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Förord 

Ur egen erfarenhet av byggbranschen kom tanken om att närmare undersöka utmaningarna 

med nya arbetsgruppers inträde på den svenska byggarbetsmarknaden. Inträdet av aktörer från 

övriga EU har mötts av blandade reaktioner. Vissa menar att utvecklingen tvingas framåt, 

medan andra ser det som ett hot mot jobben och den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Problematiken har flera sidor. Hur lyckas vi i Sverige balansera den traditionella och 

framgångsrika svenska modellen på arbetsmarknaden med vårt EU-medlemskap? Den 

europeiska tanken om ekonomisk välfärd över medlemsländernas gränser är central, men 

vilka blir effekterna på kort och på lång sikt?  

Jag sökte svar genom att vända mig till några av de stora aktörerna på byggarbetsmarknaden, 

både arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter, som jag önskade intervjua. Svaren från deras 

sida uteblev dock. Kanske är frågorna värdeladdade eller kunskapen bristfällig hos 

arbetsmarknadens parter? Jag blev motiverad att söka min förståelse på andra sätt, genom 

studier av lagtext, praxis och litteratur.  

Under arbetets gång har jag blivit övertygad om att det av största vikt att alla 

arbetsmarknadens parter aktivt arbetar med att behålla och förbättra regelverken och villkoren 

för inom den svenska byggsektorn, för alla arbetstagare svenska som utländska. 

Min handledare Eva Schömer har gett mig värdefulla insikter och stort stöd. Jag vill tacka 

henne för detta.  
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Sammanfattning 

I och med Sveriges inträde i den Europeiska Unionen öppnades den svenska 

byggarbetsmarknaden för andra arbetstagare än de svenska. Uppsatsen behandlar begreppet 

arbetstagare, uppdragstagare och kategorin self-employed. Några definitioner av dessa grupper 

återfinns inte i lagstiftningen, istället har lagstiftaren lämnat uppgiften att definiera begreppen 

till de olika domstolarna. Bedömningsgrunder har således framkommit genom praxis. En 

objektiv helhetsbedömning görs i varje fall och det har inte lämnats till parterna att besluta hur 

arbetsförhållandet ska klassificeras. 

Gränsdragningen är inte alltid lätt att göra. De anställningsformer som den svenska 

lagstiftningen är tillämplig på har utvecklats och nya arbetsförhållanden har växt fram. 

Grupper som egenföretagare, uppdragstagare eller parter som kategoriseras som self-

employed har ökat. Vid oklara fall har domstolen oftare bedömt arbetsförhållandet till ett 

arbetstagarförhållande, framförallt för att uppfylla syftet med skyddsregler för arbetstagare. 

Det finns dock parter som faller utanför den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen.  Dessa parter 

faller också ofta utanför ramen för det traditionella arbetstagare- arbetsgivare förhållandet.  

Det har funnits en oro inom den svenska byggsektorn för vilka effekter den ökade 

internationaliseringen på arbetsmarknaden får. En oro har varit att lågavlönad arbetskraft med 

ett lägre skattetryck i hemlandet kommer att pressa lönenivåerna nedåt i sektorn. Lagstadgade 

minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal har diskuterats som en lösning på 

problematiken. De svenska kollektivavtalen som reglerar byggbranschen har idag enbart 

klausuler rörande minimiersättning och har fått kritik för att vara otydliga. Fackets 

stridsåtgärder har även kommit att inskränkas genom det så kallade Vaxholms-målet. I målet 

slogs fast att Lex Britannia var diskriminerande och fackets stridsåtgärder kom sedermera att 

underkännas från EG-domstolen. Uppsatsen behandlar också frågan hur den svenska 

lagstiftningen behöver utvecklas för att kunna hantera den nya arbetsmarknaden och de nya 

grupperna inträde.  

På ett övergripande plan kan diskussion också sägas handla om två värden, dels den 

traditionella svenska arbetsmarknadsmodellen där facket värnat om arbetstagarnas 

ersättningsnivåer och villkor och dels tanken om ett enat Europa, med en inre gemensam 

marknad. Det ena intresset behöver inte utesluta det andra, men avvägningen har delvis visat 

sig svår att göra. Häri ligger en konflikt mellan sociala och ekonomiska värden.    
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Summary 

When Sweden entered the European Union the swedish labour market opened up to other 

workers then Swedish.  This thesis describes the terms worker, contract-worker and the group 

self-employed. Definitions of these terms cannot be found in Swedish law, instead the 

responsibility of defining the terms has been passed up on the courts. Because of that, the 

terms get there substance from custom of the courts. An objective assessment is made in each 

individual case, it has not been left to the parties involved to decide how the relationship 

between them should be classified. The classification is not always easy. The working forms 

that the swedish law is applicable on have evolved and different working-relationships are 

more common. Groups like self-employed workers and contract-workers are increasing. 

Atypical cases have more often been placed under the worker category by the court, first and 

foremost to comply with the purpose of protection for workers. Nevertheless there are parties 

falling outside the scope of labour-law and its protection. These parties also often fall outside 

of the traditional worker – employer relationship.  

Some concerns have been raised over what effects the increased internationalization on the 

Swedish construction market will have. Some mean that competing low-paid labour will 

lower the general income-level in the sector. Minimum-wages stated in law or collective 

bargains that applies as law has been discussed as a solution. Today there is only clauses 

regarding minimum wages in the swedish collective bargains that regulate the construction 

sector and these have been criticized of being too complex.  The union’s rights to action have 

also been limited by the outcome in the Vaxholm-case. In this case the court determined that 

Lex Britannia was discriminating and the union’s right to action was partially restricted by the 

European Court. This thesis also discusses the question how swedish law needs to evolve to 

better meet the challenges from the new labour-market.    

The discussion can also be described as the conflict of two values, on one hand the traditional 

Swedish labour-market-model where the union protects workers rights and standards, and on 

the other hand the thought of a united European Union, with a common inner market. This 

market demands that the right to free movement within the union is not compromised. Herein 

lays a conflict between social – and economic values. 
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Förkortningar 

AD – Arbetsdomstolen 

Dir - Direktiv 

Ds – Departementsserien 

EEG – Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

EES – Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EG- Europeiska Gemenskapen 

EU – Europeiska Unionen 

LAS – Lagen om Anställningsskydd 

MBL- Medbestämmandelagen 

NJA- Nytt Juridiskt Arkiv 
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1.1 Syfte 

Den inre marknaden uppställer krav på att människor ska ha möjligheten att röra sig fritt, 

arbeta och etablera sig inom gemenskapen. Detta väcker frågor kring hur begrepp som 

arbetstagare, uppdragstagare eller self-employed ska tillämpas på olika yrkesgrupper. I 

Sverige har vi ett vidsträckt arbetstagarbegrepp. Sverige saknar dock en motsvarighet till den 

mellangrupp, self-employed, som förekommer i många andra EU-länder. Avsaknaden av en 

enhetlig beskrivning av begreppen medför ofta svårigheter när dessa ska tillämpas i praktiken.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt begreppet arbetstagare, 

uppdragstagare och self-employed definieras i svensk rätt, hur begreppen definieras i EU-

rätten och hur dessa tillämpas i den svenska byggsektorn.  

Begreppen utgörs av en rad variabler som ska redogöras för och beskrivas. Begreppen 

kommer även att granskas ur ett gemenskapsrättsligt perspektiv.  

 

1.2 Frågeställning  

- Vilka är grunddragen för bedömningen av arbetstagarbegreppet, 

uppdragstagarbegreppet samt self-employed i svensk och gemenskapsrättslig rätt? 

- Vilken betydelse får avsaknaden av enhetliga begrepp för den svenska 

byggarbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen?  

 

1.3 Metod 

Avsikten med denna uppsats är att utreda begreppen arbetstagare och uppdragstagare och 

begreppet self-employed. Begreppen ställs även i relation till hur de paraktiskt tillämpas inom 

den svenska byggsektorn.  

Metoden som används för denna uppsats är traditionell rättsvetenskaplig metod, det vill säga 

vetenskapligt studium av rätten. På grund av de ovan nämnda begreppens natur och det 

faktum att de inte definieras klart i lagtext har jag framför allt valt att inrikta mig på studier av 

lagtext som varit tillämplig på begreppen, svensk som gemenskapsrättslig när sådan funnits 

tillgänglig, praxis samt förarbeten. Jag har även inhämtat diverse facklitteratur samt artiklar i 

diverse tidsskrifter för att fördjupa min argumentation och diskussion.  

Urvalet av rättsfall har gjorts genom sökning i diverse rättsdatabaser med användning av 

nyckelord och litteratur i ämnet. Rättsfallen har valts ut efter relevans. En del äldre rättsfall 

har tagits upp då de har varit av intresse.  
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De dömande instanserna har inte begränsats och varierar från Arbetsdomstolen till 

gemenskapsrättens EG-domstol. Gränsdragningen för vad som varit betydelsefullt för 

uppsatsens innehåll har tagits i åtanke vid urval av rättsfall, referat och analys. Anledningen 

till frånvaron av rättsfall rörande begreppet self-employed är dels svårigheten att ringa in 

ämnesområdet vid sökning, dels att rättsområdet i rätten är något diffus. Urvalet och 

redovisningen gör inte anspråk på att vara komplett, utan ämnar ge läsaren en viss fördjupad 

kunskap i ämnet.  

Avsikten med sammanvägningen av dessa källor är att ge läsaren en tydlig och klar bild av 

gällande rätt, tongivande rättsfall, tolkningar av tidigare nämnda källor samt ett personligt 

perspektiv för en helhetsförståelse för uppsatsen syfte.  Strävan har även varit att belysa 

uppsatsens ämne från fler infallsvinklar vilket betyder att inte enbart den juridiska aspekten, 

utan även den ekonomiska och social aspekten berörts.  

1.4 Avgränsning 

Begreppen i uppsatsen har relevans inom olika rättsområden och dessa har därför behövt 

avgränsas. Gällande arbetstagarbegreppet har jag valt att framförallt inrikta mig på det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet och kort beskrivit dess förhållande i skatterätten. Gällande 

uppdragstagarbegreppet är det beskrivet utifrån myndighetspraxis, skatterättslagstiftning samt 

de rättskällor där begreppet i övrigt förekommer. Redovisningen av begreppet self-employed 

har fler dimensioner. Begreppet som sådant existerar inte i svensk rätt, begreppets 

motsvarighet egenföretagare åsyftar en närbesläktad kategori av arbetspresterande parter, 

beskrivningen eftersträvar dock inte att redogöra för dessa. Self-employed begreppet ligger 

således någonstans mellan begreppet arbetstagare och egenföretagare eller mellan 

uppdragstagare respektive egenanställd.   

Begreppen redovisas så som de definieras i svensk och gemenskapsrättslig lagstiftning samt i 

praxis. Redovisningen utgörs också av ett klarläggande hur begreppen tillämpas, då 

framförallt i den svenska byggsektorn. Analysen består av en jämförelse mellan begreppen, 

svårigheten vid gränsdragningen samt vilka effekter detta får i praktiken. Analysen ämnar 

också beskriva en del av de effekter som begreppens definitioner samt gränsdragning får för 

den svenska byggarbetsmarknaden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och ur ett 

europeiskt perspektiv. Avslutningsvis görs ett kort antagande om hur framförallt 

arbetstagarbegreppet kommer att definieras i framtiden.  
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2. Arbetstagarbegreppet  

2.1 Definition 

I Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 1 § stiftas att: 

”Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare 

anses i lagen även den som utför arbete åt annan och därvid ej är anställd hos denne men har en 

ställning av väsentligen samma slag som en anställd. Den för vars räkning arbetet utföres skall i 

sådant fall anses som arbetsgivare.” 

Vem som är att betrakta som arbetstagare eller inte bygger på en helhetsbedömning av 

omständigheter som är hör till den aktuella situationen. Att enbart utföra arbete för någon 

annans räkning betyder inte att man är att betrakta som arbetstagare. Att definiera vem som 

betraktas som arbetstagare anger gränserna för stora delar av arbetslagstiftningens område. 

Den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller dock ingen definition av begreppet som 

sådant. Lagar som byggt på begreppet arbetstagare har haft varierande ändamål och dessa 

lagar har tillämpats av en rad olika myndigheter. Således har tillämpningen av begreppet 

varierat. 
1
 

Definitionen av arbetstagarbegreppet är viktig ur ett juridiskt perspektiv för den enskilde 

individen. Den arbetspresterande parten som i juridisk mening inte kan ses som arbetstagare 

faller i princip helt utanför de skyddsregler som svensk arbetsrätt stiftar, bland annat lag 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS). Detta betyder i praktiken exempelvis att den 

arbetspresterande parten inte omfattas av turordningsregler i LAS eller kan sägas upp utan 

saklig grund.  

