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Sammanfattning 

Statistik från de 35 största bemanningsföretagen på arbetsmarknaden påvisar att 

bemanningsbranschen växer i en rasande fart och det blir allt vanligare med uthyrd arbetskraft 

på den svenska arbetsmarknaden. Det blir därför allt viktigare med korrekta och tydliga 

regleringar för uthyrd arbetskraft. Majoriteten av de idag existerande regleringarna gällande 

arbetsmiljö och ansvaret för denna återfinns i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa regleringar är väldigt omfattande och vida i sin 

formulering, främst gällande arbetsmiljöansvar. 

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att utreda arbetsgivarbegreppet i relation till 

arbetsmiljöansvaret samt att undersöka om befintlig lagstiftning i praktiken är tillräcklig för 

att tillämpas på arbetskraft i bemanningsbranschen. Jag har även undersökt 

bemanningsdirektivet, dess implementering och inverkan på svensk lagstiftning. Denna 

undersökning gjordes främst för att se om detta direktiv på något sätt påverkar 

arbetsmiljöansvaret när det gäller uthyrd arbetskraft. Jag har använt mig av den 

rättsdogmatiska metoden i författandet av denna uppsats. Stora delar av uppsatsen är av 

deskriptiv karaktär, vill säga en beskrivning av det rådande rättsläget. Den avslutande delen 

av uppsatsen är av normativ karaktär, där lyfts mina egna tankar och funderingar kring hur det 

enligt mig borde vara. 

För att få en god förståelse för arbetsmiljölagen och de övriga arbetsmiljöregleringarnas 

innehåll och omfattning går jag grundläggande igenom dessa i de inledande kapitlen av 

uppsatsen. I denna del av uppsatsen belyser jag även arbetsmiljöansvar ur olika perspektiv. I 

det avslutande kapitlet redovisas de slutsatser som framkommit samt egna reflektioner i 

ämnet. De slutsatser som kan dras är bland annat att det finns ett omfattande skydd i 

arbetsmiljölagen för den ”traditionella arbetstagaren” men att lagstiftningen är komplicerad 

när det kommer till uthyrd arbetskraft. Man kan även dra slutsatsen att det i nuläget inte i 

någon stor utsträckning existerar eller planeras för en tillkomst av en specifik reglering för 

uthyrd arbetskraft och dess arbetsmiljö. Det skall tilläggas att bemanningsdirektivets 

implementering inte kommer att innefatta arbetsmiljö. 

 

Nyckelord; Arbetsgivare, Arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljölagen, Bemanningsdirektivet, 

uthyrd arbetskraft 
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Abstract 

Statistics gathered from 35 principal agencies in the Swedish labor affirms the fact that the 

staffing industry is growing rapidly and has developed into a more frequent constituent than 

ever before. Due to this information, it becomes increasingly important with accurate and 

comprehensible regulations for temporary workers. The majority of the present regulations 

regarding these factors can be found in the OSH Act1 and further in the regulations stated by 

the Swedish work board.  

The aim of this Bachelor’s degree thesis is to examine the concept of the employer in relation 

to work environment responsibility. Furthermore, to investigate whether present legislation, in 

practice alone, is enough to facilitate labor operating in the staffing industry. This study is 

conducted through the recruitment directive and the implementation of this within Swedish 

legislation. The purpose of this scrutiny is to observe if the specific directive is influencing 

the employment environment responsibility due to agency staff. The method utilized in this 

study is acknowledged as a legal dogmatic method where an essential part of the thesis can be 

characterized in a descriptive nature. The concluding part of the thesis contains a more 

prescriptive nature where own thoughts and conclusions are argued.  

In order to be able to acquire knowledge regarding the OSH act and the content of other 

regulations, there is importance in delineating these in the beginning of the thesis. Moreover, 

in this part of the thesis, different approaches to work responsibility will be discussed as well.   

According to the investigation, a few conclusions can be drawn and discussed. The first 

exposition deals with the fact that there is an extensive protection in the OSH act for the 

“regular employee”, but that the legislation regarding temporary workers is complicated and 

hard to determine. Another conclusion can be drawn due to the fact that there is no present 

specific regulation for these type of employees and no pronounced plan to develop one either. 

In addition to this stated conclusion, the fact that the implementation of the staff directive 

would not embrace work environment, is further important to take into consideration.  

Key Words; Employer, Work environment responsibility, OSH act, Staff directive, 

Temporary workers. 

                                                            
1 Arbetsmiljölagen 
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1. Inledning  

1.1 Val av ämne 

Bemanningsbranschen växer i en rasande fart och det blir allt vanligare med uthyrd 

arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. I 2§ lagen om privat arbetsförmedling och 

uthyrning av arbetskraft klargörs uthyrning av arbetskraft och vad detta i praktiken innebär.  

”Med uthyrning av arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en 

arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till 

beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.”2 

I denna definition är det tydligt vem som är arbetsgivare, men med bemanningsbranschen 

uppstår arbetsrättsliga situationer och frågor som inte tycks ha några tydliga svar eller 

riktlinjer i övrig svensk lagstiftning. Den nuvarande arbetsmiljölagen infördes 19783, innan 

bemanningsbranschen legaliserats. Vår arbetsmiljölagstiftning verkar enligt min åsikt inte 

vara speciellt anpassad till begreppet uthyrd arbetskraft och de regleringar som kommer med 

denna typ av arbetskraft. Det är de enligt mig otydliga arbetsmiljöregleringarna för uthyrd 

arbetskraft som fångat mitt intresse, då främst gällande arbetsmiljö och vem som besitter 

ansvaret för denna vid uthyrning.  

Mitt intresse för de valda områdena väcktes till största del när jag läste avhandlingen 

Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling av Annika Berg. Denna avhandling i 

kombination med att jag arbetar på ett bemanningsföretag vid sidan av studierna har bidragit 

till att jag valt att undersöka arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft i denna uppsats.  

1.2 Syfte   

Jag anser att det finns oklarheter och i viss mån motsägelser vad gäller arbetsmiljöansvaret för 

uthyrd arbetskraft i såväl svensk lagstiftning som på arbetsmarknaden, hos kundföretag och 

bemanningsföretag. Detta har väckt mitt intresse och jag har därför valt att undersöka 

arbetsmiljön för uthyrd arbetskraft närmare i min uppsats och då framförallt begreppet 

arbetsmiljöansvar. Syftet med denna kandidatuppsats är alltså att utreda arbetsgivarbegreppet 

i relation till arbetsmiljöansvaret samt att undersöka om befintlig lagstiftning i praktiken är 

tillräcklig för att tillämpas på arbetskraft i bemanningsbranschen. Jag kommer även att studera 

bemanningsdirektivet, dess implementering och inverkan på svensk lagstiftning, detta främst 

                                                            
2 SFS 1993:440, 2§ 
3 SFS 1977:1160 
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för att se om detta direktiv på något sätt påverkar arbetsmiljöansvaret när det gäller uthyrd 

arbetskraft. 

För att uppnå syftet med denna uppsats har jag valt att utgå ifrån följande frågeställningar:    

o Vart definieras arbetsgivarbegreppet i relation till arbetsmiljöansvaret? 

o Vad stadgar arbetsmiljölagen gällande uthyrd arbetskraft? 

o Vad säger övrig relevant lagstiftning om ansvaret för uthyrd arbetskraft? 

o Påverkar bemanningsdirektivet arbetsmiljön för uthyrd arbetskraft på något vis? 

o Är arbetsmiljölagen tillräcklig för att tillämpas på uthyrd arbetskraft? 

1.3 Avgränsning 

Jag har i denna uppsats valt att undersöka vart arbetsgivarbegreppet definieras i relation till 

arbetsmiljöansvaret, med utgångspunkt i arbetsmiljölagen. Jag har valt att begränsa mig till 

denna lagstiftning gällande definitionen då detta är mitt valda uppsatsområde.  

Förutom ovan nämnda begränsning har jag även valt att begränsa mig gällande begreppet 

arbetsmiljöansvar, i denna uppsats har jag endast undersökt arbetsmiljöansvar i sig och valt att 

bortse ifrån straffansvar och följderna av brott mot arbetsmiljölagen.  

Jag har valt att inte behandla ILO-konventioner i denna uppsats. Anledningen till detta är att 

de konventioner som rör arbetskraftsförmedling strider mot EU-rätten och får då inte 

ratificeras av Sverige eller någon annan medlemsstat.4 Jag anser inte heller att ILO-

konventioner är tillräckligt relevanta för mitt ämnesval och behandlas därför inte närmare i 

denna uppsats.  

1.4 Metod 

I denna kandidatuppsats har jag valt att använda mig av den klassiska rättsdogmatiska 

metoden, vilket innebär att jag tittat på befintliga rättskällor.5 Jag har studerat relevant 

lagstiftning samt dess förarbeten och propositioner. Stora delar av uppsatsen är av deskriptiv 

karaktär, vill säga en beskrivning av det rådande rättsläget. Jag har använt mig av andra 

relevanta lagrum i den mån jag ansett det behövligt, för att klargöra begrepp eller belysa 

motsägelser i lag gällande arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft.  

 

                                                            
4 ILO Konvention nr. 181 
5 Lehrberg, B, 2006, Praktisk Juridisk metod, s. 178 
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Då syftet med denna uppsats är att undersöka vem som har arbetsmiljöansvaret för uthyrd 

arbetskraft har jag också valt att tala med ett bemanningsföretag. Detta för att få en inblick i 

hur arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft ser ut i praktiken och vilka eventuella 

oklarheter som förekommer på arbetsmarknaden. För att belysa bemanningsdirektivet och 

implementeringen av detta har jag slutligen studerat direktivet, dess implementering samt 

relevanta artiklar i ämnet grundligt. 

Uppsatsens analysdel och avslutning är av normativ karaktär, i detta avsnitt lyfts mina egna 

tankar och funderingar kring hur arbetsmiljöansvaret enligt mig borde se ut och regleras. 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet lyfts inledande reflektioner samt syftet med uppsatsen. I detta kapitel finns 

också de frågeställningar som behövs för att uppnå syftet med uppsatsen. Det andra kapitlet 

behandlar relevant arbetsmiljölagstiftning ur ett teoretiskt perspektiv. I det tredje kapitlet 

behandlas arbetsmiljöverket och relevant föreskrift. I det fjärde avsnittet belyser jag 

arbetsmiljöansvar ur olika perspektiv. Det femte kapitlet består av EU-rätt och dess 

regleringar gällande arbetsmiljö. Slutligen finns ett sjätte kapitel som innehåller en analysdel 

samt ett avsnitt med egna tankar och reflektioner.   

