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Abstract  
Recruitment companies have since legalization in 1993 gained a foothold on the Swedish 

labour market. The staffing industry is a change from the traditional employment relationship 

which usually is a bilateral relationship to become a trilateral relationship. This has created 

some problems, when labour legislation primarily is adapted to the bilateral relationship, 

which still is considered most common. The regulations governing health and safety issues at 

the working place are mainly found in the Work Environment Act, which was written before 

the trilateral relationship appeared on the Swedish labour market. Thus, the question arose as 

to which player has the safety responsibility for rented labour and if the work environment 

responsibility differs in the employment of subcontracted employees. 

The aim of this thesis is therefore, through the legal dogmatic method, to investigate the law 

and thereby gain a deeper understanding of the complexity of the subject. A large section of 

my paper is of descriptive character, a description of the current legal position. To get an 

international connection, I also refer to the International Labour Organization Convention 181 

in order to investigate what impact it has on rented labour and the work environment. 

In my findings, I conclude that the protection of the "traditional worker" is extensive while 

the protection of a worker in a trilateral relationship is much more complex. Work 

environment responsibility for hiring of workers is in need of clarification, which according to 

me, should be by legislation. Apart from rented labour, there are no uncertainties regarding 

work environment responsibilities for subcontracted employees in the Working Environment 

Act. However, according to me, there is a need of a definition of the term outsourcing. The 

definition should aim to prevent misinterpretation of the concept. In some cases the work 

conditions can contribute to the fact that a different legal relationship is created and work 

environment responsibilities are shifted to the client company. International Labour 

Organization Convention 181 has no direct impact on the work environment responsibility for 

rented labour since Sweden decided not to ratify the Convention. 

Keywords: Employers, Work Environment Responsibility, Work Environment Act, Temporary 

Work Agencies, Outsourcing, International Labour Organization, Client Company, Rented 

labour / workers   



 
 

Sammanfattning  
Bemanningsföretagen har sedan legaliseringen 1993 fått fäste på den svenska 

arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen innebär en förändring av det traditionella 

anställningsförhållandet som vanligtvis är tvåpartsrelation till att bli en trepartsrelation. Det 

har skapat viss problematik, då arbetsrättslig lagstiftning främst är anpassad efter den 

tvåpartsrelation som ännu anses vanligast. Den reglering som styr arbetsmiljöfrågor är främst 

Arbetsmiljölagen, vilken kom till då trepartsförhållande var främmande för den svenska 

arbetsmarknaden. Därmed väcktes frågan om vilken aktör som bär arbetsmiljöansvaret vid 

uthyrning av arbetskraft samt om arbetsmiljöansvaret skiljer sig vid anlitandet av entreprenad.  

Syftet blir därför att, genom den rättsdogmatiska metoden, utreda gällande rätt och därigenom 

få djupare förståelse för komplexiteten kring ämnet. Stora delar av uppsatsen är av deskriptiv 

karaktär, en beskrivning av rådande rättsläge. För att få en internationell koppling berörs även 

International Labour Organizations konvention nr. 181 i syfte att utreda vilken inverkan den 

har för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och deras arbetsmiljö. 

I mina slutsatser konstaterar jag att skyddet för den”traditionella arbetstagaren” är omfattande, 

medan skyddet för en arbetstagare i en trepartsrelation är betydligt mer komplex. 

Arbetsmiljöansvaret vid uthyrning av arbetstagare är i behov av ett förtydligande, vilket enligt 

mig borde ske genom lagstiftning. Till skillnad från personaluthyrning råder det ingen tvekan 

om ansvarsfördelningen vid anlitandet av entreprenad i Arbetsmiljölagen men enligt mig finns 

det ett behov av en definition av begreppet entreprenad. Definitionen bör syfta till att 

förebygga feltolkning av begreppet, då arbetssituationen, i vissa fall, kan bidra till att ett annat 

rättsförhållande skapas och att arbetsmiljöansvar då förskjuts till kundföretaget. International 

Labour Organizations konvention nr. 181 har ingen direkt inverkan på arbetsmiljöansvaret för 

uthyrda arbetstagare, då Sverige valt att inte ratificera konventionen.  

Nyckelord: Arbetsgivare, Arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljölagen, Bemanningsföretag, 

Entreprenad, International Labour Organization, Kundföretag, Uthyrda 

arbetskraft/arbetstagare   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet AB, då tretton intervjuer genomfördes med 

arbetstagare från sju olika bemanningsföretag, visade att ingen av de tretton arbetstagare som 

intervjuats haft kännedom om vem som var ansvarig för deras arbetsmiljö.
1
  

Bemanningsföretag, som tidigare benämndes personaluthyrningsföretag, utvecklades för 

Sveriges del i Stockholm och har existerat under lång tid även om det blev lagligt först 1993. 

Bemanningsföretag är ett samlingsbegrepp för företag som arbetar med rekrytering, 

personaluthyrning och entreprenad.
2
 Bemanningsbranschen har efter att staten avskaffade 

förbudet mot privat arbetsförmedling 1993 utvecklats
3
 och expanderat till att sysselsätta 

62 900 årsanställda (2011).
4
  

Det finns åtskilliga anledningar till branschens expansion. De anledningar som vuxit fram är 

dels att konkurrens nationellt och internationellt bidrar till så kallade ”slimmade 

organisationer” som använder bemanningsföretag för att, vid oväntade förändringar, 

smidigare reglera personalstyrkan, dels att personalfrånvaro ersätts med extern arbetskraft 

från bemanningsföretag. Ytterligare anledningar till branschens expansion är att 

bemanningsbranschen kan bidra till en kostnadseffektiv matchning gällande företagets 

efterfrågan, men även efterfrågan från individer som önskar flexibla, varierande arbeten, 

vilket bemanningsbranschen kan tillgodose.
5
  

Privat uthyrning av arbetskraft legaliserades i Sverige 1993
6
, vilket skapade problematik, då 

svensk arbetsrättslig lagstiftning inte var anpassad efter det trepartsförhållande som uppstår 

mellan arbetsgivare i bemanningsföretag, arbetstagare respektive kundföretag vid en 

uthyrning av arbetstagare.
7
 Branschen skiljer sig från traditionella arbeten, då arbete som 

utförs av arbetstagaren normalt inte utförs hos arbetsgivaren, utan hos ett kundföretag.
8
 Till 

                                                           
1
 Birgersdotter Lena, Schmidt Lisa, Karlsson Annika, “Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i 

bemanningsföretag”, B 1505, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm, 2002, s.5.  
2
 Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, s.5. 

3
 Andersson Pernilla, Wadensjö Eskil, ”Hur fungerar bemanningsbranschen” Rapport 2004:15, Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 2004, s.6. 
4
 Bemanningsföretagen Almega, medlem i Svenskt Näringsliv, 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta, Hämtad 23/01/2013. 
5
 Andersson, Wadensjö, s.10-12. 

6
 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s.2. 

7
 Regeringens skrivelse, 2005/06:91 - Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s.9. 

8
 Andersson, Wadensjö, s.5. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
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följd av det trepartsförhållande som uppstår inom bemanningsbranschen kan det vara svårt för 

bemanningsföretaget att kontrollera att arbetsmiljön i realiteten efterlevs. Speciellt då 

arbetsrätten är anpassad till en tvåpartsrelation.
9 Ändå är branschen avreglerad i den mening 

att samma regler gäller för privat arbetsförmedling som för andra branscher.
10

 Till följd av 

ovanstående kan ansvarsfördelningen för arbetsvillkor skapa problem för anställda i 

bemanningsföretag.
11

  

Intresse för hur arbetsmiljöansvaret är fördelat vid uthyrning av arbetskraft väcktes i samband 

med min b-uppsats, då syftet med uppsatsen var att utreda om det är möjligt att kringgå 25 § i 

Lag (1982:80) om anställningsskydd genom anlitandet av bemanningsföretag. Intresset  

utvecklades ytterligare i samband med kursen Förhandling i teori och praktik, då jag genom 

ett grupparbete stötte på olikheter i arbetsmiljöansvar beroende på om entreprenad eller 

bemanningsföretag anlitades. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån antagandet om att det föreligger oklarheter beträffande rättsläget för 

arbetsmiljöansvaret vid uthyrning av arbetstagare stärktes viljan att utreda problematiken 

kring arbetsmiljöansvaret. Syftet med detta examensarbete blir således att utreda och skapa en 

djupare förståelse för hur arbetsmiljöansvaret är fördelat för uthyrda arbetstagare, om 

arbetsmiljöansvaret skiljer sig vid anlitandet av entreprenad och vilken inverkan EU-rätten 

samt International Labour Organization haft på arbetsmiljön för uthyrda arbetstagare i 

Sverige. Under examensarbetet vill jag även belysa arbetsmiljön för uthyrda arbetstagare ur 

ett mångfaldsperspektiv, detta genom att, arbetsmiljöansvarets påverkan för uthyrda 

arbetstagare av annan etnicitet och ung ålder, lyfts fram. Jag anser att detta ämne är relevant, 

då arbetsmiljöansvar är viktigt för att säkerställa arbetstagarnas hälsa.  

