsförhållandet från tidigare varav den 

slutgiltiga bedömningen blev att förhållandet utgjorde en anställning.  76

Tyngdpunkten för det arbetsrättsliga begreppet utgör i första hand antalet 

huvudmän. Vanligen kännetecknas det utifrån att huvudmanen oftast är en och då 

i form av en arbetsgivare. Även graden av självständighet har sin betydelse. I 

slutändan är det en helhetsbedömning som görs vilket framkom i ett känt mål från 

Högsta Domstolen (NJA 1949 s. 768) gällande tolkningen av arbetstagarbegreppet 

utifrån en skogskörare. Högsta Domstolen kom i målet fram till att inte enbart 

anställningsavtalet räcker vid bedömning ifråga utan även andra omständigheter 

av betydelse måste belysas.  Att en helhetsbedömning ska göras har sedan dess 77

tillämpats, se till exempel AD 1994 nr 104. I AD 1994 nr 104 gjordes 

helhetsbedömningen utifrån att arbetets begränsade omfattning styrkte att 

anställningsformen var i form av en uppdragstagare snarare än en arbetstagare 

medan anställningstiden hos den arbetspresterande och utrustningen från 

huvudmannen fick mindre betydelse. Den regelbundna ersättningen i förhållande 

till situationen ansågs inte heller onaturlig vilket därmed inte kunde anses 

förhindra att det handlade om ett uppdragsförhållande. Utifrån dessa kriterier samt 

anställningsavtalet gjorde arbetsdomstolen bedömningen att personen var en 

uppdragstagare.  78

 AD 2012 nr 2476

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 40.77

 AD 1994 nr 104.78
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Inom EU görs en liknande bedömning med objektiva kriterier men med lite andra 

utgångspunkter.  Detta har diskuterats i Europeiska agendan för delningsekonomi 79

av Kommissionen i samband med hanteringen av de framväxande 

plattformsföretagen. Precis som i Sverige gäller EU-lagstiftningen om 

arbetstagares rättigheter enbart den som anses ha ett anställningsavtal eller 

anställningsförhållande.  Av EU-domstolens rättspraxis framgår det dessutom att 80

o l ika arbets tagarbegrepp kan ha ol ika betydelser beroende på 

tillämpningsområde.  Ett exempel är i mål C-85/96, Martínez Sala, där 81

domstolen kom fram till att det arbetstagarbegrepp som använts i artikel 45 FEUF 

(artikel 39 EG) inte nödvändigtvis sammanfaller med arbetstagarbegreppet i 

artikel 48 FEUF (artikel 42 EG).  Ett annat exempel, som dessutom hänvisar till 82

C-85/96, är fallet C-256/01 med Allonby, där domstolen återigen påpekade att 

arbetstagarbegreppet kan få olika betydelser.  För att fastställa 83

arbetstagarbegreppets innebörd menar domstolen att man bör utgå från allmänt 

erkända tolkningsprinciper, varav målen i det tillämpliga fördraget och begreppet i 

dess sammanhang bör tilldelas större betydelse.  84

Av Kommissionens agenda framgår det att EU:s definition gäller på EU-nivå 

vilket innebär att varje medlemsland på nationell nivå beslutar om vem som ska 

anses vara arbetstagare i det egna landet. Trots detta förekommer det att länder 

använder EU:s definition som utgångspunkt för bedömning på nationell nivå. Det 

kan ha sin förklaring i att den nationella definitionen av begreppet inte får ha 

sådan inskränkande innebörd som förhindrar att EU-direktiven genomförs på ett 

e f f e k t i v t s ä t t .  I o c h m e d d e n y a p l a t t f o r m s f ö r e t a g e n h a r 85

 Adlercreutz & Mulder, (2007), s. 41.79

 Lunning, (2016), s. 18.80

 Hettne & Otken Eriksson, (2011), s. 166.81

 Mål C-85/96, Martínez Sala, punkt 31.82

 Mål C-256/01, Allonby, punkt 63.83

 Mål C-256/01, Allonby, punkt 64.84

 Lunning, (2016), s. 18.85
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gränsdragningsproblematiken mellan arbetstagare och uppdragstagare förvärrats. 

Varav en tydligare definition blivit allt viktigare.  Kommissionen har i agendan 86

ställt upp tre kriterier som utgår från EU-domstolens praxis vid definition av en 

arbetstagare: 

”… det grundläggande kännetecknet för ett anställningsförhållande är att en person under en viss 
tid mot ersättning utför arbete åt en annan person under dennes ledning.”  87

EU-kommissionens tre kriterier är följande: 

- underordning 

- arbetets art 

- ersättning 

Underordning innebär att arbetet leds av den s k delningsplattformen och inte den 

som ska utföra tjänsten ifråga. Något krav på att denna ledning måste ske 

kontinuerligt finns inte. Därefter måste arbetets utformning vara av den art att 

tjänsten utgör en verklig verksamhet av ekonomiskt värde. Det handlar därmed 

inte om små sidoordnade verksamheter med små marginaler. Det sista kriteriet 

”ersättning” är i första hand uppsatt för att skilja på en ordinär arbetstagare och en 

som arbetar frivilligt genom frivilligarbete. EU liksom Sverige gör alltid en 

helhetsbedömning från fall till fall.  Ett känt mål (C-434/15) som togs upp i EU-88

domstolen nyligen (2017) var fallet med Uber.  I avgörandet tog domstolen 89

ställning till om Uber var att klassa som en tjänst på transportområdet eller som en 

av informationssamhällets tjänster . Domstolen kom fram till att Uber var att se 90

som en transporttjänst utifrån bedömningen att Ubers verksamhet var så nära 

anknuten till vad som utgör en transporttjänst. Uber förklarades utöva ett 

bestämmande inflytande över villkoren för yrkesförarna som är att klassa med 

 Meddelande från Kommissionen, Europeisk agenda för delningsekonomin, KOM (2016) 365, slutlig.86

 KOM (2016) 365, slutlig.87

 KOM (2016) 365, slutlig.88

 C-435/15, Uber, punkt 33-41.89

 Med informationssamhällets tjänster avses definitionen i artikel 1.2 direktiv 98/34/EG, ”tjänster som 90

vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en 
tjänstemottagare”.
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utövande av tjänst på transportområdet.  Utifrån ovanstående kriterier från 91

Kommissionen betonades kriteriet ”underordning” i detta sammanhanget. 

