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Sammanfattning 

 

Att ett företag, för att täcka sitt arbetskraftsbehov, hyr in personer eller anlitar någon på 

entreprenad har med senare år blivit allt vanligare. Arbetsgivare verkar i takt med samhällets 

utveckling att bli allt mer beroende av flexibla personallösningar. Ett inhyrningsförhållande 

bygger på ett trepartsförhållande där ett bemanningsföretag (uthyrare) hyr ut arbetstagare till 

ett kundföretag (inhyrare). Dessa arbetstagare, anställda av uthyraren, står till inhyrarens 

förfogande och under dess arbetsledning. Ett entreprenadförhållande bygger istället på att 

inhyraren anlitar någon att utföra ett visst arbete. Entreprenörföretaget står dock, till skillnad 

från vid ett inhyrningsförhållande, själva för arbetsledningen. Beroende på vilket typ av 

förhållande som föreligger ser arbetsmiljöansvaret olika ut. Det är därför viktigt att det finns 

tydlighet i vem som ansvarar för vad. Det har visat sig svårt att särskilja på när ett förhållande 

handlar om uthyrning eller när det är fråga om entreprenad. Olika omständigheter kan tyda på 

det ena eller det andra och det kan till slut bli upp till domstol att göra en bedömning i fråga. 

Att en trygg och säker arbetsmiljö är en viktig faktor för ett gott arbete är enligt min mening 

självklart. Det är därför av stor vikt att vår arbetsmiljölagstiftning kan hantera de nya 

arbetsformer som finns på arbetsmarknaden idag.   

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vem det är som har arbetsmiljöansvar vid 

uthyrnings- och entreprenadförhållanden. Genom den rättsdogmatiska metoden har jag kunnat 

identifiera de rättsliga skillnader som finns gällande uthyrning och entreprenad, men också 

diskuterat hur arbetsmiljöansvaret fördelas i respektive situation.  

 

I min sammanfattande diskussion belyser jag de svårigheter som kan finnas i att urskilja 

uthyrning- och entreprenad. Jag ger förslaget att man genom krav på avtal kan förmå parterna 

i dessa trepartsförhållanden att tidigt komma överens om vilken typ av förhållande som 

föreligger samt om vem som ansvarar för vad. Jag diskuterar vikten av att definiera 

arbetsgivarbegreppet samt hur dagens arbetsmiljölagstiftning kan göra det svårt för 

framförallt småföretag att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljöansvar, uthyrd arbetskraft, entreprenad, arbetsgivare, 

bemanningsföretag 
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1. Inledning 

 

”Ett arbetsliv i förändring, hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?”
1
 

 

Så lyder namnet på en utredning som publicerades tidigare i år. Utredningen uppmärksammar 

de förändringar som dagens moderna arbetsliv står och redan har ställts inför. Utredarnas 

uppdrag var att kartlägga de nya trender och nya former av arbete som finns i Sverige idag. 

De skulle även, med fokus på arbetsmiljöansvar, identifiera de utmaningar som kommer att 

ställas i och med att det tillkommer nya sätt att tillgodose behov av arbetskraft. Jag delar 

utredningens uppfattning om att dagens arbetsgivare inte sällan har behov av att anlita 

tillfällig personal. Av bemanningsföretagens årsrapport framkommer att drygt 76 300 

personer var anställda i bemanningsföretag under 2016.
2
 Något som bekräftar arbetsgivarnas 

val att hyra in eller på annat sätt anlita flexibel arbetskraft. Ett sätt för arbetsgivaren att täcka 

sitt behov är att anlita ett utomstående företag att utföra arbete på entreprenad. Ett annat 

alternativ är att hyra in arbetstagare från bemanningsföretag. När en arbetsgivare hyr in 

personal från ett bemanningsföretag bildas ett trepartsförhållande, dels föreligger det ett 

anställningsförhållande mellan bemanningsföretaget och arbetstagaren, dels föreligger ett 

avtal mellan bemanningsföretaget och beställaren. Det hela fungerar på så sätt att 

bemanningsföretaget ställer sin arbetskraft till beställarens förfogande, i utbyte mot 

betalning.
3
 I 2017 års SOU

4
 framhålls uthyrning- och entreprenadsarbete som exempel på 

nyare arbetsformer och nya trender.
5
 Detta sätt att tillgodose behov av arbetskraft skiljer sig 

från det ”vanliga anställningsförhållandet” mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och har 

under de senaste åren blivit allt mer vanlig. Nämnda utredning menar att inhyrd arbetskraft är 

vanligare idag än vad som var fallet när Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft 1978. 

Utredningen menar i och med detta att det är viktigt att identifiera de utmaningar som följer.    

 

Av 2017 års SOU framgår, för att ta ett exempel på utmaning, att otydligheter kan komma att 

finnas gällande ansvar för arbetsmiljön. Det har visat sig att dagens moderna arbetsliv gör det 

                                                 
1
 SOU 2017:24, s. 1. 

2
 Bemanningsföretagens årsrapport 2016 

[https://www.bemanningsforetagen.se/storage/ma/8944925742354fab9144fa5cec8f31f0/7c14019c8e46491bbb3e

45063b365e7d/pdf/EF4482F6BC916D083633B1D17BBA29F31E79330D/Arsrapport_2016_slutlig.pdf] 2017-

03-30. 
3
 SOU 2017:24, s. 143. 

4
 Statens offentliga utredningar. 

5
 SOU 2017:24, S. 143. 
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svårt att fastställa om en person utför arbete som arbetstagare eller uppdragstagare men även 

vem som bär arbetsmiljöansvaret för den personen. Av nämnda utredning framkommer det att 

arbetsmarknadens parter är överens om att det blir allt vanligare med situationer där det är 

rättsligt svårt att avgöra om en person är arbetstagare eller inte. Detsamma gäller om vem som 

har ansvar för personen i arbetsmiljöhänseende.  

 

Av 2017 års utredning framkommer även att det för inhyrd arbetskraft visserligen finns ett 

uttryckt delat arbetsmiljöansvar mellan uthyrare och inhyrare. Det delade ansvaret tas upp i 

1993/94 års proposition genom ett förslag om att den som hyr in arbetstagare ska ha 

arbetsmiljöansvaret för arbetstagarna på det aktuella arbetsstället. Samtidigt har arbetsgivaren 

(uthyraren) kvar sitt arbetsmiljöansvar i övrigt gällande exempelvis utbildning och 

rehabilitering. Anledningen till det delade ansvaret sägs i propositionen vara att det är svårt 

för arbetsgivaren att kontrollera arbetsmiljön på det aktuella arbetsstället. För att arbetstagarna 

ska få det skydd de behöver och har rätt till krävs alltså att inhyraren tar ansvar. Nämnda 

proposition poängterar vidare att det så långt som möjligt ska klargöras vilka skyldigheter var 

och en av in- och uthyraren har.
6
 Tittar man på entreprenadförhållanden ser 

ansvarsfördelningen helt annorlunda ut, där är det istället entreprenören själv som bär ansvaret 

för arbetsmiljön.
7
  

 

Dessa två former av att anlita utomstående arbetskraft kan ändå komma att vara 

svårskiljaktiga. I och med att den rättsliga utgången kan bli olika beroende på vilken typ av 

förhållande som förelegat menar jag att ett förtydligande i dessa situationer bör vara på sin 

plats. Det är av stor betydelse att både arbetsgivare och arbetstagare vet vem som bär ansvar 

för arbetsmiljön. Om ingen tar ansvar riskerar arbetsplatser att bli otrygga för alla, något som 

vår arbetsmiljöreglering har som syfte att undvika. Frågan är också viktig med hänsyn till den 

utveckling som sker i dagens arbetsliv. Om vi ska lyckas hänga med i de vändningar som sker 

på arbetsmarknaden i form av nya sätt att arbeta krävs det att lagstiftningen kan anpassas och 

omfatta samhällets förändringar.  