För att uppfylla syftet med examensarbetet har följande frågor formulerats:  

 Vilken aktör har enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) ansvar för arbetsmiljön, i samband 

med uthyrning av arbetskraft och hur ser ansvaret ut? 

 Skiljer sig arbetsmiljöansvaret vid anlitandet av entreprenad?   

 Vilken inverkan har International Labour Organization, C181 - Private Employment 

Agencies Convention, 1997 (No. 181) för uthyrda arbetstagares arbetsmiljö? 

                                                           
9
 Regeringens skrivelse, 2005/06:91, s.11. 

10
 Andersson, Wadensjö, s.7. 

11
 Regeringens skrivelse, 2005/06:91,  s.12. 
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1.3 Metod och material 

Syfte och frågeställningar för detta examensarbete kommer att besvaras genom den 

traditionella rättsdogmatiska metoden, som innebär fastställandet av gällande rätt utifrån 

lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.
12

 Metoden innebär förenklat att valda rättskällor 

studeras och analyseras för att sedan kunna besvara valt syfte och frågeställning.
13

 

Rättsdogmatiken har sin utgångspunkt i fastställandet av existerande rättsregler, de lege lata, 

men även vilka rättsregler som bör utformas av lagstiftaren, de lege ferenda.
14

  

Jag kommer utöver ovanstående rättskällor att använda mig att litteratur och rapporter som 

berör arbetsmiljö och uthyrning av arbetstagare samt entreprenad. Författarna till den litteratur 

som valts är välkända och kan anses vara kunniga och  specialister på respektive område. Det 

grundar jag i att flera av dem används som kurslitteratur och därför borde de vara trovärdiga. 

De rapporter som använts handlar om bemanningsbranschen och arbetsmiljö. En av dem har 

gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv, medan de andra två har gjorts på uppdrag av 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och IVL Svenska miljöinstitutet. Rapporten 

på uppdrag av Svenskt Näringsliv kan uppfattas som partisk, vilket inte har någon negativ 

inverkan på arbetet, då rapporten används just för att belysa olika åsikter om 

bemanningsbranschen. De två andra rapporter som granskats anses trovärdiga då de refereras 

till i så väl SOU 2011:5 som Regeringens skrivelse 2005/06:91 och propositionen 

2011/12:178.    

Stora delar av detta examensarbete kommer att vara av deskriptiv karatär, vilket innebär att 

rådande rättsläge om arbetsmiljöansvar vid personaluthyrning redogörs. Arbetsmiljön för 

uthyrda arbetstagare kommer att studeras både ur ett mångfaldsperspektiv och ur en 

internationell synvinkel. För att studera arbetsmiljön för uthyrda arbetstagare ur ett 

mångfaldsperspektiv, då fokus kommer att ligga på etnicitet och ålder, har en rapport
15

 från 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering använts. För att få en internationell synvinkel 

har jag valt att studera vilken inverkan International Labour Organization, C181 - Private 

Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) har för uthyrda arbetstagares arbetsmiljö. 

Även Europaparlamentet och rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja 

                                                           
12

 Lehrberg Bert, ”Praktisk Juridisk Metod”, I.B.A Institutet för bank och affärsjuridik AB, Stockholm, 2006, 

s.178. 
13

 Wahlgren Peter, Sjöberg Mangusson Cecilia, ”Festskrift till Peter Seipel”, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2006, s.534.  
14

 Lehrberg,  s.178. 
15

 Andersson Pernilla, Wadensjö Eskil, ”Hur fungerar bemanningsbranschen” Rapport 2004:15, Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 2004. 
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förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet kommer att belysas, i syfte att 

stärka svaret på min första frågeställning.  

Tillvägagångssättet för informationssökningen är dels med hjälp av rättsdatabasen Zeteo, dels 

via internet, då följande sökord använts: bemanning, bemanningsbranschen, uthyrning av 

arbetskraft, arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, entreprenad, arbetsplatsdirektivet och International 

Labour Organization. Ytterligare information har hämtats ur litteratur från 

universitetsbiblioteket, då följande sökord använts: bemanningsarbete, personaluthyrning, 

arbetsmiljöansvar, arbetsmiljö och metod. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att inte utreda frågeställningarna i relation till  Lag (2012:854) om uthyrning av 

arbetstagare, vidare kallat bemanningslagen, då frågeställningarna huvudsakligen syftar till att 

svara på vilken aktör som har arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölagen. Bemanningslagen 

innehåller inga regleringar gällande arbetsmiljö
16

, då arbetsmiljö i Sverige regleras av 

Arbetsmiljölagen.
17

 Den enda reglering som kan tänkas knytas an till arbetsmiljö i 

bemanningslagen är likabehandlingsprincipen, som innebär att grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor vid uthyrning av en arbetstagare till ett kundföretag, skall vara minst de 

villkor som den uthyrde arbetstagaren haft om denne varit direkt anställd på kundföretaget.
18

 

Dock stadgas i samma lag att grundläggande arbets- och anställningsvillkor är de som avser: 

arbetstidens längd, övertid, vilotid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller helgdagar, lön, 

skydd för unga och barn, gravida, nyblivna mödrar, ammande kvinnor eller skydd för 

diskriminering.
19

 Arbetsmiljö i sig finns inte med i de grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor som omfattas av likabehandlingsprincipen. Därmed har jag valt att lägga 

fokus på Arbetsmiljölagen och kommer vidare inte behandla innehållet i bemanningslagen. 

    

 

 

                                                           
16

 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
17

 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
18 Prop. 2011/12:178, s.19. 
19

 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare, 5 §. 
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1.5 Disposition  

Examensarbetet inleds traditionellt med inledning där reflektioner och bakgrund till 

ämnesvalet lyfts fram. Därefter presenteras syfte med arbetet och tre valda frågeställningar. I 

kapitel ett redogörs även metodval, där den rättsdogmatiska metoden beskrivs tillsammans 

med källkritik, tillvägagångssätt för informationssökning och avgränsningar.  

Rättsutredningen består av tre kapitel. I kapitel två – bemanningsbranschens historia och 

debatt beskrivs branschens historia, expansion och debatt såväl som ett mångfaldsperspektiv. 

kapitel två är av stor betydelse för att läsaren skall få en uppfattning om vad som ligger till 

grund för denna typ av anställning, hur den förändrats och problematiken kring den. I kapitel 

tre beskrivs arbetsmiljö ur ett historiskt perspektiv för att sedan redogöra för vad 

Arbetsmiljölagen, dels stadgar om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, dels vad 

Arbetsmiljölagen stadgar för arbetstagare som arbetar i entreprenadverksamhet. Här 

behandlas även systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och ett förtydligande från 

Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljöansvar för inhyrd personal eller personal som arbetar 

på tillfälliga arbetsplatser. Utifrån Arbetsmiljöverkets förtydligande har en tabell 

sammanställts för att tydligare åskådliggöra hur ansvaret mellan arbetsgivare och kundföretag 

är fördelat vid uthyrning av arbetskraft. I kapitel fyra berörs internationell påverkan på 

arbetsmiljön, så som Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet och International Labour Organization, konvention 

nr 181.  

I analysen, kapitel fem,  vägs rättskällor samman med litteratur och rapporter från bland annat 

Annika Berg och IVL Svenska miljöinstitutet för att tillsammans med egna reflektioner 

resultera i slutsatser. Analysen består av tre delar, arbetsmiljöansvar vid uthyrning av 

arbetstagare, skillnader i arbetsmiljöansvar mellan arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag och entreprenad samt Sveriges nej till ILO konvention nr. 181. 