Tillhandahållarens roll i företaget ansågs vara likställd med en arbetsgivares roll i 

traditionell mening varav den slutgiltiga bedömningen blev som den blev.  92

 C-434/15, Uber, punkt 39.91

 Selberg, N., EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i ”gig-ekonomin”, EU & arbetsrätt 92

nr 1, 2018.
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3. Plattformsföretag 

3.1.      Inledning 
Den arbetsmarknad som många associerat sig med är den traditionella 

arbetsmarknaden med fast anställning och kollektivavtal. Den har länge varit 

dominerande men på senare tid har andra former av anställning blivit allt 

vanligare.  De benämns oftast som en atypisk sysselsättningsform och 93

kännetecknas för att ha formen av en visstidsanställning.  Plattformsföretag är ett 94

exempel på ett sådant företag med atypiska anställningsformer. Hur stor andel av 

marknaden som består av plattformsföretag är svårt att uppskatta men på grund av 

deras flexibilitet har de mycket tillväxtpotential på en modern arbetsmarknad.  95

Nedan kommer en redogörelse att göras för denna typen av företag. 

3.2.      Delningsekonomi 

Delningsekonomi är ett relativt nytt fenomen. Den inbegriper ett 

trepartsförhållande där en tredje aktör, ett digitalt plattformsföretag, samordnar två 

andra aktörer nämligen den som utför arbetet och den som använder tjänsten. 

Precis som det låter innefattar begreppet en ekonomi som går ut på att varor och 

tjänster delas genom att hyras, bytas och lånas i olika former.  Till exempel kan 96

det handla om att hyra ut en gräsklippare eller att tjänster utförs i form av 

taxiresor (Uber). Oftast samordnas aktörerna i en digital delningsplattform.  Ett 97

annat begrepp som är synonymt med delningsplattform är ”gig-ekonomi”. 

Begreppet gig förklaras på samma sätt som inom musikbranschen, det vill säga att 

 Arbetsmarknadsekonomiska rådet, (2018), s. 5.93

 Ibid. s. 7.94

 Ibid. s. 8.95

 SOU 2017:24, s. 192.96

 Westregård, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin - en utmaning för 97

kollektivavtalsmodellen, s. 319, Modern affärsrätt, 2017, Nyström, Arvidsson, Flodgren.
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personer utför enstaka och tillfälliga uppdrag.  En person som åtar sig ett sådant 98

uppdrag kallas för crowdworker. Namnet har fått sin betydelse från att ett uppdrag 

erbjuds till en större grupp eller så kallad ”crowd”.  Exempel på ett sådant 99

företag är Uber eller Taskrunner.  100

Då fenomenet med delningsekonomi är så pass nytt pågår det en hel del 

utredningar på området. Både på EU-nivå och nationell nivå.  Regeringen har 101

tillsatt ett antal utredningar för att ta reda på hur trenden av den nya 

företagsformen påverkar det svenska regelverket. SOU 2017:24 ”Ett arbetsliv i 

förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?” innefattar en analys av hur 

gällande arbetsmiljöreglering är ändamålsenlig mot den nya arbetsmarknaden som 

håller på att växa fram.  Av utredningen framgår att motiven bakom 102

delningsplattformar har varit ”att reducera varors och tjänsters vilande 

överkapacitet och att med låga transaktionskostnader matcha utbud och 

efterfrågan.”  Det är alltså en konsekvens av att man har velat använda redan 103

befintliga resurser i större utsträckning. Problematiken med den nya 

delningsekonomin har också identifierats, bland annat av Skatteverket. I en 

rapport ”Delningsekonomi - Kartläggning och analys av delningsekonomins 

påverkan på skattesystemet” från 2016 menar Skatteverket att traditionella 

begrepp som säljare - köpare, arbetsgivare - arbetstagare, är svårplacerade och att 

nya begrepp för att beskriva de nya företagsformerna har behövt användas.  104

Relationerna i den traditionella affärsmodellen har inneburit en maktobalans 

mellan parterna, där lagstiftningen stiftats i syfte att skydda den svaga parten. Den 

 Westregård, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin - en utmaning för 98

kollektivavtalsmodellen, s. 319, Modern affärsrätt, 2017, Nyström, Arvidsson, Flodgren.

 Ibid. s. 320.99

 Uber, till skillnad från Taskrunner, är ett mer allmänt känt företag vilket gör att det inte behöver redogöras, 100

däremot kan Taskrunner behövas ges en förklaring. Taskrunner är ett företag som utför olika tjänster i form av 
flytthjälp, montering av möbler, målning med mera. Den som utför ett uppdrag hos detta företag kallas för en 
”runner”. Lund, Sandra, Arbetet, Första vitet mot appföretag – Arbetsmiljöverket vill testa lagen, https://
arbetet.se/2020/10/30/forsta-vitet-mot-appforetag-arbetsmiljoverket-vill-testa-lagen/, Hämtad: 2020-11-19.