2. Arbetsmiljölagstiftning  
2.1 Historik 

Den idag gällande arbetsmiljölagen är en generell ramlagstiftning och trädde i kraft den 1 juli 

1978. Denna lagstiftning ersatte den tidigare arbetarskyddslagen,6 anledningen var behovet av 

en mer allmängiltig och bred lagstiftning som kunde omfatta alla typer av arbete.7 Denna 

reglering skulle bli lättare att samordna med annan arbetslagstiftning, t.ex. 

bygglagstiftningen.8 I propositionen till nu gällande arbetsmiljölagstiftning poängteras att det 

är arbetsgivaren som har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret, men att arbetstagare åläggs 

skyddsansvar.9  

 
Arbetsmiljölagen har genomgått en hel del förändringar sedan den trädde i kraft 1978, den 

viktigaste ändringen sett ur detta arbetets perspektiv är den som skedde 1991 då EG:s 

                                                            
6 Prop. 1993/94:186, s. 30 
7 Prop. 1976/77:149, s. 1 
8 Ibid. 
9 Prop. 1976/77:149, s. 2 
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arbetsmiljödirektiv implementerades i svensk lagstiftning.10 Detta direktiv stadgade att 

medlemsstaterna skulle främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.11 

En annan viktig förändring skedde 1994 då arbetsmiljölagen anpassades till den nya lagen 

som tillät uthyrning av arbetskraft.12  

2.2 Arbetsmiljölagen i korthet 

Arbetsmiljölagen består av nio kapitel och har som huvudmål att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö.13 Det första kapitlet i arbetsmiljölagen 

klargör ändamål och tillämpningsområde. Lagstiftningen innehåller bestämmelser gällande 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och berör varje verksamhet där arbetstagare 

utför arbete för arbetsgivares räkning.14 I arbetsmiljölagens andra kapitel behandlas 

arbetsmiljöns beskaffenhet. Detta kapitel klargör också att arbetsförhållanden skall anpassas 

till människors olika behov, såväl fysiskt som psykiskt. 

Arbetsmiljölagens tredje kapitel reglerar ansvar för arbetsmiljön. Det klargörs att det är 

arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och att denna efterföljs på 

arbetsplatsen. Man kan uttrycka det som så att i arbetsmiljölagens tredje kapitel klargörs 

allmänna skyldigheter för den som anses vara arbetsgivare enligt lag och avtal. Dessa tre 

första kapitel rör såväl arbetsgivare som arbetstagare, de reglerar kort sagt för vilka lagen 

gäller, hur arbetsmiljön ska vara och hur arbetsgivare och arbetstagare ska gå tillväga för att 

uppnå lagens ändamål.15 

Det fjärde respektive femte kapitlet i arbetsmiljölagen reglerar bemyndiganden och riktlinjer 

angående minderåriga. Det sjätte kapitlet reglerar samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. I detta kapitel finns bland annat bestämmelser gällande skyddsombud och dylikt. 

Det sjunde kapitlet innehåller bestämmelser angående tillsyn av arbetsmiljön, vem som sköter 

tillsynen och hur denna skall ske. I kapitel åtta klargörs påföljder vid brott mot 

arbetsmiljölagen. Det nionde och sista kapitlet i arbetsmiljölagen reglerar överklagande. 

                                                            
10 SFS 1977:1160 
11 Dir. 89/391/EEG 
12 SFS 1993:440 
13 SFS 1977:1160 
14 Ibid. 
15 Ahlberg, K, Ericson, B, Holmgren, M, 2005, I lagens anda – en handbok i arbetsmiljörätt, s. 8-9 
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2.3 Arbetsmiljöförordningen 

Arbetsmiljöförordningen (AMF) trädde i kraft den 1 juli 1978 som ett komplement till 

arbetsmiljölagen, denna ersatte då diverse äldre lagstiftningar gällande arbetsmiljö.16 

Arbetsmiljöförordningen består av 22 paragrafer, dessa specificerar hur arbetsmiljölagen skall 

tillämpas praktiskt samt hur tillsynen av arbetsmiljön bör ske. Det finns bl.a. regleringar om 

arbetsgivarens informationsplikt samt vilken dokumentation som arbetsgivaren skall hålla 

tillgänglig på arbetsplatsen.17 Enligt 5§ AMF skall det på varje arbetsplats finnas tillgång till 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöförordningen anger också 

arbetsmiljöverkets bemyndiganden i den 18§. Arbetsmiljöförordningen reglerar inget specifikt 

angående arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft utan bestämmelser i denna förordning 

gäller på samma vis för bemanningsföretag likt för övriga arbetsgivare. 

3. Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket (AV) är en tillsynsmyndighet tillsatt av regeringen18 och har bl.a. som 

uppgift att kontrollera så att arbetsmiljön efterföljs på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket är 

också den myndighet som utfärdar föreskrifter gällande arbetsmiljön, såkallade AFS:er.19 Det 

finns flera hundra AFS:er och de kan behandla allt ifrån mindre detaljer, branschspecifika 

problem till större mer allmänna regleringar i arbetsmiljölagen eller 

arbetsmiljöförordningen.20 De föreskrifter som arbetsmiljöverket utfärdar grundar sig på EU-

direktiv och förändringar i arbetslivet. Arbetet med dessa föreskrifter är mycket tidsödande då 

det handlar om att uppdatera befintliga föreskrifter samt instifta nya sådana. Alla dessa 

föreskrifter skall vara tekniskt, vetenskapligt och juridiskt korrekta samtidigt som de skall 

vara begripliga för gemene man. Arbetsmiljöverket samarbetar med arbetsmarknadsparter, 

branschorganisationer och berörda myndigheter för att uppnå bästa möjliga resultat på alla de 

föreskrifter som utfärdas.21 

3.1 Historik arbetsmiljökontroll 

De första föreskrifterna gällande arbetsmiljökontroll trädde i kraft 1993, genom AFS 1992:6. 

Denna AFS ersattes 1996 av en reviderad version med numret AFS 1996:6.22 De 

                                                            
16 SFS 1977:1166 
17 Ahlberg, K, Ericson, B, Holmgren, M, 2005, I lagens anda – en handbok i arbetsmiljörätt, s. 11 
18 http://www.av.se/lagochratt/regelarbete/  
19Ahlberg, K, Ericson, B, Holmgren, M, 2005, I lagens anda – en handbok i arbetsmiljörätt, s. 11 
20 Ibid. 
21 http://www.av.se/lagochratt/regelarbete/   
22 AFS 2001:1, s.10 
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grundläggande tankarna kring systematiskt arbetsmiljöarbete bestod från föregående föreskrift 

men krav på systematiskt arbetsmiljöarbete för de som hyr ut arbetskraft lades till. Den nya 

regleringen stadgade också regleringar gällande företagshälsovård samt tydliggöranden och 

förenklingar av redan gällande begrepp.23 AFS 2001:1 ersatte den tidigare föreskriften från 

1996 och trädde i kraft 2001. Föreskriften har sitt ursprung i arbetsmiljölagens tredje kapitel, 

främst 2-2a §§ som definierar arbetsgivarens huvudansvar samt hur detta ansvar skall 

uppfyllas. Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och klargör arbetsmiljölagens 

bestämmelser och hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppnå dessa.24  

3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2001:1 - systematiskt arbetsmiljöarbete är en idag tongivande reglering gällande 

arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverket är definitionen av systematiskt arbetsmiljöarbete 

följande:  

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 
uppnås.”25  

För att arbetsgivare skall kunna leva upp till denna definition av systematiskt 

arbetsmiljöarbete måste denne ha en arbetsmiljöpolicy, en sådan skall beskriva hur 

arbetsförhållandena i verksamheten bör vara för att uppnå en god arbetsmiljö.26 Bestämmelse 

gällande systematiskt arbetsmiljöarbete finns även i arbetsmiljölagen, 3:2a§ reglerar att 

arbetsgivare systematiskt skall planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant vis att 

föreskrivna krav gällande arbetsmiljön uppfylls. I AFS 2001:1, 3§ stadgas att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del av dagliga verksamheten. Denna paragraf stadgar 

även att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla olika förhållanden som är av 

betydelse för arbetsmiljön.  

I den 1§ AFS 2001:1 stadgas det att föreskriften gäller alla arbetsgivare. Denna paragraf 

klargör även att den som hyr in arbetskraft likställs med arbetsgivare gällande bestämmelser i 

denna föreskrift.27 Detta betyder att det företag som hyr in arbetskraft har arbetsmiljöansvar 

för den inhyrda arbetskraften och skall tillämpa systematiskt arbetsmiljöarbete även för dessa. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete skall tillämpas på arbetsuppgifter som den inhyrda 

                                                            
23 Ibid. 
24 AFS: 2001:1, s. 10 
25 AFS 2001:1, 2§ 
26 AFS 2001:1, 5§ 
27 AFS 2001:1, 1§ 

12 
 



arbetskraften är inhyrd att genomföra. Detta kan ske t.ex. genom arbetsplatsundersökningar, 

riskbedömningar och arbetsinstruktioner av olika slag.28 I föreskriften systematiskt 

arbetsmiljöarbete finns det också bestämmelser för de som hyr ut arbetskraft. Med tanke på att 

den som ställer arbetskraft till förfogande i annans verksamhet inte kan bestämma eller 

kontrollera denna verksamhet eller de lokaler och maskiner som finns att tillgå. Därför är det 

än viktigare att denne som arbetsgivare noga planerar och följer upp det arbete som 

genomförs.29 Detta kan göras genom att bl.a. undersöka arbetsförhållanden, arbetsuppgifter 

och arbetstider.30 Den som hyr ut arbetskraft har kvar sitt ansvar som arbetsgivarpart och bör 

därför vara uppmärksam gällande såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön. Som 

arbetsgivare för uthyrd arbetskraft är denne skyldig att arbeta med arbetsmiljö långsiktigt, 

t.ex. genom rehabilitering och utbildning.31 

4. Arbetsmiljöansvar 

4.1 Historik Arbetsmiljöansvar 

Den ursprungliga lydelsen gällande arbetsmiljöansvar för arbetskraft som utförde arbete på 

gemensamma eller varierande arbetsplatser har sin grund i förlagan till arbetsmiljölagen, i 

arbetarskyddslagen och tillkom 1973. I förarbetena till arbetarskyddslagen framgår det att en 

sådan bestämmelse infördes för att den skulle uttrycka en skyldighet för företag som befann 

sig på gemensamma arbetsplatser att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö.32 Med denna 

bestämmelse växte begreppet samordningsansvar fram. Enligt 3:7d§ AML kan begreppet 

samordningsansvar gälla fasta driftställen som är ett gemensamt arbetsställe för flera 

verksamheter. Detta innebär i praktiken att på de arbetsplatser där det finns flera företag i drift 

samtidigt skall en person inneha huvudansvaret för arbetsmiljön och att denna efterföljs.33 Det 

delade arbetsmiljöansvaret tillkom i grunden för att det skulle kunna vara möjligt att ingripa 

mot missförhållanden främst gällande distributionsarbetares arbetsförhållande, då de ofta 

arbetade på gemensamma och olika arbetsplatser.34 Bestämmelsen gällande 

samordningsansvar regleras i sin helhet i 3:7d-g§§ AML.35 Dessa bestämmelser är 

tillämpbara även på uthyrd arbetskraft, trots att denna reglering upprättades innan uthyrning 

av arbetskraft legaliserades.  
                                                            
