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Abstract 

The labour law includes the legal regulation between employees and employers. 

However, new forms of work have been developed the last decade, as perform work 

through a digital platform. Considerable of modern working life with new forms of labour 

organisations, do not fit in the labour law. Platform work is based in temporary 

assignments instead of determined working hours. This results in a flexible work form, 

but with less stability and regularity. This can engender a lack of rights and social security 

and an increased uncertainty regarding their work situation.  

 

The purpose of this study is to illustrate the phenomenon platform work from a labour 

law perspective. To fulfil this purpose and answer the research questions it has been 

relevant to investigate legal material to interpret, systemise and determine applicable law. 

The study has placed great emphasises on practice and doctrine.  

 

The result of this study shows that it is complex to applicate the labour law on platform 

workers and it is difficult to determine if they should be identified as workers in a legal 

sense. Platform work still brings several questions about how such a labour organisation 

stands in the labour market. In some respects the relation between the platform and the 

platform workers is equivalent to the relation between an employer and an employee, and 

in some respect’s relationships differ. More legal sources on the subject may be required 

to understand the relationship between platform work and the employer and employee 

concept. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den svenska arbetsmarknaden består till en övervägande del av arbetstagare med 

tillsvidareanställningar. Nyare arbetsformer som att arbeta via en digital plattform, 

plattformsarbete, är dock något som har ökat i antal de senare åren.1 Plattformsarbete är 

fortfarande relativt begränsat, men växer snabbt och blir en allt större del av marknaden inom 

vissa sektorer. Denna typ av arbetsform skapar möjligheter för både konsumenter och 

näringsidkare och skulle kunna komma att utveckla högre sysselsättning och tillväxt inom EU.2 

 

Mycket av det moderna arbetslivet med nya former av arbetsorganisation är dock inte utformat 

efter den arbetsrättsliga lagstiftningen.3 Reportern Erik Wisterberg som har infiltrerat Uber Eats 

genom att arbeta som cykelbud under deras plattform vittnar om en nettosnittlön på 39 kronor 

i timmen efter sina 18 första arbetade timmar. Arbetet innebar 172 kilometer på cykel, en stress 

för att uträtta uppdragen i tid och under usla arbetsvillkor.4 Det befintliga regelverket blir svårt 

att tillämpa på plattformsarbete eftersom gränserna mellan konsument, leverantör, anställd, 

privatperson och egenföretagare blir diffusa.5 Plattformsarbetare som arbetar under sådana 

omständigheter som Erik Wisterberg hamnar således utanför den arbetsrättsliga lagstiftningen.  

 

Arbetsrätten omfattar den rättsliga regleringen mellan arbetsgivare och arbetstagare. På 

grundval av det blir en central utmaning att tolka de civilrättsliga begreppen arbetstagare och 

arbetsgivare. Detta för att de företag som har etablerat sig via digitala plattformar har 

möjliggjort transaktioner av varor eller tjänster mellan aktörer utan att ta på sig 

arbetsgivarrollen. Att företag lyckas kringgå arbetsgivarrollen ger stora utmaningar ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv.6 Plattformsarbete skapar arbetstillfällen och inkomster, men utan ett 

anställningsförhållande. Gränsen mellan uppdragstagare och arbetstagare blir allt svårare att 

särskilja. Arbetsformen grundar sig ofta i tillfälliga uppdrag istället för på en traditionell 

arbetsplats på en bestämd tid. Detta ger en flexibel arbetsform men med mindre stabilitet och 

regelbundenhet, vilket i sin tur kan leda till bristande rättigheter och social trygghet samt ökad 

 
1 SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? Betänkande av Utredningen om arbetsmiljöregler för ett 
modernt arbetsliv Stockholm 2017 s. 14–15. 
2 Kommissionens meddelande, Europeisk agenda för delningsekonomi, COM(2016) 356 final s. 2.  
3 SOU 2017:24 s. 14–15. 
4 Breakit ”Jag cyklade i två veckor för Uber Eats – Tjänade 39 kronor i timmen.” Tillgänglig https://www.breakit.se/artikel/7565/jag-

cyklade-i-tva-veckor-for-uber-eats-tjanade-39-kronor-i-timmen (hämtad 2019-10-01). 
5 COM(2016) 356 final, s. 2. 
6 SOU 2017:24 s. 196. 

https://www.breakit.se/artikel/7565/jag-cyklade-i-tva-veckor-for-uber-eats-tjanade-39-kronor-i-timmen
https://www.breakit.se/artikel/7565/jag-cyklade-i-tva-veckor-for-uber-eats-tjanade-39-kronor-i-timmen
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osäkerhet gällande sin arbetssituation.7 En annan utmaning som kan uppstå berör vilken aktör 

som bär ansvar gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön.8  

 

Ett exempel på en aktör som etablerat sig som ett plattformsföretag på arbetsmarknaden är 

företaget Uber. För Uber har arbetsgivarfunktionen diskuterats på EU-nivå.9 Uber väljer själva 

att beskriva rollen som plattformsarbetare genom att lyfta att att utförarna kan tjäna vad de vill, 

att arbetstiderna är flexibla och att det inte finns några chefer att anpassa sig efter.10 Med detta 

i beaktning finns det relevans i att studera hur arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet står i 

relation till fenomenet plattformsarbete. Studien kommer belysa fenomenet ur ett internationellt 

perspektiv, detta eftersom det inte finns tillräckligt med svenska perspektiv för att det ska kunna 

vara avgörande. Fokus ligger på plattformar som tillhandahåller eller förmedlar olika former av 

transporttjänster. Andra typer av plattformar, som till exempel Google Analytics, kommer inte 

att beröras i studien då situationen ser annorlunda ut inom sådana och andra typer av 

plattformsföretag.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Det ökade intresset för att genomföra arbete via en digital plattform har gjort att 

arbetsmarknaden står inför stora förändringar gällande hur arbetsrättslig reglering ska tillämpas 

på plattformsarbete.11 Syftet med denna uppsats är att belysa fenomenet plattformsarbete ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Följande frågeställningar har varit vägledande genom arbetet:  

 

Hur ska plattformsarbete förstås i relation till det traditionella arbetstagarbegreppet?  

Hur ska plattformsföretag förstås i relation till det traditionella arbetsgivarbegreppet?  

 

 

 

 

 

 

 
7 COM(2016) 356 final, s. 11. 
8 SOU 2017:24 s. 15. 
9 Förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL, 

ECLI:EU:C:2017:981. 
10 Uber ”Kör med Uber i Sverige” Tillgänglig: https://www.uber.com/se/sv/drive/ (hämtad 2019–09–04).  
11 SOU 2017:24 s. 15. 

https://www.uber.com/se/sv/drive/
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1.3 Metod och material  

Till en början fokuserade studien på att identifiera ett rättsligt problem med grund i ett verkligt 

problem, vilket gjorde att studien landade i att belysa plattformsarbete ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv. För att lyckas uppnå det har det varit relevant att undersöka rättsligt material för att 

tolka, systematisera och fastställa gällande rätt. Vilket innebär att studien har präglats av den 

rättsdogmatiska metoden. Mycket av det som har belysts i studien går dock inte att finna i lag 

eller i skrivna rättskällor, vilket gjort det väsentligt att utvidga studien och lägga stor vikt vid 

praxis och doktrin som belyser ämnet. Studien har belyst frågan ur ett internationellt perspektiv. 

Eftersom plattformsekonomi är ett internationellt fenomen har internationella regleringar, som 

EU-regleringar och rättskällor från andra EU-medlemsstater, behövts inkluderas i studien. 

Ämnet är ännu inte tillräckligt behandlat i svenska rättskällor och de svenska perspektiven som 

finns är ännu inte tillräckliga för att vara avgörande. Detta gör att internationella källor har 

hjälpt till att belysa och analysera fenomenet på ett relevant och rättsligt sätt. Utvecklingen av 

svensk arbetsrätt är starkt beroende av EU-rätten, och för att diskutera hur svensk rätt kan tänkas 

utvecklas måste utveckling inom EU-rätten behandlas i studien.12     

 

Tillgången till praxis kopplat till plattformsekonomi är begränsad inom det svenska 

domstolsväsendet. Därav har studien även fått inkludera mål ifrån EU-domstolen och praxis 

som fastställts i andra EU-medlemsstater. Mål C-434/15, som fastslår att företaget Uber ska ses 

som ett företag på transportområdet, har använts som en viktig källa genom arbetet. Detta 

eftersom det är en av få domar om plattformsföretag som tagits upp i EU-domstolen. 

Domstolens uttalanden som görs i målet blir vägledande för hur EU förhåller sig till den nya 

arbetsmarknaden och plattformsarbete, trots att målet i sig inte tillämpar någon arbetsrättslig 

reglering. 

 

Det brittiska målet som fastställer att förare i appen Uber ska anses vara arbetstagare i den 

brittiska lagens mening har också varit av relevans för arbetet.13 Trots att Storbritannien 

planerar att träda ur EU genom Brexit anses ändå domen vara relevant till studien. Detta 

eftersom den brittiska domstolen fortfarande tillhörde EU när domen fastslogs och när studien 

var slutförd. Målet har fastställts i Employment Tribunal, vilket är en underinstans inom 

 
12 Sveriges riksdag ”EU:s lagar och regler” Tillgänglig:  http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#EU-lag-

g%C3%A4ller-framf%C3%B6r-svensk-lag (hämtad 2019-10-24). 
13 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016.  

 

http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#EU-lag-g%C3%A4ller-framf%C3%B6r-svensk-lag
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#EU-lag-g%C3%A4ller-framf%C3%B6r-svensk-lag
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Storbritanniens rättsväsende. Men domen har överklagat till både Employment Appeal 

Tribunal14 och till Royal Courts of Justice15 som båda har avslagit anspråket, vilket ger 

indikationer på att Employment Tribunal fastställande är likvärdigt med hur andra instanser 

också skulle döma frågan.  

 

Studien har också använt sig av ett flertal mål som har fastslagits i Arbetsdomstolen. AD 

1984:141 är en av de äldre domarna som använts. Domen har ändå haft relevans till studien 

eftersom den ofta åberopas inneha prejudikatvärde, och således ansetts ha bärning på 

arbetsrätten.16 Det finns en omtalad dom som har fastslagits i Svea Hovrätt som berör företaget 

Ubers applikation UberPop, domen berör olaga taxitrafik och kravet på att inneha 

taxiförarlegitimation. Men denna tjänst tillhandahålls dock inte längre i Sverige.17 Trots att 

domen är ett av få mål inom Sveriges domstolsväsen som har innefattat ett plattformsföretag 

har den inte inkluderats i uppsatsen eftersom den inte berör något som anses ha relevans för vad 

syftet med studien är. 