 SOU 2017:24, s. 191.101

 Ibid. s. 13.102

 Ibid. s. 193.103

 Skatteverket, (2016), s. 10.104
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nya affärsmodellen som istället bygger på en person till person modell där en 

transaktion oftast görs mellan två privatpersoner, gör den befintliga lagstiftningen 

svår att applicera.  Även om Skatteverkets definitioner är baserade på syftet att 105

analysera de skatterättsliga relationerna, vilket denna uppsats inte ska gå in på, 

finns det trots allt ett värde i definitionerna för att få en grundläggande förståelse 

för hur delningsekonomin är uppbyggd. Genom denna förståelse kan sedan en 

diskussion utifrån själva frågeställningen föras. 

3.3.      Plattformsföretag som företagsform 

Strukturen i ett plattformsföretag kan se lite olika ut beroende på vilken typ av 

produkt eller tjänst som tillhandahålls. Till exempel kan det finnas en skillnad 

mellan så kallat ”crowdwork” och ”work-on-demand”. Båda arbetsformerna är av 

tillfällig natur och använder sig av den digitala plattformen men var själva arbetet 

utförs skiljer sig åt. Crowdwork är arbete som enbart utförs digitalt online vilket 

gör att man kan utföra arbete mer eller mindre över hela världen.  Work-on-106

demand å andra sidan utförs lokalt. Genom en app beställer kunden den tjänsten 

som önskas för att sedan få den utförd lokalt på plats. Det handlar alltså om 

traditionella tjänster så som transport eller lokalvård, som kunden kan beställa 

online.  107

Den trend som växer fram idag innebär att företag i mindre utsträckning 

tillhandahåller själva produkten utan istället erbjuder en marknadsplats där utbud 

och efterfrågan styrs och matchas av två privatpersoner.  Fördelen med det är att 108

den här typen av företag blir mer flexibla. Dess lösa arbetsformer gör det dels 

enkelt att hitta arbetskraft, dels att arbetskraften alltid är tillgänglig. Utförarna 

finns där ”just-in-time” för den som vill ha en tjänst utförd samtidigt som 

utföraren enbart blir betald för exakt den tiden när personen ifråga utför tjänsten 

 Skatteverket (2016), s. 10.105

 De Stefano (2016), s. 2.106

 Ibid. s. 3.107

 SOU 2017:24, s. 195.108
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enligt ”pay-as-you-go” modellen.  Risken med denna modellen har framförallt 109

en utgångspunkt i den avhumaniserade aspekten enligt De Stefano. Arbetet som 

utförs blir knappt sett som ett arbete utan snarare som ett ”gig”, en ”tjänst”, ett 

”uppdrag” eller liknande. Efter att ett uppdrag utförts försvinner utföraren åter in i 

”the crowd” i väntan på en ny uppgift. De Stefano menar att uttrycket ”gig-

ekonomi” får en betydelse som indikerar på att anställningsskydd eller liknande 

regleringen inte gäller som standard i lika stor utsträckning som i traditionell 

mening.  Många av de som utför arbete i gig-företag klassas som uppdragstagare 110

(egenföretagare). Det gör det möjligt för företag att bortse från lagar som till 

exempel anställningsskydd eller arbetsmiljö. Resultatet blir att ingen tar ansvar för 

att skydda de som arbetar.  Den flexibilitet som företagen talar så gott om kan 111

med andra ord få en motsatt verkan för de som måste utföra arbetet.  112

När man studerar ett plattformsföretags struktur kan det vara till hjälp att studera 

huruvida plattformsföretagen är att se som en ”… professionell leverantör av 

tjänster eller om det endast är en förmedling av verksamhet mellan två 

privatpersoner.”  EU-kommissionen gjorde en bedömning av detta i rapporten 113

från 2016 utifrån tre kriterier. För det första om priset som användaren ska betala 

fastställs av plattformsföretaget eller om företaget snarare ger ut en 

rekommendation på priset. För det andra om företaget kontrollerar och bestämmer 

andra centrala villkor som appliceras på den som utför arbetet eller användaren. 

Till sist, om plattformen äger de huvudsakliga tillgångarna som används för att 

tillhandahålla tjänsten som erbjuds. Om samtliga kriterier är uppfyllda talar man 

om ett plattformsföretag som tillhandahåller en tjänst snarare än förmedlar den.  114

Ett företag som tillhandahåller en tjänst påtalar att det bör finnas en arbetsgivare 

och en arbetstagare. Däremot är ett företag som enbart förmedlar en tjänst genom 

 De Stefano, (2016), s. 4.109

 Ibid. s. 5.110

 Ibid. s. 5.111

 Ibid. s. 5 f.112

 Westregård, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin - en utmaning för 113

kollektivavtalsmodellen, s. 323, Modern affärsrätt, 2017, Nyström, Arvidsson, Flodgren.

 KOM (2016) 365.114
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att agera mellanhand mellan två privatpersoner inte ett fall inom den 

arbetsrättsliga intressesfären.  115

 Westregård, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin - en utmaning för 115

kollektivavtalsmodellen, s. 323, Modern affärsrätt, 2017, Nyström, Arvidsson, Flodgren.
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4.     Arbetsmiljöregleringen i Sverige 

4.1.      Inledning 
Arbetsmiljöregleringen består av en arbetsmiljölag och en arbetsmiljöförordning 

(1977:1166, AMF) som riksdagen och regeringen har beslutat om.  Utöver det 116

finns även Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som även dessa är bindande regler för 

dem som omfattas av lagen. Arbetsmiljöföreskrifterna kompletteras med allmänna 

råd. Dessa råd är inte rättsligt bindande utan är till för att ge en vägledning till hur 

föreskrifterna ska efterlevas. Arbetsmiljöverket har dock möjlighet att utfärda ett 

så kallat föreläggande som riktas direkt till en arbetsgivare som då måste följa 

föreläggandet.  117

4.2.      Arbetsmiljölagen 

Det är viktigt att läsa både arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.  118

Även om arbetsmiljölagen enbart är en ramlag så ger den fortfarande en bra 

överblick om vilka skyldigheter man har som till exempel arbetsgivare. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattar dessutom inte alla bestämmelser utan 

vissa regler framgår enbart av lagtexten.  Nedan följer en kort redogörelse av 119

AML. 