Funderingar och frågor som väckts under arbetets gång kommer tillsammans med de 

slutsatser jag avslutningsvis presenterar att lyftas fram i kapitel sex, sammanfattade slutsatser.  
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2. Bemanningsbranschen – Historia och debatt  

2.1 Bemanningsbranschens historia och framfart i Sverige  

Industrialismen fick sitt genombrott i Sverige under 1800-talet, vilket ledde till viktiga 

arbetsrättsliga förändringar för den svenska arbetsmarkanden. Mot 1800-talets slut hade både 

de fackliga organisationerna och kollektivavtalen etablerat sig.
20

 Saltsjöbadsavtalet mellan 

Landsorganisationen i Sverige (även kallad LO) och Svenska arbetsgivareföreningen (även 

kallad SAF) 1938 kom att bli markeringen för ett nytt skede i arbetsrättslig historia, som 

kännetecknas av ändrad och mer återhållsam inställning till lagstiftning i arbetsförhållanden.
21

 

Till följd av Saltsjöbadsavtalet avtog intresset för lagstiftning fram till 1970-talet.
22

  

1970-talet innebar för svensk lagstiftning en explosionsartad ökning av arbetslagstiftning. 

Sigeman lyfter fram tre betydelsefulla moment i 1970-talets arbetslagstiftning: Lag (1982:80) 

om anställningsskydd, Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och Lag (1974:358) 

facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
23

 Även om lagstiftningens betydelse senare 

delen av 1900-talet ökat avsevärt betraktas kollektivavtalet ännu som den viktigaste 

regleringsformen.
24

          

Hösten 1991 tillträdde en borgerlig regering under ledning av Carl Bildt. Beslut om översyn 

av den arbetsrättsliga regleringen fattades. En av de viktigaste reformerna under nittiotalet, 

som ett resultat av den översyn som genomförts, var avskaffandet av förbudet mot privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Ett förbud som hade varit i kraft sedan 1930-

talet.
25

    

1992 trädde Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft i kraft.
26

 

Lagen innebar en uppluckring från 1935 års Arbetsförmedlingslag. Dock påverkades inte 

arbetsförmedlingsmonopolet, vilket innebar att privat arbetsförmedling i förvärvssyfte även 

efter i kraftträdandet av ovanstående lag var förbjudet.
27

 Denna lag tillät under särskilda 

villkor att bland annat chefstjänster förmedlades (så kallad ”Head-hunting”
28

) och kom att 

                                                           
20

 Glavå Mats, ”Arbetsrätt”, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.33-34. 
21

 Sigeman Tore, ”Från legostadgan till medbestämmandelagen – om huvudlinjerna i arbetsrättens utveckling”, 

Svensk Juristtidning, 1984, s.883. 
22

 Glavå, s.38. 
23

 Sigeman, 1984, s.885-886. 
24

 Sigeman, Tore, ”Arbetsrätten-en översikt”, Norstedts Juridik AB, Mölnlycke, 2010, s.24.  
25

 Glavå, s.44-46. 
26

 Regeringens skrivelse, 2005/06:91,  s.4. 
27

 Prop. 1992/93:218, s.8. 
28

 Prop. 1992/93:218, s.9. 
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ersättas 1993 av Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.
29

 Det medförde 

att Sverige var tvungna att frånträda ILO:s konvention nr. 96 från 1949, som tidigare 

ratifierats och utgjorde hinder för privat arbetsförmedling.
30

 

I propositionen till Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 

fastställdes att de skäl som förelåg förbudet att bedriva privat arbetsförmedling inte hade 

någon relevans längre då fackförbund och lagstiftning utvecklats. I propositionen fördes även 

argumentet att det inte fanns något som pekade på att arbetsförmedling bedrevs bäst som ett 

offentligt monopol. Privat arbetsförmedling beskrevs som ett komplement till den offentliga 

och förutspåddes innebära åtskilliga fördelar.
31

  

Syftet med Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft var att 

skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, vilket genomfördes genom avskaffandet av 

arbetsförmedlingsmonopolet. Tillståndskravet och myndighetsöversynen från 

arbetsmarknadsstyrelsen som tidigare fanns avskaffades likaså.
32

 Lag om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft 1 juli 1993.  

2008 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs 

ut av bemanningsföretag
33

, vilket kom att leda till att bemanningslagen antogs 6 december 

2012.
34

    

Bemanningsbranschen har sedan 1993 expanderat och hade 2011; 62 900 årsanställda och 

omsatte 25 miljarder kronor.
35

 Bemanningsbranschen är idag integrerad i kärnan av den 

svenska arbetsmarknadsmodellen, vilket innebär att en stor del av anställda inom 

bemanningsföretag är anslutna till kollektivavtal.
36

  

 

                                                           
29

 Regeringens skrivelse, 2005/06:91,  s.4. 
30 Statens offentliga utredningar 2011:5, s.52, Regeringens skrivelse, 2005/06:91,  s.5. 
31

 Prop. 1992/93:218, s.19. 
32

 Prop. 1992/93:218, s.1-2. 
33

 Glavå, s.47. 
34

 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
35

 Bemanningsföretagen Almega, medlem i Svenskt Näringsliv, 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta, Hämtad 04/02/2013. 
36

 Bergström Ola, Håkansson Kristina, Isidorsson Tommy, Walter Lars, ”Den nya arbetsmarknaden – 

bemanningsbranschens etablering i Sverige”, Academia Adacta AB, Karlshamn, 2007, s.55. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
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2.2 Debatten om bemanningsbranschen  

I en rapport framtagen av Svenskt Näringsliv om bemanningsanställda på svensk 

arbetsmarknad beskrivs delar av de omständigheter som möjligjort bemanningsbranschens 

expansion enligt följande: 

”Svensk ekonomi och välfärd är beroende av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Anpassningen 

till en globaliserad värld med snabba förändringar och hård konkurrens skapar ständigt nya 

utmaningar för näringslivet.”
37

 

Bemanningsföretagen har sedan länge varit en omdebatterad fråga.
 38

 Huruvida liberalisering 

av lagstifningen på detta område inneburit positiva eller negativa effekter går inte ge något 

entydigt svar på.
39

 Mats Glavå, docent i arbetsrätt, menar att vi å ena sidan ser benägenhet till 

att attraktiv arbetskraft självmant tar anställning i bemanningsföretag, å andra sidan 

benägenhet till att mindre attraktiv arbetskraft tvingas välja att ta anställning i 

bemanningsföretag med arbetsförhållanden som starkt kan ifrågasättas.
40

 

Bemanningsföretagen beskrivs även som ”organisatoriska svar på företags outsourcing-

strategier” ur marknadssynpunkt.
41

   

I bemanningsbranschen finns flera grupper som är överrepresenterade. Unga och 

invandrargrupper från icke-västliga länder, utgör en majoritet av de som är anställda i 

bemanningsföretag.
42

 Det faktum att unga och invandrargrupper är överrepresenterade i 

branschen bekräftas i bland annat i SOU 2011:5
43

. Många arbeten förmedlas via informella 

kontakter och till följd kan de som står utanför arbetsmarknaden ha svårt att få tillgång till 

information gällande lediga tjänster. På grund av detta kan det vara så att delar av dem som 

står utanför och inte redan är etablerade på arbetsmarknaden väljer att ta anställning i 

bemanningsföretag.
44

 Unga och invandrargrupper skulle kunna hävdas tillhöra en 

samhällsgrupp som har svårighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden vilket gör 

att bemanningsbranschen kan fungera som en bro till arbetsmarknaden.
45

 

                                                           
37

 Hylander Johannes, Silva Paulo, ”Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad – en rapport om 

bemanningsanställda”, Svenskt näringsliv, 2012, s.2. 
38

 Statens offentliga utredningar 1999:69, s.73. 
39

 Andersson, Wadensjö, s. 48. 
40

 Glavå, s.46. 
41

 Statens offentliga utredningar 1999:69, s.73. 
42

 Andersson, Wadensjö, s.3. 
43

 SOU 2011:5, s.60-61 och Bergström, Håkansson, Isidorsson, Walter, s.16.  
44

 Andersson, Wadensjö, s.1. 
45

 Fridén Lennart,  Hedén Ylva, Wadensjö, Eskil, ”Personaluthyrningsföretag - en bro till arbetsmarknaden", i 

Alla lika olika – Expertbilaga 2, Ds 2000:69, 2000, s.71. 
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3. Arbetsmiljö – Historia, lagstiftning och föreskrifter  

3.1 Historia 

Frågan om arbetsmiljöskydd växte fram under industrisamhället.
46

 En av de första lagarna 

gällande säkerhet för arbetstagare kom 1889. Den följdes av en lagstiftning om arbetarskydd 

som trädde i kraft 1912.
47

 En brist i dåvarande lagstiftning var att hänsyn inte togs till den 

totala hälsoaspekten, pyskiska, fysiska och sociala apekter.
48

 Lagens fokus låg på den fysiska 

arbetsmiljön.
49

 1949 inrättades en statlig arbetarskyddsstyrelse som fick ansvara för 

yrkesinspektionen.
50

 En förskjutning har sedan gjorts från arbetarskydd till arbetsmiljö som 

innefattar både psykiska och fysiska aspekter.
51

  

Arbetsmiljölagen, även kallad AML, antogs år 1977 av riksdagen och trädde i kraft 1 juli 

1978. Lagen har sedan dess ändrats flertalet gånger.
52

 AML är en ramlag som förtydligas 

genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket, vilken är en tillsynsmyndighet för 

arbetsmiljöområdet.
53

   

Glavå menar att arbetsmiljöns betydelse för de anställdas trivsel blir viktigare och viktigare. 