 

En svårighet som har uppkommit genom frågeställningarna sammantaget med val av metod har 

varit att finna rättsligt relevanta källor till studien. Studien har inneburit att ta reda på hur ett 

fenomen som inte är rättsligt reglerat står i relation till två begrepp som endast är fastställda 

genom praxis. Detta leder till att uppsatsen har fått beakta de rättskällor som identifierar och 

styr begreppen arbetstagare och arbetsgivare för att förstå de situationer som ska omfattas av 

begreppen. De situationer som ska omfattas av begreppen har sedan fått försöka uppfattas 

utifrån hur dessa begrepp bör identifieras och tillämpas i nya former av arbetsorganisation. 

Detta har gjort att uppsatsen även har fått lägga stor vikt vid doktrin och annan form av litteratur 

för att lyckas uppnå syftet. 

 

Niklas Selberg är forskare vid Lunds universitet. Hans avhandling berör arbetsgivarbegreppet 

ur flera synvinklar på ett ingående sätt. Det har lagts stor vikt vid Selbergs avhandling vid 

tolkning av arbetsgivarbegreppet i studien. Jeff Kenner, Izabela Florczak och Marta Ottos 

doktrin “Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe” har också använts genom 

studien.  Författarna beskriver plattformsarbete på ett grundligt och analyserande sätt. Deras 

doktrin är från 2019 vilket innebär att källan är aktuell och uppdaterad. Olika typer av rapporter 

 
14 Uber v Aslam, Farrar, Dawson & Others Aslam, dom den 11 november 2017. 
15 Aslam, Farrar, Dawson & Others, dom den 19 december 2018. 
16 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, 11., [rev.] uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 44. 
17 Svea hovrätt, Dom i mål rörande olaga taxitrafik med mera, Målnummer B 9078–15. 
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har också inkluderats i studien. Eurofounds två rapporter “New forms of employment” och 

”Employment and working conditions of selected types of platform work” har använts mycket 

vid beskrivningen av vad plattformsekonomi är. Eurofound är ett institut som skapades för att 

förbättra levnads- och arbetsvillkor inom EU. Institutet har till uppgift att tillhandahålla 

kunskap på området social- och arbetsmarknadspolitik.18 En annan rapport som också har 

använts är Fredrik Söderqvists rapport om plattforsekonomi. Rapporten är möjligen inte skriven 

ur ett juridisk perspektiv. Men eftersom Söderqvist skriver sin rapport för Unionen som är en 

av Sveriges största arbetstagarorganisationer19 har källan ändå relevans ur det hänseende att 

organisationen arbetar med arbetstagar- och arbetsgivarfrågor. Det bör dock noteras att 

rapporten kan ha ett politisk syfte och troligen är skriven ur ett arbetstagarperspektiv med tanke 

på att Unionen är en arbetstagarorganisation.   

 

Studien inkluderar även andra källor som står längre ner i normgivningshierarkin, som bland 

annat Statens offentliga utredningar (SOU) och Kommissionens meddelande (KOM). Källorna 

har använts för att fastställa en definition av plattformsarbete och allmänt hjälpt till vid 

beskrivningen av vad plattformsekonomi innebär. Inom dessa användningsområden har 

källorna bedömts som lämpliga trots att de inte är de högst juridiskt uppsatta källorna. Källorna 

har bedömts som relevanta eftersom de områden som de har använts för fortfarande inte går att 

finna i skriven lag. Källorna kan dock ändå ge indikationer på hur Kommissionen och 

Regeringen skulle beskriva vad plattformsarbete är och vad det innebär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Eurofound skapades 1975 genom rådets förordning (EEG) nr 1365/75.  
19 Unionen ”Om Unionen” Tillgänglig: https://www.unionen.se/om-unionen (hämtad 2019-09-16). 

https://www.unionen.se/om-unionen
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1.4 Definitioner  

1.4.1 Plattformsekonomi 

Plattformsekonomi innebär de transaktioner som sker när tillgångar eller tjänster säljs, hyrs ut 

eller nyttjas via en digital plattform. Plattformsekonomin är uppbyggd på ett trepartsförhållande 

som kräver en tillhandahållare, en utförare och en konsument.20 Den digitala tekniken används 

för att upprätta en matchning mellan en person som vill få ett arbete utfört och en person som 

är villig att utföra arbetet. Utökningen av digitala plattformar som mellanhänder har gjort att 

plattforsekonomi som begrepp har blivit vanligare som beskrivning av företeelsen. 

Delningsekonomi, gig-ekonomi, on-demand-ekonomi och kollaborativ ekonomi är andra 

begrepp som generellt sätt används för att beskriva samma eller delar av samma fenomen.21 För 

att hålla studien tydlig och konsekvent kommer endast begreppet plattformsekonomi att 

användas genom arbetet.   

 

1.4.2 Plattformsarbete  

Plattformsarbetare får ersättning för små och korta uppdrag eller genom att hyra ut privata 

tillgångar eller sin egen bostad med hjälp av en digital plattform.22 Plattformsarbetaren är 

ansluten till en app eller webbaserad plattform för att bli sammankopplad med en kund eller ett 

uppdrag. Tjänster som Uber, Hungrig.se och Deliveroo sammanför utförare med ett uppdrag 

eller kund.23 Det belopp som en kund betalar för att få en tjänst utförd delas upp procentuellt 

mellan utföraren och plattformen. Tolv procent av befolkningen har förvärvat inkomst genom 

arbete via en digital plattform i Sverige. I dagsläget är antalet heltidsarbetande relativt 

begränsad, men det finns stor potential för fenomenet att växa.24 

 

1.4.3 Plattformsföretag  

Ett plattformsföretag är ett företag som plattformsarbetare kan ansluta sig till för att utföra 

arbete via en digital plattform. Plattformsföretag etablerar sig via en mobilapplikation för att 

sedan sammanföra ett uppdrag eller en person som vill få ett arbete utfört med en person som 

 
20 Skatteverket, Delningsekonomi – Kartläggning och analys av delningsekonomins påverkan på skattesystemet rapport oktober 2016 131 

129 651–16/113 Tillgänglig: https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd31f4b/1477898771480/Delningsekonomi%20-

%20Skatteverktes%20slutrapport%20161031.pdf (hämtad 2019-09-05).  
21 SOU 2017:24 s.192–193. 
22 Skatteverket ”Delningsekonomi” Tillgänglig: 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/delningsekonomi.4.361dc8c15312eff6fd46d7.html  (hämtad 2019-09-

05). 
23 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 

diskriminering och arbetsmiljö, Lund University, Faculty of Law, Diss. Lund: Lunds universitet, 2017, Lund, 2017 s. 43. 
24 Söderqvist, Fredrik, Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen, Unionen, Stockholm 2016 s.20–21. 

https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd31f4b/1477898771480/Delningsekonomi%20-%20Skatteverktes%20slutrapport%20161031.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd31f4b/1477898771480/Delningsekonomi%20-%20Skatteverktes%20slutrapport%20161031.pdf
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/delningsekonomi.4.361dc8c15312eff6fd46d7.html
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vill utföra ett arbete. Ett exempel på detta kan var en bilförare som sammanförs med en person 

som vill resa inom en tätort, via plattformsföretaget Uber.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 C434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL, ECLI:EU:C:2017:981. 
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2 Vad är plattformsekonomi?  

Plattformsekonomin i Europa började utvecklas för ungefär tio år sedan. Såväl utbudet på 

plattformar som utbudet på uppdrag utökas ständigt.26 Således är det ett relativt nytt fenomen 

som ständigt utvecklas. Detta kapitel kommer fokusera på att identifiera vad plattformsekonomi 

innebär.  

 

Digitaliseringen har gjort det möjligt för digitala plattformar att erbjuda olika former av tjänster. 

Detta har gjort det lättare att bland annat förmedla boende via Airbnb, få hemleverans av mat 

via Foodora eller beställa en taxi via Uber. När organiserat arbete är utformat via en digital 

plattform går det att beskriva det som en plattformsbaserad arbetsmarknad. Detta beskriver 

också grundidén av plattformsekonomin.27 En viktig part för att plattformsekonomin ska 

fungera är plattformen, eller plattformsföretaget som ligger bakom den. Plattformsföretagen 

agerar förmedlare mellan kund och utövare. De agerar även koordinator mellan utbud, som 

utförarna står för och efterfrågan, som kunderna står för. Kommissionen har framhävt tre olika 

aktörer som omfattar plattformsekonomin. Det är dels tjänsteleverantörer, som använder sin tid, 

sina tillgångar eller sin kompetens. Tjänsteleverantörerna kan vara både privatpersoner eller 

leverantörer som utför uppdrag som en del av sin näringsverksamhet. Den andra aktören är 

kunden, alltså den som använder det som tjänsteleverantören har att erbjuda. Den sista aktören 

är förmedlaren mellan tjänsteleverantör och kund. Förmedlaren, eller mellanhanden, arbetar på 

en digital plattform för att möjliggöra sammanförningar och transaktioner mellan 

tjänsteleverantör och kund.28  

 

Det har framförts ett flertal bristfälligheter och frågor gällande plattformsekonomin. En av 

frågorna innebär vad plattformsföretagens och kundernas roll och ansvar står i relation till 

plattformsarbetaren. Andra frågor som blir gällande är också de utmaningar som finns med vem 

som bär skyddsansvaret för plattformsarbetarna.29 En ytterligare brist kan vara att flera 

etablerade plattformsföretag kan konkurrera med andra befintliga, mer traditionella, 

marknadsaktörer. En annan bristfällighet som blir gällande är när nationella och lokala 

bestämmelser för digitala plattformar skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Då skapas 

 
26 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 

2018. s. 3.  
27 SOU 2017:24 s.59, s. 193. 
28 COM(2016) 356 final, s. 2.  
29 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 
diskriminering och arbetsmiljö, s. 489. 
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osäkerhet, vilket också kan begränsa digitala plattformars tillgång. För att Europa ska kunna 

nyttja plattformsekonomin och kunna stimulera tillväxten av flera plattformar blir det 

problematiskt om det finns egna regleringar gällande ämnet i varje medlemsstat. Det är viktigt 

med harmoniserade regler på EU-nivå för att underlätta tillväxt och expansion av 

plattformsekonomin.30  

 

Men plattformsekonomin bär inte bara med sig oförmånliga aspekter. För den enskilda 

plattformsarbetaren kan det innebära sysselsättningsmöjligheter, flexibla arbetsformer och nya 

inkomstkällor.31 Enligt en undersökning som Eurofound har gjort har det framkommit att den 

största anledningen till att arbeta via ett plattformsföretag beror på svårigheter till att få en annan 

form av anställning. Globalt innebär plattformsekonomi en ständigt växande omfattning av 

plattformsaktiviteter som leder till ekonomisk tillväxt.32 Slutligen innebär plattformsekonomin 

en effektivisering av att få tillgång till olika former av arbetskraft och tjänster för kunden. 