Arbetsmiljölagen är uppdelad i kapitel och i första kapitlet beskrivs för vilka 

personer och arbeten som lagen gäller. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet och uppnå god arbetsmiljö, 1 § 1 kap AML. Vad detta 

innebär mer exakt framgår av övriga bestämmelser i lagen.  I 2 § 1 kap beskrivs 120

 Arbetsmiljöverket, (2018), s. 16.116

 Ahlberg, (2017), s. 9.117

 Ibid. s. 9.118

 Ibid. s. 9.119

 Ibid. s. 14.120
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lagens tillämpningsområde. Lagen gäller för alla verksamheter, både privata och 

offentliga, där det finns arbetstagare och arbetsgivare. Ansvaret för att lagen 

tillämpas och efterlevs åligger hos arbetsgivaren och förutsätter att det finns en 

arbetstagare i juridisk mening.  Propositionen, 1976/77:149 om arbetsmiljölag 121

m. m., har förtydligat att avgörandet om vem som är att se som arbetstagare och 

arbetsgivare ska stämma överens med att syftet i 1 § 1 kap AML efterlevs. Syftet 

är alltså att undvika dålig arbetsmiljö i så stor utsträckning som möjligt.  För en 122

arbetstagare som arbetar hemma eller på annan plats i form av ”okontrollerbart 

arbete” kan det även bli fråga om ett arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren trots att 

förhållandena är sådana att det kan tyckas vara svårt för arbetsgivaren att 

övervaka hur arbetet utförs av arbetstagaren.  Lagens tillämplighet är alltså inte 123

u t fo rmad e f t e r a rbe t s t aga rbeg reppe t u t an i f ö r s t a hand e f t e r 

arbetsgivarbegreppet  vilket förtydligats i regeringens slutbetänkande; 124

”När det gäller att ta ställning till vem som är att anse som arbetsgivare eller arbetstagare enligt 
arbetsmiljölagstiftningen blir därför utgångspunkten ytterst den att avgörandet bör stå i samklang 
med angivna syfte. Detta innebär bl. a. att man aldrig kan bortse från vem som har de omedelbara 
möjligheterna att påverka skyddsförhållandena på arbetsplatsen och fatta beslut om verksamheten 
där.”  125

Arbetstagarbegreppet får sitt innehåll därefter; 

”Alla som utför arbete under sådana förhållanden att det är naturligt att den för vars räkning 
arbetet utförs fullgör en arbetsgivares uppgifter bör i sin tur omfattas av arbetsmiljölagens 
arbetstagarbegrepp. Vid bedömande av dessa frågor bör man således inte fästa avgörande vikt vid 
om den som utför arbetet formellt uppträder som självständig företagare, såvida han i 
organisatoriskt och ekonomiskt avseende och i betraktande av de förhållanden under vilka arbetet 
faktiskt utförs intar en beroende ställning.”  126

Av propositionen framgår det att vid en situation där en arbetstagare hyrs in blir 

det inte en fråga om vem som ska vara arbetsgivare, den som hyr in eller den som 

 Ahlberg, (2017), s. 14.121

 Prop. 1976/77:149, s. 38.122

 Ibid. s. 39.123

 Selberg, (2017), s. 358.124

 SOU 1976:1, s. 274 f.125

 Ibid. s. 275.126
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hyr ut, utan det man har sagt är att båda företagen i ett sådant fall ses som 

arbetsgivare.  Arbetsmiljörätten möjliggör således för att flera subjekt kan vara 127

ansvariga.  Problemet inom arbetsmiljörätten ”handlar inte om hos vilket 128

subjekt arbetstagarna kan utkräva någon viss rättighet, utan om vilket subjekt i en 

komplex arbetsorganisation som kan drabbas av sanktioner vid brister i 

arbetsmiljön”.  129

Utifrån det som redan skrivits kan man förstå att begreppet arbetsgivare har fått en 

vidare betydelse och att arbetsgivarens ansvar är mycket långtgående när det 

kommer till arbetsmiljön. De ska i princip göra allt för att säkerställa en god 

arbetsmiljö.  Vad detta innebär beskrivs närmare i arbetsmiljölagens andra 130

kapitel, dels en helhetsbild i första paragrafen dels mer specifikt i resterande 

paragrafer i kapitlet. I 1 § 2 kap AML betonas individen. Arbetsgivaren ska 

således ta hänsyn till den enskilda individens förutsättningar och behov. I 

samband med framväxten av de nya plattformsföretagen är det inte alltid lätt att 

avgöra om det föreligger ett arbetsgivaransvar eller inte. Nedan redogörs ett 

exempel på ett företag vars arbetsgivaransvar fick diskuteras i rätten. 

Ett digitalt plattformsföretag, Cool Company , hamnade 2019 i 131

förvaltningsdomstolen som överklagades till Kammarrätten (mål nr 5725-18).  I 132

samband med att en person hade anlitats saknade denna skyddsutrustning vid ett 

takarbete. Arbetsmiljöverket tog ärendet till domstol för att få frågan provad ifall 

det förelåg ett arbetsgivaransvar eller inte. Kammarrätten gjorde i målet uttalande 

om att när det handlar om egenanställningar i ett trepartsförhållande så som med 

plattformsföretag, finns det skäl att undersöka om det finns ett 

anställningsförhållande eller inte. För att ett anställningsförhållande ska föreligga 

 Prop. 1976/77:149, s. 38.127

 Selberg, (2017), s. 464.128

 Ibid. s. 359.129

 Ahlberg, (2017), s. 24.130

 Cool Company är ett egenanställningsföretag som sköter fakturering av lön, skatt, sociala avgifter med 131

mera för personer som väljer att frilansa. Persson, Ewa, Arbetsmiljöverket överklagar dom – vill ha prejudikat 
om egenanställning, Arbetsvärlden, 2019-12-05, (Hämtad: 2020-12-02).