Arbetstagarbegreppet återfinns på flera rättsområden som exempelvis inom den civilrättsliga, 

socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga lagstiftningen. Arbetstagarbegreppet var i 

huvudsak detsamma i skatterätten och civilrätten under mitten av 70-talet. Detta årtionde var 

dock en tidsperiod när den arbetsrättsliga lagstiftningen utökades avsevärt. Tryggheten kring 

anställningen förstärktes för arbetspresterande parter och de fackliga organisationerna fick 

ökat inflytande genom ny lagstiftning. En del arbetsgivare försökte undgå sitt ansvar genom 

att hitta andra former för arbetsprestationer än anställningsavtal.  

                                                             
1 Adlercreutz, Axel, Mulder, Johann, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedt Juridik AB, Elanders, Vällingby, 2007, 
s.41 
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Som en motkraft till detta blev domstolarna mer benägna att döma till den arbetspresterande 

partens fördel och hänförde i större utsträckning förhållanden till anställning, detta delvis för 

att behålla det sociala skydd som lagstiftningen utgjorde. 
2
 

2.2 Arbetstagarbegreppet i praxis 

Högsta domstolen uttalade sig på följande sätt i NJA 1949:159 s.768, ett fall som rörde 

semesterlagens tillämpning på skogskörare: 

”Frågan huruvida någon i lagens mening är arbetstagare hos en annan eller icke är att bedöma efter 

vad dem emellan kan anses avtalat, varvid man icke kan inskränka sig till något visst avtalsvillkor 

såsom ensamt avgörande utan har att beakta alla i samband med avtalet och anställningen 

förekommande omständigheter. Härvid kan de avtalsslutandes ekonomiska eller sociala ställning vara 

ägnad att belysa, huru avtalet bör uppfattas.”
3
 

Metoden som domstolen tillämpade innebar att man gjorde en helhetsbedömning av de 

omständigheter som talar för respektive mot att den arbetspresterande parten bör anses som en 

arbetstagare.  

Arbetsdomstolen uttalade sig på liknande sätt i målet AD 1990:116 där en individ utfört 

arbete som parkeringsvakt och huruvida denne skulle anses vara arbetstagare eller 

uppdragstagare. I domskälen slog arbetsdomstolen fast att:  

”Enligt gällande rätt skall en tvistefråga av denna innebörd avgöras på grundval av en 

helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därvid inte avgörande vad 

parterna i ett avtalsförhållande har valt att kalla sitt avtal utan hänsyn skall tas till den sakliga 

innebörden av avtalade villkor och de faktiska förhållanden under vilka den ena parten har utfört 

arbete åt den andra.”
4
 

De båda uttalandena visar på att båda domstolarna har en överensstämmande syn på att 

tonvikt vid avgörande av denna typ av fall måste ligga på helhetsbedömningen av de 

omständigheter som förelegat.  

Man tar inte enbart hänsyn till avtalet som bedömningsgrund, inte heller hur parterna hade 

tänkt att arbetet skulle fortgå eller uppfattas. Det är istället fråga om en objektiv bedömning 

där det avgörande blir i vilken rikting övervägande sakliga skäl pekar.  

                                                             
2
 RSV rapport 1998:4 – F-skattesedel till flera, utvidgning av näringsbegreppet, kap. 4.1.1. 

3
Adlercreutz, Mulder, s.41 

4
 AD 1990:116, Arkitektförbundet/Robur Parkering Aktiebolag 
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Författarna Adlercreutz och Mulder kallar detta för en överviktsprincip.
5
  De grunddrag i 

bedömningen som domstolen lägger tonvikt vid sammanfattas nedan och har framkommit 

genom praxis.  

I målet AD 2005:117 talade domstolen om vikten av anställningsavtal. Målet berörde ett antal 

fältarkeologer som hade haft en rad projektanställningar vid ett stadsmuseum och huruvida de 

sedermera kommit att bli fastanställda. Domstolen slog fast att avtalet kan ha olika former och 

tillkomma på olika sätt. I domskälen uttalar sig domstolen på följande sätt: 

”Själva anställningsavtalet kräver ingen särskild form för sin giltighet. Ett sådant avtal kan alltså 

ingås muntligt och formlöst eller komma till stånd på annat sätt, t.ex. genom att någon utan erinran 

börjar arbeta på en arbetsplats, s.k. konkludent handlande.”
6
 

Man kan inte tala om ett enhetligt arbetstagarbegrepp som framkommet i praxis. Olika 

juridiska instanser tolkar begreppet olika i förhållande till olika lagar. Varje lag har sina 

specifika syften och detta återspeglas vid tillämpningen av begreppet arbetstagare.
7
 I mål NJA 

1982 s.784, ett mål som gällde förmånsrätt i konkurrs, uttalade sig domstolen på följande sätt: 

”Det är önskvärt att bedömningen av frågan huruvida någon är arbetstagare i förhållande till annan 

utfaller lika, oavsett vilken domstol eller annan myndighet som gör bedömningen och oavsett vilken 

lag som tillämpas. Det kan dock vara svårt att helt bortse från syftet med den rättsregel som det är 

frågan om i det särskilda fallet./…/.”  

Hänsyn måste alltså också tas till den tolkning som domstolen gör i förhållande till aktuellt 

fall och tillämpligt lagrum. En lags bakomliggande syfte präglar med stor sannolikhet 

domstolens bedömning. Likaså behöver aspekten av förutsägbarhet beaktas. Detta betyder att 

bedömningen i alla fall i viss mån måste vila på liknande kriterier. Det har framkommit en rad 

bedömningsgrunder som kan sägas vara vedertagna när man ska avgöra vem som ska 

betraktas som arbetstagare och inte.  

 

 

                                                             
5 Adlercreutz, Mulder, s.41 
6
 AD 2005:117, Arkeologsektionen av Göteborgs/Tanums Lokala Samorganisationer av SAC i Göteborg/ 

Göteborgs stad 
7 SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag, s. 217 
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2.3 Kriterier för bedömningen 

Om en individ är att betrakta som en arbetstagare eller inte avgörs i det enskilda fallet. 

Eftersom vissa lagar syftar till att ge arbetstagaren skydd har arbetsdomstolen inte lämnat det 

till parterna att tolka vad för typ av förhållanden som föreligger utan har istället på egen hand 

bedömt de omständigheter som förelegat.  Det har således genom praxis framkommit en rad 

bedömningsgrunder. Dessa kriterier kommer att preciseras och utvecklas. Kriterierna som 

framkommit är: 

2.3.1 Anställningsavtalet 
Något uttryckligt avtal behöver inte nödvändigtvis ha träffats. I fallet AD 2005:117 framgår 

dock bland annat att förhållandet mellan arbetspresterande part och arbetsgivare ska vila på en 

avtalsmässig grund. Formerna för avtalet som träffats kan variera och exempelvis komma till 

stånd genom konkludent handlande.  

2.3.2 Personlig arbetsskyldighet 
Personlig arbetsskyldighet föreligger i regel vid en anställning. Vid mer svårbedömda fall 

fästs snarare avseende på om den person som åtagit sig arbete i realiteten utför det. En 

personlig arbetsinsats måste föreligga eller förutsättas på förhand vid en bedömning.  

2.3.4 Arbetsgivarens kontroll och arbetsledning 
En arbetsgivare har i många fall en arbetsledande position. Detta kan bland annat handla om 

anvisningar, tider och regler som ställs upp på en arbetsplats samt hur en arbetsgivare anser 

att det aktuella arbetet ska utföras. För arbetsgivarens räkning innebär att en 

arbetspresterande part är skyldig att prestera arbete för arbetsgivaren och utföra arbete på 

dennes anvisning och är då ofta att betrakta som en arbetstagare. 

2.3.4 Ersättningen 
Om ersättning för utfört arbete inte är prestationsbaserad utan istället utgår som någon form 

av garanterad lön eller ersättning är detta ett faktum som vägs in vid bedömningen om en part 

bör betraktas som arbetstagare. Vidare får arbetstagare i de flesta fall kompensation för 

direkta omskostnader, exempelvis resor eller förbrukningsmaterial.  

2.3.5 Arbetets omfattning och intensitet 
Ett utmärkande drag hos arbetstagaren är att denne i princip inte har utrymme för att arbeta 

hos någon annan än sin arbetsgivare. Det betyder dock inte att arbetet måste omfatta 

heltidsarbete eller att en arbetstagare inte kan ha fler än en arbetsgivare. Vanligtvis 

karaktäriseras också förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare av varaktighet.  
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Dock kan även arbeten med tillfällig karaktär innebära att den arbetspresterande parten anses 

som arbetstagare.  

2.3.6 Socialt kriterium  
Den arbetspresterande parten är att anse som arbetstagare om denne i ekonomiskt och socialt 

hänseende är jämställd med en arbetstagare.  

2.3.7 F-skattsedel 
En part som innehar F-skattsedel är inte per automatik en uppdragstagare, utan kan i vissa fall 

betraktas som en arbetstagare. Innehav av F-skattsedel är enbart en omständighet som 

domstolen tar hänsyn till vid en helhetsbedömning.
8
 

2.4 Arbetstagarbegreppet inom skatterätten 

Tillvägagångssättet och gränsdragningsproblematiken kring arbetstagarbegreppet i 

skatterätten är detsamma som i arbetsrätten, dock tenderar bedömningsgrunderna variera 

något. Begreppet har en central del inom skatterätten vid exempelvis tilldelande av F-

skattsedel, under senare år har denna gränsdragning rörande F-skattsedel snarare rört andra 

begrepp såsom tjänst och näring.
9
 I 13 kapitlet 1 § inkomstskattelag (1999:1229) uppställs 

kriterier som ska uppfyllas för att en verksamhet ska anses som näringsverksamhet: 

- Varaktighet 

- Vinstsyfte och, 

- Självständighet 

Inkomst definieras i inkomstskattelagen som:  

”Anställning, uppdrag och annan inkomstgivande av varaktig eller tillfällig natur, om den inte är att 

hänföra till näringsverksamhet”  

Den som vill bedriva näringsverksamhet ska ansöka om F-skattsedel. Om dennes verksamhet 

inte uppfyller kriterierna ovan, kommer denne inte erhålla F-skattsedel och beskattas i 

näringslagets tjänst, alltså betraktas som arbetstagare.
10

  

                                                             
8 2.3.1 – 2.3.7, Adlercreutz, Mulder, s. 48-49 
9 Arbetstagarbegreppet – och dess betydelse inom arbetsrätten, skatterätten och socialförsäkringsrätten med 
ett EG-rättsligt perspektiv, Gunnarsson, Jimmie, Larsson, Johan, Internationella Handelshögskolan, Högskolan 
Jönköping, 2006, s. 16 
10 Gunnarsson, Larsson, s. 17 
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Precis som vid bedömningen av huruvida ett anställningsförhållande föreligger gör domstolen 

en helhetsbedömning och väger in de olika omständigheterna. En faktor kan väga tyngre vid 

bedömningen, men ingen faktor är avgörande för helhetsbedömningen.  

Det svenska skattesystemet är uppbyggt kring ett antal principer, dessa principer har varit 

relativt oförändrade, trots olika skatteomläggningar. Skattesystemet bör också ses ur ett 

socialpolitiskt perspektiv som ämnar fördela och utjämna skillnader i inkomstnivå. Detta har 

resulterat i en diskrepans mellan vad som anses vara inkomst av tjänst (anställning) respektive 

näringsverksamhet och haft en påverkan på utvecklingen av begreppen. Man kan diskutera det 

faktum att skattesystemet är ett politiskt verktyg och återspeglar det rådande klimatet. 

Arbetstagarbegreppet i arbetsrätten har inte genomgått samma förändring vid politiska 

maktskiften.
11

Värt att beakta är också att skatterätten inte syftar till skydd för arbetstagaren i 

samma utsträckning som exempelvis LAS.  

2.5 Arbetstagarbegreppet i gemenskapsrätten 

Arbetstagarbegreppet förekommer på många ställen i gemenskapsrätten, både i primär och 

sekundärrätt. Inte heller inom EU-rätten finner man en homogen definition av 

arbetstagarbegreppet. De gemenskapsrättsliga bestämmelserna påverkar i sin tur den svenska 

definitionen av arbetstagarbegreppet. Framförallt är det artikel 39-42, bestämmelse om fri 

rörlighet för arbetskraft inom gemenskapen, som blir betydelsefulla. På primärrättens område 

i förhållande till den fria rörligheten för arbetskraft är arbetstagarbegreppet unionsrättsligt.
12

 

 I målet 53/81 Levin mot Staatssecretaris van Justitie uttalade sig domstolen på följande sätt:  

”./…/. kan begreppen "arbetstagare" och "avlönad verksamhet" inte definieras genom hänvisning till 

medlemsstaternas nationella lagstiftningar, utan de har en gemenskapsrättslig betydelse. I motsatt fall 

skulle gemenskapsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare sakna betydelse eftersom 

innebörden av dessa begrepp då ensidigt skulle kunna fastställas och ändras, utan kontroll av 

gemenskapens institutioner, genom nationella lagar som godtyckligt skulle kunna undanta vissa 

kategorier av personer från fördragets tillämpningsområde.”
13

 

 

                                                             
11

 Ibid, s. 21 
12

 Ibid, s. 47 
13 Mål 53/81 Levin/Staatssecretaris Van Justitie 
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Gällande sekundärrätten väljer man istället att definiera begreppet beroende på rättsakten.
14

  

Ett exempel på detta är artikel 2.1 d i Överlåtelsedirektivet 2001/23/EG som stiftar att:  

”Varje person som i den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som arbetstagare enligt den nationella 

lagstiftningen rörande anställningsförhållandet.” 