28 AFS 2001:1, s.11 
29 AFS 2001:1, s.11 
30 Ibid.  
31 Ibid. 
32 Prop. 1993/94:186, s. 30 
33 Ahlberg, K, Ericson, B, Holmgren, M, 2005, I lagens anda – en handbok i arbetsmiljörätt, s. 26 
34 Prop. 1993/94:186, s.30 
35 SFS 1977:1160 
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Fram till 1992 fanns ett förbud att tillämpa uthyrning av arbetskraft, genom lagen om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft36 frånskiljdes uthyrning av arbetskraft 

arbetsförmedlingsbegreppet och legaliserades. Genom denna lagstiftning uppstod ett behov av 

att utreda arbetsgivarbegreppet, en definition av uthyrning av arbetskraft infördes därför i 2§ i 

nämnda lagstiftning. Denna definition klargör att det är uthyraren och inte den som hyr in 

arbetskraft som är arbetsgivare.37 Det är dock inte helt omöjligt att en domstol istället 

betraktar en beställare som arbetsgivare för den uthyrda arbetskraften, om fallet är så ska det 

föreligga synnerliga skäl.38 Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft39 

ersattes 1993 med en ny lagstiftning med samma namn men med SFS-numret 1993:440, som 

idag är gällande lagstiftning. Den ersättande lagstiftningen ser i stora drag ut som förlagan, en 

del förändringar gjordes dock, bl.a. slopades arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) 

tillsynsfunktion.40  

4.2 Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen 

När det gäller arbetsmiljöansvar och arbetsgivarens roll i arbetsmiljöarbetet är det främst det 

tredje kapitlet i arbetsmiljölagen som är aktuellt. Detta kapitel reglerar som ovan nämnt att 

arbetsgivare och arbetstagare skall samarbeta för att åstadkomma en god arbetsmiljö, men att 

det huvudsakliga ansvaret ligger hos arbetsgivaren.41  

3:2§ AML klargör att arbetsgivaren inte bara skall se till så att den aktuella arbetsmiljön är 

tillförlitlig, utan också arbeta preventivt för att förhindra att olyckor eller ohälsa uppkommer. 

Denna paragraf stadgar också att maskiner, redskap, skyddsutrustning m.m. skall underhållas 

väl så att dessa fortlöpande upprätthåller föreskriven standard. Enligt 3:3§ AML skall 

arbetsgivaren se till så att arbetstagare har den utrustning som krävs för att kunna utföra arbete 

på rätt sätt. Det är också upp till arbetsgivaren att se till så att arbetstagare som arbetar med 

riskfyllda arbetsuppgifter skall ha fått de instruktioner som krävs för att kunna utföra dessa 

uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Enligt 3:4§ AML ska även arbetstagaren verka för en 

god arbetsmiljö, följa föreskrivna regler och använda de skyddsanordningar som finns. 

Arbetstagaren ska enligt denna paragraf underrätta arbetsgivare eller skyddsombud om denne 

                                                            
36 SFS 1991:746 
37 Prop. 1993/94:186, s.32 
38 Prop. 1993/94:186, s.33 
39 SFS 1991:746 
40 Prop. 1992/93:218,  s.1 
41 SFS 1977:1160 
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finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara, arbetstagaren har rätten att avstå eller 

avbryta sådant arbete och kan inte bli ersättningsskyldig för detta.   

I 3:6-7h§§ AML finns regleringar gällande samordningsansvar av arbetsmiljö. Dessa 

paragrafer gäller främst byggnads- och anläggningsarbeten då det finns ett krav på 

samordningsansvarig men kan också tillämpas på arbetskraft i bemanningsbranschen. De 8-

11§§ i tredje kapitlet AML reglerar arbetsmiljöansvaret för dem som tillverkar, importerar, 

förpackar, överlåter eller upplåter olika tekniska anordningar eller ämnen som kan föranleda 

ohälsa eller olycksfall.  

Enligt 3:12§ AML är det den som råder över en arbetsplats som skall se till så att fasta 

anordningar och annan utrustning kan användas utan risk för ohälsa eller olycksfall, denna 

bestämmelse gäller även för den arbetskraft som inte är arbetstagare till denne i lagens 

mening. 3:12§ AML stadgar också att den beställare som hyr in arbetskraft för att utföra 

arbete i sin regi skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en god arbetsmiljö också 

för dessa arbetstagare.  

4.3 Arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft 

Den huvudsakliga regleringen gällande arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft finns i 3:12§ 

AML och infördes i lagen den 1 oktober 1994 och går under benämnelsen skyddsansvar.42 

Genom denna nya reglering ålades också den som hyr in arbetskraft med ett 

arbetsmiljöansvar. Bestämmelsen har sin grund i proposition 1993/94:186 och infördes på 

grund av att det tidigare inte funnits någon reglering gällande arbetsmiljöansvar för uthyrd 

arbetskraft. Tidigare fanns det ett ansvar för den som råder över ett arbetsställe genom 7:8§ 

AML, denna bestämmelse gav dock endast ett indirekt skyddsansvar. Med denna reglering 

gavs möjlighet för en skyddsmyndighet att rikta föreläggande eller förbud mot den som 

ansvarade över ett arbetsställe, även när denne inte var arbetsgivare för den utsatta 

arbetskraften.43 Denna bestämmelse nämns också kortfattat i 3:13§ AML.  

I proposition 1993/94:186 belyses och diskuteras lagändringar gällande såväl ansvaret för den 

som råder över en arbetsplats som ansvaret för den som hyr in arbetskraft. När det kommer till 

klargörandet av arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft blir det en aning komplext. Enligt 

arbetsmiljölagens inledande bestämmelser är det den som anses vara arbetsgivare som besitter 

ansvaret för arbetsmiljön. Men enligt 3:12§ AML ska beställaren som hyr in arbetskraft 
                                                            
42 SFS 1994:579  
43 Prop. 1993/94:186, s.30 
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”vidta de skyddsåtgärder som behövs”, detta betyder att beställaren i princip måste säkerställa 

arbetsmiljön för den inhyrda arbetskraften på samma sätt som om det varit dennes anställda, 

det så kallade skyddsansvaret.44  

I propositionen till arbetsmiljölagen föreslår regeringen att det förs in ett speciellt 

arbetsmiljöansvar för den som hyr in arbetskraft i sin verksamhet.45 Detta förslag mötte inga 

större invändningar hos någon remissinstans men Arbetarskyddsstyrelsen46 påpekade att 

denna nya reglering gällande arbetsmiljöansvar kunde göra det svårt att upprätthålla 

dåvarande praxis i frågan.47 Fackförbunden LO och TCO föreslog att arbetsgivarbegreppet i 

det aktuella förslaget borde utvidgas för att innefatta all inhyrd arbetskraft, såväl från 

bemanningsföretag som enskilda entreprenörer. SAF48 hade en ytterligare invändning, de 

tyckte inte att den tilltänkta fördelningen av arbetsmiljöansvaret framgick tillräckligt genom 

den föreslagna lagtexten.49  

Den föreslagna ändringen togs upp till diskussion då arbetsmiljöansvaret endast ålåg 

arbetsgivaren i tidigare arbetsmiljölagstiftning. När lagstiftningen tillkom klargjordes 

innebörden av arbetsgivarbegreppet delvis, man blev då beroende av vem som var att betrakta 

som arbetsgivare enligt lag för att kunna utreda vem som besatt arbetsmiljöansvaret i olika 

arbetssituationer. I propositionen till den ursprungliga arbetsmiljölagstiftningen klargjorde 

man inte arbetsgivarbegreppet i den mån som behövdes då man ansåg att detta skulle påverka 

begreppsbildningen i andra rättsliga sammanhang.50 I propositionen51 hänvisade man istället 

till 7:8§ AML, särskilt skyddsansvar för den som råder över ett arbetsställe, för att kunna 

bedöma alla de arbetssituationer som inte var av den traditionella sorten. Detta ville regering 

ändra på och tog därför upp förslag till lagändring i proposition 1993:94/186, ändringar i 

arbetsmiljölag.52 Det var i samband med denna ändring som 3:12§ AML infördes. 

4.3.1 Arbetsmiljöansvar för den som råder över en arbetsplats 

Gällande ansvaret för den som råder över en arbetsplats anges i propositionen53 skälen till att 

regeringen ville införa denna reglering. Det sågs som en ytterligare säkerhet gällande 

                                                            
44 Ahlberg, K, Ericson, B, Holmgren, M, 1995, I lagens anda – en handbok i arbetsmiljörätt, s. 31 
45 Prop. 1993/94:186, s. 32 
46 Sedan 1 jan 2001 Arbetsmiljöverket 
47 Prop. 1993/94:186, s. 31 
48 Numera Svenskt Näringsliv 
49 Prop. 1993/94:186, s.32 
50 Ibid. 
51 Prop. 1976/77:149, s. 195 
52 Prop. 1993/94:186, s. 32 
53 Prop. 1993/94:186 
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arbetsmiljöansvar för den arbetskraft som vars arbetsgivare inte alltid var att se som 

arbetsledare. En av de huvudsakliga anledningarna var att det ansågs viktigt att den part som 

faktiskt kan påverka arbetsförhållandena för de arbetstagare som befinner sig utanför sin 

arbetsgivares besittning skall ha ett tydligt ansvar för dessa förhållanden. I propositionen 

föreslogs också att det aktuella ansvaret borde utformas så att det framgick direkt i lagen samt 

att det borde finnas tydliga gränser för vad som innefattades i denna bestämmelse. Regeringen 

tydliggjorde att om ansvaret för arbetsmiljön definieras i lagstiftning måste ansvarets 

omfattning inte bara tydliggöras utan också begränsas så att den ansvariga i fråga faktiskt kan 

råda över de situationer där bestämmelsen blir aktuell. Det föreslogs även att den nya 

bestämmelsen utformades så att den inte behövde förmedlas av behörig tillsynsmyndighet för 

att kunna tillämpas.54 Denna bestämmelse finns reglerad i nuvarande arbetsmiljölagen, i såväl 

7:8§ som 3:13§.  

 

5. EU:s regleringar gällande arbetsmiljö 

5.1 Arbetsmiljö i EU 

Arbetsmiljö är en viktig del av EU:s regleringar och det har förts diskussioner på området 

sedan 1960-talet, den första lagstiftningskompetensen kom dock inte förens 1986 genom den 

s.k. enhetsakten.55 Genom denna akt klargjordes EU:s lagstiftningskompetens gällande 

arbetsmiljö och särskilda minimikrav för skyddet av arbetstagares säkerhet och hälsa 

utformades. Genom införandet av enhetsakten i kombination nya metoder att utfärda direktiv 

förenklades lagstiftningsprocessen och utvecklingen av arbetsmiljöregleringar inom EU 

började gå framåt, det var först då arbetsmiljön började regleras på europeisk nivå på allvar.56  

Idag är arbetsmiljö och frågor rörande denna en naturligt viktig del av EU och regleras bl.a. i 

den sociala stadgan.57 Genom ikraftträdandet av Amsterdamfördraget kan minimidirektiv 

antas genom kvalificerad majoritet för att genomföra förbättringar av arbetsmiljön. 