Plattformsekonomin utgör en flexibilitet och en enkelhet i att anlita någon för ett kortare 

uppdrag där ersättning endast behöver utgå för den faktiska arbetstiden.33  

 

Vid bedömningen om ett anställningsförhållande föreligger fastställs från fall till fall. 

Kommissionen har gjort en bedömning av de omständigheter som ofta karaktäriserar ett 

förhållande mellan en plattform och en plattformsarbetare som bör vara avgörande för om ett 

anställningsförhållande föreligger mellan parterna. Tre följande kriterier är avgörande: 

 

1) Underordning – för att underordningskriteriet ska anses uppfyllt ska plattformsföretaget 

leda plattformsarbetarens arbete. Detta kan innefatta valet av verksamhet, ersättning och 

arbetsvillkor.  

2) Arbetets art – tjänster som utövas via plattformen måste vara verklig och faktisk med 

ett ekonomiskt värde. Tjänster som är av begränsad karaktär är ett undantag. När en 

plattformsarbetare endast arbetar under få tillfällen och i begränsad form är det en 

indikation på att förhållandet inte ska uppfylla kriteriet. 

3) Ersättning – Om plattformsarbetare inte får någon ersättning eller endast får ersättning 

för kostnader som uppstår i samband med arbetet är kriteriet inte uppfyllt. Detta kriterier 

 
30 Kommissionens meddelande, Onlineplattformar och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för Europa. COM(2016) 

288 final, s. 5.  
31, COM(2016) 356 final, s. 2. 
32 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 1, s. 18. 
33 De Stefano, Valerio: “The rise of the “just-in-time workforce”: Ondemand work, crowdwork and labour protection in the “gigeconomy”, 
ILO Conditions of Work and Employment Series No. 71, Comparative Labor Law & Policy Journal, 2016, Vol. 37, nummer 3, s. 4. 
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hänvisas till EU:s definition av arbetstagare där ersättning är ett kännetecken på att en 

person ska likställas med en arbetstagare.34  

 

Kriteriet om ersättning kan dock anses tvivelaktigt i svensk rätt eftersom det inte finns någon 

lagstadgad minimilön i Sverige. Därvid gör det att ersättning inte är ett krav för att ett mer 

traditionellt anställningsförhållande föreligger. 35  Med det i beaktning känns det tvivelaktigt att 

det skulle kunna vara ett kriterium för att ett anställningsförhållande föreligger i denna typ av 

arbetsorganisation. Kriterierna är dock endast framtagna av Europeiska kommissionen och är 

således inte lagstadgade eller framtagna genom praxis. Det kan göra att tyngden och åtlydandet 

av kriterierna blir tvivelaktiga. Men kriterierna kan ändå ses som ett ställningstagande från 

Kommissionen som kan ge indikationer på i vilken riktning EU-lagstiftningen är på väg. Vilket 

kan antyda om att det i framtiden kan komma lagstiftning på EU-nivå gällande ämnet för att 

tydliggöra förhållandet mellan plattformar och plattformsarbetare.  

 

Sammantaget kan det konstateras att plattformsekonomin bär med sig både positiva och 

negativa aspekter till arbetsmarknaden. Något som möjligen gör plattformsekonomin mer 

komplex än vad den behöver vara är att det är svårt att få en gemensam definition och förståelse 

för plattformsekonomin mellan beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och experter inom 

Europa. Avsaknaden av en definition tenderar att resultera i ett svårt debattklimat och 

beslutsfattande för ämnet. Att anta en gemensam definition skulle underlätta övervakningen, 

utvecklingen och politiska beslut gällande plattformsekonomin.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 COM(2016) 356 final, s 12–13.  
35Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, MTM, Johanneshov, 2019. s. 27.  
36 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 19 s.2. 
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3 Vem är arbetstagare?  

Plattformsekonomin tenderar att utveckla frågor gällande vad som utgör ett 

anställningsförhållande och vem som är att betrakta som arbetstagare och arbetsgivare. Detta 

eftersom traditionella koncept som varaktighet, ansvarsfördelning och arbetsplats ruckas.37 

Detta kapitel kommer definiera arbetstagarbegreppet utifrån doktrin och domstolspraxis. 

 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen är i huvudsak tvingande till arbetstagarens fördel.  

Ojämlikheten mellan arbetsgivare och arbetstagare blir mer rättvis när den underlägsna parten, 

arbetstagaren, omfattas av skyddsregler. Den underlägsna parten måste omfattas av 

arbetstagarbegreppet för att ta del av de skyddsregler som finns. På så sätt blir det ett 

tröskelbegrepp till dessa regler.38 Arbetstagarbegreppet kan vara avgörande för huruvida ett 

utförande av ett arbete kan anses grunda sig i ett anställningsförhållande eller i ett 

uppdragsförhållande.39 Det saknas en legaldefinition av begreppet, men det är ett civilrättsligt 

begrepp som har utvecklats genom rättstillämpning. Syftet med begreppet är att det ska vara till 

hjälp för att utreda huruvida det föreligger antigen ett arbetstagarförhållande eller ett 

uppdragstagarförhållande mellan två parter. Det krävs att det görs en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att avgöra vad för typ av förhållande som 

föreligger enligt rådande praxis.40 Enligt Högsta Domstolen ska frågan om någon betraktas som 

arbetstagare bedömas utifrån vad som anses avtalat, avtalsparternas sociala och ekonomiska 

ställning, och övriga omständigheter.41 I den mening som avses i artikel 45 i fördraget om 

europeiska unionens funktionssätt (FEUF) avses begreppet arbetstagare att tolkas extensivt, 

eftersom begreppet arbetstagare är av speciell gemenskapsrättslig betydelse.42 Detta har 

omtalats i flera fall i EU-domstolen. I ett fall fastställde EU-domstolen att den tolkning som ska 

göras av begreppet ska vara entydig mellan EU-medlemsstaterna samt att begreppet ska ha en 

vidsträckt tolkning.43 I en annan dom, C66/85 Lawrie Blum, har det yttrats att det viktigaste 

tecknet för att ett anställningsförhållande föreligger är att en person, under en annan persons 

ledning, utför arbete med ett ekonomiskt värde.44 Längden av ett arbete ska inte ha en betydande 

 
37 Dølvik Jon, Erik och Jesnes, Kristin. “Nordic labour markets and the sharing economy” – Report from a pilot project. TemaNord 
2018:516. Nordic Council of Ministers, s. 19. 
38 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 

diskriminering och arbetsmiljö, 2017 s. 46. 
39 AD 1998:138. 
40 AD 2013:92. 
41 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 26. 
42 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 139. 
43 Mål 53/81 Levin mot secretary of State for Justice, REG 1982 1035. 
44 Se till exempel Mål 66/85 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, C-46/12 L.N. mot Styrelsen for Videregående Uddannelser 
og Uddannelsesstøtte, EU:C:2013:97.   
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roll för att kunna tillämpa arbetstagarbegreppet.45 EU-domstolen fastslog i Levin-målet att en 

anställning måste vara faktisk och reell, men att det inte har en betydande roll ifall arbetet inte 

ger tillräckligt med försörjning. Arbetet behöver inte ens uppnå nivån för existensminimum för 

att anses utgöra ett arbete ur EU-domstolens mening.46  

 

I svensk rätt finns det dock ingen minimumlön och ersättning ses istället som en rättsföljd 

snarare än en förutsättning för att ett anställningsförhållande ska föreligga.47 Frågan gällande 

ersättning har även tagits upp i Kempf-målet. Där fastslog domstolen att så länge ett arbete rör 

sig om en genuin ekonomisk aktivitet ska den arbetspresterande parten uppfattas som en 

arbetstagare, trots att ersättningen inte räcker till försörjning.48 Det bör dock noteras att till störst 

del har EU-praxis ovan berört definitionen av arbetstagarbegreppet i relation till den fria 

rörligheten inom Europas medlemsstater. I ramdirektivet gällande arbetsmiljö har begreppet 

arbetstagare istället definierats som alla de personer som en arbetsgivare har anställda. Andra 

arbetsrättsliga direktiv låter nationell rätt avgöra vad arbetstagarbegreppet innefattar.49 Vid den 

svenska definitionen av arbetstagarbegreppet brukar litteratur, förarbeten och praxis ställa upp 

ett antal kriterier som ger indikationer på att ett anställningsförhållande föreligger.50 Dessa 

kriterier och hur kriterierna står i relation till plattformsarbetares arbetssituation kommer 

presenteras närmre i nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017 s. 140. 
46 Mål 53/81 Levin mot secretary of State for Justice, REG 1982 1035. 
47 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27. 
48 Mål 139/85 Kempf mot Staatssecretaris van Justicie, REG 1987 1741. 
49 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017 s. 141. 
50 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27. 
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4 Plattformsarbetes karaktär  

Följande kapitel kommer belysa vad som karaktäriserar plattformsarbete utifrån upprättandet 

av arbetsvillkor, arbetsmiljön, arbetstider och andra aspekter i sådan arbetsorganisation. 

Kapitlet kommer även belysa hur karaktären av plattformsarbete kan sättas i relation till 

arbetstagarbegreppet. Fokuset ligger på plattformar som tillhandahåller eller förmedlar olika 

former av transporttjänster.  