 

 

                                                 
6
 Prop. 1993/94:186, s. 34. 

7
 SOU 2017:24, s. 220f. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vem som har arbetsmiljöansvaret vid uthyrnings- 

och entreprenadförhållanden. Gränsdragningen mellan dessa två olika former att 

tillhandahålla arbetskraft kan vara svår att urskilja. Ett delsyfte blir därför att analysera vad 

som kännetecknar de olika formerna och hur de rättsligt skiljer sig åt. För att uppnå syftet har 

jag formulerat fyra frågeställningar: 

 

- Om, och i så fall hur kan man rättsligt skilja på uthyrnings- och 

entreprenadförhållanden? 

- Vad innebär det i stora drag att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar? 

- Vem är att betrakta som arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening? 

- Vem har arbetsmiljöansvar för arbetstagare i uthyrningsföretag och för personer som 

utför arbete på entreprenad? 

 

1.2 Metod och material 

 

För att uppnå syftet och besvara mina frågeställningar har jag i denna uppsats använt mig utav 

en rättsdogmatisk metod. Det är också den vanligast förekommande rättsvetenskapliga 

metoden. Den rättsdogmatiska metoden karaktäriseras genom att författaren vill ”fastställa 

gällande rätt”. Rättsdogmatiken använder ett begränsat antal källor, dessa är lag, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Det är en kvalitativ metod där texttolkning står i centrum. En 

rättsdogmatisk analys kan inte genomföras genom observationer eller mätning som i en 

empirisk vetenskap. Den görs istället med rättskällornas auktoritet i fokus.
8
  

 

Jag har velat studera gällande rätt och bena ut de svårigheter och problem som kan komma att 

uppstå när det blir svårt att tyda om ett utförande av arbete har varit fråga om uthyrning eller 

entreprenad. För att till en början ge läsaren en överblick kring dessa två typer av 

arbetsformer samt för att kunna besvara min första frågeställning har jag valt att ge en 

beskrivning av bemanningsföretagens utveckling i Sverige. Beskrivningen grundas på de 

uttalanden som görs i propositionen om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet
9
, 

                                                 
8
 Sandgren, 2015, s. 42-44. 

9
 Prop. 1992/93:218. 
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regeringens skrivelse om anställningsvillkor i bemanningsbranschen
10

 samt 

Bemanningsföretagens årsrapport.
11

 Jag har också beskrivit bemanningsarbetet och hur det 

fungerar men även tydliggjort och redogjort för skillnaderna mellan uthyrnings- och 

entreprenadförhållande. Det har gjorts främst genom en analys av 2011 års SOU om 

bemanningsdirektivets genomförande i Sverige
12

, en tabell utfärdad av Arbetsmiljöverket
13

 ett 

nyligen publicerat rättsfall från tingsrätten
14

 samt rättspraxis från Arbetsdomstolen (AD) och 

kammarrätten. Jag har valt att ge tingsrättsdomen stor plats och en genomgående beskrivning 

och analys. Det gör jag dels för att domen visar att detta problem är aktuellt idag och att vi 

även nu år 2017 finner problem i att särskilja uthyrning och entreprenad, men också för att 

tingsrättens bedömning illustrerar hur uthyrnings- och entreprenadförhållanden kan särskiljas. 

Jag väljer att använda mig av nämnda tingsrättsdom trots att den enligt rättskälleläran inte har 

ett prejudikatvärde. Domen återges inte för att fastställa gällande rätt utan för att visa vilka 

omständigheter som kan vara aktuella i fråga att särskilja uthyrning och entreprenad. En del 

av mitt syfte är att analysera vad som kännetecknar uthyrning- och entreprenad. Tingsrätten 

illustrerar sådana kännetecken och jag anser därför att domen är relevant för min uppsats. Jag 

har också valt att se hur kammarrätten och AD gjort sina ställningstaganden i tvister som 

berör frågan. Dessa avgöranden har ett prejudicerande värde och ger mig möjlighet att tolka 

och fastställa gällande rätt inom området. 

 

För att besvara min andra frågeställning, om vad det i stora drag innebär för arbetsgivaren att 

ha ett arbetsmiljöansvar, har jag övergripande redogjort för arbetsmiljöregeleringen på 

området. Jag har beskrivit det systematiska arbetsmiljöarbetet genom dess föreskrift
15

 men 

också berört området organisatorisk och social arbetsmiljö
16

. Då Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter har en stor inverkan och är ett viktigt verktyg för arbetsgivare när det gäller 

arbetsmiljöarbete, ville jag använda mig utav dessa i min beskrivning av 

arbetsmiljöregleringen. Då det systematiska arbetsmiljöarbetet även omfattar de arbetsgivare 

som anlitar inhyrd arbetskraft finner jag det relevant för min uppsats. Vidare har jag använt 

                                                 
10

 Skr. 2005/06:91. 
11

 Bemanningsföretagens årsrapport 2016 

[https://www.bemanningsforetagen.se/storage/ma/8944925742354fab9144fa5cec8f31f0/7c14019c8e46491bbb3e

45063b365e7d/pdf/EF4482F6BC916D083633B1D17BBA29F31E79330D/Arsrapport_2016_slutlig.pdf] 2017-

03-30. 
12

 SOU 2011:5. 
13

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

Arbetsmiljöverket, 2010, s. 21. 
14

 Luleå tingsrätts beslut 2017-03-01, mål B 1198:13. 
15

 AFS 2001:1. 
16

 AFS 2015:4. 
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mig utav ett förarbete
17

 till AML samt en doktrin
18

 för att ge en övergripande bild utav 

arbetsmiljölagens syfte och funktion. Jag valde att använda mig av nämnda proposition då den 

på ett utförligt sätt beskriver syftet med lagen. På samma sätt ger nämnda doktrin en tydlig 

bild av hur AML är uppbyggd i form av ramlagstiftning.  

 

Min tredje frågeställning, om vem som är att betrakta som arbetsgivare i AML:s mening, har 

jag försökt besvara genom att definiera arbetsgivarbegreppet. Jag har delvis använt mig utav 

den definition som framkommer i AD 1984 nr 141
19

. Det gör jag då den sägs täcka hela det 

arbetsrättsliga området, vilken arbetsmiljöregleringen innefattar. Vidare använder jag mig av 

1976/77 års proposition till AML där det kortfattat förklaras hur arbetsgivarbegreppet ska 

förstås.
20

 Jag har även tagit hjälp av 1993/94 års proposition som bidrog till en ny reglering i 

arbetsmiljölagen, gällande en inhyrares skyddsansvar.
21

 Här framgår bland annat vikten av att 

definiera arbetsgivaren i arbetsmiljösammanhang. Slutligen har jag studerat praxis
22

 från AD 

där framförallt arbetstagarbegreppet behandlas. Jag ser dock dessa rättsfall som relevanta för 

tolkning av arbetsgivarbegreppet då man genom domstolens resonemang också kan få en bild 

av hur arbetsgivarbegreppet kan tolkas.  