 Kammarrätten i Stockholm dom 2019-10-30 i mål nr 5725-18.132
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mellan Cool Company och den som utför arbetet (den egenanställda) måste det 

enligt företagets villkor finnas ett uppdragsavtal mellan Cool Company och 

kunden. Detta uppdragsavtal måste vara påskrivet innan arbetet påbörjas och 

domstolen kom i detta mål fram till att så inte var fallet. Cool Company hade 

ingen kännedom om kunden i samband med att arbetet påbörjades varav det 

kunde konstateras att ett anställningsförhållande vid tidpunkten inte fanns. Cool 

Company kunde därför inte anses vara arbetsgivare.  133

Tredje kapitlet i AML beskriver de allmänna skyldigheter som gäller för den som 

omfattas av lagen. Dels finns det i 1 § 3 kap en samverkansskyldighet mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren, dels en ansvarsskyldighet som tilldelas specifikt 

arbetsgivaren i 2 § 3 kap. Det är i 2 § som arbetsgivarens utbredda ansvarsområde 

förtydligas. Värt att nämna här är även att i 2 a § 3 kap AML tas skyldigheten om 

systematiskt arbetsmiljöarbete upp. AFS 2001:1, som kommer redogöras närmare 

i nästa avsnitt, är såldes en mer detaljerad reglering av arbetsmiljölagens reglering 

av systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2 a §   Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. 

Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder 
som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. 

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet 
med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. 

4.3.      AFS 2001:1 

AFS 2001:1 innefattar hur arbetsgivaren utifrån övergripande regler ska arbeta 

med systematiskt arbetsmiljöarbete.  Definitionen av SAM står i 2 § i 134

föreskriften: 

 Kammarrätten i Stockholm dom 2019-10-30 i mål nr 5725-18.133

 Arbetsmiljöverket, (2018), s. 16.134
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2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete går ut på att förebygga och upptäcka risker innan 

de hinner uppstå. Det handlar inte om att vidta åtgärder när en skada eller 

sjukdom väl har inträffat.  Genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljön kan 135

man upptäcka risker i tid, förebygga att olyckor och sjukdomar inträffar, skapa en 

god arbetsmiljö, skapa ordning som bidrar till ökad trivsel och engagemang i 

arbetet och så vidare.  En god arbetsmiljö bidrar också till god ekonomi, genom 136

exempelvis minskad sjukfrånvaro hos personalen.  137

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en kontinuerlig process som av 

Arbetsmiljöverket beskrivs i fyra huvuddelar: undersökning, riskbedömning, 

åtgärder och kontroll. I dessa steg ingår många mindre steg som är väldigt viktiga 

för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna fungera. Varje del i 

processen hänvisar till viktiga paragrafer från AFS 2001:1.  Nedan görs en 138

redogörelse för föreskriften. 

1 § i föreskriften beskriver dess tillämpningsområde. Precis som med 

arbetsmiljölagen gäller föreskriften på alla arbetsgivare, även den som hyr in 

personal. Arbetsmiljöverket har i en rapport Så förbättras verksamhetens 

arbetsmiljö - Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 (2018) definierat en arbetsgivare som: 

”En arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare. Ett litet 
företag kan drivas som enskild firma och arbetsgivaren är då en fysisk person. Juridiska personer 
kan vara handelsbolag, aktiebolag, föreningar, stiftelser, kommuner, landsting och församlingar. 
Staten representeras som arbetsgivare av statliga myndigheter och affärsverk. 

 Arbetsmiljöverket, (2018), s. 9.135

 Ibid. s. 10.136

 Ibid. s. 10.137

 Ibid. s. 12.138
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Bolag som tillsammans bildar en koncern är ingen juridisk person. Därför behöver 
arbetsmiljöarbetet organiseras i varje bolag för sig, även om bolagen har samma ägare.”  139

Utgångspunkten för SAM-arbetet är verksamheten som beskrivs i 2 §. 

Arbetsmiljöarbetet ska alltså anpassas till det faktiska arbetet som utförs i 

verksamheten.  Det spelar ingen roll var arbetet utförs utan arbetet gäller för 140

hela verksamheten, även för distans- och hemarbete. Arbetsmiljöarbetet ska 

utföras löpande och ingå i den dagliga verksamheten enligt 3 §.  Genom att 141

arbeta med SAM i den dagliga verksamheten kan arbetsmiljöåtgärder införas 

innan en olycka eller sjukdom inträffat. Arbetsmiljöfrågan ska alltså behandlas 

precis som andra frågor i verksamheten, exempelvis ekonomi och produktion.  142

Arbetsmiljöansvaret vilar inte enbart på arbetsgivaren. I 4 § ska arbetstagare och 

skyddsombud ges möjlighet att medverka i SAM. Arbetsmiljöverket menar därför 

att arbetsmiljöarbetet bör tas upp på tillfällen där arbetstagarna är med, till 

exempel instruktionstillfällen, möten, medarbetarsamtal, utbildningar.  Det är 143

viktigt att arbetstagarna får lämna synpunkter och inte enbart får tillgång till den 

information som ges ut från beslut som redan tagits. Det slutliga beslutet ligger 

däremot hos ansvarig chef.  144

I varje företag ska en arbetsmiljöpolicy finnas enligt 5 §. Den ska ge en 

övergripande bild av arbetsgivarens målsättning och medel för det långsiktiga 

arbetet med verksamhetens arbetsmiljö.  Dessutom ska det enligt 5 § framgå 145

tydliga rutiner för hur SAM-arbetet ska bedrivas. Allt detta ska dokumenteras 

skriftligt om företaget har fler än 10 arbetstagare. 