I målet 66/84 Lawrie-Blum slog dock domstolen fast angående arbetstagarbegreppet att det 

måste omfatta varje person som, oberoende av anställningsförhållandets rättsliga karaktär: 

- Utför arbete för någon annan 

- Gör det under dennes ledning, samt 

- Gör detta mot ersättning
15

 

Även i målet C-413/01 Ninni-Orasche uttalar sig domstolen angående begreppet arbetstagare. 

Man menade att begreppet skulle definieras enligt objektiva kriterier. Vidare slår domstolen 

fast att det huvudsakliga kännetecknet för anställningsförhållande är att en individ under en 

viss tidsperiod utför tjänster för en annan individ enligt dennes anvisning och mot ersättning. 

Omständigheter som hänför sig till den aktuella individens beteende före eller efter 

anställningsperioden saknar betydelse. Domstolen ska göra en helhetsbedömning av de 

omständigheter som rör verksamheten och anställningsförhållandet i det aktuella fallet.
16

 

De kriterier som framkommit för att bedöma huruvida någon är att anses som arbetstagare 

eller inte är färre i gemenskapsrätten än i svensk rätt. Dock ingår de tre huvuddragen i 

gemenskapsrätten även i de kriterier som framkommit i svensk praxis.  

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Adlercreutz, Mulder, s. 47 
15

 Mål 66/85 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg 
16

 Mål C- 413/01 Ninni-Orasche/Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
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3. Uppdragstagarbegreppet  

3.1 Definition  

Begreppet arbetstagare är, på samma sätt som begreppet uppdragstagare svårt att definiera. 

Bedömningen av vem som är uppdragstagare eller arbetstagare görs i det enskilda fallet, ofta 

av handläggare vid en myndighet, exempelvis vid Försäkringskassan när man beslutar om rätt 

till sjuklön. Beroende på vilka omständigheter som föreligger kan också en uppdragstagare 

betraktas som självständig eller osjälvständig. Med detta som utgångspunkt behandlas sedan 

individen som företagare eller anställd. 

En uppdragstagare kan också vara en innehavare av en F-skattsedel. Generellt har part med F-

skattsedel flera uppdragsgivare, problem kan dock uppstå när bara en uppdragsgivare är 

inblandad. Antalet uppdragsgivare spelar en viktig roll när skattemyndigheten ska bedöma om 

kriteriet självständighet är uppfyllt. Skattemyndigheten gör en samlad bedömning av de 

omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.
17

  

Författaren Tore Sigeman ger ett exempel på en typisk uppdragstagare och beskriver denne 

som en hantverkare med egen verkstad. Denne åtar sig arbeten och utför dem på egen hand åt 

olika uppdragsgivare i en kundkrets. Uppdragstagare av detta och liknande slag brukar kallas 

för egenföretagare. Sigeman beskriver detta begrepp som fysiska personer som självständigt, 

yrkesmässigt och varaktigt bedriver näringsverksamhet i den mening som avses i 13 kapitlet 

inkomsskattetlagen.  

I de atypiska fallen är gränsdragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare svårare att 

göra. Ett typfall kan vara en arbetspresterande part exempelvis en byggnadsarbetare som 

tidigare varit anställd hos ett byggföretag som går över till att med egna maskiner och 

utrustning, utföra byggnadsarbete åt detta företag och andra huvudmän. Vid bedömningen av 

dessa fall kan man hämta vägledning i praxis.
18

 

 

 

                                                             
17

 Ds 2003:27 – Företags – och anställningsformer i förändring, Näringsdepartementet, s. 11-12 
18 Sigeman, Tore, Arbetsrätten – en översikt, Norstedts Juridik AB, Elanders, Vällingby, 2008, s.26-27 
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3.2 Uppdragstagarbegreppet i praxis 

Mål AD 64/1976 berörde en tandläkare som vid sidan om sin privatpraktik arbetade som 

remisstandläkare vid en militärvårdsklinik och huruvida denne skulle anses som en 

arbetstagare i semesterlagens mening. Tandläkaren hade fortlöpande varit verksam som 

remisstandläkare vid regementet och huvudsakligen själv utfört löpande arbetsuppgifter.  

Vid hans frånvaro, var han heller inte skyldig att skaffa en ersättare. Arbetet hade utförts på 

bestämda arbetstider, förbandet hade tillhandahållit behövligt material och en tandsköterska 

hade anställts som biträde åt denne remisstandläkare.  

Staten åberopade å andra sidan, som skäl för att remisstandläkaren borde betraktas som 

egenföretagare, att denne inte åtagit sig personlig arbetsskyldighet, något som framgått av 

avtalet. Statens påstående om att personlig arbetsskyldighet inte förelegat, enligt avtal, godtog 

Arbetsdomstolen, men menade samtidigt att remisstandläkaren utfört personligt arbete under 

en längre tidsperiod. Arbetsdomstolens samlade bedömning av omständigheterna i fallet blev 

att remisstandläkaren skulle betraktas som arbetstagare vid förbandet och således skulle kunna 

åtnjuta semesterförmåner enligt semesterlagens bestämmelser.
19

   

Domstolens gjorde i detta fall bedömningen att remisstandläkaren var att betrakta som 

arbetstagare då han ställt sin arbetskraft till förfogande och utfört arbete personligen. En viss 

arbetsledning förekom också, då arbetet utfördes på bestämda tider. Domstolen slår även fast i 

detta mål att avtalets rättsliga innebörd spelar mindre roll vid bedömningen i förhållande till 

de faktiska omständigheter som föreligger.  

I målet AD 16/2005 behandlade Arbetsdomstolen frågan huruvida en producent för ett TV-

program utfört arbete som arbetstagare eller uppdragstagare. Efter att ha funnit att 

producenten var att betrakta som en arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft 

rätt att tidsbegränsa anställningen med stöd i parternas kollektivavtal.  

I detta fall hade SVT och TV-producenten, med registrerad enskild firma, träffat ett 

uppdragsavtal. Producenten skulle stå till SVT:s förfogande under inspelningen av ett 

program. Arbetsdomstolen klargjorde att hur parterna själva betecknat eller uppfattat 

rättsförhållandet inte var avgörande för hur tvistefrågan ska lösas. Producenten hade haft en 

rad projektanställningar under en dryg tvåårs period.  

                                                             
19

 AD 64/1976, Sveriges Tandläkarförbund/Staten genom Försvarets civilförvaltning 



12 
 

Producenten hade bland annat utfört löpande arbete under hela perioden från det att hennes 

projektanställning gick ut tills dess att det nya avtalet undertecknades. Arbetsgivarparten 

hävdade att producentens hade ett stort inflytande över tv-programmets innehåll och 

utförande, Arbetsdomstolen fann dock att ändringen av hennes arbetsuppgifter var att betrakta 

som en förändrig i mindre utsträckning. Även ersättningen tydde på att det var en fråga om ett 

anställningsförhållande. Av avtalet framgick att ersättningen skulle betalas månadsvis med 

samma belopp varje månad.  

Beträffande arbetets omfattning framkom att producenten arbetat mer än heltid, ca 45 timmar 

i veckan och därför stod utan möjlighet att ta sig an andra uppdragsgivare. Arbetsdomstolen 

fann efter denne helhetsbedömning att producenten var att betrakta som en arbetstagare.
20

 

I detta mål kan man urskilja att de omständigheter som domstolen tagit hänsyn till framförallt 

varit ersättningens form, antalet uppdragsgivare, arbetets omfattning och domstolen har även 

här uttryckt att kontraktets rättsliga innebörd eller parternas uppfattning om det rättsliga 

innehållet inte är avgörande för målet. Det faktum att producenten arbetade mer än fulltid 

gjorde att domstolen ansåg att de förelåg en personlig arbetsskyldighet samt att arbetstiden 

begränsade hennes möjlighet att åta sig andra uppdragsgivare. Ersättningen utgick månadsvis, 

med samma belopp varje månad, likt en arbetstagares lön. 

Mål AD 130/1994 rörde ett försäkringsbolag som träffat avtal med aktiebolag som ägdes av 

tidigare anställda. Avtalet gällde försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet gjordes 

gällande att ett kringgående av kollektivavtal för försäkringstjänstemännen förelåg och att de 

tidigare anställda skulle betraktas som arbetstagare i förhållande till försäkringsbolaget och att 

bolaget därför var skyldigt att tillämpa gällande kollektivavtal på de tidigare anställdas arbete.  

De berörda arbetstagarna var tidigare anställda hos bolaget Ansvar som fälttjänstemän, detta 

arbete var reglerat i kollektivavtal. Ansvar träffade två individuella avtal betecknade 

”Samarbetsavtal avseende försäljning och beståndsvård av försäkring”. Dessa avtal trädde i 

kraft samtidigt som anställningarna upphörde. Samarbetsavtalen var utformade som 

franchiseavtal och slöts med självständiga aktiebolag.  

                                                             
20

 AD 16/2005, Svenska Journalistförbundet/Arbetsgivareföreningen SRAO och Sveriges Television Aktiebolag i 

Stockholm 
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Arbetsgivarparten påpekade att ett aktiebolag inte kan vara en arbetstagare och menade vidare 

att om försäkringsagenternas skulle vara att betrakta som jämställda arbetstagare skulle inte 

heller kollektivavtalen kunna tillämpas på deras arbete.  

De kollektivavtal som målet gällde, antogs bygga på det civilrättsliga arbetstagarbegreppet 

och det gjordes inte gällande att avtalen skulle ha utvidgats till att innefatta även jämställda 

uppdragstagare. Kollektivavtalen gällde alltså inte denna persongrupp. Det blev därmed utan 

betydelse om agenterna skulle vara att betrakta som jämställda uppdragstagare. 

Arbetsdomstolen menade att franchisetagare, såsom arbetspresterande part, i allmänhet är att 

betrakta som självständiga arbetstagare. Uttrycken franchiseavtal eller franchisetagare är inte 

reglerade i lag och den praktiska tillämpningen kunde inte anses ha en klar och tydlig 

innebörd. Arbetsdomstolen ansåg därför att det faktum att samarbetsavtalen utarbetats som 

franchiseavtal inte hade någon direkt betydelse för prövningen av målet.  

Arbetsdomstolen påpekade också att en juridisk person inte kan vara arbetstagare i 

civilrättslig mening. En relation mellan arbetsgivare/arbetstagare kan endast föreligga under 

förutsättning att det aktuella avtalsförhållandet kan uppfattas på det sätt att det finns en fysisk 

person är arbetspresterande part.  

Arbetsdomstolen fann att det inte kan anses föreligga någon personlig arbetsskyldighet, 

baserad på de avtal som tecknats.  När det gällde arbetets utförande fann domstolen att några 

personliga förpliktelser gentemot Ansvar inte förelåg. I avtalen stiftades att 

försäkringsagenturernas marknadsföringsplaner skulle bedrivas i linje med Ansvars 

marknadsföringsplan. Det föreskrevs också att agenturerna skulle kunna nås under normal 

kontorstid och i annat fall kunna kontakta kunden senast samma dag.  

Domstolen menade också att vid bedömningen skulle det vägas in omständigheter som talar 

för att agenterna bedriver verksamheten i sina bolag som företagare. Man klargjorde att de 

satsat ett inte obetydligt kapital och stod således affärsrisk. Försäkringsagenterna hade också 

ansvarat för administrationen i verksamheterna. Detta handlande bland annat om att upprätta 

lokaler samt att införskaffa inventarier. Verksamheten bedrevs under egen firma och 

provision utgick utan inslag av garanterad ersättning.  

Vid en sammanvägning av de aktuella omständigheterna kom Arbetsdomstolen fram till att de 

berörda försäkringsagenterna inte kunde anses vara arbetstagare hos Ansvar.  
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Ansvar var således inte skyldigt att tillämpa kollektivavtalen på det arbete som bedrevs enligt 

samarbetsavtalen.
21

  

I detta mål valde Arbetsdomstolen återigen att inte lägga tyngd vid avtalets utformning. Det 

faktum att försäkringsagenterna var ansvariga för administrationen tydde också på att de inte 

kunde anses som arbetstagare. I detta mål var affärsrisken något Arbetsdomstolen fann 

betydelsefullt. Att satsa ett eget kapital och stå affärsrisk för en verksamhet, att man 

personligen investerat i en verksamhet, torde betyda att man i större utsträckning står ansvarig 

för det arbete som utförs och har större inflytande över verksamheten och således bör 

betraktas som en uppdragstagare. 

3.3 Kriterier för bedömningen 

I motsats till ovan nämnda kriterier, gällande bedömningen av vem som ska betraktas som 

arbetstagare, kan samma kriterier användas vid bedömningen av vem som ska betraktas som 

uppdragstagare.  