 

4.1 Arbetsvillkor  

Vissa plattformar har en 18-årsgräns för att en registrering som utövare ska godkännas. En del 

plattformar tillåter alla att nyttja plattformen.51 Majoriteten av plattformsarbetare arbetar under 

villkor med en låg standard.52 Information om sitt sociala skydd och sina rättigheter i relation 

till sin anställning har visat sig vara mycket begränsad inom plattformsekonomin.53 Flera 

plattformar vill klassificera utövarna som egenföretagare, och plattformsföretag arbetar i de 

flesta fall endast som en förmedlande tjänst mellan kund och utövare. Därmed tillhandahålls 

ingen anställningstrygghet, då plattformsarbetare inte kan åtnjuta den lagstadgade 

anställningstryggheten som den traditionella arbetstagare kan. Utövarna kan således inte ta del 

av betald ledighet, uppsägningsskydd, socialförsäkringsförmåner, minimilöner som ofta 

fastställs i kollektivavtal och andra rättigheter som en traditionell arbetstagare kan erhålla.54  

 

Det kan anses tveksamt att utövarna ska betraktas som oberoende enmansföretag. Detta 

eftersom utövarna ofta har standardiserade kontrakt med få förhandlingsmöjligheter och 

uppdragen som utförs är i regel tidsbegränsade. Det kan därför i vissa hänseenden liknas vid ett 

anställningsliknande förhållande, men utan det sociala skyddsnät och inflytande som finns i en 

anställning. En konsekvens av att utförarna klassificeras som egenföretagare är att 

plattformarna fråntas en mängd ansvar som den traditionella arbetsgivaren brukar 

tillhandahåll.55 Under dessa omständigheter måste plattformsarbetaren själv stå för utgifter som 

är kopplade till arbetet samt att de måste acceptera ett lägre skyddsnät.56  Detta leder i sin tur 

till bristande rättigheter och social trygghet för utföraren. Det kan även utgöra en ökad osäkerhet 

 
51 Eurofound, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015. s. 107 och 110. 
52 Prassl J. och Risak M.” Uber, Taskrabbit & Co: Platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork.” Comparative 

Labour Law & Policy Journal, Vol. 37, No. 3, 2016. s. 12.  
53 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 19.  
54 Kenner, Jeff & Florczak, Izabela & Otto, Marta, Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, Cheltenham, UK: Edward 

Elgar Publishing, 2019 s. 181. 
55 Söderqvist, Fredrik, Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen, s. 5. 
56 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 1. 
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gällande sin arbetssituation.57 Plattformsarbetare har i allmänhet mindre kontakt med både 

kunder och plattformsföretaget än vad en traditionell arbetstagare brukar ha. De finns ofta ett 

begränsat stöd ifrån överordnade och kollegor när problem uppstår. När stöd ges ut är det ofta 

på avstånd efter en tidsfördröjning.58 Trots att befattningen egenföretagare ofta används är 

förare för appen Uber förpliktade till att stödja Uber som företag, och utförarna ska även 

undvika att tala negativt om plattformsföretaget. Detta utgör en form av lojalitetsplikt som 

förväntas av utförarna. Att Uber förväntar sig en sådan typ av lojalitetsplikt utgör en form av 

kontroll och ledning över förarna.59 

 

Ett flertal EU-medlemsstaters domstolar undersöker om plattformsarbetare bör klassificeras 

som arbetstagare istället för egenföretagare. Vid bedömningen om en plattformsarbetare ska 

betraktas som en arbetstagare har den underordnade ställningen i förhållandet till 

plattformsföretaget en betydande roll.60 Employment Tribunal at London Central har fastställt 

att den kontroll som Uber använder och den ställning som underordnad som utförarna har kan 

överensstämma med maktbalansen i ett anställningsförhållande.61 Det svenska 

arbetstagarbegreppet brukar utgå från ett antal kriterier som ger indikationer på att ett 

anställningsförhållande föreligger. Ett av dessa kriterium är att arbetet görs för annans räkning 

under dennes arbetsledning.62 Uttalandet som Employment Tribunal gör gällande maktbalansen 

mellan plattformen och utövaren och att det kan liknas vid maktbalansen i ett 

anställningsförhållande berör innebörden i kriteriet i arbetstagarbegreppet. Det blir ett tydligt 

uttalande om att arbetet görs under plattformens ledning, vilket kan visa på att digitala 

plattformar har ett relativt stort inflytande över plattformsarbetare. EU-domstolen har även 

uttalat att appen Uber har en central funktion som kan uppvisa likheter med en traditionell 

arbetsgivare, vilket också blir ett tungt uttalande i frågan.63 

 

 

 

 
57 COM(2016) 356 final, s. 11. 
58 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 60. 
59 Kenner, Jeff & Florczak, Izabela & Otto, Marta, Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, s. 205. 
60 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 1.  
61 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016.  
62 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27. 
63 C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL. 
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4.2 Arbetsmiljö 

Plattformsarbetare klassificeras, som tidigare nämnt, ofta som egenföretagare och 

arbetsmiljöregelverket är vanligtvis inte tillämpat på egenföretagare. Organisationsforskning 

har belyst att det finns ett behov av nya policyer för plattformsekonomin eftersom sociala 

trygghetsprogram lagts över på utföraren av arbetet istället för på plattformsföretaget.64 För 

plattformsarbetare som arbetar med fysiskt arbete kan säkerheten i arbetet vara bristfällig. Det 

finns en risk att utsättas för hot och våld för utförare som tillhandahåller en transporttjänst och 

för cykelbud finns det en risk att råka ut för trafikolyckor. Gällande den psykosociala 

arbetsmiljön framhålls det att otryggheten i att inte veta hur mycket arbete som ska utföras från 

dag till dag kan skapa oro och stress. Oron skapas utifrån att det är svårt att planera arbetstid 

och att inkomstnivån är varierande. Ett annat orosmoment kan vara att arbetsuppgifterna 

framhålls med kortvarsel. Att utförarna ofta har en brist på direkt kontakt med beställare, 

kollegor och chefer kan också bidra till den psykosociala arbetsmiljön.65 Potentialen för osäkra 

arbetsmiljöer ökar samtidigt som det finns ett mindre stöd än om en mer traditionell arbetsgivare 

hade varit ansvarig. En traditionell arbetsgivare har ett större ansvar gällande exempelvis 

arbetstid, hälsa och säkerhetsstandarden än vad ett plattformsföretag har.66  

 

I april 2016 blev ett cykelbud för Foodora påkört av en personbil i centrala Stockholm. Efter 

första kollisionen ska personbilen ha kört på cykelbudet ännu en gång. I mars 2017 anmäler 

Foodora olyckan till arbetsmiljöverket, alltså nästan ett år efter olycksfallet. Dröjsmålet med 

anmälan gör att Foodora döms för brott mot 3 kap. 3a § i Arbetsmiljölagen (AML). 

Arbetsmiljöverket väljer även att utföra en inspektion på arbetsplatsen. I inspektionen 

identifieras åtta brister som Arbetsmiljöverket ansåg föreligga i verksamheten. Om bristerna 

inte åtgärdas skulle Arbetsmiljöverket kunna komma att utfärda ett beslut om föreläggande som 

skulle kunna förenas med vite. De bristerna som ansågs föreligga innefattade bland annat 

bristfälliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet på verksamheten, arbetsmiljöpolicy, 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter och rutiner vid olycksfall, ohälsa eller tillbud.67 

 

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att bedöma om lagar om arbetsmiljö och arbetstider uppföljs 

av företag.68 Det kan vara problematiskt för Arbetsmiljöverket att utöva tillsyn över 

 
64 Gillberg, Nanna, Flexibilitet, tillgänglighet och synlighet i det digitaliserade arbetslivets organisering. I Aronsson, Gunnar, Gränslöst 

arbete, En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv, Arbetsmiljöverket, Stockholm 2018 s.27. 
65 SOU 2017:24 s. 206-207. 
66 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 60. 
67 Arbetsmiljöverket 2017/013413 Olycksfall 20160424. Fordon, FOODORA AB.  
68 Arbetsmiljöverket ”Om oss” Tillgänglig: https://www.av.se/om-oss/ (hämtad 2019-10-04). 

https://www.av.se/om-oss/
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plattformsarbetares arbetsmiljö eftersom arbetet ofta sker mobilt och skiftande.69 I 2 § 1st i 

AML framgår det att lagen gäller verksamheter där arbetstagare arbetar för en arbetsgivares 

räkning. Arbetsmiljöverket har alltså endast en skyldighet att inspektera arbetsplatser med 

arbetstagare som utför arbete åt en arbetsgivares räkning. Att Arbetsmiljöverket väljer att 

inspektera Foodora ger indikationer på ett erkännande från myndighetens sida om att Foodora 

är att betrakta som en arbetsplats med arbetsgivare som är ansvariga för sina arbetstagares 

arbetsmiljö.  

 

4.3 Arbetstid 

För många plattformsarbetare är arbetet via en digital plattform endast en bisyssla70 och det är 

oklart om det föreligger personlig arbetsskyldighet vid plattformsarbete. Plattformen förväntar 

sig sällan arbete av en plattformsarbetare personligen.71 I appen Uber är förarna förpliktade till 

att acceptera minst 80 procent av inkomna förfrågningar när appen är påslagen. Om en förare 

avvisar tre förfrågningar på raken, inte bekräftar sin tillgänglighet två gånger på raken eller utan 

goda skäl avbryter en redan accepterad resa har Uber makten att avvisa en förare från appen i 

tio minuter.72 Avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag är ett kriterium som ofta 

inkluderas i arbetstagarbegreppet.73 Att vissa plattformar förväntar sig att utförararen ska 

acceptera minst 80 procent av uppdragen skulle kunna liknas vid en form av personlig 

arbetsskyldighet. Detta eftersom det finns en risk att inte få några uppdrag, eller ersättning, alls 

om arbetsförfrågningarna inte fullgörs. Ett annat kriterium som ingår i arbetstagarbegreppet 

som ger indikationer på att ett anställningsförhållande föreligger är att arbetskraft finns till 

förfogande av löpande arbetsuppgifter.74 Utifrån den informationen som framgår verkar 

plattformen inte kunna förvänta sig arbetskraft av en viss utförare och utföraren kan inte 

förvänta sig löpande arbetsuppgifter eftersom tiden mellan uppdragen vanligtvis är obetald.75 

Men det finns ändå en förväntan om att en viss procent av förfrågningarna blir fullgjorda. På så 

sätt kan det kriteriet i arbetstagarbegreppet ändå anses uppfyllt i denna arbetsorganisation, 

iallafall under de tillfällen som appen är påslagen. Men plattformsarbetare kan vanligtvis 

ensidigt bestämma när de ska vara uppkopplade på appen, och därav till viss del själva ansvara 

för sin schemaläggning. Genom att schemalägga sig själv är det möjligt för utföraren att vara 