 Arbetsmiljöverket, (2018), s. 20.139

 Ibid. s. 22.140

 Ibid. s. 22-24.141

 Ibid. s. 24.142

 Ibid. s. 26.143

 Ibid. s. 26.144

 Ibid. s. 31.145
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Det juridiska ansvaret som arbetsgivaren har för arbetsmiljön kan aldrig delegeras 

men däremot kan uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas mellan chefer, 

arbetsledare och arbetstagare. Hur det ska fördelas står beskrivet i 6 §. 

Arbetsgivaren har i en sådan situation ansvar för att se till att personen som har 

tilldelats en uppgift har förstått att den fått en uppgift samt att den har de 

befogenheter och resurser som behövs.  Att det blir rätt är viktigt då det kan få 146

betydelse i de fall att en domstol ska avgöra i en fråga om straffansvar. Har 

personen som fördelats en uppgift inte haft tillräckliga resurser eller befogenheter 

kan personen inte heller bli bestraffad för det.  Personen ifråga ska dessutom 147

enligt 6 § inneha tillräcklig kompetens för att bedriva SAM arbete. 

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt. 

De följande tre paragraferna, 8-10 §§ hänvisar till den kontinuerliga process som 

nämndes tidigare. En redogörelse av följande fyra moment ska nu presenteras 

utifrån dessa paragrafer.  Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön 8 §. 148

Arbetsgivaren ska kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och riskerna på 

arbetsplatsen. Inför en förändring i verksamheten ska dessutom alltid en 

riskbedömning göras. Det är viktigt att riskbedömningen genomförs skriftligt. 

Olyckor som inträffar ska utredas enligt 9 § för att synliggöra och förebygga 

framtida olycka eller ohälsa. Så fort en risk identifierats ska den åtgärdas i 

förebyggande syfte enligt 10 §. Åtgärderna ska även innefatta att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. De åtgärder som inte åtgärdas direkt ska 

antecknas ned i en handlingsplan för när de ska genomföras. De åtgärder som görs 

ska kontrolleras. Kontrollen ska ge svar på om en ny undersökning och nya 

åtgärder behöver göras eller inte.  149

Föreskriftens sista två paragrafer, 11-12 §§, handlar om uppföljning av SAM-

arbetet samt att sakkunnig hjälp utifrån i form av företagshälsovård ska tillsättas 

 Arbetsmiljöverket, (2018), s. 35.146

 Ibid. s. 36.147

 Ibid. s. 46.148

 Ibid. s. 64.149
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om kompetens i den egna verksamheten inte är tillräcklig för SAM-arbetet i 

verksamheten. 

4.3.1.      Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag 

2018 gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att under 2019-2020 inspektera 

arbetsmiljön på 50 egenanställningsföretag och plattformsföretag. Tillsynsinsatsen 

är inriktad på det nya sättet att organisera arbetet och syftet är att undersöka hur 

arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på dessa företag i praktiken. Sedan 

oktober 2020 har 30 företag granskats och även ett antal underrättelser och beslut 

från inspektioner har skickats ut till företag under året. Den slutliga rapporten 

kommer däremot inte vara färdig förrän till år 2022.  Taskrunner är den första 150

typen av liknande appföretag som granskats utifrån arbetsmiljöarbetet. I 

granskningen kom Arbetsmiljöverket fram till att Taskrunner var att se som 

arbetsgivare på grund av deras kontroll över vilka arbeten som utförs och av vem. 

Det resulterade i sin tur i ett föreläggande om vite på 75 000 kr då företaget, enligt 

Arbetsmiljöverket, helt saknade riskbedömningen för sjukdomar och skador. Likt 

många andra appföretag hävdar Taskrunner att det inte föreligger ett 

arbetsgivaransvar.   Huruvida företagen är att se som arbetsgivare eller inte är ett 151

problem som uppstått i modern tid. I nästa kapitel kommer därför en djupare 

diskussion föras kring detta problem utifrån frågeställningarna. 

 Arbetsmiljöverket, Inspektioner med inriktning på nya sätt att organisera arbete, 2020-11-09 https://150

www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-
inspektioner/inspektioner-med-inriktning-pa-nya-satt-att-organisera-arbete/?hl=plattformsföretag, (Hämtad: 
2020-11-24).

 Arbetet, Första vitet mot appföretag – Arbetsmiljöverket vill testa lagen, https://arbetet.se/2020/10/30/151

forsta-vitet-mot-appforetag-arbetsmiljoverket-vill-testa-lagen/ (Hämtad: 2020-11-24).
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5.     Analys och slutsats 

5.1.      Under vilka omständigheter kan ett 
plattformsföretag vara en arbetsgivare i arbetsmiljölagens 
mening? 

Begreppet arbetsgivare har fått en mycket central roll inom arbetsmiljölagen. Till 

skillnad från annan arbetsrättslig lagstiftning beskriver AML i första hand vilka 

skyldigheter en arbetsgivare har gentemot den som kan klassificeras som en 

arbetstagare. Arbetsgivarbegreppet har således fått en mer omfattande betydelse i 

AML än vad den fått i andra lagar.  Trots att plattformsföretag är ett relativt nytt 152

fenomen har gränsdragningsproblematiken för vem som ska omfattas av 

begreppet funnits länge. Det påpekar Selberg inte minst genom sin förklaring av 

hur arbetsgivarbegreppet ska tolkas utifrån ett bemanningsförhållande.  Den 153

kontraktuella aspekten av en arbetsgivare blir då otillräcklig varav det blir 

nödvändigt att begreppet ges en vidare betydelse som kan täcka in flera subjekt.  154

Arbetsmiljörätten täcker å andra sidan in arbetstagare som hyrs in vilket gör det 

möjligt att tilldela ansvar till flera olika subjekt som anses vara arbetsgivare.  