3.3.1 Personlig arbetsskyldighet 
I motsats till en arbetstagare har en uppdragstagare inte personlig arbetsskyldighet och det 

framgår genom praxis att en självständig uppdragstagare utför sitt arbete med eget ansvar för 

sin arbetsprestation. 

3.3.2 Arbetsgivarens kontroll och ledning 
En uppdragstagare kan också på eget ansvar överlåta arbetet helt eller delvis åt annan part och 

står också i princip utanför kontroll och arbetsledning från uppdragsgivarens sida. 

Ofta kan en självständig uppdragstagare på egen hand bestämma när och hur ett arbete ska 

utföras, alltså ankommer det inte på arbetsgivaren, eller i det här fallet, uppdragsgivaren, att 

utöva arbetsledning eller kontrollera en självständig uppdragstagare. Åtagandet att utföra 

arbete för den uppdragstagande parten är också begränsat till en specifik eller vissa specifika, 

bestämda uppgifter.
22

 

 

                                                             
21

 AD 130/1994, Försäkringstjänstemannaförbundet mot Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, 
Ansvar, ömsesidig Livförsäkring för Helnyktra och Ansvar, ömsesidig Sakförsäkring för Helnyktra, Stockholm 
22 SOU 1993:32, s. 230 
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3.3.3 Antalet uppdragsgivare 
En annan viktig bedömningsgrund för vem som ska betraktas som uppdragstagare är att denne 

har möjlighet att åta sig uppdrag för fler än en uppdragsgivare åt gången. Några rättsfall har 

gällt egenföretagare som träffat upprepade arbetsavtal med samme huvudman och på detta 

sätt kommit att bli starkt knutna till och beroende av denna huvudman. Om det kunnat 

konstateras att huvudmannen arbetat för att de olika uppdragen lämnats till en och samma 

uppdragstagare, har domstolen bedömt att detta i hög grad liknat den arbetsledning som en 

arbetsgivare vanligtvis utövar i ett anställnings förhållande.
23

 En annan, snarlik 

bedömningsgrund, är att förhållandet mellan parterna är av tillfällig natur.
24

 

3.3.4 Beroendeförhållande 
Gränsdragningen mellan vad som anses som ett anställnings- och uppdragsförhållande sker 

enligt det civilrättsliga arbetstagarbegreppet i regel med hjälp av de kriterier som beskrevs 

ovan.  En person som enbart har en uppdragsgivare och som befinner sig i ett 

beroendeförhållande till denne är alltså under normala omständigheter att anse som 

arbetstagare och inte uppdragstagare.
25

  

3.3.5 Maskiner, verktyg och material 
Den uppdragstagande parten använder sina egna maskiner, verktyg, råvaror eller 

förbrukningsmaterial för att kunna utföra den/de bestämda arbetsuppgifterna. Denne 

arbetspresterande part står också på egen hand för de utgifter som är nödvändiga för att utföra 

arbetet.
26

 

3.3.6 Ersättningen 
Ersättningen är en viktig bedömningspunkt vid avgörande. En uppdragstagare får enbart 

ersättning för det arbete som han/hon utför enligt avtalet. Till skillnad från en arbetstagare 

utgår alltså ingen lön vid en given tidpunkt, en uppdragstagare är heller inte garanterad någon 

fast eller garanterad ersättning i form av exempelvis lön och har ett eget ansvar för 

exempelvis inbetalning av sociala avgifter.   

 

 

                                                             
23 Sigeman, s. 29 
24

 SOU 1993:32, s. 231 
25

 Behåll kraven för F-skatt, Sjunnebo, Robert, Lag & Avtal 2007-09-21 
26 SOU 1993:32, s. 228 
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3.3.7 Avtalet 
Vad som avtalats mellan parterna, eller vilken beteckning avtalet fått har genom praxis visat 

sig vara mindre viktigt. Vad parterna ämnat avtala om är inte heller det avgörande. I målet AD 

1987 nr. 7 anförde domstolen att det hade ”ingen betydelse” om avtalet fått en viss 

beteckning. I mål AD 1980 nr. 108 samt 1981 nr. 18 med flera uttalade sig domstolen att 

parternas beteckning av avtalet inte gavs någon ”avgörande betydelse”.
27

 Domstolen väljer 

istället att göra en helhetsbedömning av de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.  

3.3.8 F-skattsedel 
Det faktum att en arbetspresterande part har F-skattsedel eller exempelvis registrerat enskilt 

aktiebolag betyder inte per definition att denne i alla situationer är att betrakta som 

uppdragstagare. Återigen väljer domstolen inte att låta det faktum att någon exempelvis är 

innehavare av F-skattsedel avgöra en tvist, utan väger in alla omständigheter i det aktuella 

målet.  Värt att nämna är också att, trots att en juridisk person inte kan vara en arbetstagare, 

kan en arbetsgivar/arbetstagar relation föreligga om avtalsförhållandet kan uppfattas som att 

den arbetspresterande är en fysisk person.  

Trots att dessa grunddrag för bedömningen av vem som ska anses vara uppdragstagare 

framkommit genom praxis är det inte fråga om att lägga samman de rådande 

omständigheterna för att på så sätt kunna avgöra vem som är arbetstagare eller 

uppdragstagare. Istället har domstolen vägt de olika omständigheterna mot varandra, vilket 

också betyder att de kan ha olika tyngd vid avgörande av ett atypiskt fall. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 SOU 1993:32, s. 225 
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4. Self-employment 

Jag kommer i detta stycke använda begreppet self-employed för att beskriva en kategori av 

arbetstagare som faller utanför ramen för de definitioner som den svenska och den europeiska 

lagstiftningen erbjuder. Begreppet ”self-employed” ska i det här sammanhanget inte förstås 

som egenföretagare, även om begreppet i sig har en stark koppling till definitionen av en 

egenföretagare i praxis. Problematiken med termen ”self-employed” är att det finns kategorier 

av arbetspresterande parter som faller utanför de fastställda juridiska kategorierna av aktörer 

på arbetsmarknaden. En person kan vara egenföretagare i lagens mening med exempelvis en 

enskild firma och F-skattsedel och således arbeta för sig själv. Denna person kan dock 

samtidigt betraktas som en arbetsgivare, då han anställer, även om den anställde enbart är 

han/henne själv. Denna kategori av medverkande på arbetsmarknaden faller utanför ramen för 

fastställd rätt och är därför intressant att studera närmare. Andra termer som använts för att 

beskriva kategorin av arbetspresterande parter som benämns som self-employed är 

egenanställda eller arbetsföretagare.  

4.1 Definition 

Begreppet self-employed är ett mångfacetterat begrepp och dess innebörd varierar dels 

beroende på kontext och dels beroende på vilket lands regelverk som är aktuellt i frågan. 

Begreppet kan motsvara uppdragstagare, egenföretagare och egenföretagare med personlig 

arbetsskyldighet. Ofta har fokus legat på oberoende gentemot huvudmannen när man talat om 

self-employment.
28

  

Författaren Samuel Engblom beskriver self-employment eller termen self-employed worker 

som en person som arbetar utan att vara anställd eller arbetstagare i juridisk mening. Dessa 

personer kan vara ägare av mindre rörelser eller individer som på ett eller annat sätt arbetar 

för egen räkning. Engblom menar att man hittar olika definitioner av begrepp som ”self-

employed”, ”independent contractor” eller ”own-account worker” eller liknade begrepp i 

västerländsk arbetsrätt eller skatterätt men att dessa begrepp inte uppvisar samma 

samstämmighet (coherence), vare sig inom eller mellan rättssystemen, som konceptet 

arbetstagare.
29

 

                                                             
28

 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, Näringsdepartementet, s.81 
29

 Engblom, Samuel, Self-employment and the Personal Scope of Labour Law, European University Institute 
Department of Law, Florence, 2003, s. 12 
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En gemensam nämnare mellan en arbetstagare som benämns som self-employed och en 

arbetstagare i traditionell juridisk mening är att de båda utför arbete personligen. Skillnaden 

som ofta görs dem emellan är dock graden av självständighet. I de allra flesta rättssystem är 

det arbetstagarens underställda position, eller närmare bestämt arbetsgivarens rätt att leda och 

fördela arbete samt rätten att besluta hur arbetet genomförs som varit karaktäristiskt för det 

traditionella förhållandet parterna emellan.
30

 Om detta är beskrivande för den traditionelle 

arbetstagaren kan man också dra slutsatsen att arbetstagaren som är self-employed tvärtemot 

står utanför arbetsgivarens ledning och kontroll och på egen hand kan besluta hur arbetet 

genomförs. 

Många av de grunder som tillämpas vid bedömningen av arbetstagare/uppdragstagare- 

begreppet kan tillämpas på den kategori som ovan beskrevs som self-employed workers.  I 

många hänseenden kan denna kategori jämföras med det mer vedertagna begreppet 

egenföretagare. Många gånger är det också det man menar med self-employed, det vill säga en 

direkt översättning av begreppet egenföretagare. Grunddragen för bedömningen i dessa fall 

skulle generellt kunna handla om att den arbetspresterande parten i någon form är en juridisk 

person, exempelvis som ägare av en firma, att ersättningen inte är garanterad eller kan liknas 

vid lön utan prestationsbaserad och att egenföretagaren står utanför arbetsgivarens ledning 

och kontroll som en självständig part. Begreppet egenföretagare är inte synonymt med 

uppdragstagare. Egenföretagarbegreppet är ett vidare begrepp då dessa individer kan bedriva 

vilken typ av näringsverksamhet som helst medans ett uppdragsavtal rör utförande av arbete.
31

  

4.2 Begreppet i EG-rätten 

I EG-rätten har en del tillämpningsområden förlängts för att även omfatta den EG-rättsliga 

definitionen av egenföretagare (self-employed workers). Rådets förordning (EEG) nr 1390/81 

av den 12 maj 1981 om utvidgning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 

systemen för social trygghet när anställda och deras familjer flyttar inom gemenskapen 

utökades till att även omfatta egenanställda och deras familjer. På diskrimineringsområdet 

gäller numera en rad EG-direktiv inte enbart för arbetstagare utan även för self-employed 

workers.
32

 

                                                             
30

 Engblom, s. 13 
31

 Ds 2002:56, s. 81 
32 Ds 2002:56, s. 108 
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4.3 Begreppets paradox 

Håkan Hydén diskuterar också begreppet self-employed. Han slår fast att när någon köper en 

arbetsprestation vilar detta förhållande på någon typ av avtal eller kontrakt. I den svenska 

rättstraditionen kan dessa avtalstyper generellt delas in i två former, anställningsavtal eller 

uppdragsavtal. Kollektivavtal kompletterar anställningsavtalet gällande att stadga arbetets 

villkor. I ett uppdragsförhållande är det parterna som träffar avtalet som bestämmer vilken typ 

av arbetsprestation som kontraktet avser och exempelvis vilken betalning som ska utgå. 

Hydén ställer frågan om man som self-employed ska vara reglerad av anställningsavtal eller 

uppdragsavtal?  

Han menar att om en person utför arbete som en individuell, fysisk person är arbetsrelationen 

att betrakta som ett anställningsförhållande. Utför en part arbete som en juridisk person eller 

privat firma är förhållandet istället ett uppdragsgivare/uppdragstagare förhållande. I det första 

fallet ses alltså parten som en arbetstagare och i det andra fallet som en firma eller ett företag. 

I det senare fallet är man också tvungen att själv stå för sociala avgifter och beskattning mm. 

precis som en arbetsgivare hade fått göra. Att vara egenföretagare, eller self-employed är, ur 

ett juridiskt perspektiv, att vara varken en arbetstagare eller en arbetsgivare, man är således 

någonstans mittemellan.   

Hydén hävdar att rättssystemet inte accepterar att en fysisk person utför arbete utan att vara 

anställd i någon form. Som egenföretagare behöver man således vara anställd i sin egen firma. 

Han menar vidare att de strukturer som stöds av det rättspositivistiska synsättet har skapat en 

mentalitet och en struktur som skapar nya paradoxer. Att en individ åtar sig arbete eller en 

specifik arbetsprestation som vilar på ett avtal parterna emellan utan att vara en juridisk 

person eller en firma är, i den rättspositivistiska eran, inte möjligt enligt Hydén.
33

 

Engblom för samma resonemang och talar om arbetsrelationer som inte överensstämmer med 

det juridiska tankesystemet. Han menar att det i rättssystemet finns en uppdelning mellan dels 

det traditionella förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och dels förhållandet 

mellan jämbördiga parter i en affärssituation. Det kommer att finnas, menar Engblom, 

formellt sett självständiga parter under benämningen self-employed som finner sig själva i ett 

beroendeförhållande, eller styrda av den part som köpt deras tjänster eller prestationer.  