Utvecklingen av arbetsmiljö på EU-nivå är viktig för att driva utvecklingen gällande 

arbetsmiljöregleringar framåt i EU:s medlemsstater. I EU:s direktiv används sällan begreppet 

                                                            
54 Prop. 1993/94:186, s. 31 
55 Nyström, B, 2002, EU och arbetsrätten, s. 309 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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arbetsmiljö utan man använder beteckningen hälsa och säkerhet då man talar om 

arbetsmiljöfrågor.58  

5.2 Direktiv 89/391/EEG  

Direktiv 89/391/EEG, även kallat ramdirektivet behandlar åtgärder för att främja förbättringar 

av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.59 Direktivet antogs av EU:s råd 1989 och 

implementerades i den svenska arbetsmiljölagstiftningen 1991. Till grund för direktivet ligger 

särskilt artikel 118a i EEG-fördraget, denna artikel stadgar bl.a. att minimikrav skall 

fastställas på arbetsmiljöområdet för att öka skyddsnivån för arbetstagares säkerhet och 

hälsa.60 Likt alla direktiv grundade på artikel 118a är 89/391/EEG ett minimidirektiv, vilket 

betyder att medlemsstaterna har rätt att ha högre skyddsnivåer än vad direktivet anger. 

Ramdirektivet är övergripande och tillämpbart på arbetsmiljön som helhet. Syftet med ett 

ramdirektiv är att det skall vara just övergripande, för att ett sådant direktiv skall fungera bör 

det kompletteras med särdirektiv, specialregleringar för särskilda områden.61  

Ett särdirektiv som är kopplat till nämnda ramdirektiv är 91/383/EEG vilket närmare reglerar 

minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat eller 

tillfälligt anställningsförhållande. Syftet med detta direktiv är att säkerställa att arbetskraft 

med sådana anställningsförhållanden försäkras samma skyddsnivå som den övriga 

arbetskraften på arbetsplatsen.62 Detta direktiv stadgar också att vid uthyrning av arbetskraft 

har såväl beställaren som uthyraren arbetsmiljöansvar för arbetstagaren.63 

Den andra artikeln i direktiv 89/391/EEG stadgar att direktivets bestämmelser skall tillämpas 

på alla arbetstagare i såväl privat som offentlig anställning, dock med vissa undantag för 

speciella offentliga organ som t.ex. försvaret. Enligt artikel fem är arbetsgivaren skyldig att 

svara för arbetstagares säkerhet och hälsa som är förknippad med arbetet. Denna artikel 

stadgar också att den arbetsgivare som anlitar arbetskraft utifrån inte helt kan fråntas 

arbetsmiljöansvar för denna arbetskraft.64 Gällande sådan arbetskraft stadgar direktivet även 

att den beställande arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som krävs för att arbetsgivare för 

uthyrd arbetskraft får den information som krävs för att uppnå direktivets bestämmelser. Detta 

                                                            
58 Ibid. 
59 Nyström, B, 2002, EU och arbetsrätten, s. 317 
60 Dir. 89/391/EEG 
61 Nyström, B, 2002, EU och arbetsrätten, s. 317 
62 Dir. 91/383/EEG, art. 2, punkt 1 
63 Dir. 91/383/EEG, art. 8, punkt 1-2 
64 Dir. 89/391/EEG, art. 5 
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främst gällande arbetsmiljörisker, skydds- och förebyggande åtgärder samt om verksamheten i 

stort.65 Enligt artikel tolv i direktivet skall beställaren säkerställa så att den inhyrda 

arbetskraften fått tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt 

sätt. Den trettonde artikeln i detta direktiv reglerar arbetstagares skyldighet för arbetsmiljö, 

säkerhet och hälsa. Direktiv 89/391/EEG skulle vara implementerat i alla EU:s medlemsstater 

innan den 31 dec 1992, som tidigare nämnt implementerade Sverige detta direktiv under 

1991.  

5.3 Bemanningsdirektivet 

Direktiv 2008/104/EG, även kallat bemanningsdirektivet är ett av EU stadgat minimidirektiv 

som anger vilka arbets- och anställningsvillkor som ska gälla för arbetskraft som hyrs ut av 

bemanningsföretag.66 Syftet med detta direktiv är att på gemenskapsnivå fastställa en 

skyddsnivå för arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag och säkerställa att 

likabehandlingsprincipen67 tillämpas även på denna typ av arbetskraft.68 Denna princip 

innebär att alla skall ses som lika framför lagen.69  Bestämmelsen införs på gemenskapsnivå 

då medlemsstaterna inte har lyckats införa tillräckligt skydd på det nationella planet. 

Bemanningsdirektivet tillämpar också proportionalitetsprincipen som innebär att åtgärder och 

syfte skall stå i proportion till varandra.70 Direktivet är ett komplement till tidigare nämnda 

arbetsmiljödirektiv från 1991 som inte reglerar något gällande säkerhet och hälsa för uthyrd 

arbetskraft.71 Bemanningsdirektivet stadgar att bl.a. att: 

”grundläggande arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag bör minst motsvara de villkor som skulle gälla för dem om de hade 
anställts av kundföretaget för att utföra samma arbete.”72 

Denna reglering innebär en hel del förändringar för den svenska lagstiftningen då den inte går 

hand i hand med den svenska modellen. Denna modell tillämpar förhandlingar mellan 

arbetsmarknadsparter för att reglera bl.a. lön och anställningsvillkor. Bemanningsdirektivets 

huvudregel är däremot att bestämmelser för uthyrd arbetskraft skall regleras i lag, denna 

                                                            
65 Dir. 89/391/EEG, art 10, punkt 1-2 
66 Dir. 2008/104/EG, punkt 10-12 
67 Dir. 2008/104/EG, art. 5 
68 Dir. 2008/104/EG, art. 2 
69 http://www.juridikfokus.se/ordlista/likabehandlingsprincipen/  
70 Dir. 2008/104/EG, punkt 23 
71 Dir. 2008/104/EG, punkt 13 
72 Dir. 2008/104/EG, punkt 14 
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grupp av arbetskraft går då miste om rätten att förhandla fram sina anställningsförhållanden.73 

Direktivet innehåller en del undantagsmöjligheter som kan tillämpas av de länder som redan 

har ett fullgott skydd för uthyrd arbetskraft, ett exempel på ett undantag ges i 15 punkten i 

direktivet. Denna punkt stadgar att den som har en traditionell tillsvidareanställning hos själva 

bemanningsföretaget undantags från bestämmelserna i detta direktiv.  

I bemanningsdirektivet stadgas också viss frihet på det nationella planet, arbetsmarknadens 

parter får ingå avtal och fastställa arbets- och anställningsvillkor så länge dessa regleringar 

respekterar den övergripande skyddsnivån i direktivet.74 Bemanningsdirektivet klargör även 

att medlemsstater bör se över nationell lagstiftning och eventuella förbud eller begränsningar 

gällande uthyrning av arbetskraft skall tas bort.75 I den tjugoandra punkten i direktivet 

omnämns att detta direktiv bör implementeras med hänsyn till övriga relevanta direktiv, t.ex. 

utstationeringsdirektivet och fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och tjänster. 

5.3.1 Tillämpning av bemanningsdirektivet 

Bemanningsdirektivet är tillämpbart på all arbetskraft som har ett anställningsförhållande med 

ett bemanningsföretag och som hyrs ut till andra företag under temporära förhållanden för att 

utföra arbete i deras regi.76 Detta direktiv är tillämpbart på såväl privata som statliga 

verksamheter, bemanningsföretag och deras kundföretag och oavsett om de bedriver 

uthyrningsverksamhet i vinstsyfte eller ej.77 I direktivet definieras relevanta begrepp, bl.a. 

bemanningsföretag, arbetstagare och kundföretag.78 I bemanningsdirektivets femte artikel 

som behandlar likabehandlingsprincipen tydliggörs att övriga nationella arbetsrättsliga 

regleringar, t.ex. diskrimineringslagen skall tillämpas också på uthyrd arbetskraft. I denna 

artikel nämns också att medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att undvika 

missbruk av artikeln samt för att förhindra händelser som syftar till att kringgå 

bestämmelserna i detta direktiv. Bemanningsdirektivet skall vara implementerat i december 

2011 och tillämpas aktivt i alla EU:s medlemsstater senast i december 2013, då kommissionen 

tillsammans med representanter ifrån medlemsstaterna och arbetsmarknadsparter på 

gemenskapsnivå skall se över direktivet och tillämpningen av detta.79 

                                                            
73http://www.bemanningsforetagen.se/web/Bemanningsdirektivet__en_odesfraga_for_den_svenska_modellen.as
px  
74 Dir. 2008/104/EG, punkt 16-17 
75 Dir. 2008/104/EG, punkt 18 
76 Dir. 2008/104/EG, art. 1.1 
77 Dir. 2008/104/EG, art. 1.2 
78 Dir. 2008/104/EG, art. 3 
79 Dir. 2008/104/EG, art. 12 
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6. Analys 
6.1 Systematiskt arbetsmiljöansvar 

Den i dagsläget gällande regleringen om systematiskt arbetsmiljöansvar är ifrån 2001 om man 

bortser ifrån uppdateringar. Denna AFS är enligt mig bra i sin helhet och täcker upp hela 

arbetsmarknaden, inklusive arbetskraft från bemanningsbranschen.  

Med tanke på att regleringen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete existerat i tio år har det 

författats och dokumenterats en hel del i frågan. Jag har valt att studera en artikel i ämnet för 

att få en inblick i hur regleringen faktiskt är tänkt att fungera och vilka förändringar som skett 

under årens gång gällande arbetsmiljöansvar. Elisabet Örnerborg skrev 2005 en artikel som 

handlar om beställarens ansvar för arbetsmiljön.80 Denna artikel behandlar främst arbetsmiljö 

vid arbete på entreprenad men principen är densamma som för uthyrd arbetskraft och jag har 

därför valt att lyfta denna. I artikeln diskuteras översynen av arbetsmiljölagen, och då främst 

ansvaret för arbetsmiljön. En översyn av arbetsmiljöansvaret gjordes för att försöka underlätta 

processen vid arbete på entreprenad. Denna översyn mynnade ut i SOU 2007:43, bättre 

arbetsmiljöregler II, i denna nämns att arbetsmiljöansvaret i huvudsak skall åligga den part 

som har störst möjlighet att påverka denna.  