Arbetsmiljörättens ansvarssystem utmärker sig på det sättet att det finns ett 

samspel mellan dels ett ansvar som utgår från det kontraktuella 

arbetsgivarbegreppet, dels ett ansvar som utgår från den geografiska platsen.  155

Syftet med AML innebär dessutom att fokus inte ligger på parternas förhållande 

utan i första hand att arbetsgivare kan säkerställa en god arbetsmiljö. Det betyder 

dock inte att AML är applicerbar vid alla tillfällen utan det måste röra sig om ett 

anställningsförhållande.  Många moderna plattformsföretag har ersatt 156

 Se avsnitt 4.1.152

 Se avsnitt 2.1.1.153

 Se avsnitt 2.1.154

  Selberg, (2017), s. 441.155

 Se avsnitt 4.1.156
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traditonella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare med nya begrepp varav det 

har försvårat tolkningen av anställningsförhållandet.  Att domstolen har fått göra 157

tolkningar av arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet är inget nytt men på grund av 

de nya moderna företagen kan det komma att bli ett vanligare inslag. 

Arbetsdomstolen eller förvaltningsdomstolen har ännu inte haft några direkta fall 

av detta slag men Arbetsmiljöverket har i och med sitt uppdrag börjat inspektera 

lagens tillämplighet på dessa områden. 

För att avgöra om AML är tillämpligt på plattformsföretag är det viktigt att utreda 

företagets struktur. Plattformsföretagens komplexa trepartsstruktur försvårar 

frågan om vem ska ha ansvaret.  Det blir inte längre lika självklart vem ska ha 158

ansvaret i en struktur där till exempel kunden har fått en helt annan roll och makt. 

Fallet med Uber har påvisat att strukturen i en organisation kan vara avgörande 

för huruvida ett företag är att se som en arbetsgivare eller inte.  Även EU-159

kommissionens modell, om ett företag är en professionell leverantör av tjänster 

eller enbart sköter förmedlingen mellan två privatpersoner, kan vara till hjälp även 

om den i sig inte är rättsligt bindande för medlemsstaterna.  160

Arbetstagarbegreppet har i AML inte lika central roll om arbetsgivarbegreppet 

men domstolen gör trots det oftast en bedömning utifrån arbetstagarbegreppet för 

att avgöra om ett företag ska anses ha arbetsgivaransvaret eller inte.  Det kan 161

därför vara värt att även föra en diskussion kring arbetstagarbegreppets betydelse 

vid bedömningen om ett plattformsföretag är att se som arbetsgivare eller inte. 

I både fallet med Uber och inspektionen hos Taskrunner spelade företagets 

struktur en viktig roll. Begrepp som kontroll och inflytande kombinerat med en 

helhetsbedömningen resulterade i båda fallen till att företagen ansågs vara 

arbetsgivare i juridisk mening.  Sverige liksom EU gör en bedömning i varje 162

 Se avsnitt 3.1.157
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enskilt fall och det finns därför belägg för att det kommer vara så även i de fall 

som kommer omfatta plattformsföretagen i framtiden. EU-kommissionen belyser 

det viktiga i att göra en skillnad mellan en professionell leverantör av tjänster och 

ett företag som enbart förmedlar en verksamhet till två privatpersoner. En 

professionell leverantör av tjänster utövar kontroll och inflytande på ett sätt som 

går att likställa med en arbetsgivare medan ett företag som enbart tillhandahåller 

en marknadsplats inte utövar kontroll över de som väljer att utföra uppgifter 

genom företaget. Kontrollen ligger då istället hos kunden. Att kontroll och 

inflytande har tilldelats så stor betydelse ger belägg för både Selbergs och Prassels 

och Risaks betoning på att arbetsgivarbegreppet bör tolkas ur ett bredare 

perspektiv, bland annat makt-perspektivet, och inte enbart definieras som den 

kontraktuella motparten till en arbetstagare. Det traditionella arbetsgivarbegreppet 

har vid tillämpandet i plattformsföretagen visat sig vara otillräckligt vilket 

indikerar på ett misslyckande i att avgöra vem som ska bära ansvaret i en 

företagsstruktur där subjekten är fler.  Arbetstagarbegreppet har i det 163

sammanhanget lyckats bättre med att slå fast vem som ska omfattas av det 

arbetsrättsliga skyddet. 

På grund av arbetsgivarbegreppets komplexitet är det inte alltid lätt att utröna ifall 

det finns ett arbetsgivaransvar. Det kan därför finnas betydelse i att studera om det 

föreligger ett anställningsförhållande eller inte utifrån ett arbetstagarperspektiv. 

Problemet med arbetstagarbegreppet är precis som med arbetsgivarbegreppet att 

nya begrepp som gig-arbetare, runners och så vidare används istället för 

arbetstagare. I ett sådant läge blir det svårt att avgöra den rättsliga situationen 

varav det blir viktigt att utgå från de rekvisit som är typiskt för en arbetstagare 

med hänsyn till det enskilda fallet. Graden av kontroll i arbetets utformning, 

villkor med mera är ett sådant rekvisit som kan ges betydelse i sitt sammanhang. 

En enskild arbetstagares arbetsförhållande kan ge en uppfattning om huruvida 

företaget bör ses som arbetsgivare och arbetstagare. Som med AD nr 1994:104 är 

det inte självklart att det som står i anställningsavtalet är det som gäller. I 

slutändan rör det sig även här om en helhetsbedömning. 