                                                             
33 Hydén Håkan, Self-employed – The Problem of Societal Development and Adequate Legal Concepts, 
www.itkommissionen.se, 2003-01-21 
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Å andra sidan kommer det även att finnas arbetstagare vars relationer till deras arbetsgivare 

snarare liknar den som en självständig, self-employed part har. Skillnaderna mellan det 

traditionella arbetsförhållandet och självständiga parter, som kontrakteras för 

arbetsprestationer har minskat för stora grupper på arbetsmarknaden. Engblom menar att detta 

kan betyda att vissa individer som tidigare betraktades som arbetstagare riskerar att falla 

utanför de förutbestämda kategorierna och att gränsdragningen mellan dessa kategorier 

tenderar att bli mer godtycklig.
34

 

Vid ett typiskt avtal om arbete anlitar huvudmannen den arbetspresterande parten. Den part 

som är self-employed kan istället i princip välja sin arbetsgivare. Dennes företag fungerar som 

arbetsgivare under perioder när denne åtar sig uppdrag och arbetar med kunder. Detta 

nykonstruerade arbetsavtal innebär att man inte lika enkelt kan göra den typiska 

gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare. Helhetsbedömningen som 

exempelvis domstolen tillämpar, kan inte på ett självklart sätt appliceras då 

arbetsgivarfunktionen är delade mellan parterna.
35

 

Att vissa av de parter som medverkar på arbetsmarknaden, den svenska såväl som inom 

gemenskapen, faller utanför de juridiska ramar som ges är förstås ett problem. Detta handlar 

delvis om problematiken med att viss lagstiftning, framförallt skyddslagstiftning som LAS, 

inte kan appliceras på grupper av arbetspresterande. Det kan dock också handla om andra 

lagrum, diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljö.  

Diskussioner har förts huruvida denna mellankategori av arbetspresterande parter borde 

omfattas av ett visst arbets – och socialförsäkringsrättsligt skydd. Fenomenet benämns som 

exempelvis travail de troisième type i Frankrike, som den 3. Gruppe i Danmark, lavoratori 

Parasubordinati  i Italien eller arbeitsnehmerähnliche Personen i Tyskland. I England 

benämns kategorin ofta quasi-self-employed eller employe-like-persons. I Sverige utgörs en 

sådan mellankategori av arbetspresterande parter av så kallade jämställda eller beroende 

uppdragstagare.
36

  

 

 
                                                             
34 Engblom, s.34-35 
35

 Kurt, Hediye, Antagningsrätten på en föränderlig arbetsmarknad, Juridiska Institutionen, Handelshögskolan, 
Göteborgs Universitet, 2007 
36 Ds 2002:56, s. 82 
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5. Begreppens tillämpning i den svenska byggsektorn 

5.1 Byggsektorn och aktörer från andra medlemsländer 

Den fria rörligheten inom gemenskapen har förändrat förutsättningarna på den svenska 

byggmarknaden.  Byggsektorn var tidigare en bransch i hög grad styrd av en omfattande 

offentlig reglering, i stort sett utan internationell konkurrens. I och med Sveriges inträde i 

Europeiska Unionen är situationen idag en annan. Även branschstrukturen i den svenska 

byggsektorn har förändrats. Idag figurerar färre medelstora organisationer på marknaden, fler 

mindre företag har istället etablerat sig på marknaden.
37

  

Antalet olika aktörer har således också ökat. Dels deltar de etablerade svenska företagen, med 

anställda samt entreprenörer med varierande personalstyrka. Tills detta läggs också de 

utländska företagen samt egenföretagare från framförallt EU/EES-området. En fysisk person, 

en egenföretagare och även arbetstagare som går under beteckningen self-employed och som 

kommer från annat EU-land kan arbeta utan arbetstillstånd i Sverige.
38

  

För att få verka som egen företagare eller ensamföretagare krävs inga särskilda tillstånd, 

endast att man är registrerad näringsidkare i sitt hemland. Med utländska företag förstås 

sådana som inte har placeringsorten för sin ekonomiska verksamhet i Sverige. Utländska 

företag som är placerade i Sverige eller har filial i Sverige anses som svenska företag i lagens 

mening.
39

   

Utländska företag som arbetar i Sverige under en kortare tid betalar i de flesta fall skatt i sitt 

hemland. Eftersom skattetrycket kan vara avsevärt lägre i andra medlemsländer kan dessa 

aktörer få en konkurrensfördel. Deras beskattning blir alltså en fråga för hemlandets 

skattemyndigheter. För företag som är verksamma i Sverige under längre perioder (mer än 6 

månader) eller som är verksamma under kortare tid med ett fast driftsställe i Sverige gäller i 

princip samma skatteregler som för svenska företag. Anställda som vistas i Sverige under mer 

än 6 månader betalar skatt i Sverige. Samma skatteregler gäller även för egenföretagare om de 

inte har ett fast driftsställe i Sverige är det inte skyldiga att betala skatt i Sverige de första 6 

månaderna.
40

 

                                                             
37 Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen – en arbetsmarknad i förändring, Sveriges Byggindustrier, 2005, 
s. 1 
38

 Ibid, s. 2 
39

 Ibid, s. 3 
40 Företagen och byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen – i praktiken, s. 7 
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5.2 Aktuella lagar 

På en svensk byggarbetsmarknad, som öppnats för fri konkurrens kan konflikter uppstå 

mellan svensk gällande rätt, svenska kollektivavtal samt den gemenskapsrättsliga 

lagstiftningen, framförallt bestämmelserna om den fria rörligheten för tjänster inom 

gemenskapen. På den svenska byggarbetsmarknaden gäller såväl svenska som EG-rättsliga 

regler. Nedan återges i korthet en del av de lagar eller direktiv som kan vara aktuella: 

5.2.1 Artikel 39-41 EG 
Artikel 39-41 behandlar framförallt den fria rörligheten inom gemenskapen för arbetstagare. 

Begreppen som behandlas i dessa artiklar anses vara av gemenskapsrättslig karaktär och 

lämnas därför inte till medlemsländerna att definiera. Artikel 39 i EG-fördraget erbjuder 

arbetstagare skydd mot diskriminering på grund av nationalitet gällande arbete, lön och andra 

anställningsvillkor. Arbetstagarebegreppet i EU, är precis som det svenska begreppet, 

tvingade till arbetstagarnas fördel.
41

  

5.2.2 Medbestämmandelagen 
Framförallt den så kallade Lex Britannia. Den ger utrymme för svenska 

arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder gentemot utländska arbetsgivare för att 

påtvinga kollektivavtal. Detta kan göras även om den utländska aktören har ett giltigt 

utländskt kollektivavtal och är tillfälligt verksam i landet. I Vaxholmsmålet framkom att 

principen var en särbehandling i rätten av utländska aktörer som var tillfälligt verksamma i 

Sverige. Huruvida principen i framtiden kommer att tappa i verkningskraft återstår att se.
42

  

5.2.3 Utstationeringsdirektivet 

Utstationeringsdirektivet är tillämpligt när en arbetsgivare, som är etablerad i annat land än 

där arbetet utförs, utstationerar arbetstagare för att tillhandahålla tjänster. Villkoren i det land 

där arbetet utförs ska gälla för de utstationerade arbetstagarna, detta kan gälla exempelvis 

arbetstid, semester, diskriminering m.fl.
43

 

 

                                                             
41 SOU 1993:32, s. 239 
42 Företagen och byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen – i praktiken,s. 5 
43

 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
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5.2.4 Tjänstedirektivet 
Tjänstedirektivet, som ska vara införlivat i medlemstaternas nationella rätt senast årsskiftet 

2009-2010 syftar framförallt till att underlätta för tjänsteföretag att grunda verksamhet och 

utföra tjänster av tillfällig natur i andra medlemsländer. Principen är att ursprungslandets ska 

vara gällande när ett företag utför arbete i ett annat land inom gemenskapen.  44 

5.3 Att anlita arbetskraft eller köpa tjänster 

Den ökade internationella konkurrensen samt dålig återväxt inom den svenska byggsektorn 

gör att utvecklingen med stor sannolikhet går åt anlitande av utländsk arbetskraft samt fler 

utländska företag som etablerar sig i den svenska byggsektorn.  

Om man som svensk näringsidkare anställer utländsk arbetskraft gäller svenska regler och 

kollektivavtal i sin helhet. Även om den arbetspresterande parten inte är svensk medborgare 

skall han/hon få samma villkor avseende anställningen som en likvärdig svensk arbetstagare 

hade fått. Förutsättningen för detta är att man anställer personen i fråga och detta betyder 

också att denne anses vara arbetstagare i lagens mening.  

Men som part på den svenska byggarbetsmarknaden kan man även köpa tjänster eller anlita 

utländska företag alternativt utländska egen företagare. Som nämnts ovan har dessa frihet att 

driva näringsverksamhet i Sverige, under förutsättning att de skaffar uppehållstillstånd inom 

en tre månaders period.
45

  

Återigen aktualiseras frågan om vem som ska anses som arbetstagare respektive 

uppdragstagare eller self-employed när tjänster säljs eller köps inom och över Europas 

gränser. 

 

 

 

 

                                                             
44

 2006/123/EG 
45 Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen – en arbetsmarknad i förändring, s. 15 
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6.  Utländsk arbetskraft i byggsektorn 

För en anställd arbetstagare, oavsett om denne är svensk eller från ett annat land i Europa, 

gäller i praktiken alltid kollektivavtal och de villkor som stadgas i dessa samt svensk 

lagstiftning. För företagare finns dock inte reglerringar eller lag om exempelvis 

minimiersättning för arbetsprestation. De svara själva för att skatter, arbetsgivaravgifter och 

sociala avgifter erläggs, antingen i Sverige eller i hemlandet.
46

 

När det gäller anlitande av utländska företag eller företagare är kärnfrågan ofta vilka 

ersättningsnivåer som ska gälla. Det finns idag inga minimiersättningsnivåer till svenska 

näringsidkare, således kan det inte heller finnas det för den utländska motsvarigheten. 

Byggbranschen är en sektor där utländsk arbetskraft ofta arbetat för ersättning som ligger 

under svensk standard. Från fackets sida har det ofta handlat om arbetspresterande parter som 

formellt sett ansetts som egenföretagare eller arbetstagare som går under benämningen self-

employed, men som i realiteten har en så osjälvständig ställning gentemot arbets – eller 

uppdragsgivare att de i lagens mening bör ses som arbetstagare. Bedömningen är, som nämnts 

tidigare, ofta svår att göra.
47

   

Det har väckts frågor kring hur byggarbetsmarknaden kommer att påverkas av den fria 

rörligheten och ökade internationaliseringen i branschen. En rad tänkbara effekter är: 

- Pressad prisbild i sektorn på grund av utländska företag med lägre kostnader som gör 

inträde på marknaden.  

- En återhållande verkan på löneutvecklingen. 

- Större svårigheter att få ut lärlingar och värva elever i utbildning om utvecklingen går 

mot mindre företag som arbetar under kortare perioder. 

- Påskyndande av strukturomvandlingen i företagen och branschen.
48

  

Det finns inget lagligt krav för utländska företag att teckna kollektivavtal. Facket har tidigare 

genom den så kallade Lex Britannia kunnat genomdriva kollektivavtal för utländska 

företagare.  

                                                             
46

 Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen – en arbetsmarknad i förändring, s. 15 
47

 Ibid, s. 15 
48

 Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen – en arbetsmarknad i förändring, s. 18 
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Detta har betytt att värdlandets kollektivavtal och de villkor som stadgas där ska gälla i sin 

helhet för den utländska arbetsgivaren, från första dagen då verksamheten startas.
49

 Denna 

princip kom dock att kraftigt inskränkas genom utgången i det så kallade Vaxholmsmålet. 

6.1 Mål C-341/05 

Mål C-341/05 var ett förhandsavgörande från den svenska Arbetsdomstolen. Målet handlade 

om ett skolbygge i Vaxholm där arbetet utförts av ett lettiskt byggföretag, Laval un Partneri 

Ltd, med säte i Riga, Lettland. Laval var under arbete inte bundet av kollektiv i förhållande till 

vare sig Byggnads, Byggettan eller Elektrikerna. Däremot hade bolaget tecknat kollektivavtal 

med det lettiska byggnadsarbetarförbundet.  

Byggettan krävde under arbetets gång att Laval skulle ansluta sig till byggnadsavtalet och 

tillämpa de villkor som detta avtal stadgade. När diskussionerna bröt samman begärde 

Byggettan att Byggnads skulle vidta stridsåtgärder mot Laval. Arbetsplatsen sattes i blockad 

av Byggnads. Elektrikerna vidtog senare sympatiåtgärder. Andra fackförbund varslade senare 

om sympatiåtgärder i form av blockad på samtliga byggarbetsplatser där Laval bedrev 

verksamhet i Sverige, företaget kunde således inte längre bedriva verksamhet i Sverige och 

sattes senare i konkurrs.  

Laval väckte den 7 december 2004 talan vid Arbetsdomstolen mot Byggnads, Byggettan och 

Elektrikerna och yrkade att blockaden och sympatiåtgärderna var olovliga och skulle hävas. 

Arbetsdomstolen ansåg att det var oklart huruvida fackets stridsåtgärder och framtvingande av 

kollektiv var förenligt med artiklarna 12 EG samt 49 EG samt direktiv 96/71 EG och begärde 

därför ett förhandsavgörande. 