Samtidigt blir strävandet efter kostnadseffektiviseringar till följd av hårdare konkurrens en 

bidragande orsak till ohälsa.
54

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
46

 Glavå, s.711. 
47

 Landsorganisationen i Sverige, Stockholm, 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/C5402888172D3BA4C12577520035D493, Hämtad: 05/02/13. 
48

 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 26. 
49

 Glavå, s.712. 
50

 Landsorganisationen i Sverige, 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/C5402888172D3BA4C12577520035D493, Hämtad: 05/02/13. 
51

 Glavå, s.712. 
52

 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
53

 Glavå, s.711. 
54

 Glavå, s.711. 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/C5402888172D3BA4C12577520035D493
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/C5402888172D3BA4C12577520035D493
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3.2 Arbetsmiljöansvar vid uthyrning av arbetstagare  

I propositionen till Arbetsmiljölagen anges att utformningen av arbetsmiljön måste beaktas 

efter varje tids rådande sociala utveckling. Arbetsmiljön skall stämma överens med den 

sociala utvecklingen och förbättras i takt med de möjligheter utvecklingen ger.
55

  

Arbetsmiljölagen inleds med syfte som beskriver grundtankarna enligt följande, lagen syftar 

till att både förebygga olycksfall och ohälsa samt att åstadkomma en bra arbetsmiljö. I 

propositionen till lagen beskrivs att arbetsmiljön inte bara skall utformas efter en miniminivå 

utan även ta sikte på att tillgodose väsentliga behov i vid bemärkelse.
56

 Lagen tar följdaktligen 

inte bara sikte på förebyggande åtgärder, utan även på innehållet i arbetet.
57

    

3.2.1 Arbetsmiljöansvar och ansvarsfördelning 

Vikten av samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare betonas i Arbetsmiljölagen kapitel 

tre, 1 a § där en bestämmelse om samverkan för god arbetsmiljö mellan arbetstagare och 

arbetsgivare fastställs. Samverkan sker vanligen kontinuerligt mellan personal och 

arbetsledning, men även i skyddskommitté samt mellan arbetsledning och skyddsombud.  

I propositionen till AML betraktas arbetsgivaren som den som innehar huvudansvaret för 

arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta samtliga åtgärder som behövs för att 

förebygga att en arbetstagare utsätts för olycksfall eller ohälsa i arbetet.
58

 Arbetsgivaren till 

den uthyrda arbetstagaren bör vara uppmärksam på sin anställdes fysiska och psykiska 

belastning vid uthyrning till kundföretag. Utöver ovanstående har arbetsgivaren skyldighet att 

genomföra arbetsmiljöåtgärder på lång sikt. Åtgärder som utbildning och rehabilitering är 

således arbetsgivarens ansvar.
59

  

För att trygga arbetstagarnas hälsa är uppföljning och planering från arbetsgivarens sida av 

stor vikt. Denna uppföljning och planering kan gälla så väl val av arbetsplats som 

arbetsuppgifter, arbetstid och summering av den aktuella arbetstagarens erfarenheter från 

uthyrningen.
60

     

 

                                                           
55

 Prop. 1976/77:149, s. 58. 
56

 Prop. 1976/77:149, s.58. 
57

 Prop. 1976/77:149, s.38. 
58

 Prop. 1976/77:149, s.84. 
59

 AFS 2001:1, s.9. 
60

 AFS 2001:1, s.9. 
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Arbetsgivaren till den uthyrde arbetstagaren saknar dock möjlighet att bestämma över 

arbetsplatsen, de lokaler och maskiner som finns där. Även andra faktorer än de som 

arbetsgivaren kan åtgärda påverkar den uthyrde arbetstagarens arbetsmiljö.
61

 Ensamt 

arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren vid uthyrning av arbetstagare är därmed inte tillräckligt 

eftersom dennes möjlighet att påverka arbetsförhållanderna är reducerade.
62

  

Vidare i arbetsmiljölagen stadgas det därför att det, även om arbetsgivaren har övergripande 

ansvar, föreligger ett visst ansvar för kundföretaget vid personaluthyrning.
63

 Detta ansvar 

beskrivs i lagtexten enligt följande: 

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

skall vidta de skyddsåtgärder som behövs i detta arbete.”
64

 

 

Ansvaret gäller när arbetsgivare mot ersättning ställer sina arbetstagare till kundföretagets 

förfogande för att utföra arbete som hör till kundföretagets verksamhet.
65

 Arbetsmiljöansvaret 

för kundföretaget gäller oberoende om inhyrningen sker en kortare eller längre period. 

Kundföretaget ansvarar för sådant med direkt anknytning till arbetet, kortsiktiga åtgärder, till 

skillnad från arbetsgivaren, som tidigare nämnts, ansvarar för långsiktiga åtgärder. Till följd 

av detta är en överenskommelse om vilken aktör som skall svara för vad av största betydelse. 

Utan sådan överenskommelse riskerar arbetsmiljöfrågan att glömmas bort.
66

  

I syfte att komplettera arbetsgivaransvaret har, som ovan nämnts, andra aktörer ålagts 

skyldigheter.
67

 Arbetsgivarens och kundföretagets ansvar kan delas in i tre stadier: före, under 

och efter uthyrningen/inhyrningen. Arbetsmiljöansvaret sammanfattas nedan i en tabell som 

jag sammanställt, i ett försök att åskådliggöra ansvarsfördelningen och eventuella skillnader. 

 

 

 

                                                           
61

 Siöcrona Carin, ”Arbetsmiljöansvar – för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser”, 

Arbetsmiljöverket, 2010, s.6. 
62

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess förordning med kommentarer, s.44. 
63

 Arbetsmiljölag (1977:1160), kap. 3, 12 § 2 st.  
64

 Arbetsmiljölag (1977:1160), kap. 3, 12 § 2 st. 
65

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess förordning med kommentarer, s.44. 
66

 Siöcrona, s.10. 
67

 Siöcrona, s.3-7. 
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Arbetsmiljöansvar vid uthyrning av arbetskraft
68

  

 Arbetsgivaransvar för uthyrda 

arbetstagare  

Kundföretagets ansvar för inhyrda 

arbetstagare  

Före   Besöka arbetsplatsen och i 

rimlig utsträckning ta reda på 

hur arbetsmiljön är på 

kundföretagets arbetsplats.
69

 

 Bedöma om arbetstagaren 

har kompetens för att utföra 

arbetet  

 Hänsynstagande till 

arbetstagarnas belastning 

gällande tid, mängd och 

innehåll  

 Ha beredskap för inhyrda 

arbetstagare så som introduktion och 

information till egna anställda 

 Noga informera uthyraren om 

arbetsuppgifterna 

Under   Kontakt med arbetstagaren 

 Ge stöd 

 Agera vid olyckor  

 Nå överenskommelse med 

kundföretaget om att 

arbetstagaren skall ha rätt att 

delta i möten och 

utbildningar hos 

arbetsgivaren, utan att 

behöva använda sin fritid 

 Skyddsombudet företräder 

den uthyrda arbetstagaren 

även under uthyrning. 