 
69 SOU 2017:24 s. 207. 
70 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 1. 
71 Eurofound, New forms of employment, s. 111-113. 
72 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016. 
73 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27.  
74  Ibid s. 27. 
75 Skatteverket ”Delningsekonomi”. 
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ledig utan att behöva få ett godkännande av en arbetsgivare.76 Men flexibiliteten i arbetstiderna 

blir å andra sidan begränsad genom att utbudet på arbetstillfällen är större under vissa perioder 

och lägre under vissa. Vanligtvis finns det fler arbetstillfällen under kvällar och helger än under 

vardagar vilket gör det mer lönsamt för utförare att arbeta då eftersom efterfrågan är större.77  

 

Plattformar bygger ofta på ett betygsystem där kunderna betygsätter utövaren av tjänsten, som 

övriga kunder i sin tur kan ta del av. För att bevara ett högt betyg krävs det att 

plattsformsarbetaren arbetar kontinuerligt. Detta inskränker flexibiliteten i arbetsformen 

eftersom plattformsarbetaren i viss mån måste arbeta mer för att upprätta sitt goda betyg.78 En 

annan kritik som har framhållits emot betygsystemet är att betygsystemet kan bidra till ökad 

diskriminering. Detta kan öka genom betygsystemet eftersom kunder kan sätta sitt betyg utifrån 

en utförares etnicitet eller kön. Där en viss etnicitet eller ett visst kön skulle kunna få ett lägre 

betyg än om personen vore någon annan.79 Oavsett om ett dåligt betyg sätt utifrån etnicitet, kön 

eller av en faktiskt dålig upplevelse kan aspekten leda till att plattformsföretaget väljer att säga 

upp avtalet med en plattformsarbetare. Detta utgör en stor kontroll över utförarna på Uber och 

det ger Uber rätten att ensidigt inaktivera en utförare.80 

 

The Guardian, som är en brittisk tidning, har kartlagt hur plattformsföretag skapar nya begrepp 

inom deras typ av arbetsorganisation för mer traditionella arbetsrelaterade begrepp. Deliveroo 

använder sig av stämpelklocka, men istället för att stämpla in ska utövarna ”logga” in. 

Deliveroo använder sig även av begreppet ”kit” istället för arbetskläder eller uniform. Utförarna 

ska heller inte säga att de är anställda utan att de är ”onboarded”, samt att utförarna inte ska 

anse att andra utförare är deras kollegor, utan de ska benämna sig som ”individuella 

leverantörer”.81 Detta kan visa på att plattformsföretagen systematiskt försöker arbeta för att 

skapa nya begrepp för att beskriva mer traditionella arbetsprocesser som genererar i att 

utförarna får en annan syn på sitt arbete. Det kan kännas mer inbjudande och modernt att ”logga 

in” än att använda en traditionell stämpelklocka.  

 

 
76 Shapiro, Aaron “Between autonomy and control: Strategies of arbitrage in the “on-demand” economy” University of Pennsylvania, USA 

2018 s. 3. 
77 Ibid, s.10. 
78 Prassl J. och Risak M.”Uber, Taskrabbit & Co: Platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork.” s. 12.  
79 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 61. 
80 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016.  
81 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 
diskriminering och arbetsmiljö, s. 44. 
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4.4 Begynnande organisering av plattformsarbetare 

I domstol har det åberopats att plattformsarbetare ska ses som anställda istället för 

egenföretagare, vilket ofta får uppbackning av fackförbund.82  Men det råder brist på 

fackföreningar och möjligheten till att organisera sig inom plattformsekonomin.83 I de flesta 

fall finns det ingen facklig representant för plattformsarbetare. I 1 § Lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (1976:580) (MBL) framgår det att lagen endast reglerar 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta gör att klassificeringen som 

egenföretagare komplicerar situationen och de flesta arbetstagarorganisationer inkluderar inte 

egenföretagare i sina medlemskap eller i kollektivavtal. I ett par EU-medlemsstater har det 

under de senare åren utvecklats en möjlighet att bli medlem i fackföreningar som 

egenföretagare. Plattformsarbetare har även självständigt försökt upprätta en facklig 

representant eller ett kollektivavtal. Det har hänt att plattformsarbetare har sammanslutit och 

utformat protester för att förhindra försämringar av deras arbetsvillkor.84  

 

En av de större mobiliseringarna som skett av plattformsarbetare skedde i Italien för ett par år 

sedan. Sammanslutningen grundades i att Foodora ensidigt beslutat om ett nytt lönesystem för 

utförarna som skulle göra att ersättningen var lägre per uppdrag. Efter protesterna höjde 

Foodora ersättningen men den var inte lika hög som innan det nya lönesystemet började 

användas. För plattformsarbetarna som deltagit i sammanslutningen inaktiverades kontona på 

plattformen, vilket kan liknas vid en uppsägning.85 Några av utförarna som blev inaktiverade i 

appen försökte stämma företaget med hänvisning till deras anställningsstatus och att 

uppsägningen skett utan saklig grund, men den italienska domstolen Turin Tribunal avslog 

anspråket.86 Konflikten har väckt en debatt om möjliga skydd för plattformsarbetare när 

plattformar ensidigt tar beslut. Efter mobiliseringen vidtog utförare från plattformsföretaget 

Deliveroo kollektiva åtgärder i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Vissa av 

utförarna ockuperade företages huvudkontor i Bryssel med hänvisning till dåliga 

arbetsvillkor.87  

 

Att det finns en varaktig relation är något som det ofta läggs vikt vid för att identifiera om det 

föreligger ett anställningsförhållande och även detta är ett kriterium som brukar ingå i 

 
82 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 59. 
83 Prassl J. och Risak M.”Uber, Taskrabbit & Co: Platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork.” s. 12.  
84 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 62. 
85 Kenner, Jeff & Florczak, Izabela & Otto, Marta, Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, s. 193. 
86 Tribunale di Torino 7 May 2018, nr 778:2018 Il lavoro nella giurisprudenza 721. 
87 Kenner, Jeff & Florczak, Izabela & Otto, Marta, Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, s.185, s. 193. 
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arbetstagarbegreppet.88 I EU-domstolen har det framgått att plattformar ensidigt kan bestämma 

om utförare ska uteslutas från appen.89 Att Foodora ensidigt har kunnat inaktivera utförare av 

tjänsten utan några rättsliga konsekvenser ger indikationer på att plattformsarbetare inte har en 

varaktig relation med plattformen. Därav skiljer sig sättet att hantera detta mellan traditionella 

arbetstagare och för plattformsarbetare.  

 

Det finns tendenser som visar en vilja om att plattformsarbetare ska kunna organiseras fackligt. 

Deliverunion var en kampanj som skapades av fackförbundet Syndikalisterna (SAC). Syftet var 

att göra en sammanslutning för cykelbud som jobbar via plattformsföretag. Kampanjen strävade 

efter bättre arbetsvillkor, förebyggande av farliga arbetsmiljöer och en strävan om högre löner. 

Kampanjen bestod av olika träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö i syfte att organisera sig.90 

Det är dock oklart om kampanjen bidrog till något efteråt. Genom kampanjer, 

sammanslutningar och att vissa kollektivavtal i vissa länder inkluderar egenföretagare visar på 

att plattformsarbetare erkänns behöva ha det rättsliga skyddsnät som en arbetstagare har på ett 

fackligt plan. Om det hade skapats ett fackförbund för plattformsarbetare, eller att flera 

fackförbund började inkludera plattformsarbetare i sina kollektivavtal hade detta kunnat utgöra 

ett ställningstagande om att fackförbunden vill ge bättre arbetsvillkor till plattformsarbetare. 

Ställningstagandet hade i sådant fall också kunna visa på att fackförbund anser att 

plattformsarbetare bör likställas med arbetstagare.  

 

4.5 Ersättning 

I en jämförelse som gjorts har det visats att chaufförer för Uber tjänar i genomsnitt 6 dollar mer 

i timmen än vanliga taxichaufförer.91 Men det har framhållits kritik mot denna jämförelse 

eftersom Uberchaufförer inte får någon ersättning för drivmedelskostnader och för 

fordonservice. Förarna får inte heller någon socialförsäkring genom arbetet. Eftersom förarna 

anses vara egenföretagare ansvarar även förarna själva för att skatter och andra avgifter betalas. 

När dessa parametrar adderas i jämförelsen har Uberförare sämre nettotimmersättning.92 Två 

kriterier som ofta framhålls ge indikationer på att ett anställningsförhållande föreligger och som 

även är kriterier i arbetstagarbegreppet är att den arbetspresterande parten får ersättning för 

 
88 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27.  
89 C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL. 
90 Syndikalisterna ”Deliver Union” Tillgänglig: https://www.sac.se/Aktuellt/Deliverunion (hämtad 2019-09-30). 
91 Hall Jonathan V och Kreuger, Alan B “An Analysis of the Labor Market for Uber’s Driver-Partners in the United States”. National bureau 

of economic research, Cambridge 2016 s. 26. 
92 Söderqvist, Fredrik, Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen, Unionen, Stockholm 2016 s. 25–26. 

https://www.sac.se/Aktuellt/Deliverunion
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direkta utlägg och att personen är garanterad någon typ av ersättning.93 Som precis nämnt får 

chaufförer för appen Uber ingen ersättning för drivmedelskostnader eller för fordonservice. 

Detta kan betyda att kriteriet om att den arbetspresterande parten ska får ersättning för direkta 

utlägg om parten ska likställas med att vara en arbetstagare inte står i harmoni med hur 

plattformsföretag hanterar frågan. Detta ger indikationer på att ett anställningsförhållande inte 

föreligger ur just den aspekten. När det gäller kriteriet om att den arbetspresterande parten är 

garanterad någon typ av ersättning kan det konstateras att sättet att vara garanterad någon typ 

av ersättning skiljer sig åt. Till skillnad från den traditionella arbetstagaren som oftast har en 

fast tim- eller månadslön får plattformsarbetare oftast endast betalt per uppdrag, tiden mellan 

uppdragen är obetald.94 Men då plattformsarbetare alltid är garanterad en viss procent av den 

ersättningen som en kund betalar vid ett utfört uppdrag kan det ändå likställas med att kriteriet 

är uppfyllt i viss mån, eftersom utföraren ändå är garanterad viss ersättning per uppdrag. Den 

obetalda tiden mellan uppdrag spenderar ofta plattformsarbetare på att leta efter nya uppdrag. 