Även om de berörda arbetstagarna var utstationerade arbetstagare från Lettland är 

Arbetsdomstolens domskäl och domslut intressanta att granska närmare. När det gällde de 

fackliga stridsåtgärderna för att framtvinga ett svenskt kollektivavtal slog EG-domstolen fast 

att även om rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet, gäller vissa 

begränsningar. EG-domstolen menade att stridsåtgärderna i det här fallet var en inskränkning 

av i friheten att tillhandahålla tjänster.  

 

                                                             
49 Ibid, s. 11 
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Domstolen fastställde också att stridsåtgärder av den typen som de svenska fackförbunden i 

det här fallet vidtog skulle kunna leda till att det blev mindre lockande att arbeta på den 

svenska byggarbetsmarknaden och svårare för företag att utföra bygg – och 

anläggningsarbeten i Sverige. Det var därför att anse som en inskränkning av rätten att 

tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 EG.  

En annan fråga som berördes i målet var det sociala skyddet för arbetstagarna i förhållande till 

den inre marknaden och dess fria rörlighet. De fackliga organisationerna menade att 

inskränkningarna av den fria rörligheten i det aktuella fallet var motiverade med hänsyn till 

skyddet av arbetstagarna i värdlandet. Domstolen fastslog att gemenskapen inte enbart har ett 

ekonomiskt ändamål utan även ett socialt ändamål och EG-fördragets bestämmelser om fri 

rörlighet ska vägas mot de mål som eftersträvas med socialpolitiken. EG-domstolen slog dock 

fast att de hinder som stridsåtgärderna i målet orsakade inte var motiverade utifrån detta 

ändamål.  

Frågan huruvida en facklig organisation kan vidta stridsåtgärder för att undanröja eller 

åstadkomma ändring i ett kollektivavtal som träffats mellan andra parter väcktes också.    

Laval var, som ovan nämnts, redan bundet av ett lettiskt kollektivavtal. Denna fråga hänförde 

sig framförallt till MBL, som har som syfte att motverka social dumpning. EG-domstolen slog 

fast att detta system innebär att det skulle vara tillåtet att vidta stridsåtgärder mot företag som 

är bundna av kollektivavtal som är tillämpliga på en annan medlemsstats lagstiftning samt att 

stridsåtgärder kan vidtas mot företag som inte är bundna av kollektivavtal. Domstolen menade 

att det i det aktuella fallet var fråga om diskriminering av dessa företag eftersom de behandlas 

på samma sätt som inhemska företag utan tecknade kollektivavtal. Stridåtgärderna var således 

även i detta fall förbjudna.  

6.1.2 Effekter av domen 
EG-domstolens dom väcker en rad intressanta frågor. Lex Britannia förlorade i och med 

domen en stor del av sin verkan. Detta kommer med största sannolikhet betyda att de fackliga 

organisationerna i framtiden kommer att vara försiktiga att vidta denna typ av stridsåtgärder 

mot utländska företag i liknande fall. Om de svenska fackföreningarna som tidigare, bland 

annat genom stridsåtgärder, kan upprätthålla ett stadgat pris på arbete i Sverige är efter domen 

mer oklart. Detta ställs mot den fria rörligheten i gemenskapen som syftar till en utjämning av 

välståndet för alla människor i medlemsstaterna.  
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Å ena sidan förespråkar EG-domstolen frihandel och menar att medlemstaterna måste 

undanröja protektionism och diskriminerande bestämmelser, å andra sidan uppmärksammar 

man de mål som socialpolitiken inom gemenskapen syftar till.  

Detta blir intressant i förhållande till de människor som rör sig över medlemsländernas 

gränser och utför arbete inom gemenskapen. Som tidigare nämnts, vållar de nationella och 

gemenskapsrättsliga bestämmelserna inga större bekymmer när ersättningsnivåer och andra 

villkor ska stifats för arbetstagare. En arbetstagare, oavsett om denne kommer från värdlandet 

eller är medborgare i en annan av EU:s medlemsstater, åtnjuter samma villkor som övriga 

anställda. Dessa villkor specificeras, åtminstone i Sverige, oftast i kollektivavtal. Den svenska 

modellen bygger på att arbetsmarknadens parter tillsammans kommer överens om de 

förutsättningar som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.  

Alla parter som utför arbete över gemenskapens gränser är dock inte att betrakta som 

arbetstagare. Problematiken uppstår framförallt när nationella villkor eller bestämmelser ska 

tillämpas på mellankategorin av arbetspresterande parter det vill säga den egenanställde eller 

parten som betraktas som self-employed. Dessa parter ses oftast inte som arbetstagare även 

om bedömningen kan vara svår att göra. Istället betraktas de i lagens mening som företagare, 

trots att de själva kan vara den enda arbetstagaren i företaget. Vilka villkor som ska tillämpas 

på deras arbete är då svårare att avgöra. Som näringsidkare i Sverige ställs inga krav på att 

dessa parter ska jobba efter kollektivavtalsenliga villkor, detta oavsett om du är svensk 

medborgare eller innehar medborgarskap från ett annat land inom gemenskapen. Som svensk 

näringsidkare är ersättningsnivåerna och villkoren för arbete relativt givna, detsamma gäller 

inte för näringsidkare från andra medlemsländer.  

Stridsåtgärder som vidtas mot en utländsk part på arbetsmarknaden brukar motiveras med 

behovet av att motverka social dumpning eller lönedumpning. Med detta menar man det 

faktum att företag från länder med låg nivå på löner och sociala förmåner eller ett lägre 

nationellt skattetryck agerar på en inhemsk arbetsmarknad. Dessa företag utnyttjar sitt låga 

kostnadsläge och skaffar sig på så sätt konkurrensfördelar. De lägre ersättningsnivåerna och 

villkoren står i relation till de anställdas förmånsnivåer i värdlandet, något som kan leda till att 

sysselsättningen sjunker för näringsidkare från värdlandet.
50

 Mot bakgrund av Laval-målet 

blir det därför intressant att närmare granska fenomenet social dumpning.  

                                                             
50

 Sigeman, s. 87-88 
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6.1.3 Lönedumpning 
De svenska fackföreningarna och andra aktörer på den svenska arbetsmarknaden har sett en 

risk med att lågavlönad, utländsk arbetskraft konkurerar med svenska arbetstagare på 

arbetsmarknaden. Generellt handlar denna oro om att det allmänna priset på arbete i en 

specifik bransch riskeras sänkas. I och med Laval-målets utgång har facket förlorat en viktig 

möjlighet att påverka förhållandet mellan gällande ersättningsnivåer och utländska deltagare 

på arbetsmarknaden.  

Tanken om en gemensam inre marknad i gemenskapen kan sägas handla om de fria 

ekonomiska krafterna. Ur ett liberalt, ekonomiskt perspektiv hade man kunnat hävda att priset 

på arbete är självreglerande. Utbudet av dem som är villiga att sälja sin arbetskraft står i 

relation till dem som vill köpa arbetskraft och detta styr således priset på arbete. Ur detta 

perspektiv är det inte anmärkningsvärt att den part som vill sälja sin arbetsprestation till lägsta 

pris således också borde få göra detta och konkurrera om arbete på en fri marknad utan 

hinder. 

Problem uppstår dock när en rad aktörer på arbetsmarknaden kan agera relativt oreglerat. Om 

en part som egenanställd eller egenföretagare från ett utländskt land konkurrerar med låga 

ersättningskrav på arbetsmarknaden uppstår risken för lönedumpning. Den flexibla 

arbetsmarknaden inom gemenskapen främjar den fria rörelsen av tjänster men kan också få 

omfattande effekter på ersättningsnivåer och socialt skydd för arbetstagarna i värdlandet. 

Vissa menar att det enda sättet att komma runt problematiken med lönedumpning är 

lagstadgade minimilöner. 
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6.1.4 Minimilöner    
En minimilön är den lägsta lön som betalas per arbetad månad eller timme. I Sverige regleras 

minimilöner genom kollektivavtal för separata branscher. Minimilöner kan dock även slås fast 

av exempelvis regeringen. Detta innebär att man lagstiftar om minimilön, denna lön ska gälla 

för alla arbetstagare i en bransch, alternativt för alla arbetstagare i landet. Frankrike är ett av 

de länder i gemenskapen som har en lagstadgad minimilön.  

En annan möjlighet är att allmängiltigförklara kollektivavtal. Detta innebär att representativa 

organisationer träffar kollektivavtal som av staten förklaras gångbara på en specifik bransch 

eller ibland på hela arbetsmarknaden. Tyskland är ett av de länder som allmängiltigt förklarat 

kollektivavtal för hela förbundsrepubliken.
51

  

Den svenska kollektivavtalsmodellen kan delvis sägas fylla samma funktion i praktiken. Vissa 

av de branschreglerade svenska kollektivavtalen innehåller klausuler om minimilöner. De 

svenska kollektivavtalen är också med sin normativa verkan gångbara på fler 

anställningsförhållanden än de som avtalen är omedelbart tillämpliga på. Å andra sidan skiljer 

sig dock de svenska kollektivavtalens rättsverkningar från de utländska, 

allmängiltigförklarade kollaktivavtalen då de inte kan garantera en fullständig täckning av alla 

anställningsförhållanden.
52

 Kollektivavtalen har också kritiserats för att vara för otydliga, 

något som skapar problem då EG-rätten kräver just tydlighet.      

Ofta har avsaknaden av lagstadgade minimilöner eller allmängiltigförklarande av 

kollektivavtal i Sverige förklarats med att de svenska arbetstagarorganisationerna haft 

möjligheten att vidta stridsåtgärder för att förmå gästande företag och näringsidkare att teckna 

svenska kollektivavtal med klausuler om minimilöner och andra villkor för berörd bransch.
53

  

Hur lagstadgade minimilöner hade fungerat i praktiken är en fråga som väckts. Vissa menar 

att minimilöner hade fungerat både som ett ”tak” och som ett ”golv”. En arbetsgivare har 

således skyldigheten att åtminstone betala den ersättning som minimilönen stadgar. 

Skyldigheten sträcker sig dock enbart så långt, vilket också skulle kunna betyda att 

minimilönen fungerar som ett tak, ett högsta belopp som arbetsgivaren är villig att betala. Om 

en eventuell lagstadgad minimilön är lägre än de minimiersättningar som stadgas i 

kollektivavtalen finns risken att lönerna pressas nedåt.  
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 Sigeman, s. 23 
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Anders Weihe, chefsjurist på Teknikföretagen diskuterar lagstadgade minimilöner och menar 

att Sverige bör införa en författningsreglerad minimilön, främst av anledningen att Sverige är 

ett medlemsland i EU. Han menar att en lagstadgad minimilön skulle gälla generellt men 

också vara dispositiv. Detta skulle innebära att man kunde avtala om löner som ligger över 

minimilönen, men inte under. Han tror heller inte att det finns en risk att minimilöner pressar 

lönenivåerna nedåt. Andra medlemsländers minimilöner ligger någonstans kring hälften av 

genomsnittsförtjänsten, medan kollektivavtalade löner ligger mycket högre än så. 

Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist menar å andra sidan att minimilöner är en dålig idé. Han 

menar istället att ett arbetsavtal bygger på att två parter kommer överens och att det är 

ovanligt att en tredje part bestämmer priset. Han menar också att det finns en risk med att 

avtalets legitimitet undermineras, något som skulle kunna leda till fler konfliktdagar på 

arbetsmarknaden. Vidare menar han att politiker inte klarar av att sätta priset på arbete och att 

minimilönen kommer att bli låg. Risken finns också att lönebildningen blir ett politiskt 

verktyg där partierna kommer att locka väljer med exempelvis en höjd minimilön.
54
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7. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag att försöka sammanfatta de resonemang jag fört samt 

försöka svara på de frågeställningar som jag i början av uppsatsen ställde upp. 

7.1 Begreppens definitioner 

De grundläggande likheterna mellan begreppen som redovisats är att de alla saknar definition 

i lagtexten. Om man utfärdat en lagmässig definition av begreppen är risken stor att denna 

definition snabbt hade blivit föråldrad, detaljerad och långt ifrån funktionell. Det är istället 

domstolarnas ansvar att se till att lagarnas specifika syfte följs och att bedömningen gällande 

begreppen görs i det enskilda fallet med hänsyn till alla aktuella omständigheter. Domstolarna 

är också ansvariga för att de specifika syftena i lagarna skyddas. Både Arbetsdomstolen och 

Högsta domstolen har en överensstämmande syn på hur begreppen ska tolkas och 

bedömningen göras.
55

  

Metoden för att lösa problematiken med gränsdragningen när det gäller begreppen 

arbetstagare, uppdragstagare eller self-employed är densamma inom de olika disciplinerna. 