I AFS 2001:1 stadgas det att båda parter har ett arbetsmiljöansvar när det handlar om uthyrd 

arbetskraft. I detta dokument klargör arbetsmiljöverket att det råder ett delat ansvar för 

arbetsmiljön. Det klargörs också att det delade ansvaret gäller främst i det aktiva 

arbetsmiljöarbetet, när den uthyrda arbetskraften befinner sig hos en beställare. Det 

långsiktiga arbetsmiljöarbetet åligger bemanningsföretaget, likt övriga arbetsgivares 

arbetsmiljöansvar.  

Jag tolkar bestämmelserna i AFS 2001:1 som en grundläggande del av det delade 

arbetsmiljöansvaret som idag råder för uthyrd arbetskraft. Trots att dessa bestämmelsers 

grundtanke inte var att tillämpas på uthyrd arbetskraft så tycker jag att den fungerar utmärkt 

också i det syftet. Grundtanken med bestämmelsen var egentligen att undersöka hur 

skyddsombudets roll kunde stärkas när det fanns arbete på entreprenad eller inhyrd arbetskraft 

på arbetsplatsen.81  

                                                            
80 http://www.lag-avtal.se/nyheter/article55488.ece  
81 http://www.lag-avtal.se/nyheter/article55488.ece  
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6.1.1  Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöansvar 

Arbetsmiljöverket publicerade i december 2010 ett dokument som behandlar 

arbetsmiljöansvar för arbetskraft som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser.82 Detta 

dokument tar bl.a. upp AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete och vem som har ansvaret 

för detta när det kommer till uthyrd arbetskraft. I detta dokument klargörs att det är 

arbetsgivaren, alltså den som hyr ut arbetskraften som har det huvudsakliga 

arbetsmiljöansvaret. I dokumentet poängteras dock, likt 1§ i AFS 2001:1 att också den som 

hyr in arbetskraft har ett arbetsmiljöansvar under den tid som arbetskraften står till dennes 

förfogande. Eftersom arbetsmiljöansvaret delas mellan uthyraren och inhyraren är det viktigt 

att dessa kommer överens om vem som bär ansvaret för vad gällande arbetsmiljön för den 

berörda arbetskraften. Ett samarbete mellan parterna är viktigt för att undvika att 

arbetsmiljöfrågor förbises eller ”faller mellan stolarna”.83  

När det gäller arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft kan varken arbetsgivaren eller den som 

hyr in arbetskraft helt och hållet lägga över det systematiska arbetsmiljöarbetet på den andra 

parten. Skulle en olycka inträffa eller brister i arbetsmiljöarbetet upptäckas kan båda parter 

ses som ansvariga för förseelsen, alla inblandade bör därför förvissa sig om att arbetsmiljön är 

god och det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller de krav som finns.84 Som nämns ovan 

är det arbetsgivaren som har det övergripande arbetsmiljöansvaret medan det är inhyraren 

som ansvarar för den arbetsmiljö som är direkt knuten till det arbete som den inhyrda 

arbetskraften genomför.85  

Enligt dokumentet från arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren säkerställa en god arbetsmiljö för 

sina anställda och bör därför besöka och undersöka det företag som arbetskraften kommer att 

hyras ut till innan någon överenskommelse om uthyrning görs. Arbetsgivaren bör också 

säkerställa att den arbetskraft som hyrs ut besitter de kunskaper som krävs för att kunna 

genomföra arbetet korrekt.86 Arbetsmiljöverket påpekar också i det utgivna dokumentet att 

vid allvarliga olycksfall eller tillbud är det upp till arbetsgivaren att rapportera detta till 

arbetsmiljöverket. Med tanke på att detta ansvar åligger den som hyr ut arbetskraften är det 

                                                            
82 http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h432.pdf , s.10 
83 Ibid. 
84 http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h432.pdf, s. 10 
85 Ibid. 
86 http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h432.pdf, s. 11 
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extra viktigt att ha en god relation med det företag som hyr in arbetskraften så att sådan 

information framgår snabbt och korrekt.87  

Arbetsmiljöverkets syn på arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft är enligt mig lite 

annorlunda än den syn arbetsmiljölagen och dess förarbeten har. Enligt arbetsmiljölagens 

regleringar är det arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret, och endast i 3:12§ AML 

omnämns arbetsmiljöansvaret för den som hyr in arbetskraft. I denna paragrafs andra stycke 

står följande:  

”Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet skall vidta de 

skyddsåtgärder som behövs i detta arbete”88 

Enligt arbetsmiljöverket handlar det om ett samspel mellan den som hyr in och den som hyr ut 

arbetskraft, något som jag tycker inte framgår tillräckligt tydligt i lagen. Jag tycker att det 

finns oklarheter framförallt gällande det delade arbetsmiljöansvaret och det som 

arbetsmiljöverket nämner i ovan nämnda dokument. Det vill säga att båda parter kan ses som 

ansvariga om någon av parterna misslyckas med att uppfylla sin del av det systematiska 

arbetsmiljöansvaret. Denna bestämmelse finner jag uttryckt i direktiv 91/383/EEG, artikel 8 

men inte implementerad någonstans i svensk lagstiftning. Detta bidrar enligt mig till en del 

onödiga oklarheter som jag anser hade kunnat undvikas och förenkla den svenska 

arbetsmiljölagstiftningen om det implementerats.  

Jag tycker det är positivt och bra att arbetsmiljöverket tydliggör bestämmelserna 

kringarbetsmiljöansvar då de enligt mig råder en avsaknad av detta i lagstiftningen. Detta 

klargörande ställer jag mig dock lite frågande till, då arbetsmiljöverkets åsikter inte befinner 

sig speciellt högt upp i hierarkin. Jag anser att en så pass viktig bestämmelse som delat 

arbetsmiljöansvar bör regleras och tydliggöras på en högre nivå än AFS och utlåtande ifrån 

arbetsmiljöverket.   

6.2 Bemanningsdirektivets implementering 

Bemanningsdirektivet skall vara implementerat i alla EU:s medlemsstater 2011. För att 

genomföra denna implementering i Sverige på bästa sätt har en utredning gjorts, SOU 2011:5 

– Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige. I denna utredning redogörs för de 

undersökningar som gjorts inför införandet av detta direktiv. Undersökningar har skett av 

                                                            
87 Ibid. 
88 SFS 1977:1160 
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gällande rätt, såväl i EU som i Sverige och några av de övriga medlemsstaterna. Utredaren 

Birgitta Nyström har studerat hur andra medlemsstater i EU valt att gå tillväga vid 

implementeringen av bemanningsdirektivet, främst för att få tips och idéer kring hur direktivet 

kan implementera i Sverige på bästa sätt.89  

I SOU 2011:5 formuleras förslag på hur bemanningsdirektivet skall implementeras i den 

svenska lagstiftningen. Författningen skall likt direktivet innehålla definitioner av relevanta 

begrepp, skyldigheter för bemanningsföretag och kundföretag, vilka undantag som kan göras 

via kollektivavtal samt likabehandlingsprincipen.90 I författningsförslaget omnämns också 

skadestånd,91 regressrätt, preskription samt regleringar gällande rättegångsförfarandet.92 

Nämnda författningsförslag är tänkt att genomföras i Sverige i kombination med ändringar i 

diverse lagstiftningar, t.ex. i lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft93 

och i lagen om rättegången i arbetstvister.94  

I bemanningsdirektivet finns inga strikta regleringar om hur direktivet skall implementeras i 

medlemsstaterna, i SOU 2011:5 diskuteras olika möjligheter kring hur implementeringen kan 

ske i den svenska lagstiftningen. Främst diskuteras artikel 5 i direktivet, denna artikel 

behandlar den s.k. likabehandlingsprincipen och på vilka sätt medlemsstaterna kan avvika 

ifrån denna.95 Ytterligare en sak som diskuteras ingående såväl i bemanningsdirektivet som i 

SOU 2011:5 är arbetstagares rätt till information, detta regleras i flera artiklar, bl.a. i artikel 

6.1 i direktivet. Denna artikel stadgar att uthyrda arbetstagare har rätt information om lediga 

tillsvidareanställningar hos kundföretaget.96  

För att bemanningsdirektivet skall implementeras i svensk rätt måste det ske en del ändringar 

i och tillägg av lagstiftning, som nämnts ovan. Majoriteten av arbetstagarorganisationerna 

förespråkar istället att direktivet till stor del implementeras och regleras genom kollektivavtal, 

likt den svenska modellen. Detta motsäger sig bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv 

som istället vill att bemanningsdirektivet regleras i lag.97 Alla parter har också avvisat 

allmängiltiga kollektivavtal som ett implementeringsalternativ för bemanningsdirektivet i 

                                                            
89 SOU 2011:5 
90 SOU 2011:5, s.32 
91 SOU 2011:5, s.33 
92 SOU 2011:5, s.34 
93 SFS 1993:440 
94 SFS 1974:371 
95 SOU 2011:5, s.77 
96 SOU 2011:5, s.78 
97 SOU 2011:5, s.146 
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Sverige.98 I Sverige har man tidigare implementerat EU:s direktiv i lag och gjort denna till 

dispositiv lagstiftning med s.k. EU-spärr. Detta betyder att annat får avtalas i kollektivavtal så 

länge dessa regleringar inte är sämre än vad det berörda EU-direktivet stadgar.99  

När det kommer till implementeringen av bemanningsdirektivet finns det vissa grupper i det 

svenska samhället som enligt mig är i än större behov av tydligare regleringar för uthyrd 

arbetskraft. Detta eftersom dessa målgrupper är klart överrepresenterade inom 

bemanningsbranschen.  

Unga och personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i bemanningsbranschen. 

Andelen arbetskraft med en ålder under 30 år är betydligt större inom bemanningsbranschen 

än på den övriga arbetsmarknaden. Samma statistik gäller för andelen arbetskraft med 

invandrarbakgrund. I det fallet handlar det främst om invandrare ifrån Asien, Afrika och 

Sydamerika.100 Denna statistik är ifrån 2005 men jag tror att den trots detta visar en korrekt 

bild av hur arbetskraften inom bemanningsbranschen ser ut. Tidigare var också kvinnor 

överrepresenterade inom bemanningsbranschen, detta berodde på att kvinnodominerande 

yrken till stor del var överrepresenterande inom denna bransch.101 I takt med att allt fler 

industriföretag väljer att arbeta med inhyrd arbetskraft växer andel män inom 

bemanningsbranschen.  

Att unga och invandrare är överrepresenterade inom bemanningsbranschen ska man inte 

endast se som något negativt. Det är enligt mig bra för såväl berörd arbetskraft som för 

bemanningsbranschen att flödet till och från branschen är så pass hög. Bemanningsbranschen 

är en bra språngbräda ut i det övriga arbetslivet, bort från arbetslösheten och ökar även 

chanserna att få en tillsvidareanställning i framtiden. Bemanningsbranschen är också bra som 

en tillfällig arbetsgivare om man planerar att studera i framtiden.102 Sammantaget kan man 

konstatera att de grupper som har det svårt att slå sig fram i övrigt på arbetsmarknaden är 

överrepresenterade inom bemanningsbranschen.103 

I ljuset av detta anser jag att det är än viktigare att bemanningsdirektivet implementeras på ett 

så bra och tydligt sätt som möjligt i den svenska lagstiftningen. Då den redan ”utsatta” 
                                                            
98 SOU 2011:5, s.147 
99 Ibid. 
100http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och%20ladda%20ner/Ra
pporter/Bemanningsbranschen.pdf  
101Ibid. 
102http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och%20ladda%20ner/Ra
pporter/Bemanningsbranschen.pdf  
103Ibid. 
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arbetskraften enligt mig saknar tydliga regleringar och ett fullgott skydd i den befintliga 

lagstiftningen.  