 

Min fjärde och sista frågeställning, om vem som bär arbetsmiljöansvaret för en inhyrd 

arbetstagare respektive en arbetstagare på entreprenad, har jag kunnat besvara genom en 

sammanfattning av svaren på mina tre tidigare frågeställningar. Genom att jag har identifierat 

den rättsliga skillnaden mellan uthyrning och entreprenad har jag kunnat särskilja de två 

förhållandena. Jag har sedan genom att dels diskutera arbetsmiljöansvaret men också 

arbetsgivarbegreppet kunnat få en överblick om vilket ansvar arbetsgivare tillskrivs genom 

AML och då även hur ansvarsfördelningen ser ut vid uthyrning och entreprenad.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Jag har i denna uppsats valt att göra några avgränsningar. För det första kommer jag enbart att 

ta fäste på den fysiska arbetsmiljön och lämna den psykiska arbetsmiljön. Jag är intresserad av 

                                                 
17

 Prop. 1976/77:149. 
18

 Ahlberg, 2016. 
19

 AD 1984 nr 141. 
20

 Prop. 1976/77:149. 
21

 Prop. 1993/94:186. 
22

 AD 2006 nr 24, AD 2013 nr 92. 
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att reda ut vart gränsdragningen går när det gäller arbetsmiljöansvar för inhyrda kontra 

entreprenörsanställda arbetstagare. Att det sker arbetsplatsolyckor kommer vi förmodligen 

inte kunna komma ifrån helt och hållet. Det finns dock möjligheter att begränsa och förebygga 

att olyckor inträffar. Det kan göras genom ett tydligt arbetsmiljöarbete där var och en av 

parterna på en arbetsplats har tydliga riktlinjer om vilket ansvarsområde man har samt på 

vilka krav som ställs. Jag väljer därför att i denna uppsats begränsa mig till de 

arbetsplatsolyckor som innebär fysisk skada för arbetstagare.  

 

Dagens moderna arbetsliv har inneburit att ett flertal nya arbets-och anställningsformer har 

uppkommit. För att göra en begränsning i detta har jag endast valt att undersöka det 

arbetskraftsbehov som tillgodoses genom uthyrning av arbetskraft och entreprenad. Jag väljer 

att göra denna avgränsning för att kunna få en djupare inblick i de två arbetsformerna samt för 

att det även är dessa som kan komma att vara svåra att särskilja i praktiken. 

 

1.4 Disposition  

 

I uppsatsens första kapitel ges en inledande presentation av ämnesval, där det även motiveras 

mot bakgrund av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Det ges en kortare 

beskrivning av bemanningsbranschens positiva egenskaper såsom ett flexibelt sätt att 

tillgodose arbetskraftsbehov samtidigt som problematiken kring arbetsmiljö och 

arbetsmiljöansvaret presenteras. Detta leder in på uppsatsens syfte och frågeställningar, vilka 

följs av avsnittet metod och material. Ett avsnitt som beskriver hur jag har gått tillväga i mina 

val av metod och material, med målet att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Vidare 

beskrivs de avgränsningar som gjorts för att sedan avsluta med uppsatsens disposition.  

 

I kapitel 2 presenteras de två typer av förhållanden som denna uppsats berör. Nämligen 

uthyrning och entreprenad. Kapitlet inleds med en bakgrund om bemanningsbranschen och 

bemanningsarbetet framväxt i Sverige för att sedan tydliggöra och särskilja uthyrning- och 

entreprenadförhållanden åt.  

 

I det 3 kapitlet kommer jag in på arbetsmiljöregleringen och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Här definieras också arbetsgivarbegreppet i förhållande till 
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arbetsmiljölagen samt en genomgång kring det arbetsmiljöansvar som gäller vid uthyrning 

respektive entreprenad. 

 

I det 4 och avslutande kapitlet förs en sammanfattande diskussion där var och en av 

frågeställningarna besvaras. Detta tillsammans med egna reflektioner, tankar och förslag. 
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2. Uthyrning respektive entreprenadsförhållande 

 

2.1 Bakgrund 

 

Utvecklingen av nyare arbetsformer såsom uthyrning och entreprenad har växt under de 

senaste decennierna. Denna typ av arbetsförmedling kan kallas bemanningsarbete och blir allt 

större i Sverige för varje år som går.
23

 Starten till detta var år 1992 då en ny lag trädde i kraft i 

Sverige. Den hette  lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft och innebar vissa uppmjukningar gällande möjligheter att bedriva uthyrning av 

arbetskraft och förmedling av arbetskraft i företags- eller verksledande ställning. Fortfarande 

fanns dock vissa begränsningar och lagen hade inte heller någon påverkan på 

arbetsförmedlingsmonopolet, vilket gjorde det praktiskt taget förbjudet för företag att bedriva 

privat arbetsförmedling. Regeringen kom i 1991/92 års proposition
24

 med förslaget att Sverige 

skulle säga upp ILO-konventionen (nr 96) om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Detta 

då konventionen utgjorde hinder för privat arbetsförmedling att bedrivas i vinstsyfte. Under 

våren 1992 beslutade regeringen i enlighet med förslaget och konventionen sades upp.
25

  

 

Året efter, 1993, ersattes den första lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och 

uthyrning av arbetskraft med en ny lag i samma syfte. I den nya lagen (1993:440) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft (Arbetsförmedlingslagen) avskaffades de krav 

på tillstånd som tidigare funnits och den innehöll istället andra villkorsförbud gentemot 

arbetstagare. Det var exempelvis inte tillåtet att införa förbud för arbetstagare att ta 

anställning hos ett kundföretag.
26

 

 

Under 2008 genomfördes utredningar för att implementera Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, även kallat 

bemanningsdirektivet, i svensk rätt. Syftet med direktivet var att tillförsäkra uthyrda 

arbetstagare goda anställningsvillkor. Utredningen visade att förslaget om att ge 

                                                 
23

 Bemanningsföretagens årsrapport 2016 
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24
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arbetsmarknadens parter möjlighet att införa direktivet i kollektivavtal inte skulle vara 

tillräckligt utan att en lagstiftning även krävdes.
27

 Det ledde senare till lag (2012:854) om 

uthyrning av arbetstagare (Uthyrningslagen), vilken kom att börja gälla i Sverige år 2012.  

 

2.2 Skillnaden mellan inhyrnings- och entreprenadsförhållande 

 

Att hyra in personal ifrån ett bemanningsföretag är, som jag ser det, ett smidigt sätt för 

arbetsgivare att få tillgång till tillfällig arbetskraft. Bemanningsföretaget hyr i dessa 

situationer ut sin personal till ett kundföretag där arbetstagarna arbetar under kundföretagets 

ledning. Bemanningsföretaget som också är det uthyrande företaget tar betalt av 

kundföretaget för att avlönad personal ska stå till deras förfogande. Till skillnad från 

uthyrningsförhållande finns också så kallat entreprenörsförhållande. I dessa situationer 

skickar företag ut arbetskraft till ett annat företag men behåller själva arbetsledningen. Många 

gånger kommer detta att förknippas med outsourcing, vilket innebär att en del av ett företags 

verksamhet permanent lämnas till ett annat företag. Vanligt förekommande är det att en 

reception eller en växel är outsourcad till ett annat företag, i syfte att spara pengar. 
28

 

 

Gränsdragningen mellan uthyrning och entreprenad kan dock vara svår. I 2011 års SOU 

beskrivs att bemanningsdirektivets bestämmelser är begränsade till att endast avse uthyrning 

av arbetstagare från bemanningsföretag till kundföretag. Det innebär att 

entreprenadförhållanden inte omfattas av vare sig bemanningsdirektivet eller 

Uthyrningslagens bestämmelser. Det är därför viktigt att särskilja uthyrning från 

entreprenad.
29

 Frågan har varit uppe för prövning i kamarrätten, Arbetsdomstolen och senast i 

tingsrätten. Kammarrätten har bland annat prövat frågan i ett mål
30

 där en arbetstagare var 

anställd hos ett företag, men som i sitt arbete åkte ut och hjälpte olika butiker med 

marknadsföring. Frågan gällde huruvida hans arbete skulle klassas som personaluthyrning 

eller entreprenad. Kammarätten tog i sin bedömning hänsyn till de omständigheter som nämns 

i prop. 1970:166. Där framkom bland annat att det i ett entreprenörsförhållande är 

entreprenören som står för arbetsledning, avgör arbetsstyrkans sammansättning och storlek 

samt kontrollerar arbetstider och liknande. Vidare är det, enligt nämnda proposition, 

                                                 
27

 SOU 2011:5, s. 11f. 
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 SOU 2011:5, s. 55f. 
29
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30
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karaktäristiskt för ett entreprenörsavtal att arbetet är förutbestämt och klart avgränsat samt att 

arbetsuppgiften skiljer sig från vad den ordinarie arbetsstyrkan hos beställaren arbetar med.  I 

domen kunde kammarrätten konstatera att arbetstagarens uppgift klart skiljde sig från den 

ordinarie personalens verksamhet samt att beställaren köpte ett helt marknadsföringskoncept 

av företaget. Genom nämnda omständigheter menade kammarrätten att arbetstagaren varit 

anställd för att utföra arbete på entreprenad och kunde därför inte anses vara anställd för 

uthyrning. I AD 2006 nr 24 ställde AD frågan om ett antal personer skulle ses som inhyrda 

arbetstagare eller om de var att betrakta som arbetstagare till det bolag där de utförde arbete. 