 Undersökning, riskbedöming samt 

åtgärder som syftar till att förebygga 

sjukdom, ohälsa och olycksfall skall 

omfatta även inhyrd arbetskraft  

 Ge stöd och återkoppling 

 Skyddsombudet har möjlighet att 

företräda även inhyrd personal  

 Viktigt att den inhyrda arbetskraften 

får delta i personalmöten och andra 

sammankomster med kundföretagets 

ordinarie personal 

 Dokumentationskrav gällande det 

systematiska arbetsmiljö arbetet  

Efter Uppföljning  Uppföljning  

 

 

                                                           
68

 Siöcrona, s.11-16. 
69

 Berg Annika, ”Bemanningsarbete, flexibilitet, och likabehandling- en studie av svensk rätt och 

kollektivavtalsreglering med komparativa inslag”, Juristförlaget, Lund, 2008, s.120. 
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Tabellen över arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare och kundföretag visar att arbetsgivaren 

ansvarar för åtgärder som innebär att arbetstagarens arbetsmiljö är tillfredsställande på lång 

sikt. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innan uthyrningen är viktigt för att säkerställa att 

arbetsplatsen är säker och hälsosam, att arbetsvillkoren är tillfredställande och för att kunna 

bedöma om arbetstagaren har den kompetens som krävs för arbetets genomförande. 

Arbetsgivaren har under uthyrningen ingen kontroll över arbetsplatsen, där arbetstagaren utför 

arbete vilket innebär att stor del av ansvaret åligger kundföretaget. Återkoppling och 

uppföljning är liksom arbetet före uthyrningen viktigt för att kunna förebygga ohälsa för den 

uthyrde arbetstagaren. Särskilt viktig är uppföljningen vid långvariga uthyrningar.
70

        

3.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete  

AML anger de yttre ramarna, varefter Arbetsmiljöverket på regeringens uppdrag har som 

uppgift att definiera de krav som bör ställas för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Denna 

precisering sammanställs i Arbetsmiljöverkets författningssamling, även kallad AFS. AFS 

2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av reglering gällande arbetsmiljö utgiven 

av Arbetsmiljöverket.
 71

 Bestämmelserna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete finns även 

stadgat i Arbetsmiljölagen, kapitel tre, 2 a §.
72

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs enligt AFS 2001:1 2 § enligt följande:  

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 

i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
73

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete betyder att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljöarbetet 

integreras i verksamheten och blir en naturlig del av denna. Innebörden är att i dagligt arbete 

uppmärksamma samt ta hänsyn till förhållanden som kan påverka arbetstagares säkerhet och 

hälsa.
74

  

Arbetsgivaren har skyldighet att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. 

Tanken bakom denna bestämmelse är att arbetsgivaren, i alla avseenden, ser till att 

                                                           
70

 Siöcrona, s.11-16. 
71

 Arbetsmiljöverket, http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm, Hämtad: 07/02/13. 
72

 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
73

 AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2 §. 
74

 Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/sam/, Hämtad: 07/02/13. 

http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm
http://www.av.se/sam/
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verksamheten bedrivs på ett sätt som möjliggör att arbetsgivaren kan uppfylla sitt 

arbetsmiljöansvar.
75

  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan beskrivas i fyra steg, undersökning, riskbedömning, 

åtgärd och kontroll:  

 Undersökningar är av stor vikt för att granska hur arbetsmiljön egentligen ser ut. 

Undersökningar skall genomföras kontinuerligt, efter en olycka/sjukdom eller 

allvarligt tillbud och innan en förändring i verksamheten. Hjälpmedel för att 

genomföra dessa undersökningar kan vara skyddsronder, personalmöten, 

medarbetarsamtal, medicinska eller tekniska kontroller. 

 Riskbedömningen sker i samband med en undersökning. Riskbedömningen skall vara i 

form av en skriftlig sammanfattning och bedömning av vilka risker som finns och hur 

allvarliga de är.      

 När riskbedömningen är genomförd skall åtgärderna föras in i en handlingplan. I 

handlingsplanen skall det framgå vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs 

och när bristen skall vara åtgärdad.  

 Det är sedan arbetsgivarens ansvar att göra en uppföljning och kontrollera att 

åtgärderna har genomförts.
76

  

Att förlägga ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet endast på den ena aktören är inte 

möjligt.
77

 I AFS 2001:1 1 § tydliggörs föreskrifternas tillämpningområde. Där fastslås att 

föreskrifterna skall gälla alla arbetsgivare, men även att ett kundföretag i denna fråga likställs 

med en arbetsgivare.
78

 Undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning, vidtagande av 

åtgärder och att ge instruktioner kan därmed falla inom kundföretagets ansvarsområde.
79

 

Detta innebär således att den som hyr in arbetskraft är skyldig att, i fråga om det arbete 

inhyrningen avser, följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Till följd av det 

delade ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan både arbetsgivaren och 

kundföretaget ställas till svars om information i det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas.
80

  

                                                           
75

 Arbetsmiljölag (1977:1160) och dess förordning med kommentarer, s.31. 
76

 Arbetsmiljöverket, http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm, Hämtad: 07/02/13. 
77

 Siöcrona, s.10. 
78

 AFS 2001:1, 1 §.  
79

 AFS 2001:1, s.9. 
80

 Siöcrona, s.10. 

http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm
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3.3 Arbetsmiljöansvar vid entreprenad 

Definitionen av entreprenad enligt Bonniers svenska ordbok, lyder ”åtagande att utföra 

arbete för en bestämd betalning”. Någon definition av begreppen entreprenad eller 

entreprenör i arbetsmiljölagen finns dock inte.
 81

    

En entreprenör kan ha flera anställda. Det finns även entreprenörer i form av ensamföretagare 

som bedriver sin verksamhet under enskild firma såväl som entreprenörer som arbetar på egen 

hand och bedriver sin verksamhet som ett aktiebolag. I det senare fallet är bolaget juridiskt 

sett arbetsgivare åt personen i fråga. Ett aktiebolag kan enligt Arbetsmiljölagen vara 

arbetsgivare, även om bolaget bara har en anställd. En analys av varje situation är således 

nödvändig för att avgöra entreprenörens rättsliga ställning enligt Arbetsmiljölagen.
82

   

Arbetsmiljölagen omfattar allt arbete oavsett karaktär och är framförallt tillämplig vid en 

tvåpartsrelation, det vill säga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. AML gäller 

därmed inte i förhållandet mellan den som beställer ett arbete och en självständig entreprenör. 

I sådan situation är det entreprenören som har arbetsmiljöansvar för sina anställda. Något 

generellt arbetsmiljöansvar för beställaren föreligger ej.
83

 I Arbetsmiljöverkets förtydligande 

betonas att entreprenören som arbetsgivare har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

oavsett var de anställda arbetar.
84

  

Exempel finns dock då beställaren styr arbetet så hårt att entreprenören inte kan uppfylla hela 

sitt arbetsmiljöansvar. Så är fallet ofta vid vård och omsorg, färdtjänst, renhållning och 

transporter. Om beställaren till exempel anger för kort tid för uppdragets genomförande kan 

konsekvenserna bli att ohälsa och olycksfall uppstår. Entreprenören kan då tvingas avsäga sig 

arbetet eller upphöra med arbetet. Det är därigenom av stor vikt om beställaren vid 

upphandlingen beskriver arbetet som skall utföras samt anger risker. Det underlättar för 

entreprenören som lättare kan planlägga arbetet så att ohälsa och olycksfall förebyggs.
85

  

Det finns dock undantag då beställaren kan ha arbetsmiljöansvar i viss mån enligt 

Arbetsmiljölagen. Detta ansvar uppstår exempelvis om arbetet utförs på ett fast driftställe där 

beställaren råder över arbetsplatsen. Beställaren får då ansvar för fasta och lösa anordningar 

                                                           
81

 Siöcrona, s.19. 
82

 Siöcrona, s.19. 
83

 Prop. 1976/77:149,  s.37-38. 
84

 Siöcrona, s.19, 37. 
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samt samordningsansvar under arbetsperioden.
86

 I propositionen till Arbetsmiljölagen 

beskrivs, att vad gäller fasta driftsställen där entreprenadverksamhet bedrivs är det angeläget 

att finna former för samordningsansvar. Genom 1973 års ändringar infördes i AML därför ett 

särskilt ansvar för den som råder över arbetsställe.
87

    

Ansvar för den som råder över arbetsställe infördes till följd av att en arbetsgivare inte kan 

bestämma över förhållandena på andra arbetsplatser. För att skydda de som tillfälligt arbetar 

på en arbetsplats som inte tillhör arbetsgivarens egna finns ett ansvar enligt kapitel tre, 12 §. 

Den som råder över en arbetsplats skall tillförsäkra att anordningar, fasta och lösa, som finns 

kan brukas utan risk för skada eller ohälsa. Det är av stor vikt att arbetsgivaren och den som 

råder över en arbetsplats når en överenskommelse om vilka fasta och lösa anordningar som 

finns och hur de är beskaffade.
88

  

Det kan finnas svårigheter gällande fastställandet om det föreligger personaluthyrning eller 

entreprenad, vilket är viktigt att avgöra, då det föreligger skillnader i arbetsmiljöansvar.   