Eurofound har ett förslag om att plattformsföretag bör förbättra den information som de 

tillhandahåller för att förbättra sökandet på uppdrag samt göra det lättare att undvika uppdrag 

som knappt ger någon ersättning.95  

 

Uber fastställer ett rekommenderat pris för vad en resa bör kosta. Förarna kan sedan förhandla 

ner priset ut till kund, priserna går dock inte att förhandla upp.  När utbud och efterfrågan på 

uppdrag inte står i harmoni med varandra kan priserna på tjänsten öka, vilket skapar högre 

ersättning för utföraren.96 Beloppet som en kund betalar för ett uppdrag delas upp procentuellt 

mellan utföraren och plattformsföretaget.97 Om en plattform har ett fastställt pris som utförare 

måste förhålla sig till utgör det ett betydande inflytande och kontroll över utförarna som kan 

likställas med att det faktiskt är plattformen som tillhandahåller tjänsten.98 Att Uber bara har ett 

rekommenderat pris som går att förhandla ner men inte upp kan liknas vid att dem vill kringgå 

att det är dem som tillhandahåller tjänsten. Men det kan ändå anses att Uber har kontroll över 

utförarna eftersom det finns ett pris att förhålla sig till och ett maxpris som måste respekteras.  

 

En av de starkaste kännetecknen på att ett anställningsförhållande föreligger grundar sig i att en 

person under en period utför arbete åt en annan person under dennes ledning i utbyte mot 

 
93 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27.  
94 Skatteverket ”Delningsekonomi”. 
95 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 2. 
96 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016. 
97 Söderqvist, Fredrik, Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen, Unionen, Stockholm 2016 s. 20. 
98 COM(2016) 356 final, s. 6.  
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ersättning.99 Om detta relateras till arbetstagarbegreppets kriterier men utgår från 

plattformsarbetares arbetssituation blir det intressant. Kriteriet om att en plattformsarbetare 

utför arbete under en annan persons ledning ansågs relativt uppfyllt ur det hänseendet att 

plattformen är en överordnad i relationen till utförarna.100 Även kriteriet om att den 

arbetspresterande parten är garanterad någon typ av ersättning ansågs relativt uppfyllt i och med 

att plattformsarbetare är garanterad ett viss procent av ersättningen som erläggas från kund. Att 

dessa två kriterier har ansetts i EU-domstol vara de två starkaste kriterierna för att ett 

anställningsförhållande föreligger ger en viss indikation på att en plattformsarbetares 

arbetssituation skulle kunna liknas vid en anställningssituation. Det bör dock tilläggas att i 

allmänhet innehåller den arbetsrättsliga reglering på EU-nivå endast minimikrav. Dessa 

minimikrav täcker inte alla aspekter som ska tillämpas på ett anställningsförhållande, utan 

medlemsstaterna får i stort sett fastställa sin egen lagstiftning för att fastställa strängare krav. 

Plattformsekonomins aktörer uppmanas därför till att kontrollera nationell arbetsrättslig 

lagstiftning där tjänster tillhandahålls.101 Arbetstagarbegreppets kriterier som har fastställts 

genom praxis från Arbetsdomstolen kanske bör ge större indikationer på vad ett 

anställningsförhållande är i just svensk rätt än vad praxis som har fastställts i EU-domstolen 

borde göra just eftersom reglering på EU-nivå endast anses vara minimikrav inom detta område. 

 

4.6 Arbetsutrustning  

Att arbetsutrustning tillhandahålls av den som arbetet utförs åt är ett annat kriterium som ger 

indikationer på att ett anställningsförhållande föreligger enligt arbetstagarbegreppet.102 Det kan 

krävas att plattformsarbetaren behöver tillhandahålla en viss del av sin arbetsutrustning själv. 

För att utföra budleverans för Foodora krävs det att utföraren tillhandahåller ett fordon i form 

av en cykel, moped eller bil. Plattformsföretaget kräver även att utförarna har en smartphone 

av ett nyare slag.103 Om en utförares telefon eller fordon skulle utsättas för skador under ett 

arbetspass hänvisas utföraren att ta kontakt med sitt hemförsäkringsbolag för att få ersättning.104 

Det är vanligt att plattformsarbetare själva måste tillhandahålla den mest nödvändiga 

utrustningen eller materialet som behövs i arbetet.105 Hungrig.se har likvärdiga krav som 

 
99 C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media mot Staat der Nederlanden, EU:C:2014:2411.  
100 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016. 
101 COM(2016) 356 final, s. 11–12. 
102 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27.  
103 Foodora ”Bli bud” Tillgänglig: 

https://rider.foodora.se/?utm_source=foodora&utm_medium=website&utm_campaign=homepagebanner&utm_content=applynow (hämtad 

2019-25-09).  
104 2017/013413 Olycksfall 20160424. Fordon, FOODORA AB.  
105  Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 60. 

https://rider.foodora.se/?utm_source=foodora&utm_medium=website&utm_campaign=homepagebanner&utm_content=applynow
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Foodora har på vad utföraren själv behöver tillhandahålla. Utföraren behöver tillhandahålla ett 

fordon och en smartphone, men Hungrig.se förfogar ett utkörningskit, vilket innefattar kläder 

och en väska.106 Både plattformen och plattformsarbetaren tillhandahåller alltså viss 

arbetsutrustning. Men för att relatera detta till kriteriet i arbetstagarbegreppet skulle det 

möjligen kunna tolkas som att utföraren står för den mest väsentliga arbetsutrustningen. På det 

sättet som plattformar hanterar ämnet kan det möjligen ge indikationer på att det kriteriet i 

arbetstagarbegreppet inte är uppfyllt.  

 

Utifrån den beaktning som gjorts under samtliga underrubriker i detta kapitel kan det påstås att 

plattformar som tillhandahåller transporttjänster tenderar att avsäga sig ett arbetsgivaransvar 

när det kan bli betungande för dem. Vanligtvis står plattformsarbetare för direkta utlägg107, för 

arbetsutrustning108, och de kan inte förvänta sig en varaktig relation.109 Dessa aspekter skulle 

kunna anses ogynnsamma för utföraren att personligen behöva ansvara för. Samtidigt kan det 

anses positivt för plattformen att undgå dessa ansvarsområden eftersom områdena skulle kunna 

vara förenade med utgifter och kostnader. Å andra sidan ansvarar ofta plattformar för andra 

aspekter, som att arbetet utförs under deras ledning och för deras räkning. 110  Dessa två områden 

skulle kunna generera inkomster och en överordning i relation till utförarna som gör att 

plattformen kan ha kontroll över det arbete som utförs. Sammantaget kan det konstateras att 

plattformsföretag tillåter plattformsarbetare att falla under arbetstagarbegreppet i vissa 

sammanhang där arbetssituationen kan anses likvärdig med en arbetstagares arbetssituation. I 

andra sammanhang avsäger sig plattformen ansvar och då får utförarna själva ansvara för dessa 

områden, vilket gör att deras arbetssituation skiljer sig åt från en traditionell arbetstagares 

arbetssituation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Hungrig.se ”Cykelbud” Tillgänglig: https://hungrig.se/cykelbud (hämtad 2019-10-01). 
107 Söderqvist, Fredrik, Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen, Unionen, Stockholm 2016 s. 25–26. 
108 Foodora ”Bli bud”, Hungrig.se ”Cykelbud”. 
109 Kenner, Jeff & Florczak, Izabela & Otto, Marta, Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, s. 193. 
110 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 
October 2016. 

https://hungrig.se/cykelbud
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5 Arbetstagarbegreppet utifrån domstolspraxis 

Det finns mycket rättspraxis i Arbetsrättsdomstolen som diskuterar arbetstagarbegreppet.111 

Detta kapitel kommer beröra arbetstagarbegreppet utifrån domstolspraxis och hur detta kan 

sättas i relation till plattformsarbetares arbetssituation.  

 

I en fråga gällande om det har förelegat en anställningsförhållande mellan en reklamman och 

ett bolag fastställde Arbetsdomstolen att reklammannen var att betrakta som en arbetstagare. 

Detta för att reklammannen konkludent åtagit sig en personlig arbetsskyldighet där 

arbetsuppgifterna utvecklades till att blir mer karakteriserade av bolagets löpande verksamhet. 

Reklammannen hade även blivit tilldelad ett eget arbetsrum med tillhörande arbetsutrustning, 

och arbetet utfördes genomsnittligen under 7 timmar per dag på regelbundna tider. En ersättning 

på ett fast månadsbelopp var även utlovad under tiden som avtalet gällde. Om detta sätts i 

relation till arbetstagarbegreppet innebär detta att när det finns en arbetsskyldighet, löpande 

uppgifter, en garanterad ersättning, där arbetet pågår under en längre tid och när 

arbetsutrustning tillhandahålls av den som arbetet utförs åt ska det enligt Arbetsdomstolens 

mening anses föreligga ett anställningsförhållande.112 Om detta var de enda befintliga 

kriterierna för arbetstagarbegreppet skulle troligtvis inte en plattformsarbetares arbetssituation 

liknas vid ett anställningsförhållande. Det skulle möjligen inte liknas vid ett 

anställningsförhållande för att utförare via en digitalplattform ofta själv tillhandahåller 

arbetsutrustning113, utförare kan inte förvänta sig arbete under en längre tid av den orsaken att 

båda parterna ensidigt kan säga upp avtalet.114 De kan heller inte förvänta sig ett fast 

månadsbelopp115 och det är även tvivelaktigt om plattformsarbetare har en personlig 

arbetsskyldighet.116  

 

I samma mål resonerade även domstolen kring att det inte bara är avtalet mellan parterna som 

ska vara avgörande för hur avtalet bör uppfattas. Hänsyn ska även tas till omständigheter som 

inte har ett omedelbart samband med avtalet. Det kan alltså betyda att avgörande vikt inte ska 

fästas vid hur de skilda parterna har tolkat rättsförhållandet, utan istället hur parterna har 

reglerat avtalsförhållandet och hur övriga omständigheter är konstruerade. Att sätta en annan 

 
111 Se till exempel AD 2005:33, AD 2006:24, AD 1981:58 mm. 
112 AD 1981:18. 
113 Foodora ”Bli bud”. 
114 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016. 
115 Skatteverket ”Delningsekonomi”. 
116 Eurofound, New forms of employment, s 111-113. 
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rubrik på ett avtal men ändå handla utifrån att ett anställningsförhållande föreligger är inte 

korrekt. Detta är inte rättsligt korrekt i den mening att den arbetsrättsliga lagstiftningen, som är 

tvingande i ett anställningsförhållande, åsidosätts genom ett avtal.  Det går alltså inte att i avtal 

benämna ett arbetsförhållande för något annat än ett anställningsförhållande ifall parterna 

handlar som om ett anställningsförhållande föreligger för att kringgå den tvingande 

arbetsrättsliga lagstiftningen.117 Men det saknas en definition av begreppet arbete, vilket gör att 

arbete inte direkt är definierat som ett anställningsavtal. Det arbetsrättsliga normsystemet går 

inte att tillämpa på aktiviteter som skulle kunna likna ett anställningsförhållande, men som i sak 

inte är det.118 

 