Frågan grundade sig i ett hyresavtal mellan ett snickeriföretag och ett bemanningsföretag.  Av 

ordalydelsen i avtalet kunde AD konstatera att det var rubricerat som ett hyresavtal. Även om 

detta inte i sig kan avgöra vad avtalet avser för avtalsrelation menade AD att det ger en 

indikation på vad parterna velat åstadkomma. AD menade att det mest karaktäristiska för ett 

avtal om uthyrning av arbetskraft är att uthyraren får ersättning av inhyraren och att det är 

uthyraren som står för det ekonomiska ansvaret gentemot arbetskraften. I det aktuella avtalet 

var det reglerat att snickeriföretaget skulle betala 140kr/h + moms till bemanningsföretaget 

för utfört arbete. Det hade också framgått av utredningen att bolaget betalat ersättning till 

uthyraren och inte direkt till personerna som utförde arbetet. Genom nämnda omständigheter 

gjorde AD därför bedömningen att det avtal som ingåtts mellan snickeriföretaget och 

bemanningsföretaget hade avsett inhyrning av arbetskraft.   

 

Även arbetsmiljöverket har diskuterat skillnaderna mellan dessa två sätt att tillgodose 

arbetskraftsbehov. Bland annat har myndigheten utformat en tabell för att visa på 

karaktäristiska drag som talar för att ett förhållande är att anse som uthyrning eller 

entreprenad.  

 

Skillnader mellan uthyrning och entreprenad.
31

 

Typiskt för personaluthyrning Typiskt för entreprenad 

 

Typ av arbete som ska utföras är beskrivet i 

avtalet. 

Arbetsresultatet är beskrivet i avtalet. 

Ersättningen är bestämd per timme, månad Ersättningen är bestämd som en totalsumma. 

                                                 
31
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eller annan period. 

Inhyraren står för arbetsledningen. Entreprenören står för arbetsledningen. 

Inhyraren håller med verktyg och material. Entreprenören håller med verktyg och 

material. 

I avtalet anges vilka personer som hyrs in, 

vilken kompetens de ska ha eller bara antalet 

personer. 

Entreprenören bestämmer vilka personer som 

ska utföra arbetet. 

 

Uthyraren har inget ekonomiskt ansvar om 

arbetsresultatet skulle bli misslyckat. 

Uthyraren ansvarar dock för att den uthyrda 

personalen har utlovad kompetens. 

Entreprenören har det ekonomiska ansvaret 

om arbetsresultatet skulle bli misslyckat. 

 

Uthyraren kan inte disponera över den 

uthyrda arbetskraften. Om personalen ska 

bytas ut förutsätter det överenskommelse 

med inhyraren. 

Entreprenören kan efter egen önskan byta ut 

dem som utför arbetet mot annan personal. 

Om inhyraren inte har tillräckligt med 

arbetsuppgifter för de inhyrda måste 

inhyraren ändå betala för det antal personer 

som hyrts in. 

Entreprenören kan tillfälligt utöka eller dra 

ner arbetsstyrkan alltefter vilka behov som 

finns. 

 

När man ser tabellen på detta sätt känns skillnaderna relativt tydliga och det kan därför, enligt 

min mening, vara svårt att förstå varför dessa arbetsformer sägs vara svårskiljaktiga. 

 

2.2.1 Analys av ett tingsrättsavgörande i fråga om gränsdragning mellan 

uthyrning och entreprenad 

 

Som nämndes ovan har tingsrätten nyligen avgjort en tvist där bland annat frågan ställdes om 

ett förhållande varit fråga om uthyrning eller entreprenad.
32

 Domstolen illustrerar hur man kan 

resonera för att komma fram till om ett företag som tillhandahåller arbetskraft ska ses som ett 

uthyrnings- eller entreprenadföretag. Den 1 november 2011 inträffade två arbetsplatsolyckor 

på företaget Nordkalk i Luleå. Det i samband med att ånga blandad med rök strömmade ut ur 

företagets kalkugn. Vid dessa två olyckor skadades sammanlagt fem personer varav en fick så 
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pass allvarliga skador att han senare avled. För att undvika sintertillväxt i schaktet på ugnen 

spolades stora mängder vatten ner i den varma ugnen, detta sägs också vara orsaken till att 

olyckan inträffande. 

 

Då företaget Nordkalk och de andra involverade bolagen hade olika uppfattningar om vem 

som skulle betraktas som arbetsgivare började domstolen med att besvara den frågan. 

Tingsrätten inledde med att instämma i Nordkalks tolkning att varken Empower eller Limab 

var bemanningsföretag med syfte att hyra ut personal till en begränsad tid. Det sades också 

klarlagt att företagen enligt AML var att anse som arbetsgivare till de drabbade arbetstagarna. 

Det var de båda företagen som betalade de anställdas löner, tillhandahöll arbetet och personlig 

skyddsutrustning. Av AML framgår att det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga 

arbetsmiljöansvaret för sina arbetstagare, det finns dock undantag från denna huvudregel som 

innebär att någon annan står för ansvaret. Mellan företaget Empower och Nordkalk fanns ett 

avtal, tingsrätten menade dock att arbetet med att bekämpa sintertillväxt inte omfattades utav 

detta avtal. En sådan åtgärd är dels väldigt ovanlig och det kan inte tänkas troligt att parterna 

vid avtalets träffande trodde att ett sådant typ av arbete skulle vara aktuellt. Det gjordes därför 

en prövning på det fristående avtal som funnits mellan parterna och på så sätt utreddes det 

ifall det rörde sig om inhyrd personal eller entreprenad. Detsamma gällde för företaget Limab 

där inget avtal alls fanns mellan parterna.
33

 

 

Tingsrätten kunde konstatera att det enligt vittnesutsagor framkommit att det varit Nordkalk 

som stått för den praktiska arbetsledningen, något som talade för att det rört sig om ett 

inhyrningsförhållande. Det var även Nordkalks arbetsledare som bestämt arbetsmetoden även 

om instruktionerna sedan hade förts vidare till Limab respektive Empowers arbetsledare. 