Arbetsmiljöverket har sammanställt karaktäriserande drag, som nedan presenteras, för de båda 

i syfte att förenkla bedömningen. 

Karaktäriserande för 

personaluthyrning är:  

Det typ av arbete som skall utföras beskrivs i avtalet, ersättningen 

bestäms exempelvis per timme eller månad, kundföretaget står för 

arbetsledningen, kundföretaget tillhandahåller verktyg och 

material, uthyraren har inget ekonomisk ansvar vid misslyckat 

resultat och kan inte disponers över arbetskraften.  

Karaktäriserande för 

entreprenad är: 

Arbetsresultatet står beskrivet i avtalet, ersättning sker genom en 

bestämd totalsumma, entreprenören står för arbetsledningen och 

tillhandahåller med verktyg och material. Entreprenören har även 

det ekonomiska ansvaret vid misslyckat resultat.
89
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4. Internationell påverkan   

4.1 Arbetsmiljö i EU 

I Sverige och inom Norden har definitionen av ordet arbetsmiljö en utbredd betydelse som 

innefattar både fysiologiska och psykologiska faktorer, men även sociala aspekter. I EU-

direktiv brukas dock ordet arbetsmiljö sällan, då ”hälsa och säkerhet” är den vanligast 

använda termen. De antagna direktiven behandlar fysiologiska aspekter såväl som 

säkerhetsaspekter.
90

 

Arbetsmiljöfrågor är av intresse i ett europarättsligt perspektiv från två utgångspunkter, som 

ett led i avvecklingen av tekniska handelshinder och som ett led i social- och 

arbetsmarknadspolitiken. Detta område har varit aktuellt sedan 1960-talet. Det var dock först 

genom Enhetsakten 1986 som rådet gavs lagstiftningskompetens inom arbetsmiljöområdet. 

Att skapa direktiv gällande arbetsmiljöområdet var tidigare en långdragen process, till största 

delen på grund av det krav på enhällighet som förelåg. Efter ikraftträdandet av Enhetsakten 

kan minimidirektiv numera antas genom kvalificerad majoritet i syfte att förbättra 

arbetsmiljön för medlemsländernas befolkning. EU:s utveckling av arbetsmiljö är viktig för 

att genomdriva arbetsmiljöregleringar i medlemsstaterna.
91

 

Det finns enligt Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, två olika 

huvudgrupper av direktiv som ur arbetsmiljösynpunkt är av stor vikt. Den första gruppen 

innefattar regler som rör harmonisering av medlemsländernas lagstiftning gällande varors fria 

rörlighet, så kallade produktdirektiv. Dessa direktiv reglerar främst produkters egenskaper, 

provning och kontroll. Den andra gruppen av direktiv är arbetsplatsdirektiven som reglerar 

arbetsförhållandet och arbetsmiljöverksamheten på arbetsplatserna. Dessa direktiv är en del av 

den sociala dimensionen.
92
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4.2 Rådets direktiv  89/391/EEG – Arbetsplatsdirektivet 

1989 beslutades om införandet av det ramdirektiv som anses vara det centrala 

arbetsplatsdirektivet, Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Direktivet utfärdades med stöd av artikel 153 

FEUF. Ramdirektivet är övergripande och tillämpas på arbetsmiljön som helhet. För att ett 

sådant direktiv skall fungera krävs kompletterande särdirektiv.
93

 Tanken med direktivet är att 

initiera åtgärder i syfte att underlätta förbättringar av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i 

arbete. Direktivet är utformat som ett minimidirektiv, vilket innebär att tillämpning av 

gynnsammare villkor inte hindras.
94

  

Direktivets huvudregel är att det är arbetsgivaren som har övergripande arbetsmiljöansvar.
95

 

Arbetsgivaren skall tillförsäkra att arbetsmiljön innehåller så få risker som möjligt. 

Därigenom är densamme skyldig att svara för att hans/hennes arbetstagares hälsa och säkerhet 

tryggas i alla avseenden förbunda till arbetet. Arbetsgivaren skall vidta åtgärder så som 

förebyggande arbete, information och utbildning för att skydda arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa.
96

 Ramdirektivet innehåller dessutom regler om arbetstagarutbildning i 

arbetsmiljöfrågor, hälsokontroller och skydd för riskgrupper.
97

  

I mål C-127/05 Europeiska gemenskapernas kommission mot förenade konungariket 

Storbritannien och Nordirland framgår att ovanstående direktiv inte stadgar något strikt 

arbetsgivaransvar utan endast en allmän skyldighet för arbetsgivaren att tillförsäkra en säker 

arbetsmiljö.
98
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4.3 International Labour Organization  

Sverige är idag tillsammans med 184 andra länder medlemmar av FN-organet International 

Labour Organization, även kallat ILO. 

ILO är en internationell arbetsorganisation med trepartsrepresentation bestående av 

regeringen, arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.
99

 En av ILO:s åligganden är att utfärda 

rekommendationer och konventioner, vilka skall verka som internationella normer för 

arbetslivet.
100

   

International Labour Organization bildades 1919 som en del av Versaillesfördraget och slutet 

på första världskriget. International Labour Organization bildades i syfte att återspegla tron att 

varaktig fred endast kan uppnås om det bygger på social rättvisa. En tanke bakom 

organisationens bildande var den ökade förståelsen om världsekonomins ömsesidiga beroende 

och behov av samarbete för att få till stånd likartade arbetsförhållanden bland länder som 

konkurrerar om arbetsmarknaden.
101

 Under 90-talet ifrågasattes International Labour 

Organization, då dess system inte bedömdes vara anpassad till en alltmer globaliserad värld. 

Inställningen förändrades dock i och med ett erkännande av konventionerna 1995, då behovet 

att främja grundläggande rättigheter för arbetstagare lyftes fram.
 102

       

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har verkat uppmuntrande till att EU:s 

medlemsstater skall ratificera samtliga nya konventioner från ILO.
103

 När en stat ansluter sig 

till EU behöver denne inte respektera ILO:s konventioner. Dock sammanfaller ILO:s normer 

och EU:s direktiv i så stor utsträckning att den stat som ansluter sig till EU, i viss mån, 

indirekt godkänner ILO:s konventioner.
104

 Förhållandet mellan International Labour 

Organization och Europeiska Unionen regleras i artikel 351, Fördraget om EU:s 

Funktionssätt.
105

     

1997 skapade ILO konventionen, C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 

(No. 181). Konventionen syftar till att skydda arbetstagare som är anställda i privat 
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arbetsförmedling.
106

 Artikel 11 och 12 i C181 - Private Employment Agencies Convention, 

1997 (No. 181) behandlar bland annat arbetsmiljö och arbetstagarnas säkerhet.  

Artikel 11 stadgar att en medlem, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, skall vidta 

åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett adekvat skydd för arbetstagare anställda i 

bemanningsföretag. Skyddet skall gälla bland annat tillgång till utbildning och 

arbetarskydd.
107

    

Artikel 12 stadgar att en medlem, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, skall fördela 

och fastställa respektive ansvarsområden för privata arbetsförmedlingar respektive 

kundföretag i förhållande till exempelvis skydd på området säkerhet och hälsa samt tillgång 

till utbildning.
108

   

Sverige valde dock att inte ratificera denna konvention och ansåg dessutom att ett svenskt 

tillträde till konventionen även i framtiden inte bör vara aktuellt.
109

 I propositionen 

2000/01:93 framgår att:  

”Arbetsmarknadsstyrelsen finner att konventionen på flera punkter ställer krav som inte 

motsvaras i svensk lagstiftning. Detta gäller bl.a. licensiering (art. 3) och tillsyn av 

verksamheten (art. 12 och 13) samt instans för klagomål (art. 10).”
110

 

 

I Arbetsmarknadsutskottets betänkande framfördes att den goda tillväxt gällande privat 

arbetsförmedling sedan 1993 visar att lagen fungerar som tänkt. Genom branschens stora 

tillväxt ansågs Sverige ha fått en mångfald inom arbetsförmedlingsområdet som gynnar både 

arbetstagare och arbetsgivare. I betänkandet framgår att det är ställt utom all tvivel att 

bemanningsföretag måste få finnas och utvecklas. Som anledning till att inte ratificera ILO-

konvention nr 181 framfördes att konventionen, genom sitt strikta regelverk, skulle försvåra 

arbetet för bemanningsföretag och innebära en återgång till situationen före legaliseringen 

1993.
111

   