Begreppet arbetstagare är tvingande och kan inte avtals bort av parter. Även 

arbetstagarbegreppet inom EG-rätten har en tvingande karaktär. Handlingssättet för att 

bedöma om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande föreligger inom 

arbetsrätten liknar delvis det inom skatterätten. Vid båda bedömningarna läggs stor vikt vid 

självständighetskriteriet. Det är dock inte helt avgörande. Att en arbetspresterande part är en 

innehavare av en F-skattsedel betyder inte att denne inte kan anses vara en arbetstagare i 

arbetsrättens mening. De kriterier som uppställs för arbetstagarbegreppet inom EG-rätten är 

färre än i svensk lagstiftning.
56

  

Även om det antagligen hade varit enklare med mer enhetliga begrepp och en gemensam 

definition inom svensk rätt är det dock mycket svårt. En föränderlig arbetsmarknad med nya 

grupper som gör inträde, bland annat utländska arbetstagare, betyder att en oföränderlig 

definition av exempelvis arbetstagarbegreppet inte varit ändamålsenligt. Domstolarnas ansvar 

att döma med den aktuella lagens syfte i åtanke gör att definitionen av begreppen formas av 

dess ämnade målgrupp. 
57
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En enhetlig definition av begreppen hade såldes antagligen inte varit praktisk. De nya 

gruppernas inträde på arbetsmarknaden och förändringen av nuvarande arbetsförhållanden 

betyder att den svenska lagstiftningen måste fortsätta vara flexibel. Med Sveriges inträde i EU 

kom också en harmonisering av den nationella lagstiftningen, något som är en fortlöpande 

process. Detta kommer att göra att vi med stor sannolikhet i framtiden kommer att se fler 

förändringar av nuvarande bedömningskriterier gällande begreppen. Skatterättens 

begreppsdefinition kommer antagligen, om den kvarstår, lämnas orörd då nationell 

skattelagstiftning inte är en angelägenhet för unionen.   

7.2 Den nya byggarbetsmarknaden   

Att resonera kring och slå fast kriterier för de kategorier av arbetspresterande parter jag berört 

är både enkelt och komplicerat. Ur praxis har framkommit en rad grundläggande drag som 

hänsyn tas till vid en bedömning av typiska eller atypiska fall. Domstolarna gör i det enskilda 

fallet en helhetsbedömning av de förutsättningar som föreligger. Det är dock betydelsefullt att 

domstolarna fortsätter utveckla bedömningsgrunderna för att få vägledning kring de fall där 

den traditionella helhetsbedömningen inte ger tillräckligt tydliga svar.  

Utvecklingen på den svenska byggarbetsmarknaden gör idag att en del av de aktörer som 

deltar inte enkelt kan delas in under dessa förutbestämda kategorier av parter. Med nya 

aktörer, svenska som utländska, uppstår också nya arbetsrelationer som blir nödvändiga att 

definiera. På en ny och föränderlig arbetsmarknad är det därför av största vikt att 

bedömningsgrunderna som domstolarna och myndigheterna tillämpar granskas kritiskt och 

uppdateras.  

Avsaknaden av enhetliga begrepp eller de svårigheter som föreligger vid kategoriseringen av 

arbetspresterande parter blir viktig i förhållande till de villkor som erhålles av alla som arbetar 

inom den svenska byggsektorn. Risken finns att en arbetsmarknad skapas där arbetsgivarna 

spelar ut arbetstagarna emot varandra och konkurrensen leder till en bransch med låga 

ersättningsnivåer. Den sociala aspekten måste också beaktas, alltså att vissa individer riskerar 

att falla utanför diverse skyddslagstiftningar. Detta kan i förlängningen betyda att de 

mellangrupper, eller de som faller utanför de sociala skyddsreglerna, blir en typ av andra 

klassens arbetskraft.  
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LAS är en lagstiftning som i stora drag bygger på att den berörda parten är tillsvidareanställd. 

Lagen är tillika en skyddslagstiftning. Det är därför viktigt att fundera på vilka effekter nya 

förhållanden och anställningsformer får på skyddet på arbetsmarknaden. Som nämnts ovan 

kräver en flexibel och föränderlig arbetsmarknad en flexibel lagstiftning.  

Den konkurrens som den svenska byggsektorn utsätts för kan delvis sägas vara sund. Fler 

aktörer, stora som små, bidrar till lägre priser för köpande part och driver på utvecklingen hos 

alla de företag som figurerar i byggbranschen. Samtidigt ställer förändringen på 

byggarbetsmarknaden krav på företag och anställda som verkar i byggsektorn. En alltför 

snabb omvandling av strukturer kan innebära att svenska parter slås ut. Konkurrensen inom 

byggsektorn måste också ses ur fler perspektiv än de svenska företagens. En del av de stora 

svenska aktörerna verkar utomlands, något som ses som positivt. Arbetskraftsinvandringen 

ökar konkurrensen, men behöver inte nödvändigtvis snedvrida den. Ur denna synvinkel skulle 

all utlandshandel snedvrida konkurrensen för svenska konkurrerande företag. 

7.2.1 Mellankategorin av arbetspresterande parter 
I Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, diskuteras risken med att 

vissa grupper som kan vara värda att skydda, faller utanför arbetsrättens tillämpningsområde. 

I utredningen ställer man frågan huruvida man genom att skapa en mellangrupp tillfredsställer 

behovet av flexibilitet på arbetsmarknaden? Även om en mellankategori av arbetspresterande 

parter skulle komma att ingå i diverse skyddslagstiftningar, återstår dock frågan hur denna 

mellankategori bör definieras samt vilka faktiska regler som ska tillämpas på gruppen.  

Att reglera denna gråzon i arbetslagstiftningen innebär också att man tydligt behöver definiera 

vilka grunddrag som karaktäriserar denna mellangrupp på arbetsmarknaden. Gruppen som 

befinner sig någonstans mellan arbetstagare och uppdragstagare består av en relativt olikartad 

grupp personer. Detta betyder i förlängningen att de blir svårt att fastslå kriterier eller 

bedömningsgrunder för mellangruppen.  

Problematiken försvåras ytterligare av att man är tvungen att dels göra gränsdragningen 

mellan arbetstagare och denna mellankategori, dels göra gränsdragningen mellan 

uppdragstagare och gruppen.
58
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7.3 Behovet av en föränderlig lagstiftning 

Traditionellt har vi i Sverige överlämnat en stor del av bestämmanderätten gällande arbete och 

dess förhållanden till arbetsmarknadens parter. Denna modell har visat sig vara framgångsrik 

på många områden. Samtidigt måste man beakta att formeln för samarbete, samråd och 

förhandling på arbetsmarknaden traditionellt bygger på förhållanden mellan svenska parter. 

Inträdet i den europeiska gemenskapen har förändrat förutsättningarna för denna modell på 

arbetsmarknaden.  

I en artikel från 1998 resonerar Lars Lunning om Europas påverkan på svensk rätt. Han 

menade då att den svenska arbetsrätten inte gått i takt med utvecklingen och förutspådde vid 

Sveriges inträde i gemenskapen att lagar och kollektivavtal gradvis skulle förändras.  

I sin framtidsutblick tar han upp frågor som rör exempelvis strejkrätten. Han menade att 

strejkrätten riskerade att komma i konflikt med den fria rörligheten av varor och tjänster och 

att den så kallade Lex Britannia kan komma att tappa det mesta av sitt innehåll. Han 

kommenterade och menade att detta var något som fackföreningarna var medvetna om och 

förutspådde att kollektivavtalen skulle komma att anpassas.
59

  

Redan då artikeln skrevs fanns farhågor kring hur den svenska rätten och kollektivavtalen 

skulle behöva anpassa till gemenskapsrätten. Det som Lunning diskuterar i artikeln, blir 

aktuellt och intressant i förhållande till Vaxholms-målet. I detta fall vidtogs stridsåtgärder och 

sympatiåtgärder från fackets sida, något som EG-domstolen senare skulle komma att 

underkänna. 

Effekterna av målets utgång har diskuterats flitigt. Vissa menar att detta kommer innebära 

drastiskt förändrade förutsättningar i den svenska byggsektorn. Effekterna som domen 

kommer att få i framtiden är svåra att förutse, vad som dock står klart är att den fria 

rörligheten av varor och tjänster, samt rätten att etablera sig i ett annat medlemsland, enligt 

EG-domstolen, väger mycket tungt.   

Harmoniseringen av nationell lagstiftning tillsammans med en eventuellt försvagad svensk 

arbetsmarknadsmodell kommer kanske att kräva en tydligare lagstiftning med hänseende till 

exempelvis begreppsdefinition som nämns ovan. Oavsett effekterna på den svenska 

arbetsmarknadsmodellen eller nationell lagstiftning hade detta varit ett led i att harmonisera 
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marknaden som kommer att präglas av nya arbetsförhållanden och invandring av människor 

som ställer sin arbetskraft till förfogande.  

Paolo Mengozzi, generaladvokat i Vaxholmsmålet, menade bland annat i sitt 

förhandsavgörande att de mål som facket eftersträvat var att ge socialt skydd åt arbetstagarna 

samt att motverka socialdumpning. Vidare noterades att mål av denna typ är godkända av EG-

domstolen. Däremot gjorde generaladvokaten ingen vidare ansats att närmare belysa 

begreppet socialdumpning.
60

 Detta kan ses som ett tecken på att begreppet är synnerligen 

värdeladdat.  

Generaladvokat Mengozzis förhandsavgörande samt den faktiska utgången i målet ställer 

dock två mycket viktiga rättigheter mot varandra. Å ena sidan den grundläggande rättigheten 

att röra sig fritt inom gemenskapen och att etablera sig, å andra sidan de grundläggande 

rättigheter en arbetstagare i värdlandet har i form av ett socialt skydd.  

7.3.1 Flexicurity 
Flexicurity är EU-kommissionens diskussionsunderlag om hur den moderna individuella 

arbetsrätten bör utformas i EU och medlemsstaterna. Diskussionen har generellt handlat om 

den gemensamma marknaden och ett socialt Europa. De politiska partierna i Sverige har alla 

ställt sig bakom den svenska avtalsmodellen och menat att förändringar i arbetsrätten är en 

nationell angelägenhet. Utmaningen för svensk del handlar inte om att slopa modellen helt 

och hållet utan om att anpassa den så att den erbjuder ett bättre skydd för de grupper som 

faller utanför dagens regelsystem. 

Det finns ingen given definition av begreppet flexicurity. Begreppet beskriver snarare 

avvägningen mellan flexibilitet och trygghet för att främja tillväxt. Kanske kommer EU:s 

sociala dimension att få stå tillbaka för tillväxtperspektivet? Begreppsanalyser och innehåll i 

rätten låter sig dock inte lätt exporteras, nationell rätt är fylld av institutionella och kulturella 

faktorer. Välfärdsmodeller eller sociala pakter på marknaden varierar i hög grad mellan 

medlemsländerna. Arbetsrätten riskerar att bli ett verktyg för flexibilitet och tillväxt, istället 

för att vara ett skydd på arbetsmarknaden och en möjlighet till inflytande
 61
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7.4 Rättigheter i arbetet och mänskliga rättigheter 

I boken Labour rights as human rights diskuteras förhållandet mellan rättigheter i arbetet och 

mänskliga rättigheter. Författaren menar att de båda rättigheterna är besläktade med varandra 

och har samma normativa uppdrag att försvara vissa grundläggande förutsättningar och 

rättigheter. Medan mänskliga rättigheter berör områden som yttrandefrihet, religionsfrihet 

med flera fastslår rättigheter i arbetet snarare ett rättrådigt förhållande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Man menar också att rättigheter till en viss ersättning för arbete, säkerhet och en 

bra arbetsmiljö ska säkerställas oavsett styrkeförhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.
62

  

Författaren diskuterar även rättigheten att bilda fackföreningar, träffa kollektivavtal samt att 

strejka. Dessa rättigheter säkerställs i högst utsträckning generellt i länder som har en 

dominerande inhemsk ekonomi. Utvecklingen, menar författaren, går dock mot att dessa 

nationella ekonomiska gränser luckras upp av en mer globaliserad ekonomi.  

Dessa nationella, inhemska marknader har istället ersatts av transnationella flexibla 

produktioner som betytt att det i många sektorer skapats arbetsrelationer som inte helt enkelt 

kan tillämpas på traditionella metoder av arbetsmarknadsregleringar. Detta kan i 

förlängningen betyda att arbetsrätten misslyckas i att försöka anpassa sig till dessa nyare 

ekonomiska förutsättningar och istället anstränger sig för att reglera en arbetsmarknad som 

inte längre existerar.
63

   

7.5 Grundläggande värden i gemenskapen  

Rom-fördraget innehöll ett par hänvisningar till arbetsmarknadsregleringar och stiftade att 

unionen bland annat behövde förbättra arbetsförhållanden och nämnde även bestämmelser om 

lika lön och semester. Institutioner upprättades för att etablera och skydda en inre gemensam 

marknad under intrycket att andra internationella och nationella institutioner skulle skydda 

grundläggande rättigheter och friheter. Således lämnade unionen medlemsländernas inhemska 

regleringar av socialt skydd och arbetsmarknadsrelationer mer eller mindre intakta.
64
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Grundtanken om den gemensamma inre marknaden kvarstår. Vilka effekter den 

internationella handeln och rörligheten får varierar självklart mellan länder och sektorer. Klart 

är dock att den inre gemensamma marknadens upprätthållande fått effekter på svensk 

lagstiftning då den bygger på icke-diskriminering på grund av nationalitet och undanröjande 

av protektionism i form av handelshinder och tullar. Mot varandra står dels tanken om sociala 

rättigheter eller rättigheter i arbetet och de ekonomiska krafter som den gemensamma 

marknaden i unionen tillför. 