Varken Empower eller Limabs arbetsledare ska ha haft någon påverkan på start, sluttid eller 

arbetets gång. En specifik person anställd av Nordkalk ansåg sig själv som arbetsledare över 

det aktuella arbetet. Det var även han som hade delegerat ut ledaransvaret till andra 

arbetsledare under den aktuella dagen. Nordkalk stod för all utrustning såsom de verktyg och 

det material som användes i samband med arbetet. Endast den personliga utrustningen 

tillhandahöll arbetstagarna själva genom respektive Limab och Empower. Vad gäller själva 

arbetsstyrkan hade Nordkalk begärt två turlag med fyra personer från Limab och fyra från 

Empower. De hade dock inte efterfrågat någon särskild sammansättning på arbetsstyrkan i 
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form av kompetens, något som skulle kunna tyda på att det rörde sig om ett 

entreprenadförhållande. Arbetstagarna hade dock utfört i princip samma arbetsuppgifter som 

den ordinarie arbetsstyrkan hos Nordkalk och det var vidare Nordkalk som hade rått över 

uppstådda omständigheter gällande arbetsuppgifter, vilket mer tydde på inhyrning än på 

entreprenad.
34

 

 

Tingsrätten ställde också frågan om vem som burit det ekonomiska ansvaret för utfallet av det 

arbete som utfördes. I ett entreprenadförhållande står entreprenören typiskt sätt för det 

ekonomiska ansvaret om ett arbete misslyckas. I det aktuella fallet var det utrett att både 

Empower och Limab fick ersättning för sitt arbete trots att bekämpningen av sinter 

misslyckades. Själva arbetet hade utförts på löpande räkning, något som kan tala för 

entreprenad men som i detta fall även talade för inhyrning då det visade att det inte funnits 

något bestämt avtalat arbetsmoment med ett specifikt resultat.
35

 

 

Utifrån dessa omständigheter gjorde tingsrätten sin bedömning att Nordkalk hade hyrt in 

arbetstagarna och att det således inte var fråga om entreprenad, vilket Nordkalk själva påstod. 

I och med den bedömningen kan sägas att Nordkalk hade arbetsmiljöansvar för de skadade 

arbetstagarna vid olyckans inträffande i enlighet med 3 kap 12 § 2st AML. Tingsrätten förde 

vidare en intressant diskussion angående om situationen hade rört sig om ett 

entreprenadförhållande. Då Nordkalk var anläggningsägare och även de som rådde över 

arbetsplatsen skulle de, om så varit fallet, haft ett så kallat samordningsansvar enligt 3 kap 12 

§ AML. Nordkalk skulle då haft ansvar för att ohälsa och olycksfall förebyggdes genom att 

informera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och tillämpas. De skulle gått 

igenom säkerhetsföreskrifter och sett till att dessa skrevs på, gjort riskbedömningar och 

uppmärksammat sådant som skulle kunna vara farligt. Samordningsansvaret skulle ha 

omfattat både Nordkalks egen personal men också arbetstagarna på Limab och Empower. 

Med det sagt hade Nordkalk enligt tingsrätten fortfarande haft ansvar för de skadade 

arbetstagarna.
36

 

 

Vad som nu har sagts bekräftar att det kan vara svårt att skilja på ett uthyrnings- och ett 

entreprenadförhållande. Det är också svårt för parterna själva att förstå vilken typ av 
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arbetskraft de hyr in eller anlitar. Tingsrätten illustrerar dock genom detta avgörande att 

bedömningen måste göras individuellt i varje enskilt fall och då väga de faktorer som tyder på 

ett inhyrningsförhållande mot de som tyder på ett entreprenörförhållande. Domen visar på så 

sätt att det inte alltid är svart på vitt, vilket tabellen ovan kan ge en bild av. Tingsrätten gör sin 

bedömning utifrån de omständigheter som även de tidigare nämnda domstolarna valt att utgå 

ifrån. Dessa är bland annat hur ersättningen varit bestämd, vem som står för den faktiska 

arbetsledningen, vem som står för verktyg och material, vem som disponerar över 

personalstyrkan och arbetskraftens kompetens samt vem som står för det ekonomiska ansvaret 

för arbetet. I nämnda tingsrättsavgörande visade det sig, som ovan beskrivit, att många av de 

omständigheter som tyder på inhyrning fanns. Nordkalk gav både Limab och Empower 

ersättning trots att arbetet inte lyckades, företaget stod för både arbetsledning och material 

under den aktuella kvällen och det var även Nordkalk som stod för själva arbetsmetoden. Det 

trots att varken Limab eller Empower var bemanningsföretag med syfte att hyra ut personal. 

Något som antydde på entreprenad var att Nordkalk inte hade efterfrågat en särskild 

sammansättning av arbetsstyrkan. Tingsrätten menade dock att det inte hade någon större 

betydelse för bedömningen då det syntes vara så att Nordkalk inte sett att det funnits 

anledning att efterfråga särskild kompetens.  

 

Utifrån de omständigheter som tingsrätten presenterar instämmer jag i bedömningen som 

görs. Något tingsrätten dock väljer att endast kort kommentera är att inget av Limab eller 

Empower var bemanningsföretag som bedrev uthyrningsverksamhet och troligtvis inte heller 

hade för avsikt att hyra ut personal. Tingsrätten väljer att kommentera det snabbt genom att 

säga att det inte har någon betydelse för relationen mellan bolagen och Nordkalk. En 

diskussion kring frågan hade enligt min mening kunnat vara aktuell. Tingsrätten väljer att 

utgå från ett fristående avtal mellan vardera parter och gör bedömningen att omständigheterna 

visar att arbetstagarna den aktuella dagen var att anse som inhyrda. Inget resonemang förs om 

den gemensamma partsviljan vid avtalets träffande. Utifrån vad som ovan nämnts om de två 

inhyrda bolagen är det inte otroligt att arbetskraftsbehovet var tilltänkt täckas genom att anlita 

arbetstagare på entreprenad, vilket också Nordkalk själva menar. En diskussion om att varken 

Limab eller Empower bedrev rena uthyrningsverksamheter hade kunnat leda till frågan om 

företagen från början tänkt att arbetet skulle ske via entreprenad. Huruvida det skulle påverkat 

den samlade bedömningen är svårt att svara på. Jag hade dock gärna sett diskussionen föras. 
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3. Arbetsmiljöregleringen  

 

Arbetsmiljölagen har som syfte att undvika ohälsa och olycksfall. Som en grundregel finns att 

arbetet ska anpassas efter varje individs förutsättningar såväl fysiska som psykiska. Det 

huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatser anses ligga på arbetsgivaren, även om 

arbetstagare har ett visst skyddsansvar. Med det menas att arbetstagare ska använda sig av de 

skyddsanordningar med mera som finns på arbetsplatserna, iaktta försiktighet och på så sätt 

arbeta för att undvika ohälsa och olycksfall.
37

 Arbetsmiljölagen är uppbyggd som en ramlag. 

Med det menas att den innehåller få precisa regler. Istället beskriver lagstiftningen på ett mer 

övergripande sätt vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivare har. För 

att få mer detaljerad information kring de regler som gäller i praktiken får man läsa 

arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilka är utfärdade av regeringen 

och Arbetsmiljöverket. De föreskrifter som ges ut av Arbetsmiljöverket i 

arbetsmiljösammanhang är en del av författningssamlingen AFS (Arbetsmiljöverkets 

författningssamling). En föreskrift är i juridisk mening en bindande rättsregel. Vad gäller 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det emellertid bara de första delarna som är bindande, 

resterande går under benämningen ”allmänna råd” och är alltså inte bindande i sig.
38

  

 

En viktig föreskrift utfärdad av arbetsmiljöverket är den om systematiskt arbetsmiljöarbete, 

AFS 2001:1. Denna föreskrift framhäver det arbete som hela tiden ska bedrivas i syfte att 

undvika ohälsa och olycksfall. Av 3 kap 2 § AML framhålls arbetsgivaren som ansvarig för 

den huvudsakliga arbetsmiljön. Vad detta ansvar innefattar beskrivs övergripande i 3 kap 2a § 

AML men ännu mer preciserat i AFS 2001:1. Föreskriften har som syfte att utveckla och mer 

detaljerat beskriva hur arbetsgivare ska gå till väga för att uppfylla sitt ansvar. I den första 

paragrafen definieras att föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare, även de som hyr in 

arbetskraft. Inhyrare ska med andra ord se till att arbetsförhållandena är bra, bedöma risker 

samt vidta åtgärder och ge instruktioner. Likaså har den som hyr ut arbetstagare kvar ett 

ansvar för bland annat rehabilitering och utbildning.  