I en tvist gällande om en recensent skulle anses vara arbetstagare eller uppdragstagare, ansågs 

det föreligga ett uppdragstagarförhållande mellan parterna i Arbetsdomstolens mening. Detta 

för att recensenten har arbetat helt utanför bolagets redaktion, med endast en uppgift där hen 

blivit ersatt per uppdrag. Recensenten har även åtagit sig uppdrag hos andra liknande bolag 

under tiden.119 För att relatera detta till arbetstagarbegreppet har personen i fråga inte blivit 

garanterad lön, recensenten har kunnat utföra liknande arbete åt annan, hen har inte haft löpande 

arbetsuppgifter och hen har inte utfört arbete under annans ledning eftersom recensenten har 

arbetat helt utanför bolagets redaktion. När dessa kriterier i arbetstagarbegreppet inte är 

uppfyllda ska det alltså inte anses föreligga ett anställningsförhållande. Om dessa kriterier sättas 

in i en plattformsarbetares arbetssituation kan det betyda att en plattformsarbetares 

arbetssituation liknar mer ett anställningsförhållande utifrån arbetstagarbegreppets kriterier än 

vad detta uppdragsförhållandet gör. Att en plattformsarbetares arbetssituation uppfyller fler 

kriterier för ett anställningsförhållande än recensentens uppdragsförhållande ger egentligen inte 

några indikationer av bedömningen för huruvida plattformsarbetare är att betrakta som 

arbetstagare. Men av den orsaken att denna tvist har hamnat i domstol gällande vad förhållandet 

mellan parterna ska liknas vid, kan det också vara rimligt att plattformsarbetares 

arbetssituationer kan missförstås som ett anställningsförhållande. Detta eftersom det faktiskt 

kan vara fler av arbetstagarbegreppets kriterier som kan anses uppfyllda i en plattformsarbetare 

arbetssituation än i denna arbetssituation.  

 

 
117 AD 1981:18. 
118 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten, 2019 s. 25. 
119 AD 1994:104. 
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6 Vem är arbetsgivare?  

Arbetsgivaransvar kan appliceras på flera olika subjekt och det kan vara otydligt för vilka 

subjekt som arbetsgivaransvar kan appliceras på.120 Detta kapitel kommer definiera 

arbetsgivarbegreppet utifrån praxis och doktrin. Arbetsgivarbegreppet kommer sedan att 

relateras till plattformars relation till utförare för deras plattform.  

 

Arbetsrättens syfte och funktion kräver två parter, arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagaren 

blir den part som har skyddsregler medan arbetsgivaren är den överordnade parten som måste 

förhålla sig till skyddsreglerna. I prop. 1974:148 nämns det att arbetsgivaren är den fysiska eller 

juridiska person som står i anställningsförhållande med arbetstagaren.121 Detta gör att både 

arbetstagarbegreppet och arbetsgivarbegreppet är centrala för det arbetsrättsliga regelverket. 

Arbetsgivaransvar bedöms som en rättsföljd när ett anställningsförhållande föreligger.122 

Deakin har ställt upp tre kriterier för vad som bör definiera arbetsgivarbegreppet:  

 

a) Koordinering – Detta kriterium kopplas både till arbetsgivaransvar och maktutövandet 

i anställningsförhållandet. Den som besitter maktbefogenhet likt en arbetsgivare blir 

bärare av arbetsgivaransvaret.  

b) Risk – Detta innebär att fördela och begripa ekonomiska och sociala risker på företaget.  

c) Skälig jämlikhet – Det är rimligt att behandla de anställda på samma plats lika. 

Arbetsgivaren blir den plats där det förs fram krav om likabehandling bland de som 

arbetar där.123  

 

Koordineringskriteriet skulle kunna relateras till plattformars maktordning över 

plattformsarbetare. Maktutövandet sker genom betygsystemet som ger plattformen kontroll 

över hur uppgifter utförs. Även att plattformen ensidigt kan säga upp plattformsarbetares avtal 

utgör en maktställning som kan liknas vid en arbetsgivarställning.124 EU-domstolen har även 

åberopat att Uber har ett bestämt inflytande över villkoren för förarnas tjänster125, även det 

skulle kunna relateras till maktbefogenheter. Gällande riskkriteriet kan det vara möjligt att en 

 
120 AD 1984:141. 
121 Prop. 1974:148 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning; given under 11 oktober 

1974, s. 95.  
122 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 
diskriminering och arbetsmiljö, 2017 s. 45–47. 
123 Deakin, Simon, The Changing Concept of the “Employer” in Labour Law, Industrial Law Journal, Volume 30, Issue 1, 2001, s. 72-84 
124 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 61. 
125 C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL. 
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mer traditionell arbetsgivare bär större risker gällande företaget, men detta är inget som framgått 

genom studien och det kan därför vara svårt att identifiera hur stor risk en plattform bär. Genom 

studien har det heller inte framgått hur plattformsföretag arbetar med likabehandling. Det har 

heller inte framgått vart utövare för plattformsarbete ska framföra sådana krav. Detta gör det 

svårt att identifiera hur detta kriterium ska relateras till plattformars arbetsgivaransvar. 

 

I AD 1984:141, som ofta åberopas inneha prejudikatvärde,126 har begreppet arbetsgivare 

definierats. I domen definieras arbetsgivare som den fysiska eller juridiska person som tecknat 

avtal med en person om utförande av arbete under sådana omständigheter att ett 

anställningsförhållande föreligger. Arbetsgivaren ska bedömas som ett rättssubjekt som är 

motpart till arbetstagaren i ett anställningsförhållande. Det är tydligt att 

anställningsskyddslagen och annan arbetsrättslig lagstiftning bygger på ett konstruerat 

arbetsgivarbegrepp. En problematik med arbetsgivar- och arbetstagarbegreppet är att det 

rättsliga perspektivet kan dras för långt till ytliga legalism som resulterar i att den enda 

motparten till en arbetstagare kan vara en arbetsgivare i ett anställningsavtal. Detta gör att 

arbetsgivarfunktioner som tillämpas från ett annat subjekt blir obegripliga ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv. Placeringen av arbetsgivaransvar kan således inte bara behandlas utifrån det 

vedertagna arbetsgivarbegreppet.127 Att få en allt för strikt legal definition av begreppet 

arbetsgivare skulle i sådant fall kunna resultera i att det blir ännu svårare att applicera 

arbetsgivaransvar på plattformsföretaget än vad det är nu. Detta eftersom plattformsföretags 

roll möjligen inte skulle liknas vid den legala definitionen av arbetsgivare som skulle 

identifieras. Av den anledningen skulle det kunna vara ännu viktigare att studera 

arbetsgivaransvar och vilka subjekt som kan hantera de funktionerna.  

 

Arbetsorganisationer tenderar att utvecklas till att bli mer komplexa och det blir vanligare med 

fler subjekt på arbetsgivarsidan. Hur arbetsrätten ska tillämpas blir allt mer beroende av vem 

den ska tillämpas mot. Den nya arbetsmarknaden gör det viktigt att uppmärksamma och 

analysera arbetsgivarbegreppet.128 Inom organisationer finns det ofta fördelade 

arbetsgivarfunktioner på personer som är anställda. Detta innebär att arbetstagare även kan 

inneha en arbetsgivarfunktion och därmed få en dubbelroll. Arbetsdomstolen utgår dock inte 

från ett arbetsgivarbegrepp, vilket gör det möjligt för Arbetsdomstolen att ta upp en tvist om 

 
126 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, s. 44. 
127 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 

diskriminering och arbetsmiljö, 2017 s. 490–491. 
128 Ibid s. 51. 
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arbetsgivaransvar, och om detta ansvar ska placeras på ett annat subjekt.129 Att Arbetsdomstolen 

inte behöver utgå från ett arbetsgivarbegrepp bör underlätta för att kunna ta upp en fråga i 

domstol gällande plattformars ställning gentemot plattformsarbetare. I situationer där 

arbetstagare innehar en arbetsgivarfunktion blir arbetsrättsliga frågor gällande: Vem ansvarar 

för trakasserier? Vilka har en viss arbetsrättslig ställning? På vem kan det ställas krav angående 

anställningsskydd? Nya former av den organiserade arbetsgivaren kan ge utmaningar för den 

arbetspresterande parten. Gränsen mellan uppdragstagare och arbetstagare skulle kunna komma 

att luckras upp av detta. Detta ger sedan effekt och riktning för arbetsrättslig hanteringen av 

arbetsorganisationer inom plattformsekonomin.130 Att arbetsgivaransvar kan delas upp på flera 

funktioner än just på arbetsgivaren kan nog utgöra större utmaningar för mer traditionella 

arbetsplatser. För plattformsekonomin skulle det kunna komma att vara en aspekt som gör att 

plattformen anses vara en av de funktioner som skulle kunna behöva ta på sig ett 

arbetsgivaransvar. Om begreppet arbetsgivare utvecklas till ett mer vidsträckt begrepp där flera 

parter kan ingå skulle det kunna betyda att begreppet inte alltid behöver vara så endimensionellt 

och att appliceringen av arbetsgivaransvar förenklas och kan utvidgas till fler parter. Detta 

skulle i sin tur kunna ge effekt på plattformar och att det förenklas att applicera 

arbetsgivaransvar på dem.  

 

6.1 Plattformsföretag som arbetsgivare utifrån domstolspraxis 

Det finns begränsat med domstolspraxis gällande plattformsföretags arbetsgivaransvar inom 

EU. Detta kapitel kommer presentera två omtalade rättsfall som berör ämnet.  