6.2.1 Svårigheter vid implementering av bemanningsdirektivet 

När det kommer till implementeringen av bemanningsdirektivet i den svenska lagstiftningen 

tror jag att lagstiftaren kommer att stöta på en del problematiska situationer eftersom EU:s 

utformning av direktivet på vissa plan krockar med den svenska modellen. Denna modell 

bygger till största del på reglering genom kollektivavtal. Sedan 1970-talet har dock allt fler 

arbetsrättsliga regleringar lagstiftats, då i regel som ramlagar med dispositivitet. Ett bra 

exempel på detta är vår arbetsmiljölag som trädde i kraft 1978.104  

Likt Danmark kollektivavtalsimplementerar Sverige många av EU:s direktiv, när det kommer 

till bemanningsdirektivet och implementeringen av detta har det dock inte varit självklart hur 

implementeringen skall gå till. Frågan kring möjligheterna att implementera 

bemanningsdirektivet via kollektivavtal är komplex då arbetsmarknadsparterna och 

kollektivavtalet är en mycket viktig och central del av den svenska arbetsmarknaden. Som 

nämns ovan förespråkar de fackliga förbunden reglering genom kollektivavtal medan övriga 

arbetsmarknadsparter motsätter sig detta vilket i sin tur leder till oklarheter i frågan. 

Möjligheterna att implementera EU:s regleringar via kollektivavtal är en mycket viktig fråga 

och bör därför undersökas noga innan den avskrivs. Ska direktivet implementeras endast 

genom kollektivavtal är det viktigt att alla krav uppfylls och att det ger ett fullgott skydd för 

all arbetskraft. Praxis ifrån EU-domstolen påvisar att tidigare implementeringar som skett 

endast genom kollektivavtal enligt den svenska modellen har misslyckats att uppfylla EU:s 

krav.105 Detta är ett problem för Sverige även gällande bemanningsdirektivet då syftet med 

detta direktiv är att tillförsäkra alla arbetstagare likvärdiga rättigheter, detta är inte möjligt 

endast genom kollektivavtalsreglering eftersom all arbetskraft inte täcks av kollektivavtal, och 

att allmängiltigförklara kollektivavtal likt Finland är inget alternativ. I Sverige har man därför 

valt att undersöka hur bemanningsdirektivet kan implementeras i gällande rätt på bästa sätt.106 

I nämnda direktiv finns en del bestämmelser som måste föras in i svensk rätt för att få 

genomslag, t.ex. likabehandlingsprincipen, denna finns inte sedan tidigare reglerad i svensk 

                                                            
104 SOU 2011:5, s.145 
105 SOU 2011:5, s.147 
106 SOU 2011:5, s.145 
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lagstiftning.107 Sverige har alltså kommit fram till att det krävs implementering via 

lagstiftning för att bemanningsdirektivets krav skall uppfyllas.  

Jag ser det som positivt att Sverige valt att implementera bemanningsdirektivet genom lag och 

inte endast genom avtalsreglering. Jag tror att detta säkerställer villkoren för 

bemanningsbranschens anställda på ett annat sätt än tidigare och att denna typ av arbetskraft 

integreras bättre på arbetsmarknaden framöver. Jag anser dock att Sverige skall tillämpa 

samma tillvägagångssätt gällande minimivillkor som för övrig arbetskraft, jag tycker alltså 

inte att t.ex. minimilön bör regleras definierad i lagstiftningen. Detta resonemang finner jag 

stöd för i SOU 2011:5, däri klargörs att implementeringen ”bör genomföras på ett sådant sätt 

att den ansluter till den svenska traditionen”108 Vilket betyder att man i största möjliga mån 

vill försöka undvika detaljregleringar i lagstiftningen. Min personliga åsikt i frågan är att det 

bästa sättet att implementera direktivet i Sverige vore att likt majoriteten av övriga direktiv 

göra det till en ramlag med EU-spärr. Så att man i kollektivavtal kan avtala bättre än vad 

lagen reglerar men att det finns en grundläggande lagstiftning att falla tillbaka på i de fall man 

inte är fackligt ansluten.  

6.3 Bemanningsdirektivets implementering i andra medlemsstater 

För att få en bättre uppfattning om hur bemanningsdirektivet bör implementeras i Sverige har 

man i det förberedande utredningsarbetet studerat hur implementeringen skett i andra 

medlemsstater. Exempelvis har Finlands och Danmarks implementering av nämnda direktiv 

studerats.109 Dessa studier påvisar hur bemanningsdirektivet kan implementeras på olika vis 

och jag har därför valt att titta närmare på detta i min analysdel.  

6.3.1 Finlands implementering av bemanningsdirektivet 

Finland påbörjade sitt arbete med implementeringen av bemanningsdirektivet under maj 2010 

då en utredning av direktivets fjärde artikel gjordes. Denna artikel reglerar hinder och förbud 

mot anlitande av uthyrd arbetskraft. När denna utredning var klar påbörjades 

implementeringen av direktivet på allvar. Det skall tilläggas att Finland inte är ett optimalt 

studieobjekt då det sedan tidigare upprättats avtal mellan Finlands näringsliv och Finlands 

Fackförbunds Centralorganisation gällande principer för uthyrd arbetskraft.110 De 

bestämmelser som upprättats mellan ovannämnda organisationer är allmängiltiga och 
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efterföljs i största del av de organiserade arbetsgivarna. Dessa regleringar stadgar bl.a. att 

uthyrning av arbetskraft bör begränsas i största möjliga mån samt att en allt för långsiktig 

inhyrning av arbetskraft kan ses som en osund verksamhet.111  

Jag anser att Finlands syn på uthyrning av arbetskraft och de bestämmelser som finns mellan 

branschorganisationer skiljer sig relativt mycket ifrån Sverige och hur man ser på 

bemanningsbranschen här. Jag tror inte att implementeringsprocessen av 

bemanningsdirektivet i Finland kommer att vara till så stor hjälp vid Sveriges implementering 

av direktivet. Detta då Sverige inte tillämpar regleringar via allmängiltiga kollektivavtal. 

Finland har även valt att lagstadga minimilön till skillnad mot Sverige, detta skedde redan 

genom implementeringen av utstationeringsdirektivet. Finland har sedan 2007 även andra 

lagstadgade regleringar gällande uthyrd arbetskraft, som i stora drag liknar de krav som ställs 

i bemanningsdirektivet.112 Detta är ytterligare en anledning till att jag anser att den finländska 

modellen inte är speciellt tillämpbar i Sverige. I Sverige finns det ingen omfattande reglering 

gällande uthyrd arbetskraft och deras arbetsförhållande. Till skillnad från Finland som har 

flertalet lagstiftade regleringar som riktar sig direkt till uthyrd arbetskraft. Jag tycker att detta 

är på gott och ont, jag anser det är bra att Sverige ser uthyrd arbetskraft som en naturlig del av 

den svenska arbetsmarknaden och att oavsett arbetsgivare har man sin grund i samma 

lagstiftning. Jag kan dock tycka att den svenska lagstiftningen behöver uppdateras och i vissa 

fall vinklas på ett sådant sätt så att den även passar uthyrd arbetskraft. Mycket av den 

lagstiftning vi har är föråldrad och/eller otydlig i sin formulering gällande uthyrd arbetskraft. 

Jag tror att om exempelvis arbetsmiljölagen hade omstrukturerats och tydliggjorts på vissa 

punkter skulle det bli betydligt enklare att utröna och gemensamt reglera vem som har 

arbetsmiljöansvaret för den uthyrda arbetskraften.  

Den förändring som jag tror skulle vara bäst gällande arbetsmiljölagen är en ytterligare 

klargörelse gällande vem som har arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft. Som jag nämner 

tidigare i uppsatsen är det i nuvarande lagstiftning otydligt formulerat och det framgår endast i 

EU:s direktiv och i lagens förarbeten att det råder ett delat ansvar och att båda parter kan ses 

som skyldiga vid brott mot arbetsmiljölagen. Där klargörs det också att det är arbetsgivaren 

som har det långsiktiga arbetsmiljöansvaret medan det är den som hyr in arbetskraften som 

har det huvudsakliga ansvaret för den direkta arbetsmiljön. 
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6.3.2 Danmarks implementering av bemanningsdirektivet 

När det kommer till Danmark är deras syn på arbetsrätten mer lik den svenska och även de 

förespråkar regleringar via kollektivavtal, inte heller Danmark har implementerat 

utstationeringsdirektivets krav på minimilön.113 För närvarande har Danmark ingen 

lagstiftning gällande uthyrd arbetskraft, de har dock en tradition likt Sverige att implementera 

direktiv genom kollektivavtal. Implementering av direktiv genom kollektivavtal får i 

Danmark ske innan regeringen beslutat om lagstiftning är aktuellt i frågan. Denna typ av 

implementering kallas kollektivavtalsimplementering och innebär att alla 

arbetsmarknadsparter som har kollektivavtal förbinder sig att följa dessa direktiv. 

Kollektivavtalsimplementerade direktiv kompletteras sedan med föreskrifter som reglerar det 

implementerade direktivet för den arbetskraft som inte är kollektivt engagerade.114  

Danmarks regering utgick men en förfrågan till de olika arbetsmarknadsparterna angående 

implementering av bemanningsdirektivet, det rådde då delade meningar om hur 

arbetsmarknadsparterna avsåg att gå tillväga. Bl.a. Danmarks motsvarighet till LO önskade 

inte att kollektivavtalsimplementera direktivet medan andra arbetsmarknadsparter avsåg att 

kollektivavtalsimplementera på samma vis som med utstationeringsdirektivet115 Oenigheterna 

ledde till att den danska regeringen beslutade att påbörja lagstiftningsåtgärder gällande 

bemanningsdirektivet.116 

Danmarks lagstiftningsprocess gällande bemanningsdirektivet pågår för närvarande och 

därför kan man inte säga helt säkert hur det kommer att se ut, jag tror dock att det är ett 

korrekt beslut av Danmark att lagstadga bemanningsdirektivet, framförallt för att de inte har 

någon lagstiftning gällande uthyrd arbetskraft sedan tidigare. Jag är dock tveksam till om 

Danmarks sätt att implementera är det rätta för Sverige, med tanke på att vi sedan tidigare har 

vissa regleringar gällande uthyrd arbetskraft tror jag det är bättre att endast delvis eller 

allmänt reglera direktivet i lag och sedan komplettera detta med kollektivavtalsbestämmelser 

likt den svenska traditionen. Jag anser att om man lagstadgar alla bestämmelser i 

bemanningsdirektivet låser det bemanningsbranschens arbetskraft på ett annat sätt än den 

övriga arbetskraften på arbetsmarknaden. Lagstadgar man alla bestämmelser i 

bemanningsdirektivet finns risken att denna arbetsgrupp inte får samma möjligheter till 

förhandling och flexibilitet som annan arbetskraft får. Även om tanken med 

                                                            
113 SOU 2011:5, s.110 
114 Ibid. 
115 SOU 2011:5, s.111 
116 Ibid. 
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bemanningsdirektivet är att säkerställa arbetsvillkor m.m. för uthyrd arbetskraft tror jag att en 

allt för strikt reglering i lag kan bidra till sämre villkor i längden. Detta eftersom en eventuell 

lagstadgning då skulle låsa t.ex. minimilön för uthyrd arbetskraft, medan andra grupper på 

arbetsmarknaden fortfarande inte har något lagstadgat minimikrav. 