                                                           
106

 International Labour Organization, C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181). 
107

 ILO, C181, artikel 11.  
108

 ILO, C181, artikel 12. 
109

 International Labour Organization, 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312326,  

Hämtad: 11/02/13. 
110 Prop. 2000/01:93 - ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m, s.10. 
111

Arbetsmarknadsutskottet betänkande 2000/01:AU8, konvention nr 181 om privat arbetsförmedling (punkt 7), 

S.30. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312326


21 
 

5. Analys 

5.1 Arbetsmiljöansvar vid uthyrning av arbetstagare   

Efter den rättsutredning jag genomfört kan konstateras att det föreligger arbetsmiljöansvar 

både för arbetsgivare och kundföretag vid uthyrning av personal.
112

 Arbetsgivare i form av 

bemanningsföretag har liksom alla arbetsgivare även arbetsmiljöansvar i förhållande till sina 

anställda. Skillnaden är att arbetsgivaren har svårt att kontrollera arbetsmiljön i kundföretagen 

där deras anställda utför arbete. Kundföretaget har därför eget arbetsmiljöansvar baserat på 

bland annat Rådets direktiv 91/383/EEG om komplettering av åtgärderna för att främja 

förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat 

anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande.
113

  

 

Trots att det föreligger visst ansvar för både kundföretag och arbetsgivare
114

 lyfts 

arbetsgivarens övergripande ansvar fram betydligt mer än kundföretagets ansvar. Jag är av 

åsikten att arbetsmiljöverkets föreskrifter är bra då de tydliggör bestämmelser kring 

arbetsmiljöansvar, vilket jag anser att Arbetsmiljölagen i viss mån saknar. Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter har dock låg dignitet i jämförelse med Arbetsmiljölagen. En viktigt aspekt så som 

delat arbetsmiljöansvar bör därmed regleras och tydliggöras i Arbetsmiljölagen. Därmed anser 

jag att fokus till viss del borde förskjutas från att lyfta fram arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

till att belysa vikten av att arbetsgivaren och kundföretagen samverkar i frågor som rör 

arbetsmiljö.   

 

I och med att arbetstagaren utför arbete under kundföretagets ledning försvåras möjligheten 

för arbetsgivaren att i realiteten kontrollera att den uthyrda arbetstagaren garanteras en god 

arbetsmiljö. För arbetstagare som hyrs ut kan ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och 

kundföretag vara ett problem. I Regeringens skrivelse 2005/06:91 påpekade TCO att det är 

praktiskt svårt för arbetsgivaren att rätta till arbetsmiljöproblem i ett kundföretag. Det är även 

svårt för skyddsombuden i bemanningsföretagen att kunna hjälpa till i kundföretaget.
115
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I Kommittédirektiv 2004:2004:91 – Översyn av vissa delar av Arbetsmiljölagen
116

, en 

utredning som tillsatts i syfte att se över delar av Arbetsmiljölagen, ingick att utreda om det är 

lämpligt att införa en skyldighet för kundföretag att informera arbetsgivaren till den uthyrda 

arbetstagaren om risker i arbetsmiljön och åtgärder som skall vidtas för att motverka dessa.
117

 

En sådan ändring har ännu inte gått igenom vilket jag anser är beklagligt, då en sådan 

reglering kunnat underlätta genom att öka medvetandet om vilka risker som finns därmed och 

förebygga skador och ohälsa genom att snabbare kunna åtgärda dem.   
 
  

 

Bemanningsföretagen å andra sidan framförde att deras erfarenhet är att arbetsmiljöproblem 

snabbt uppmärksammas. De menar att en uthyrning alltid initieras med besök på 

kundföretaget, först av arbetsgivaren sedan av både arbetsgivaren och arbetstagaren som skall 

hyras ut till samma företag. Om arbetsmiljöproblemet inte upptäckts då, inrapporteras det av 

arbetstagaren under arbetets gång.
 118

 En sådan inrapportering förutsätter att alla uthyrda 

arbetstagare har kännedom om hur arbetsmiljöansvaret är fördelat vid personaluthyrning. Hur 

skall arbetsmiljöproblem kunna inrapporteras om de uthyrda arbetstagarna inte har kännedom 

om vilken aktör som är ansvarig för arbetsmiljön? 

 

Enligt IVL rapport
119

 framtagen av Svenska miljöinstitutet, då tretton intervjuer genomförts, 

hade ingen av de tretton uthyrda kännedom om vilken aktör som var ansvarig för deras 

arbetsmiljö.
120

 Jag är medveten om att denna rapport inte kan återspegla hur hela 

bemanningsbranschen ser ut, då studien endast är genomförd på 13 personer. Dock är det 

häpnadsväckande att resultatet är så entydigt och att ingen av de tretton intervjuade haft 

kännedom om vem som ansvarade för deras arbetsmiljö. Utan kännedom om 

arbetsmiljöansvar vid personaluthyrning riskerar arbetsmiljöproblem att försummas vilket i 

sig kan innebära ohälsa. Unga och invandrargrupper är som tidigare nämnt överrepresenterade 

av de som är anställda i bemanningsföretag i syfte att hyras ut.
 121

 Dessa grupper riskerar att 

bli mer utsatta vid ett trepartsförhållande än om de hade varit anställda direkt av 

kundföretaget då arbetsmiljöansvaret varit mer uppenbart.  
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Ett förtydligande mellan arbetsgivare och arbetstagare om ansvarfördelningen gällande 

arbetsmiljö kan förhindra att arbetsmiljöfrågan försummas. Samverkan mellan arbetsgivare 

och kundföretag bör enligt mig ske oavsett om inhyrningen är kortsiktig eller långsiktig även 

om den blir extra viktig vid den senare. Gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet likställs 

dessutom inhyrda arbetstagare med kundföretagets egna anställda. Samtidigt har 

arbetsgivaren till den uthyrda arbetstagaren kvar sitt ansvar för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. En överenskommelse om vem som svarar för vad gällande det 

systematiska arbetsmiljöarbetet är av stor vikt, då både arbetsgivaren och kundföretaget kan 

ställas till svar vid bristande systematiskt arbetsmiljöarbete.
122

 

 

Den traditionella anställningsrelationen bygger på en tvåpartsrelation till skillnad från 

bemanningsbranschen, som bygger på ett trepartsförhållande, då tre parter är involverade, 

arbetsgivaren, arbetstagaren och kundföretaget, vilket gör att det skulle kunna hävdas att 

lagstiftning inte är tillräckligt anpassad till det trepartsförhållande som uppstår.
123

 Det kan 

dock konstateras, enligt en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet, att det regelverk som 

finns är tydligt gällande fördelningen av arbetsmiljöansvaret mellan bemanningsföretag och 

kundföretag. Kunskapen om regelverket är dock dålig både hos arbetsgivaren och 

bemanningsföretaget. De förslag till förbättringar som nämns i IVL-rapporten berör vikten av 

tydlig information, checklistor för att underlätta kontroll över arbetstagarens situation, bättre 

stöd för skyddsombud och regelbunden kontakt med den uthyrde.
 124

 Även om dessa 

förbättringar naturligtvis hade varit bra, anser jag, att eventuella oklarheter och okunskap 

gällande arbetsmiljöansvar för uthyrda/inhyrda arbetstagare kan avhjälpas genom tillförandet 

av ett särskilt kapitel i Arbetsmiljölagen. Kapitlet som skulle behandla arbetsmiljöansvar för 

anställda i bemanningsföretag, som hyrs ut i syfte att utföra arbete för kundföretagets räkning, 

anser jag kan förenkla och åskådliggöra regelverket. En sådan ändring i Arbetsmiljölagen 

skulle underlätta och öka medvetenheten för både arbetstagare, arbetsgivare och kundföretag.  
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5.2 Skillnader i arbetsmiljöansvar vid uthyrning av arbetstagare och 

entreprenad  

Vid anlitandet av entreprenad förligger, till skillnad från personaluthyrning, inget generellt  

arbetsmiljöansvar för kundföretaget. Arbetsgivaren har i detta fall ensamt arbetsgivaransvar 

för sina anställda
125

, med undantag för det ansvar som föreligger för den som råder över en 

arbetsplats.
126

  

Det råder ingen tvekan om hur arbetsmiljöansvaret är fördelat i entreprenadverksamhet. Dock 

kan konstateras att det kan förekomma svårigheter gällande fastställandet om det faktiskt 

föreligger en entreprenad eller om situationen är sådan att arbetet som utförs bidrar till att ett 

annat rättsförhållande skapats. Denna bedömningssvårighet existerar eftersom det i 

arbetsmiljölagen inte finns någon definition på entreprenad. Avsaknad av definition kan 

försvåra en bedöming om huruvida det föreligger personaluthyrning eller entreprenad, vilket 

är av betydelse för fastställandet av arbetsmiljöansvar. Jag anser att en sådan definition  hade 

underlättat och/ eller förhindrat att arbetsmiljöansvaret åsidosatts. 