 

I ett viktigt mål gällande om företaget Uber är en tjänst på transportområdet eller om det är en 

tjänst av informationssamhället fastställde EU-domstolen att Uber är en tjänst på 

transportområdet. EU-domstolen berörde arbetsgivarbegreppet i domen och de fastställde att 

Uber har ett bestämt inflytande över villkoren för förarnas tjänster. Detta eftersom bolaget 

fastställer ett maxpris för körningar och betalning från kund sker först till Uber som sedan 

betalar ut en del av transaktionen till föraren. Företaget utför även kontinuerliga kontroller av 

förarna för att få en översyn över vilka förare som bör uteslutas. En granskning av förarnas 

fordon sker också med jämna mellanrum. EU-domstolen diskuterade huruvida denna översyn 

skulle kunna utgöra en form av arbetsgivarfunktion. Det inflytande som Uber har över sina 

 
129 Ibid s. 494. 
130 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, 
diskriminering och arbetsmiljö, 2017 s. 55–56. 
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förare gjorde att EU-domstolen fastställde att Uber ska ses som ett företag på transportområdet 

och inte som en passiv förmedlare mellan förare och kund. Inflytandet som plattformen besitter 

ger Uber en central funktion som uppvisar likheter med den traditionella arbetsgivaren. Domen 

ger indikationer på hur EU förhåller sig till den nya arbetsmarknaden och plattformsarbete, trots 

att målet i sig inte tillämpar någon arbetsrättslig reglering.131  

I generaladvokatens domförslag framhävs det att underordningen som förarna har inte är av den 

klassiska karaktären. Men att kunderna kan utvärdera förarna genom ett betygsystem möjliggör 

att Uber kan styra över förarna. Detta kan likställas med hur en arbetsgivare kan ge formella 

instruktioner till en arbetstagare och sedan direkt kan kontrollera hur uppgifterna verkställs. 

Detta behöver dock inte betyda att Ubers förare ska betraktas som arbetstagare.  Det kan vara 

möjligt för Uber att genom samarbete med självständiga förare kunna tillhandahålla sina 

tjänster ändå.132 Forskaren Niklas Selberg skriver i en artikel att om målet hade gällt 

arbetsrättslig reglering hade troligen inte domstolen gjort lika klara uttalanden om 

arbetsgivarfunktionen på digitala plattformar.133  

En brittisk domstol har å andra sidan bedömt att förare för appen Uber ska betraktas som 

arbetstagare. Förarna ska i domstolens mening även ha rätt till minimumlön och 

semesterersättning. Domstolen stod inför att besluta om förarna skulle betraktas som ”workers” 

i den brittiska lagens mening. Den brittiska domstolen ansåg att förarna är kontrollerade av 

Uber och företagets riktlinjer. Bedömningen gjordes utifrån att Uber kontrollerar information 

om kunderna, förarna blir förpliktade att acceptera körningar när appen är påslagen, krav ställs 

på vilka fordon som får användas under körning samt att Uber ensidigt kan säga upp förarnas 

kontrakt.134 Det återstår att se hur målet kan komma att påverka andra EU-medlemsstater. Ännu 

har det inte uppkommit en tvist inom det svenska domstolsväsendet gällande hur Uber eller 

andra plattformsföretag förhåller sig till arbetsgivarfunktionen.135 Det bör dock noteras att 

begreppet ”workers” inte direkt är en översättning till anställd, utan mer ”arbetare” som är en 

mellankategori som är tillämpad i den brittiska lagen vilket även inkluderar dem som utför 

personligt arbete men under en kvasi-underordning.136  

 
131 C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL. 
132 Förslag till avgörande av generalavdokat Maciej Szpunar C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi Mot Uber Systems SpainSL, 
ECLI:EU:C:2017:981. 
133 EU och Arbetsrätt ” EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i "gig-ekonomin" tillgänglig: 

http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/18-01/05.asp (hämtad 2019-09-13). 
134 Employment Tribunal at London Central, Case Numbers: 2202551/2015 & Others: Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, Date: 28 

October 2016. 
135 Eurofound, Employment and working conditions of selected types of platform work, s. 1. 
136 Kenner, Jeff & Florczak, Izabela & Otto, Marta, Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, 2019 s. 184. 

http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/18-01/05.asp
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Båda rättsfallen ovan gör uttalanden om plattformsföretaget Ubers roll på arbetsmarknaden, 

samt hur företaget förhåller sig till arbetsgivarfunktioner. I båda rättsfallen har det framkommit 

att Uber nyttjar någon form av arbetsgivaransvar genom att vara en central funktion som kan 

uppvisa likheter med en traditionell arbetsgivare. Rättsfallen kan ge indikationer på att 

plattformsföretaget Uber skulle kunna liknas vid en arbetsgivare och plattformsarbetarna på 

företaget skulle kunna likställas vid att vara arbetstagare. Men eftersom EU-domen inte utgår 

från en arbetsrättslig frågeställning i grunden och den brittiska lagen inkluderar arbete med en 

kvasi-underordning i begreppet ”workers” kan det göra att detta praxis inte kan vara helt 

vägledande för hur plattformsarbetare ska kunna betraktas som arbetstagare.  
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7 Slutsats och avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis har studien bidragit till att skapa en inblick i relationen mellan begreppen 

arbetstagare, arbetsgivare och plattformsarbete. Arbetsmarknadens fortsatta förändringar och 

utvecklingsprocesser lär fortsätta presentera nya frågeställningar för arbetsrättens 

tillämpningsområden. Det är komplext att avgöra för i vilken mån som plattformsarbetare står 

i relation till det traditionella arbetstagarbegreppet. För att få en tydligare förståelse för vilka 

typer av arbetsorganisation som bör tillskrivas ett arbetsgivaransvar kan ny lagstiftning vara en 

avgörande idé för att uppnå tydlig förståelse. Det skulle kunna vara viktigt att det kommer 

regleringar på EU-nivå för att få en enhetlig förståelse av fenomenet som kan bidra till att 

medlemsstaterna hanterar plattformsekonomin på likvärdiga sätt. Att tillgången till praxis 

gällande ämnet fortfarande är relativt begränsad gör det svårt att få en definition av begreppens 

relation till varandra. Om det inte kommer fastställas en definition av begreppet 

plattformsarbete och hur detta står i relation till arbetstagar-och arbetsgivarbegreppet genom 

lag kan det komma att krävas ett antal rättsfall och att praxis tillskrivs prejudikatvärde för att få 

en vedertagen definition av begreppet plattformsarbete och hur det står i relation till 

arbetsmarknaden och begreppen arbetstagare och arbetsgivare. 

 

I vissa hänseenden i plattformsekonomin är de kriterier som vanligtvis ingår i arbetstagar- och 

arbetsgivarbegreppen uppfyllda för plattformsföretag som tillhandahåller eller förmedlar olika 

former av transporttjänster. Bland annat att arbetet utförs under plattformens ledning och att 

plattformar nyttjar ett maktutövande. I andra hänseenden är kriterier som vanligtvis ingår i 

arbetstagar- och arbetsgivarbegreppen inte uppfyllda, som att plattformsarbetare kan förvänta 

sig en varaktig relation, att dem tillhandahålls den mest väsentliga utrustningen eller att dem 

får ersättning för direkta utlägg. Det är komplext att avgöra vilka relationer som ska omfattas 

av arbetstagarbegreppet och vilka subjekt som ska utgöra ett arbetsgivaransvar som ska falla 

under arbetsgivarbegreppet. Ny arbetsorganisation tenderar att utveckla nya sätt att utöva ett 

arbetsgivaransvar utan att behöva likställas med att vara arbetsgivare. Detta kan göra det 

problematiskt vid fastställandet för plattformars ansvarsskyldigheter över deras utförare. Det 

finns underliggande uttalanden om att plattformsarbetare bör benämnas som arbetstagare ifrån 

myndigheter, som arbetsmiljöverket, från forskning och utifrån begynnande organisering inom 

plattformsekonomin. Det finns en drivkraft om att utforma bättre arbetsvillkor för utförarna. 

Men för att kunna hantera utvecklingen av plattformsekonomin skulle det kunna vara lämpligt 

att en rättslig status av begreppet fastställs för att det i utvecklingsprocessen ska finns tydlighet 
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för vad begreppet innebär. Men eftersom det också finns fördelar med plattformsekonomin, 

som ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, borde nog EU vara öppet för att utveckla fenomenet 

och dess möjligheter. Men i tillväxtmöjligheterna som finns är det också viktigt att säkerställa 

rättvisa arbetsvillkor och ett socialt skydd. I en sådan här utvecklingsprocess är det nog viktigt 

att alla inblandade aktörer är medvetna om de regler som existerar gällande ämnet.   

 

Uttalanden som gjorts i EU-domstolen och i brittisk domstol berör Ubers roll och dess 

arbetsgivarfunktion. Båda fallen visar på att det finns aspekter som talar för att Uber har en 

form av arbetsgivaransvar. Även att Europeiska kommissionen har ställt upp kriterier som ofta 

karaktäriserar förhållandet mellan en plattform och en plattformsarbetare som bör vara 

avgörande för om ett anställningsförhållande föreligger kan ge indikationer på att EU-

lagstiftning gällande ämnet är under utveckling. Att det både finns praxis och uttalanden från 

Kommissionen som talar för att det finns arbetsgivaransvar och att plattformsarbetares ställning 

är underordnad kan vara ett steg i en riktning mot att det kommer komma en legal definition 

inom EU av fenomenet plattformsarbete.  

 

Efter att ha genomfört studien kan det konstateras att det inte är uppenbart hur arbetstagar- och 

arbetsgivarbegreppet ska förstås i relation till plattformsarbete. Plattformsarbete bär fortfarande 

med sig flera frågor för hur sådan arbetsorganisation står sig på arbetsmarknaden. I vissa 

hänseenden är relationen mellan plattformen och plattformsarbetare likvärdig med relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, och i vissa hänseenden skiljer sig relationerna åt. Det kan 

komma att krävas fler rättskällor, som EU-lag, nationell lagstiftning och praxis, gällande ämnet 

för att uppnå förståelse för relationen mellan plattformsarbete och arbetstagar- och 

arbetsgivarbegreppet. 

 

7.1 Fortsatt forskning  

För fortsatt forskning hade det varit intressant att utforska hur plattformsekonomin skulle kunna 

komma att vara utformad om plattformen faktiskt var att betrakta som arbetsgivare och 

plattformsarbetare faktiskt varit arbetstagare i en rättslig mening. Denna fortsatta forskning 

hade då inkluderat att studera hur plattformen hade hanterat frågor gällande arbetsvillkor, 

arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider och andra relevanta arbetsrättsliga aspekter. Det vore 

intressant att studera hur plattformar skulle hantera sitt arbetsgivaransvar med tanke på den 

distans som finns mellan plattformen och utförarens arbete och arbetsmiljö.  
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