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten och vara en naturlig 

del i det dagliga arbetet. Med det menas att arbetsplatser ska upprätta arbetsmiljöpolicys där 

det beskrivs hur arbetsmiljöarbetet ska fungera så att olyckor och ohälsa kan förebyggas och 
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en trygg arbetsmiljö skapas. Arbetsgivaren ska vidare se till att fördela uppgifterna i 

verksamheten så att de personer, arbetsledare, chefer m.m. som har tillräckliga befogenheter, 

resurser och kunskaper ansvarar för olika delar av arbetet. Det ska vidtas regelbundna 

riskbedömningar för att försäkra sig om att arbetsplatsen är och fortsätter vara en så trygg 

plats som möjligt där olyckor och ohälsa förebyggs i största möjliga mån. Skulle en olycka 

inträffa ska arbetsgivaren så snart som möjligt utreda orsaken samt vidta de åtgärder som 

krävs för att hindra att händelsen upprepas i framtiden.
39

 Arbetsmiljöverket kom under hösten 

2015 med en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften bygger 

vidare på det systematiska arbetsmiljöarbetet i form av nya krav och nya mål. Bland annat 

sammanfattas de kunskaper en chef eller arbetsledare ska ha, det sätts krav på att hindra 

ohälsosam arbetsbelastning, ohälsosamma arbetstider samt att förebygga och motverka 

kränkande särbehandling. Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Till skillnad från föreskriften om 

systematiskt arbetsmiljöarbete ges nu även särskilda krav, mål, sociala och organisatoriska 

faktorer som ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
40

 

 

För att lyckas skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö är det systematiska 

arbetsmiljöarbetet med andra ord ett viktigt verktyg. Föreskrifterna ger arbetsgivare och 

inhyrare ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, fördelningen kan dock vara lite mer 

komplex än så. För att förtydliga innebörden av detta kommer det i nedanstående avsnitt först 

ges en definition av arbetsgivarbegreppet och hur det ska förstås i arbetsmiljösammanhang. 

 

3.1 Arbetsgivarbegreppet i arbetsmiljölagstiftningen  

 

Arbetsgivaren har som tidigare nämnts det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret.  För att i 

praktiken veta vem detta anses vara är det viktigt att definiera begreppet. En utgångspunkt är 

att arbetsgivaren är motparten till arbetstagaren i ett anställningsavtal. Arbetsgivarbegreppet 

definierades i AD 1984 nr 141 som att arbetsgivaren är ”den fysiska eller juridiska person 

som träffat avtal med annan om utförande av arbete under sådana förhållanden att ett 

anställningsförhållande föreligger”. Uttalandet gjordes visserligen i ett mål som rörde 

anställningsskyddslagen men har kommit att få en vidsträckt tillämpning. Detta då AD hänfört 
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sig till denna definition på så sätt att den gäller inom ”arbetsrätten” och den arbetsrättsliga 

lagstiftningen.
41

 Av 1976/77 års proposition framkommer att arbetsgivar- och 

arbetstagarbegreppen ska avgöras i samklang med lagens syfte
42

. Nämligen att så långt som 

möjligt undvika risker för ohälsa och olycksfall. Tillämpningen blir därmed av stor betydelse 

när det kommer till arbete som utförs under ledning av personal från ett annat företag. En 

egenföretagande maskinoperatör som utför entreprenader enligt samtidigt meddelade 

anvisningar, kan komma att ses som arbetstagare i förhållande till den arbetsgivare där 

uppdraget utförs, just av den anledningen. Detsamma gäller även för de företagare som anlitas 

för uppgifter som normalt utförs av arbetstagare, då dessa vid utförandet av arbetet har en 

ställning jämförbar med en arbetstagares.
43

 Man har som regel utgått ifrån att entreprenörer 

som är att anse som självständiga företagare också är arbetsgivare i förhållande till den som 

utför det anlitade arbetet.
44

 

 

I AD 2006 nr 24 görs en bedömning om ett antal personer skulle ses som inhyrda arbetstagare 

eller om de var att betrakta som arbetstagare till det bolag där de utförde arbete. Det fanns ett 

hyresavtal mellan bolaget och bemanningsföretaget i fråga. Arbetsgivarbegreppet skulle 

kunna tolkas i förhållande till det arbetstagarbegrepp som diskuteras i domen. AD menade att 

det inte var helt klart hur arbetstagarbegreppet skulle definieras. Domstolen förklarade det 

genom att det i det aktuella fallet inte gick att göra den helhetsbedömning som normalt vidtas. 

Detta då de typiska arbetsgivarfunktionerna är delade mellan in- och uthyraren. Även om en 

person typiskt sätt är att betrakta som en arbetstagare i förhållande till det bolag denne utför 

arbete, är denne inte arbetstagare hos bolaget om personen är inhyrd. Men andra ord är 

personen arbetstagare hos uthyraren och står mot ersättning, endast till inhyrarens förfogande. 

När en bedömning ska göras om vem som är att betrakta som arbetstagare blir det, enligt AD, 

särskilt viktigt att uppmärksamma den grundläggande förutsättning som tyder på ett 

arbetstagarförhållande. Nämligen att det finns ett avtal mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Det AD uttrycker innebär att anställningsavtalet har betydelse för 

bedömningen. Ett anställningsavtal blir därför, menar jag, av vikt även när bedömning ska 

göras gällande arbetsgivarbegreppet. I AD 2013 nr 92 gör domstolen en liknande bedömning 

där arbetstagarbegreppet diskuteras. Där menar AD att dem enligt rådande praxis ska göra en 

helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas både av innehållet 
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i det eventuella avtalet mellan arbetsgivare- och arbetstagare, men också av andra 

omständigheter som kan belysa hur avtalsförhållandet bör uppfattas. En rimlig slutsats kan 

alltså vara att arbetsgivarbegreppet lättast utreds i de situationer där tydliga anställningsavtal 

finns. Av betydelse är dock även andra omständigheter så som hur de faktiska 

arbetsförhållandena har sett ut, oberoende av hur arbetet benämnts i avtalet.  

 

Vad gäller uthyrningsförhållanden ges i 2011/12 års proposition en definition av bemannings- 

respektive kundföretag med utgångspunkt av definitionerna i bemanningsdirektivet. Ett 

bemanningsföretag definieras som en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare 

anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och 

ledning. Vidare ges kundföretaget definitionen som en fysisk eller juridisk person för vilken 

och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar. 

Definitionerna ger en vägledning i hur arbetsgivarbegreppet ska tolkas gällande kund- och 

bemanningsföretag.
45

 

 

Precis som 2011/12 års proposition uttrycker ovan anses ett bemanningsföretag som hyr ut 

arbetskraft fortfarande vara personalens arbetsgivare och har således i enlighet med AML 

även ett arbetsmiljöansvar. Bemanningsföretag saknar dock möjlighet att råda över 

förhållandena hos kundföretaget vilket leder till att ett delat ansvar krävs. I 1993/94 års 

proposition diskuterades bemanningsföretagens begränsade möjligheter att råda över 

förhållanden hos kundföretaget.
46

 Av den anledningen gav regeringen ett förslag till ett tillägg 

i arbetsmiljölagens 3 kap 12 § AML. Genom förslaget infördes ett nytt stycke med lydelsen 

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

skyddsåtgärder som behövs i detta arbete”. Tidigare hade det i 7 kap 8 § AML funnits en 

bestämmelse som gjorde det möjligt för yrkesinspektionen att utge ett föreläggande eller 

förbud till den som råder över ett arbetsställe även då någon hyrt in arbetskraft.  