Huruvida en uppdragstagare uppfyller de rekvisit som krävs för att denne skall betraktas som 

uppdragstagare kan försvåras av att ingen definition finns i Arbetsmiljölagen. Uppdragstagare 

som utför arbete på ett företag kan under vissa omständigheter komma att betraktas som 

arbetstagare, vilket innebär att arbetsmiljöansvar istället åligger arbetsgivaren i det företag 

uppdragstagaren utfört arbete.
127

 I  AD 2005 nr 33  fastslås följande:  

”Anställningsskyddslagen grundas på det s.k. civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Innebörden 

av detta begrepp, när det gäller att avgöra om ett arbetstagarförhållande eller ett 

uppdragsförhållande föreligger, har utvecklats i rättstillämpningen.”
128

 

I samma mål fastställs att Arbetsdomstolen, enligt tidigare praxis, skall göra en 

helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn bör inte endast tas till 

innehållet i avtalet mellan parterna, utan även till omständigheter utan omedelbar ankytning 

till avtalet men som syftar till att belysa hur avtalsförhållandet bör uppfattas. Arbetsdomstolen 

hävdar att de redovisade principerna för gränsdragningen mellan uppdragsavtal och 

anställningsavtal innebär, att någon avgörande vikt inte bör fästas vid hur parterna i frågan 
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själva har rubricerat eller uppfattat rättsförhållandet.
129

 Ovanstående innebär, att även om 

parterna kommit överens om ett uppdragsavtal, kan omständigheter göra att uppdragstagaren 

räknas som arbetstagare och därmed borde omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.  

En helhetsbedöming är avgörande för att fastställa vilken aktör som har arbetsmiljöansvar och 

hur långt arbetsmiljöansvaret sträcker sig. De funderingar som under arbetets gång uppstått 

gällande arbetsmiljöansvar för entreprenad är varför ansvaret skiljer sig från det ansvar som 

finns vid personaluthyrning, då arbetstagarna i en entreprenadverksamhet även de utför arbete 

på annan arbetsplats än arbetsgivarens. Är skyddet tillräckligt för att ohälsa skall kunna 

förebyggas? 

5.3 Sveriges nej till ILO konvention nr. 181  

International Labour Organization, C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 

(No. 181) har ingen direkt inverkan för uthyrda arbetstagare i Sverige, då Sverige valt att inte 

ratificera konventionen.
 130

 Anledningen framfördes i Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

och sades vara att konventionens strikta regelverk skulle försvåra arbetet för privata 

arbetsförmedlingar. En ratificering skulle enligt betänkandet innebära en återgång till 

situationen före legaliseringen av privat arbetsförmedling, 1993.
131

    

Det skulle kunna hävdas att bemanningsdirektivet har en högre skyddsnivå än denna 

konvention. Konventionen innehåller dock fler villkor än bemanningsdirektivet, vilket i sin 

tur kan innebära att en ratificering av densamma kräver mer av medlemsstaterna än 

bemanningsdirektivet.  

Frågan är om en ratificering verkligen skulle innebära en återgång till situationen före 

legaliseringen och vad en ratificering av konventionen skulle kräva av Sverige? 

Konventionens syfte är trots allt att skydda arbetstagare, som hyrs ut av privata 

bemanningsföretag, samt verka förebyggande mot missbruk.
132

    

Arbetsmarknadsutskottet ger i sitt betänkande ett kortfattat och brett svar gällande hur en 

ratificering av konventionen skulle ha påverkat bemanningsbranschens framväxt negativt 

samtidigt som de konstaterar att ett godkännande från Sveriges sida av konventionen inte är 

aktuellt även i framtiden.     
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6. Sammanfattade slutsatser  
Efter detta examensarbete kan jag konstatera att det, vid uthyrning/inhyrning av arbetstagare, 

föreligger arbetsmiljöansvar för både arbetsgivaren och kundföretaget.
 
Arbetsgivaren har, 

liksom alla arbetsgivare, huvudansvaret för arbetsmiljön. Skillnaden mellan den 

tvåpartsrelation som vanligtvis uppstår i ett anställningsförhållande och den trepartsrelation 

som uppstår vid personaluthyrning är att arbetsgivarens möjlighet att kontrollera och svara för 

arbetsmiljön är reducerad. Arbetsmiljöansvar har därmed även ålaggts kundföretaget. 

Arbetsgivaren svarar mer för långsiktiga åtgärder, medan kundföretaget svarar för kortsiktiga 

arbetsmiljöåtgärder. 

Därför drar jag slutsatsen att skyddet för den”traditionella  arbetstagaren” är omfattande 

medan skyddet för en arbetstagare i den trepartsrelation som uppstår vid en 

uthyrningssituation, är betydligt mer komplext. Vidare  kan jag konstatera att 

arbetsmiljöansvaret vid uthyrning av arbetstagare är i behov av förtydligande. Under arbetets 

gång har jag fått en bild av hur detta förtydligandet enligt mig borde komma till stånd, vilket 

är främst genom lagstiftning.  

Arbetsmiljöansvaret vid anlitandet av entreprenad skiljer sig från arbetsmiljöansvaret vid 

uthyrning av arbetstagare. Vid anlitandet av entreprenad föreligger inget generellt 

arbetsmiljöansvar för kundföretaget. Arbetsgivaren i en entreprenad ansvarar ensam för 

arbetsmiljön med undantag för det ansvar som föreligger för den som råder över en 

arbetsplats. Det råder ingen tvekan om hur arbetsmiljöansvaret är fördelat vid anlitandet av 

entreprenad. Fastställandet om huruvida det föreligger entreprenad eller ej är avgörande för 

vilken aktör som skall bära arbetsmiljöansvaret. I vissa fall kan det arbete som utförs bidra till 

att ett annat rättsförhållande skapats och arbetsmiljöansvar då förskjuts till kundföretaget. 

Denna bedömningssvårighet existerar eftersom det i Arbetsmiljölagen inte finns någon 

definition på entreprenad, vilket jag anser är behövligt. 

 

International Labour Organization, konvention nr. 181 har ingen direkt inverkan för 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, eftersom att Sverige valt att inte ratificera 

konventionen med anledning att konventionen strikta regelverk anses försvåra 

bemanningsföretagens verksamhet. Konvention innehåller fler villkor än 

bemanningsdirektivet, vilket kan innebära att en ratificering av konventionen kan kräva mer 

av medlemsstaterna än bemanningsdirektivet. En fundering som väckts är vad en ratificering 

av konventionen skulle innebära för Sverige? 
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Det faktum att branschen, sedan avregleringen 1993, utvecklats och expanderat till att 

sysselsätta 62 900 årsanställda bidrar till att lagstiftning inte är tillräckligt utvecklad för att 

säkerställa arbetsmiljön för de arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Rapporten från 

IVL Svenska Miljöinstitutet, då ingen av de intervjuade haft kännedom om vilken aktör som 

haft arbetsmiljöansvar för dem, anser jag bekräftar att det finns brister i lagen som gör att 

arbetsmiljön för uthyrda arbetstagare är sämre än vid det tvåpartsförhållande som är vanligast. 

Kanske ett eget kapitel i Arbetsmiljölagen hade ökat kunskapen om arbetsmiljö och 

arbetsmiljöansvar för uthyrda arbetstagare? Eller borde regleringar kring arbetsmiljön för 

uthyrda arbetstagare finns med i bemanningslagen? En annan fråga som väckts är om 

arbetsmiljöansvaret kunnat tydliggöras om alla de arbetsmiljörättsliga bestämmelserna 

sammanförts? En sådan ändring hade med fördel kunnat genomföras för överrepresenterade 

grupper i bemanningsbranschen som unga och invandrargrupper, vilka inte alltid är insatta i 

ämnet.   

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för alla arbetstagare och behöver ständigt arbetas med då, 

samhället och arbetsförhållanden utvecklas och förändras. För både uthyrd arbetskraft och 

arbetstagare som arbetar i entreprenad, är jag av åsikten att, ytterligare och/eller tydligare 

regleringar gällande arbetsmiljöansvar med fördel kunnat införas i den svenska lagstiftningen.  
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