Lissabon-fördraget som inte antagits av alla medlemsstater men ratificerats av vissa, har fått 

karaktär av en grundlag och är på så sätt överordnad nationell rätt. Detta betyder i 

förlängningen att fördragets juridiska upphöjning ger extra tyngd åt kärnområdena i fördragets 

text och Europeiska Unionens mål, de fyra friheterna. Marknadsfundamentalister skulle hävda 

att den fria marknaden över tid är självreglerande och att den, utan handelshinder och 

protektionism, kommer att gynna alla medlemsstater och dess medborgare.  

7.5.1 Fri rörlighet för alla? 
Frågan om den fria rörligheten är otvivelaktigt viktig för tanken om den gemensamma 

marknaden. Vaxholmsmålet bland andra bekräftar att den fria rörligheten är en central punkt 

för förvekligandet av en inre marknad. Arbetstagarorganisationerna samt 

arbetsgivarorganisationerna har tagit ställning, men tanken om den fria rörligheten påverkar 

även individerna i medlemsländerna. Vaxholmsmålet berörde utstationerade arbetstagare, en 

relativt liten grupp i den europeiska ekonomin. Frågor har dock ställs om vad som händer med 

den svenska modellen i allmänhet när den måste legitimeras inför gemenskapens ekonomiska 

krafter. 

 Tydligt är att debatten från fackens sida oftast handlat om försämrade villkor för arbetstagare 

samt en nedrustning av det sociala skydd som erbjuds arbetstagare på den svenska 

arbetsmarknaden. Kanske är det dock så att det finns ett dubbelt intresse när det kommer till 

den fria rörligheten. De fyra friheterna handlar trots allt inte enbart om utländska aktörers 

inträde på den svenska arbetsmarknaden, utan lika mycket om svenska individers möjlighet 

att verka utomlands.  För en svensk medborgare är det antagligen en självklarhet att kunna 

starta firma i Polen eller Italien. Är vi då också villiga att erkänna denna rättighet för andra 

unionsmedborgare? 
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7.5.2 Skillnaderna mellan könen 
Det har framkommit att rörelsefrekvensen mellan män och kvinnor varierar i EU. Män 

tenderar att ha en högre flyttbenägenhet. Detta förklaras ofta med att mäns löner överstiger 

kvinnors. I Sverige är deltagandet på arbetsmarknaden högt bland kvinnor oavsett 

utbildningsbakgrund. I unionen är deltagandet betydligt högre bland högutbildade kvinnor än 

bland lågutbildade. En förklaring har varit att deltagandefrekvensen varierar med antalet barn. 

Således torde detta betyda att högutbildade kvinnor har färre barn än lågutbildade.
65

 

Kulturella skillnader angående omhändertagande av barn som en traditionellt kvinnlig uppgift 

borde också bidra. Mot bakgrund av detta slog Europaparlamentet fast att det är av högsta vikt 

att medlemsländerna har tillgång till betryggande tjänster för barnomsorg och vård av gamla 

och anhöriga för att kvinnor fullt ut ska kunna delta på arbetsmarknaden. Det framgår även att 

kvinnor är underrepresenterade i politiska beslutsfattande organ.
66

 

Jämställdhet och hög sysselsättning för kvinnor och män ligger också i linje med den 

ekonomiska strategi som är nödvändig för en fungerande gemensam marknad. 

Strukturfonderna är ett viktigt instrument för att främja möjligheter och motverka skillnader 

mellan könen. Skillnader i lön mellan män och kvinnor är fortfarande stor, likaså är 

sysselsättningen mindre bland kvinnor. Kvinnor deltar idag i högre utsträckning på 

arbetsmarknaden i unionen, men arbetar exempelvis oftare under begränsade 

anställningsformer.
67

 

Grunden för resonemanget om utjämning av skillnader mellan kvinnor och män inom EU 

behöver dock granskas ur fler perspektiv. En individs kön, som har en central roll i 

diskussionen, kan ses dels som det biologiska könet, det vill säga det kön man föds med men 

också det sociala könet. Tanken om det sociala könet utgår från den praktiska situation och 

erfarenheter som män respektive kvinnor har.
 68

 Det finns drag av detta i Europaparlamentets 

diskussion om hemmaarbetande, barnafödande kvinnor, för vilken situationen måste 

underlättas.  
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Arbetet för lika rättigheter mellan män och kvinnor stiftas bland annat i kommittédirektivet 

Dir. 2008:130 – Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter och i Dir. 

76/207/EEG om genomförande om principen om likabehandling av kvinnor och män ifråga 

om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor 

(likabehandlingsdirektivet) Samtidigt finns risken att de faktiska förhållandena undanskyms. 

Om rätten, svensk som gemenskapsrättslig, stiftar att män och kvinnor har lika rättigheter 

finns risken att upplevelsen av att detta inte är fallet avfärdas och förklaras med erfarenheter 

eller val som är individuella.
69

 

Viktigt att fundera över är också det faktum att lagstiftningen på området ska implementeras. 

Regler och lagar som syftar till ökad jämställdhet eller likabehandling kan tolkas och 

tillämpas restriktivt av domstolarna. Lagen tappar således en del av sin verkningskraft om 

domstolarna är rättsbildande, snarare än rättstillämpande.
70

    

Många av de ovan nämnda lagstiftningarna använder könsbegreppet för att markera 

skillnaden mellan kvinnor och män eller för att förklara olikheter. Könsbegreppet behöver 

dock inte vara något givet. Precis som genus får begreppen sin innebörd genom universella 

generaliseringar och kategoriseringar. Lagstiftningens syfte är att skapa jämställdhet mellan 

kvinnor och män, något som utgår från de förutbestämda könskategorierna i syfte att upphäva 

könets relevans. Genusforskningen blir i detta hänseende central för att granska om 

lagstiftningen verkligen uppfyller det syfte en lag har eller fortsätter reproducera 

kategoriserande föreställningar om män och kvinnor.
71

  

Det aktiva arbetet som Europaparlamentet bedriver när det gäller att utjämna skillnader 

mellan kvinnor och män är också intressant i förhållande till begreppet self-employed. 

Generellt kan sägas att mellankategorin, egenföretagarna i de flesta länder domineras av män. 

När det gäller kategorin i förhållande till utbildning finner man dessa personer i de båda 

ändarna av skalan, det vill säga de med högst och lägst utbildning. Engblom diskuterar den 

manliga dominansen inom kategorin och menar att kvinnor möts av hinder i större 

utsträckning än män. Han menar att detta framförallt handlar om den traditionella 

uppfattningen om kvinnans roll i samhället. Engblom gör kopplingen mellan tanken om att 

kvinnor i regel är ansvariga för hem och barn och svårigheten att förena detta med jobb.  
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Han menar också att kvinnor, i vissa länder, ses som mindre företagsamma och kan således få 

svårt med finansiering av en egen verksamhet.
72

 

Även om Engblom delvis förklarar bakgrunden till skillnader mellan män och kvinnors 

representation i gruppen self-employed finns risken att denna typ av resonemang tenderar bli 

något generaliserande rörande synen på förutbestämda rollfördelningar mellan könen och 

stereotypa kategoriseringar. Det är av största vikt att fortsätta granska juridiken. Risken finns 

att juridiken som vetenskap betraktas som könsneutral. Bestämmelse och lagar på 

jämställdhets område präglas kanske fortfarande av män som den normativa gruppen och 

kvinnor som mer av ett undantag.   

7.5.3 Utjämning av skillnader inom unionen 

Artikel 174 EG stiftar att:  

”För att främja en harmonisk utveckling inom hela gemenskapen skall denna utveckla och fullfölja sin 

verksamhet för att stärka sin ekonomiska och sociala sammanhållning. Gemenskapen skall särskilt 

sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen 

i de minst gynnade regionerna eller öarna, inbegripet landsbygdsområdena.”
73 

Det framgår av artikel 175 EG att kommissionen vart tredje år ska lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet med flera om det framsteg som gjorts i detta hänseende. Rapporten ska vid 

behov följas upp av eventuella förslag. Länder som Grekland, Portugal och Spanien har, via 

inträde i Europeiska unionen, höjt sin genomsnittsliga levnadsstandard. Den gemensamma 

inre marknadens mål är således att sträva efter att minska ekonomiska skillnader mellan 

medlemsländerna.  Ytterligare tio medlemsländer har valt att ansluta sig till Europeiska 

unionen. Skillnaderna mellan de etablerade och ekonomiskt starka medlemsländerna som 

Frankrike, England och Tyskland och de nytillkomna länderna är givetvis stor. Den 

gemensamma marknaden är givetvis ett mycket viktigt instrument för att eventuellt kunna 

jämna ut dessa skillnader. De fria rörligheterna i gemenskapen bidrar till ett ökat utbyte 

medlemsländerna emellan och kommer på lång sikt utjämna standarden i fråga om 

exempelvis sysselsättning och utbildning.  
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Debatten om den svenska arbetsmarknaden och dess villkor i förhållande till den fria 

rörligheten för medlemsstaterna framstår i det här perspektivet som tämligen osolidariskt. 

Protektionism och hinder för röligheten kan å ena sidan motiveras med ett bibehållande av 

rättigheter och skydd för medlemmarna i det egna landet. Problemet är att man inte kan välja 

en protektionistisk linje i ena fallet för att i andra fall förespråka fördelarna med den fria 

rörligheten inom gemenskapen.  

7.5.4 Solidaritet i gemenskapen    

Det rådande ekonomiska klimatet och de senaste konjunktursvängningarna har väckt frågor 

om nationella intressen och gemensamma mål. Medlemsländernas aktioner för att motverka 

den ekonomiska situationen har delvis kommit att hota regler om konkurrens och statsstöd 

inom gemenskapen. Detta blir uppenbart i och med de krispaket som lanserats i många av 

medlemsstaterna. Dessa åtgärder gynnar den inhemska lånemarknaden, inhemska produkter 

och har till viss del ställt krav på särbehandling av utländska arbetstagare. Dessa åtgärder 

torde strida mot tanken om ett gemensamt Europa med en gemensam marknad med fri 

rörlighet.
74 

I Storbritannien strejkade arbetare vid ett oljeraffinaderi och menade att landet borde sätta 

brittiska arbetstagare framför de utländska i kristiderna. Frankrike som drabbats den 

ekonomiska krisen i Europa diskuterade att vidta åtgärder. En del av denna plan var att flytta 

franska bilföretag från Tjeckien till Frankrike. President Nicholas Sarkozy uttalade nyligen 

sina ambitioner för nationen: 

”När USA skyddar sin industri – och de gör rätt – så kanske vi i Europa kan göra samma sak”
 75

  

I den ekonomiska krisen verkar trots allt protektionismen lura under ytan. Tanken om det 

gemensamma Europa får inte vara en strategi för välfärd när medlemsstaterna är i behov av 

tillväxt. Oavsett rådande ekonomiskt klimat måste tanken om ett gemensamt Europa värnas, 

detta är förutsättningen för medlemskap i unionen. 
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Det kan därför tyckas konstigt att några av de större länderna i EU nu verkar vilja skydda sina 

industrier och de egna arbetstagarnas sysselsättning. Frågan är om internationaliseringen kan 

väljas bort?  

När arbetstillfällen försvinner och tillväxten minskar är det svårare att påminna människor om 

syftet med den Europeiska Unionen. Men är en gemensam, solidarisk unionen önskvärd om 

den enbart fungerar när tillväxten är god och arbetslösheten låg? Protektionismen som delvis 

breder ut sig bland EU:s medlemsländer kan hjälpa de inhemska marknaderna på kort sikt, på 

längre sikt borde det vara eftersträvansvärt att värna om den fortsatta utvecklingen av ett 

gemensamt Europa. Att EU:s centrala kärnvärden, handeln och den fria rörligheten ifrågasätts 

i dessa tider kan ses som ett svaghetstecken. Risken finns också att protektionismen sprider 

sig i Unionen och föder motstånd medlemsstaterna emellan. Sarkozys tidigare utspel kan ses 

som reaktiv, unionen borde i högre utsträckning sträva efter pro-aktivitet.  EU:s hållning kan 

också ses som delvis kluven, å ena sidan förespråkas frihandeln inom gemenskapen för att 

främja ekonomierna, å andra hindras länder utanför unionen från handel med hjälp av 

handelsinder och höga tullar. Frågan om avskärmning eller öppenhet, både inom unionen, 

men också utanför dess gränser är något som EU:s medlemsländer snart behöver enas om.    
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Inkomstskattelag (1999:1229) 

Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version).  

Rådets förordning (EEG) nr 1390/81 av den 12 maj 1981 om utvidgning av förordning (EEG) 

nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda och deras familjer 

flyttar inom gemenskapen. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter 

eller delar av företag eller verksamheter. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster 

på den inre marknaden. 

 
Dir. 2008:130 – Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter. 

Dir. 76/207/EEG om genomförande om principen om likabehandling av kvinnor och män 

ifråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor.  

 