Jag tror att liknande situation kan komma att inträffa gällande arbetsmiljön för uthyrd 

arbetskraft, lagstadgas krav på denna bör det vara som i dagsläget, allmänna krav och en 

tydliggörelse att dessa även gäller uthyrd arbetskraft. Som nämns ovan finner jag främst en 

saknad av tydlig lagstiftning gällande det delade arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft. 

Det är främst detta som jag tycker bör läggas till och klargöras i samband med 

implementeringen av bemanningsdirektivet.  

6.3.3 Olika synsätt på implementeringen av bemanningsdirektivet 

För att få en ytterligare bild av arbetsmarknadsparterna och deras syn på implementeringen av 

bemanningsdirektivet har jag studerat diverse artiklar och utlåtanden ifrån dessa. Jag har 

uppfattat det som att bemanningsdirektivet och implementeringen av detta för tillfället är ett 

hett samtalsämne, artiklar skrivs och diskussioner förs. Som ett exempel på detta kan ett 

uttalande ifrån bemanningsföretagens VD Henrik Bäckström tas. Han anser att Birgitta 

Nyströms utredningsarbete inför implementeringen av bemanningsdirektivet är slarvigt gjort 

och inte stämmer överens med den svenska modellen.117 Bäckström menar på att Nyströms 

implementeringsförslag urholkar undantagsmöjligheterna.  

 
”Hennes förslag går ut på att parterna får göra undantag från lagen i sina kollektivavtal, 
men bara så länge de följer EU-direktivets övergripande skydd.”118 
 
Jag tolkar Bäckströms uttalande som att han anser att någon som helst 

kollektivavtalsimplementering av bemanningsdirektivet urholkar EU:s angivna möjligheter att 

göra undantag från direktivets bestämmelser. Jag tror, baserat på tidigare nämnda fakta, att 

Bäckströms negativa inställning till implementeringen av bemanningsdirektivet till stor del 

beror på den allmänna motstridigheten gällande kollektivavtalsregleringar inom 

bemanningsbranschen. Som nämns tidigare förespråkar såväl bemanningsbranschen som 

Svenskt Näringsliv en implementering genom endast lagstiftning. Jag tror att detta beror på att 

en sådan implementering bidrar till att dessa parter då helt kan luta sig mot lagen vid sina 

beslutfattanden. Jag tror att en total implementering via lag bidrar till att fackförbundens 

                                                            
117 http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/article3078331.ece  
118 Ibid. 
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inverkan på bemanningsbranschen minskar radikalt, likt den kommer öka om implementering 

sker med möjlighet till kollektivavtalsreglering. 

I en annan artikel finner jag delvis stöd för detta argument, chefsjurister från fackförbunden 

TCO och Unionen hyllar Birgitta Nyströms utredning gällande implementeringen av 

bemanningsdirektivet.119 I denna artikel uttalar sig fackförbundens representanter över 

besvikelsen att arbetsgivarparten inte stöttar Nyströms resonemang i frågan. Fackförbunden 

hade gärna sett en traditionell dansk modell av direktivets implementering även i Sverige.120 

Även om fackförbunden håller med utredaren i många fall är de besvikna över utfallet av 

implementeringen, då de anser att implementeringen av direktivet inte respekterar den 

svenska modellen fullt ut. Dessa representanter är också besvikna över att den nya 

lagstiftningen inte begränsar begreppet inhyrd arbetskraft ytterligare. De menar på att 

inhyrning av arbetskraft endast bör ske vid tillfälliga arbetstoppar och inte som en permanent 

lösning.121  

Trots att fackförbundens representanter hyllar Nyströms utredningsarbete vill de att en 

ytterligare utredning görs. Denna part vill se en än friare implementering med minimalt 

ingrepp i de svenska arbetsmarknadsparternas självständighet. Detta samtidigt som 

bemanningsföretagens representanter vill ha till stånd en ny utredning då de anser att den 

nuvarande är för fri i sin utformning.122 Jag tolkar denna artikel som att utredaren Birgitta 

Nyström står mitt emellan arbetsmarknadsparterna i frågan hur implementeringen av 

bemanningsdirektivet bör ske. Med tanke på att båda arbetsmarknadsparter har en så ”extrem” 

syn på implementeringen av direktivet tror jag att det kan bli svårt att tillgodose någon av 

parternas behov i frågan. Personligen anser jag att Nyström gjort ett bra utredningsarbete som 

endast behöver genomgå ett fåtal mindre ändringar för att tillgodose vissa av de krav som 

finns hos båda parter, så att alla kan acceptera den nya regleringen och utformningen av 

denna. Jag tror att kompromisser ifrån såväl arbetsmarknadsparter som ifrån Birgitta Nyström 

är ett måste och kommer då leda till en bra implementering i den svenska lagstiftningen. 

Dock tycker jag, som tidigare nämnts, att även arbetsmiljöfrågor bör föras in i den nya 

lagstiftningen så att regleringar gällande denna för uthyrd arbetskraft klargörs. Jag tror att 

detta i framtiden kommer att underlätta för alla arbetsmarknadsparter när det gäller 

                                                            
119 http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3106886.ece  
120 Ibid.  
121 Ibid. 
122 Ibid.  
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arbetsmiljöarbetet för den uthyrda arbetskraften. I samband med denna implementering tycker 

jag också att en tydliggörelse av det delade arbetsmiljöansvaret bör göras, då det i nuvarande 

lagstiftningen är otydligt instiftat.  

6.4 Tankar kring arbetsmiljöansvar 

Som jag nämner flertalet gånger tidigare i uppsatsen anser jag att arbetsmiljölagen är en aning 

otydlig när det kommer till regleringar gällande arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft. Jag 

tycker att det är ett ypperligt tillfälle att försöka klargöra arbetsmiljöansvaret i samband med 

implementeringen av bemanningsdirektivet. Enligt mig kan då en tydliggörelse göras i den 

befintliga arbetsmiljölagen eller i den tilltänkta nya lagen om uthyrning av arbetstagare. 

Denna nya lagstiftning ska innehålla en definition av begreppet uthyrd arbetskraft. Dock 

kommer inte arbete på entreprenad att definieras i lag, detta eftersom det inte finns någon 

tydlig gränsdragning mellan uthyrning av arbetskraft och arbete på entreprenad, dessa två är 

svåra att tydligt skilja på i lag och förblir därför en bedömningsfråga från fall till fall.123 Det 

skall också tilläggas att den tilltänkta nya lagen om uthyrning av arbetstagare kommer att 

tillämpas på såväl offentlig som privat sektor utan några undantag.124 

 

När det kommer till bemanningsdirektivet och regleringar gällande arbetsmiljöansvar stadgar 

detta som sagt inget specifikt utan det regleras bl.a. i det s.k. hälsodirektivet.125 Detta direktiv 

samt övriga direktiv som rör arbetsmiljö är alla implementerade i arbetsmiljölagen, som är en 

generell lagstiftning och anses ge ett fullgott skydd samt vara tillämpbart på all arbetskraft i 

Sverige.126 Även om arbetsmiljölagen redan nu ska vara tillämpbar på uthyrd arbetskraft 

tycker jag inte att detta framgår tillräckligt i lagstiftningen och bör därför uppdateras, alt. 

regleras ytterligare i den nya ”bemanningslagen”.  

 
Ytterligare en tanke som väckts hos mig när jag studerat hälsodirektivet är att inte heller detta 

direktiv har uppkommit efter det att uthyrning av arbetskraft legaliserades i Sverige. Jag anser 

därför att inte heller denna reglering motsvarar ett fullgott skydd och går inte helt att luta sig 

mot i resonemanget gällande arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft.  

                                                            
123 SOU 2011:5, s.153 
124 SOU 2011:5, s.155 
125 Dir. 1991/383/EEG 
126 SOU 2011:5, s.164 
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6.4.1 Material från en arbetsmarknadsrepresentant 

Jag har i denna uppsats även valt att studera ett bemanningsföretag och hur de arbetar med 

arbetsmiljö. Jag har varit i kontakt med en representant ifrån ett bemanningsföretag för att 

försöka skapa mig en bild av hur de ser på och arbetar med arbetsmiljön för sina uthyrda 

arbetstagare. Förutom ett samtal med en representant från ett bemanningsföretag har jag också 

fått tillgång till diverse material som företaget använder i sitt arbetsmiljöarbete, detta material 

kommer jag att utgå en hel del ifrån i mitt resonerande.  

Bemanningsföretaget som jag varit i kontakt med är internationellt och ett av de största på 

marknaden, de anser sig ha väl utarbetade rutiner gällande arbetsmiljö. Jag har fått ta del av 

deras arbetsmiljöpolicy som även jag anser vara väl utarbetad. Denna klargör företagets mål 

med arbetsmiljöarbetet, dessa är snarlika de riktlinjer som återfinns i AFS 2001:1, 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Företagets policy stadgar även att: 

 ”Alla anställda ska känna trivsel och arbetstillfredsställelse, samt ha möjlighet att påverka 
sin arbetssituation.” 

Denna del av arbetsmiljöpolicyn är lite ”mjukare” och svårare att definiera än de övriga 

delarna som är starkt kopplade till de arbetsmiljöregleringar som finns. Jag tycker det är bra 

att ett bemanningsföretag även har lite mjukare inslag i sina bestämmelser, då de enligt mig 

ofta kan uppfattas som hårda och minimalistiska i sin position som arbetsgivare. 

I arbetsmiljöpolicyn omnämns också vem som har ansvaret för arbetsmiljön och att denna 

efterföljs. Enligt dokumentet är det företagets VD som har det övergripande ansvaret för 

arbetsmiljön och i enlighet med AML har ansvaret för arbetsmiljön och frågor rörande denna 

delegerats inom företaget. När det gäller arbetsmiljön hos de kundföretag som hyr in 

arbetskraft från bemanningsföretaget tillämpas det samordningsansvar som omnämns tidigare 

i uppsatsen. För detta ansvarar den som har det övergripande ansvaret för arbetsplatsen där 

den inhyrda arbetskraften befinner sig. I arbetsmiljöpolicyn poängteras dock att 

bemanningsföretaget strävar efter att aktivt arbeta med arbetsmiljön i samråd med varje kund. 