 

Den nya bestämmelsen innebar istället en särskild reglering för de situationer där det direkta 

ansvaret är annorlunda jämfört med paragrafens första stycke. Innebörden av bestämmelsen 

var att ge den som anlitar inhyrd arbetskraft ett skyddsansvar över dessa arbetstagare. Regeln 

skulle främst gälla i förhållande till Arbetsförmedlingslagen
47

 men innefattade även de 

                                                 
45

 Prop. 2011/12:178, s. 29f. 
46

 Prop. 1993/94:186, s.34, 67f. 
47

 Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 



25 

 

förhållanden när en arbetsgivare ”lånar arbetskraft”. Rent praktiskt skulle detta tillämpas 

genom att inhyraren, som under tiden då de inhyrda arbetstagarna utför arbete står för 

arbetsledning, även har ett arbetsmiljöansvar för de åtgärder som avser det aktuella 

arbetsstället. Dessa arbetstagare kan då mer eller mindre anses vara inordnade i verksamheten 

och jämföras med arbetstagare. Här finns en skillnad gentemot entreprenadanställda som utför 

arbete på arbetsstället. De anses typisk sätt inte vara inordnade i verksamheten. Även om 

inhyraren har arbetsmiljöansvar för det aktuella arbetet är det dock, som tidigare klargjort, 

arbetsgivaren som ansvarar för de mer långsiktiga arbetsmiljökraven. När det kommer till 

frågan om arbetsmiljöåtgärder knutna till det aktuella arbetet, framgår av 1993/94 års 

proposition att en så kallad ”rimlig” fördelning ska göras mellan den arbetsgivare som hyrt in 

och den som hyrt ut arbetstagare. Hur denna fördelning ska se ut i detalj måste bli beroende 

av omständigheterna i det specifika fallet. Bestämmelsen ger således ett utrymme för inhyrare 

och uthyrare att komma överens om hur skyddsansvaret ska vara fördelat.
48

 

 

3.2 Arbetsmiljöansvar för arbetstagare i uthyrningsföretag 

 

När ett företag hyr in arbetskraft från exempelvis ett bemanningsföretag tillkommer som ovan 

nämnts ett arbetsmiljöansvar för dessa arbetstagare. Enligt 3 kap 12 § 2st AML har numera 

den som hyr in arbetskraft ansvar för arbetsmiljön för de arbetsuppgifter som ingår i 

inhyrningen. Ansvaret innefattar bland annat arbetsmiljöverkets föreskrifter såsom 

systematiskt arbetsmiljöarbete, vilken ovan har beskrivits. Arbetsmiljöverket har beskrivit 

arbetsmiljöansvaret vid både inhyrning- och entreprenadförhållande.
49

 I den beskrivningen 

framkommer att när inhyrd personal vistas på arbetet räknas de in i verksamheten och står 

under inhyrarens arbetsledning. Inhyraren har genom detta ansvar för sådant som är direkt 

knutet till det aktuella arbetet. Exempel på sådant kan vara bullermätningar och 

lärkarundersökningar vid nattarbete. Inhyraren ska också se till att personalen kan få en bra 

arbetsmiljö genom exempelvis introduktioner och information. Vidare menar 

Arbetsmiljöverket att inhyraren aktivt ska arbeta med att förebygga ohälsa och olycksfall 

genom att säkerställa att den inhyrde har rätt kunskaper för det tilltänkta arbetet, ge 
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information om vem den inhyrde kan vända sig till i arbetsmiljöfrågor samt stå för de avtalade 

skydds- och arbetsutrustningarna som krävs för arbetet.
50

 

 

Den inhyrdes arbetsgivare, med andra ord uthyraren, har också ett arbetsmiljöansvar för sin 

uthyrda personal. Denna har kvar det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön men med 

begränsning inom de delar av arbetet där det kan vara svårt för arbetsgivaren att utöva sitt 

ansvar. Dessa delar tillfaller då som ovan beskrivits inhyraren. Arbetsgivaren har dock fortsatt 

ansvar och ska se till att arbetstagaren har rätt kunskaper för arbetet som ska genomföras, att 

arbetstagarna får medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos inhyraren och att de får 

den information och introduktion som krävs för arbetet.
51

 Det är en balansgång mellan 

inhyraren och uthyraren att komma överens om vem som ska ta vilket ansvar. Arbetsgivaren 

anses fortsatt ha det huvudsakliga ansvaret men delar det alltså tillsammans med inhyraren. 

 

3.3 Arbetsmiljöansvar för personer som utför arbete genom entreprenad 

 

Förutom inhyrning av arbetskraft finns även entreprenad. En entreprenör utför vanligen arbete 

som ligger utanför det verksamhetsområde som beställaren befinner sig i och beskrivs som en 

person eller ett företag som åtagit sig en entreprenad. AML ger ingen tydlig definition av 

begreppet entreprenad men det kan översättas som ett åtagande att utföra visst arbete mot en 

bestämd betalning.
52

 Vanligt i arbetsmiljösammanhang är att en entreprenör som arbetsgivare 

utför arbete åt någon annan. Antingen som ett bolag med flera anställda eller självständigt 

som en ensamföretagare via enskild firma. Ett annat sätt är att vara entreprenör är via ett 

aktiebolag. Bolaget såsom en juridisk person räknas då som arbetsgivare i AML:s mening. 

Viktigt är alltså att se till varje situation för att kunna avgöra vilken ställning entreprenören 

har i enlighet med AML. Vad gäller ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

entreprenören som arbetsgivare ett sådant ansvar för sin personal. Däremot finns inte detta 

ansvar hos en ensamföretagare, då en sådan inte har någon direkt arbetsgivare, vilket är en 

förutsättning. Ensamföretagare måste dock följa de regler som finns genom lag och 
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föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket beträffande maskiner, tekniska anordningar och 

farliga ämnen.
53
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4. Sammanfattande diskussion 

 

Om, och i så fall hur kan man rättsligt skilja på uthyrnings- och 

entreprenadförhållande? 

 

Som uppmärksammats genomgående i denna uppsats finns det en svårighet i att skilja på 

uthyrnings- och entreprenadförhållanden. Återkommande svar har varit att avgörandet måste 

ske utifrån varje enskilt fall. En viktig rättslig skillnad dem emellan är dock att 

entreprenadverksamhet inte omfattas utav bemanningsdirektivet
54

 och därför inte heller utav 

vår svenska uthyrningslag.
55

 Lagen innehåller bestämmelser om likabehandling och 

skyldigheter gentemot både kundföretag och bemanningsföretag. Det är en rättslig skillnad 

som förutsätter att arbetsgivare är medvetna om vart de står i förhållande till gällande 

lagstiftning. En tydlig definition för vardera uthyrning- och entreprenad finns inte i lag. 

Däremot kan man i utredningar hitta sådana faktorer som pekar åt att ett förhållande lutar mer 

åt uthyrning än entreprenad och vice versa. De utmärkande dragen har bland annat 

sammanfattats i den tabell jag visar ovan (se kap. 2.2). Med utgångspunkt i tabellen har jag 

kunnat urskilja några samlingsbegrepp som har betydelse för bedömningen. Det första 

begreppet är arbetsledning. I uthyrningssituationer är det inhyraren som leder och fördelar 

arbetet medan det i ett entreprenadförhållande är entreprenören själv. Det är därför viktigt att 

förtydliga vem det är som står för arbetsledning och inte. Nästa begrepp är arbetsutrustning. 

Vad gäller uthyrda arbetstagare står arbetsgivaren endast för den personliga utrustningen 

medan inhyraren tillhandahåller verktyg och material. I entreprenadförhållanden är det 

entreprenören som står för sina egen utrustning.  