 Se avsnitt 2.1.163
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Det är ännu för tidigt att göra en bedömning om plattformsföretag bör ingå i en 

kategori som arbetsgivare eller uppdragsgivare utan istället bör bedömningen 

göras från fall till fall och ta hänsyn till dels strukturen i ett företag, dels 

arbetsgivarbegreppet. Det är, precis som kammarrätten uttryckte sig i målet med 

Cool Company, väsentligt att undersöka hur en relation verkligen ser ut i ett 

trepartsförhållande, även när det påstås att företagen endast är uppdragsgivare.  164

Målet med AML är i slutändan att uppnå en god arbetsmiljö och det viktiga blir 

därför att säkerställa det i första hand. Problemen med flera subjekt kvarstår men 

som med bemanningsföretag har AML kunnat tillämpas även på dem och det 

finns därför tecken på att lagstiftningen även ska kunna förhålla sig till den 

situation som finns nu. Det går alltså att applicera begreppet på plattformsföretag 

men det måste göras utifrån en bedömning av det enskilda fallet då 

plattformsföretagen ännu inte utgör ett enhetligt begrepp. 

5.2.    Om så är fallet, vad får det för konsekvenser för 
plattformsföretagen vid tillämpandet av AFS 2001:1? 
I det fall att ett plattformsföretag bedöms vara arbetsgivare medför det att en 

mängd rättsregler blir tillämpliga, inte minst AML och AFS 2001:1. På grund av 

det relativt nya fenomenet med plattformsföretag är det svårt att exakt avgöra 

vilka konsekvenser ett arbetsgivaransvar ur ett arbetsmiljöperspektiv kan få på 

dessa företag. Det är å andra sidan det som utredes just nu i samband med 

regeringsuppdraget. Taskrunner är ett av de första appföretagen av sin kategori 

som har tilldelats ett vite på grund av helt avsaknad riskbedömning för skador och 

sjukdomar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga skador och 

sjukdomar hade alltså varit otillräckligt.  Ett arbetsgivaransvar innebär utifrån 165

AFS 2001:1 ett långtgående och kontinuerligt ansvar för att upprätthålla en god 

arbetsmiljö. Många av dessa företag, liknande Taskrunner, försöker gå runt lagen 

genom att påstå sig vara uppdragsgivare. Taskrunner, liksom många andra, menar 

 Se avsnitt 4.1.164
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att många av de som utför arbete gör det för att tjäna extra pengar utöver sina 

vanliga jobb.  Strukturen i ett plattformsföretag bygger framförallt på dess 166

flexibilitet. Denna flexibilitet bygger i sin tur på att de som utför arbetet kan 

anpassa sig till tid och rum på ett sätt som inte alltid är förenligt med vad som är 

tillåtet i enlighet med arbetsmiljörätten, en avhumaniserande aspekt som De 

Stefano påpekar.  Ett arbetsgivaransvar utifrån AFS 2001:1 innebär således 167

minskad flexibilitet för att kunna möta kraven i föreskriften. Företag kommer att 

behöva införa rutiner för att kontinuerligt kontrollera så att kraven i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet uppnås, något som förhindrar flexibiliteten i att 

utförandet av arbetet kan göras var som helst och när som helst. Det kan dessutom 

vara svårt för företag att upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete där 

arbetstagarna kan delta i arbetet om företag vanligen utgörs av tidsbegränsade 

anställningar och hög personalomsättning (vilket är fallet med många 

plattformsföretag).  En viktig del av föreskriften är arbetstagarnas möjlighet till 168

deltagande. Om plattformsföretagen då måste rätta sig efter detta kan även det få 

konsekvenser på företagens flexibilitet. För den arbetsgivare som inte kan 

tillfredsställa syftet med AFS 2001:1, kan precis som med reglerna i AML, 

föreläggas med vite av Arbetsmiljöverket.  Det är en dyr kostnad som företag 169

försöker undvika genom att påstå sig vara uppdragsgivare.  Det finns en viss 170

kostnadseffektivitet som följs av flexibiliteten genom till exempel minskat 

arbetsmiljöansvar. Denna kostnadseffektivitet kan komma att hämmas i och med 

de konsekvenser, på flexibiliteten och strukturen, som företagen kan komma att 

ställas inför. Genom reducerade kostnader påverkas också konkurrensen i 

allmänhet. Det företag som inte bär arbetsmiljöansvar konkurrerar på helt andra 

villkor än det företag som bär arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att företag 

granskas för att konkurrensen ska kunna ske på schyssta villkor. 

 Lundquist, L., Därför överklagar Taskrunner arbetsgivaransvaret, (2020-10-26), Arbetarskydd, https://166

www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/darfor-overklagar-taskrunner-arbetsgivaransvaret-7003810, (Hämtad 
2020-12-04).
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5.3.      Slutsats 

Exakt vilka konsekvenser som plattformsföretag, som av domstol bedöms vara 

arbetsgivare i juridisk mening, kommer stå inför är svårt att säga. Troligen  

kommer viss anpassning behöva göras av den anledningen att det i nuläget inte 

finns något tecken på att svensk lag skulle förändras eller att nya typer av begrepp 

skulle införas.  Hur anpassningarna kommer att se ut är ännu för tidigt att säga 171

något om men tillämpandet av AML och AFS 2001:1 prövas just nu i praktiken 

utifrån regeringsuppdraget. Vilka resultat som kommer att finnas där återstår att 

se, men utredningen kommer säkert påvisa vilka konsekvenser företagen ställs 

inför beroende på om de omfattas av arbetsmiljölagen eller inte. Det kommer 

säkert få en stor betydelse för hur plattformsföretag ska hanteras framöver. 

 SOU 2017:24, s. 210.171
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