Arbetsmiljöpolicyn stadgar även att de ska arbeta aktivt för att förhindra skador och 

sjukdomar samt att företagshälsovården är en viktig samarbetspartner gällande detta arbete. 

Jag anser att det bemanningsföretag som jag varit i kontakt med har en bra och väl utvecklad 

arbetsmiljöpolicy som följer de riktlinjer som finns i AFS 2001:1. Jag har uppfattat det som 

att de arbetar aktivt med att tillfredställa arbetsmiljön för alla sina arbetstagare och detta 
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finner jag också positivt då jag ärligt kan säga att tidigare hade en annan uppfattning gällande 

bemanningsföretag och deras sätt att hantera sina medarbetare. 

När det kommer till vem som har ansvaret för arbetsmiljön nämnde jag tidigare att det är 

VD:n som besitter det yttersta ansvaret men att delegering av detta sedan sker neråt i 

organisationen. För detta ändamål har företaget utformat en blankett med väsentlig 

information om vad delegering av arbetsmiljöansvar innebär. Denna blankett skall vid 

delegering innehålla information om vad som delegeras samt undertecknas av den/ de 

personer som delegerar ansvaret samt den person som får själva delegeringen.  

Som jag nämner ovan uppfattar jag det som att detta bemanningsföretag har ett väl utvecklat 

system för att tillgodose arbetsmiljön för sina medarbetare. Jag anser att det är tydligt hur 

samordningsansvaret tillämpas samt vem som anses vara ansvarig i det sammanhanget. Jag 

anser även att det är tydligt vem som ansvarar för arbetsmiljön samt hur detta ansvar kan 

delegeras. Jag ställer mig dock frågande till hur pass väl allt detta fungerar i praktiken. Den 

information som jag fått ifrån bemanningsföretaget är väl strukturerad och väldigt tydlig i sin 

utformning. Min kontaktperson på bemanningsföretaget pratade dock inte så fritt som jag 

önskat om företagets arbetsmiljöregleringar utan hänvisade mycket till det material som jag 

fått ta del av. Detta får mig att fundera kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Trots att det 

material som behövs för att säkerställa en god arbetsmiljö verkar finnas tillgängligt uppfattar 

jag det som om det fortfarande råder oklarheter kring vem som har arbetsmiljöansvaret i olika 

situationer. Jag tror att de flesta företag har en väl utarbetad policy och bra material att tillgå, 

men att det inte används i den utsträckning som det i mina ögon borde. En faktor till detta tror 

jag kan vara att de nu existerande lagstiftningarna och bestämmelserna gällande 

arbetsmiljöansvar är otydliga för gemene man. En utökning och tydliggörelse av befintlig 

lagstiftning, tror jag skulle förenkla och öka det aktiva arbetet med arbetsmiljön hos 

majoriteten av företagen på arbetsmarknaden, såväl ”vanliga” som bemanningsföretag.  

6.5 Sammanfattade slutsatser  

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft. För 

att kunna besvara mitt syfte använde jag mig av frågeställningar som hjälpte mig att få en bra 

bild av just begreppet arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft. Jag valde att dela upp mitt 

syfte i flera mindre frågeställningar. Jag valde att studera arbetsmiljölagen, dess utformning 

och reglering gällande uthyrd arbetskraft. Jag tittade även på övrig lagstiftning som stadgade 

arbetsmiljöbestämmelser för uthyrd arbetskraft för att försöka lokalisera eventuella skillnader 
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och oklarheter. Slutligen valde jag att lyfta bemanningsdirektivet och dess påverkan på uthyrd 

arbetskraft. I detta fall studerade jag bemanningsdirektivet i sin helhet samt implementeringen 

av detta, såväl i Sverige som i två andra av EU:s medlemsstater.  

Min första frågeställning var att undersöka arbetsgivarbegreppet i relation till 

arbetsmiljöansvaret. I de inledande kapitlen behandlas arbetsmiljölagen grundläggande men 

jag kan i lagstiftning inte finna en tydlig definition av begreppet arbetsgivare. Även om 

begreppet används flitigt i alla lagstiftningens kapitel så saknas en tydliggörelse av vem eller 

vilka som berörs av detta begrepp. Jag ställer mig lite frågande till just avsaknaden av 

definitioner i arbetsmiljölagen då jag inte heller kan finna några andra tydliga 

begreppsdefinitioner direkt i lagen. Diverse tydliggörelser av begrepp återfinns i förarbeten 

och statens offentliga utredningar, jag tycker att en tydliggörelse i dessa dokument inte är 

tillräcklig och därför brister enligt mig arbetsmiljölagen på denna punkt. 

Min andra fråga var att ta reda på vad arbetsmiljölagen stadgar specifikt för uthyrd 

arbetskraft. Även svaret på denna fråga fann jag i de inledande kapitlen som behandlar 

arbetsmiljölagen. Uthyrd arbetskraft regleras i tredje kapitlet AML och främst i den 12§. I 

denna paragraf regleras arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft, samordningsansvaret samt 

arbetsmiljöansvaret för den som råder över en arbetsplats. I övrigt har jag inte funnit några 

specifika regleringar uthyrd arbetskraft och arbetsmiljö. Jag har uppfattat arbetsmiljölagen i 

sig allmän och gäller därför också för uthyrd arbetskraft i sin helhet.  

Min tredje frågeställning var att undersöka övriga relevanta regleringar och vad dessa stadgar 

gällande uthyrd arbetskraft och arbetsmiljöansvaret för denna. I detta fall valde jag att studera 

arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverket samt AFS 2001:1 – systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Efter att ha studerat AMF har jag kommit fram till att denna förordning inte 

stadgar något specifikt gällande arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft. I inledningen av 

förordningen klargörs det dock att den är allmän och tillämpbar på all arbetskraft, även uthyrd 

sådan. Gällande arbetsmiljöverket är de en tillsynsmyndighet tillsatt av regeringen, det är AV 

som kontrollerar så att arbetsmiljön efterlevs korrekt på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket är 

också den myndighet som utfärdar AFS:er. Gällande AFS 2001:1 och dess regleringar för 

uthyrd arbetskraft så stadgas det i den första paragrafen att föreskriften gäller alla 

arbetsgivare. Denna paragraf klargör även att den som hyr in arbetskraft likställs med 

arbetsgivare gällande bestämmelser i denna föreskrift.  

35 
 



Min fjärde frågeställning var att undersöka om arbetsmiljölagen är tillräcklig för att tillämpas 

på uthyrd arbetskraft. Denna fråga skiljer sig en aning från de tidigare då svaret på denna inte 

endast kan finnas i teorin, utan även grundar sig på mina personliga åsikter. Efter att ha 

studerat arbetsmiljölagstiftningar, bemanningsdirektivet och förarbeten till dessa fann jag 

inget som talade för att arbetsmiljölagen inte skulle vara tillräcklig för detta syfte. Personligen 

håller jag inte riktigt med. Jag anser att de regleringar som idag finns inte är anpassade för att 

tillämpas på uthyrd arbetskraft i den mån den skulle kunna vara. Jag tror att ett fåtal ändringar 

i existerande regleringar samt ett införande av arbetsmiljöbestämmelser i den nya 

lagstiftningen, baserad på bemanningsdirektivet skulle göra en stor skillnad för uthyrd 

arbetskraft. I förarbetena till nämnda regleringar finner jag en del resonemang kring 

tydliggörelse av begrepp, detta är dock inget som förts in direkt i lagstiftningen vilket jag 

ställer mig frågande till. Med tanke på alla de begrepp som existerar gällande 

arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft tror jag det hade varit fördelaktigt att klargöra 

arbetsgivarbegreppet direkt i arbetsmiljölagen. Jag har tolkat det som att förtydligande av 

vissa relevanta begrepp kommer att vara en del av den framtida bemanningslagen, detta ser 

jag som något positivt och ett steg i rätt riktning.  

Som min sista frågeställning valde jag att studera bemanningsdirektivet trots att detta inte i sig 

stadgade något specifikt angående uthyrd arbetskraft. Jag valde att lyfta detta direktiv 

eftersom det är högst aktuellt och jag var nyfiken på om implementeringen av detta kunde 

komma att påverka arbetsmiljöregleringar för uthyrd arbetskraft på något sätt. Efter att ha 

studerat bemanningsdirektivet och statens offentliga utredning gällande detta har jag kommit 

fram till att direktivets implementering i Sverige inte komma att påverka arbetsmiljön för 

uthyrd arbetskraft. I statens offentliga utredning omnämns att det tidigare implementerade 

hälsodirektivet anses ge ett fullgott skydd och arbetsmiljö kommer alltså inte att vara en del 

av implementeringen, eller regleras specifikt i den nya ”bemanningslagen”.  

6.5.1 Avslutande reflektioner  

Efter att ha studerat arbetsmiljöansvaret för uthyrd arbetskraft ingående, på såväl nationell 

som internationell nivå har jag kommit fram till följande: Detta ansvar behöver enligt mig 

tydliggöras. Jag har under uppsatsens gång också fått en relativt klar bild över hur jag tycker 

att detta tydliggörande bör ske, främst genom lagstiftning. Kanske borde arbetsmiljölagen inte 

vara en ramlag? Eller borde arbetsmiljöregleringar vara en del av den nya bemanningslagen? 

Detta är frågor som växt fram hos mig under arbetets gång. Detta är dock endast mina 

personliga åsikter.  
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Enligt mina undersökningar verkar såväl lagstiftaren som regeringen och andra berörda parter 

inte anse arbetsmiljölagen eller annan relevant lagstiftning som bristfällig när det kommer till 

arbetsmiljöansvar för uthyrd arbetskraft. Ett ytterligare stöd för detta anser jag vara att det inte 

finns någon praxis tillgänglig, de enligt mig otydliga regleringarna anses helt enkelt inte vara 

något problem. Jag undrar om en av anledningarna till detta är just att arbetsmiljölagen är så 

”lös” i kanterna. Jag tror också att det kan bero på att de flesta företag, likt det 

bemanningsföretag jag var i kontakt med har fullgoda regleringar för arbetsmiljö, på pappret. 

Jag tror att företag i Sverige över lag har en väl utarbetad arbetsmiljöpolicy och det är därför 

betydligt svårare att lokalisera bristerna i arbetsmiljöarbetet. Av egen erfarenhet kan jag påstå 

att det sker en del missar i det vardagliga arbetsmiljöarbetet, men så länge dessa inte 

rapporteras förblir det ett mörkertal. För den uthyrda arbetskraften skull tycker jag att en 

ytterligare och än tydligare reglering gällande arbetsmiljöansvar med fördel kan införas i den 

svenska lagstiftningen.  
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