 

Det tredje begreppet jag väljer att använda mig av är arbetsstyrkan. Vid ett 

uthyrningsförhållande är det angett vilka personer som kommer att hyras in, vilken kompetens 

de ska ha eller bara antalet personer. Uthyraren kan inte heller ensam disponera över 

arbetsstyrkan genom att byta ut någon i personalen. Det måste ske genom en 

överenskommelse med inhyraren. Inhyraren kan dock i sin tur inte begära att dra ner på 

arbetsstyrkan på grund av att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter, utan måste ändå 
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betala för de personer som hyrts in. I entreprenadförhållanden är det däremot entreprenören 

själv som bestämmer sin arbetsstyrka. Det är också entreprenörens befogenhet att under 

arbetets gång byta ut den personal som utför arbetet mot någon annan. Vad kommer till det 

fjärde begreppet, ekonomi, är det i uthyrningsförhållanden inhyraren som står för det 

ekonomiska ansvaret medan det i entreprenadförhållanden tillfaller entreprenören. Det gör att 

de ekonomiska konsekvenserna för om ett arbete skulle misslyckas ser olika ut beroende på 

vilken typ av förhållande som föreligger. Vad gäller ersättningen är den i 

uthyrningsförhållande bestämd per timme, månad eller annan period medan den i 

entreprenadförhållanden bestäms som en totalsumma. Det sista begreppet jag valt att använda 

är arbetsbeskrivning. När det kommer till uthyrningsförhållanden beskrivs arbetsuppgifterna 

eller det typ av arbete som ska utföras medan det i entreprenadförhållanden endast uttrycks 

vad själva arbetsresultatet förväntas bli.  

 

Jag skulle vilja säga att den problematik och de konsekvenser som följer har sin grund i 

svårigheten att skilja på uthyrning och entreprenad. Finns det osäkerhet och olika 

uppfattningar kring de villkor en arbetstagare utför arbete, kommer dessvärre arbetsmiljön för 

denne att bli lidande. Om ingen bestämd ansvarfördelning finns är det troligt att det faller 

mellan stolarna och att ingen tar på sig ansvar alls. Det är förståeligt att bedömningen om 

huruvida ett förhållande varit fråga om uthyrning eller entreprenad måste ske i varje enskilt 

fall. Jag skulle dock vilja se detta göras i ett tidigare skede. Många gånger kommer 

diskussionen upp först efter en olycka inträffat, försent i mitt tycke. Arbetsmiljölagen är 

uppbyggd på ett sätt där förebyggande arbete står i centrum för att lyckas hindra att ohälsa 

och olycksfall inträffar på arbetsplatser. På samma sätt borde det finnas tydligare riktlinjer i 

fråga om att komma överens om vilken typ av arbetskraft det är som anlitas. Ett förslag skulle 

kunna vara att införa ett avtalskrav mellan uthyrare/entreprenörer och inhyrare, där det tydligt 

ska framgå vilken sorts inhyrning det handlar om. Jag presenterade ovan fem begrepp som 

alla har betydelse när det kommer till att avgöra om ett förhållande varit fråga om uthyrning 

eller entreprenad. Mitt förslag är att ha dessa begrepp, arbetsledning, arbetsutrustning, 

arbetsstyrka, ekonomi och arbetsbeskrivning, som utgångspunkt när avtal skrivs mellan 

parterna. På så sätts täcks alla områden in och tvingar avtalsparterna att i ett tidigt skede 

komma överens om de förutsättningar som ska gälla. Något av det viktigaste när två parter 

ingår ett avtal är konsensus. Ett bra avtal innehåller få eller inga otydligheter. Det ligger även 

i båda parters intresse att vara överens om villkoren för den aktuella tjänsten. För att rätt 
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arbetsgivare ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar krävs att det inte råder tveksamheter i om 

arbetstagare utför arbete genom uthyrning eller entreprenad.  

 

I 2017 års SOU förs ett resonemang om att arbetsmiljöregelverket behöver förnyas för att 

kunna klara av de utmaningar som pekats ut. Där diskuteras att ansvarsbestämmelserna bör 

förändras så att den som kan påverka arbetsmiljöförutsättningarna på en viss plats bör ha 

någon form av ansvar över de personer som utför arbete på platsen. Det viktiga sägs vara att 

de personer som utför arbete och som anses vara skyddsvärda har ett regelverk att falla 

tillbaka på och som också täcker in deras arbetssituation.
56

 På likanade sätt menar jag att ett 

avtalskrav ger både uthyrare/entreprenörer, inhyrare och arbetstagare något att falla tillbaka 

på. En trygghet i att veta vad som gäller och vad som har avtalats. På detta sätt kan en 

tydligare gränsdragning ske mellan uthyrning och entreprenad. Nämnda utredning menar att 

Arbetsmiljöverket har påpekat att dokumentationen kring anställningsförhållanden ofta är 

bristfällig. Det gör det näst intill omöjligt för tillsynsmyndigheten att konstatera vem som är 

arbetsgivare till vem. Det i sin tur gör att det i slutändan inte heller går att konstatera vem som 

bär ansvar för arbetsmiljön.
57

 Ett avtalskrav skulle kunna underlätta även 

tillsynsmyndighetens arbete och förhoppningsvis förhindra att olyckor inträffar på grund av 

bristande ansvarstagande.  

 

Vad innebär det i stora drag att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar? 

 

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret över de anställdas arbetsmiljö. Av 3 kap 2 § 

AML framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa 

och olycksfall. Med det menas att arbetsgivaren har ett långtgående arbetsmiljöansvar. 

Arbetsmiljölagen är som tidigare redogjort en ramlag som sätter övergripande krav på det 

ansvar som åligger både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger 

mer detaljerad dokumentation kring de åtgärder en arbetsgivare behöver vidta för att uppfylla 

sitt ansvar. Av 3 kap 2 § 2st AML ges en övergripande förklaring till att allt sådant som kan 

leda till ohälsa och olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs. Denna lydelse ger arbetsgivaren ett stort ansvar att systematiskt och regelbundet 

kontrollera sin verksamhet så att det är en trygg och säker plats att arbeta på. Vad gäller 
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arbetsgivare som anlitar inhyrd arbetskraft omfattas dem också av ett arbetsmiljöansvar 

genetmot de anlitade arbetstagarna. Av 3 kap 12 § 2st AML ska den som anlitar inhyrd 

arbetskraft vidta de skyddsåtgärder som behövs. Jämför man skillnaden på arbetsgivares och 

inhyrares ansvar finner man i ordalydelsen att en arbetsgivare enligt 2§ ska vidta ”alla 

åtgärder” gentemot att arbetsgivaren i 12 § ska vidta ”skyddsåtgärder”. Det innebär att även 

en inhyrare har ett stort ansvar gällande arbetsmiljö, samtidigt som dessa arbetstagares 

arbetsgivare har kvar sitt ansvar. Det talas alltså om ett så kallat delat ansvar.
58

 

 

Arbetsmiljöansvaret preciseras som tidigare nämnts i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och så 

exempelvis den om systematiskt arbetsmiljöarbete.
59

 Genom dessa får arbetsgivaren den 

information och de verktyg de behöver för att kunna upprätthålla sitt ansvar. Arbetet med 

arbetsmiljö har inget slutdatum eller slutmål. Det är ett arbete som ska fortlöpa och ständigt 

utvecklas i alla verksamheter. Det innebär att det kommer nya föreskrifter och nya sätt att 

arbeta mot trygga arbetsplatser. Viktigt är därmed att arbetsgivare håller sig uppdaterade och 

följer de nya regler som sätts. Som exempel kan nämnas den nya föreskrift som kommit kring 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna föreskrift bygger vidare på det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i form av nya krav och mål. Det får effekt i att arbetsgivare måste göra nya 

ansträngningar för att upprätthålla sitt arbetsmiljöansvar. Jag ser positivt på 

Arbetsmiljöverkets sätt att ständigt utveckla och ställa nya krav på arbetsgivare inom de 

områden där behovet finns. Syftet med lagstiftningen är att förebygga ohälsa och olycksfall 

genom att sätta ramen för arbetet. Då inte minst denna uppsats har belyst hur arbetsmarknaden 

utvecklas och förändras förstår man också att åtgärderna i att behålla den trygg förändras. Att 

ha en myndighet som uppmärksammar de delar där arbetet kan behöva utveckas är, enligt min 

mening, en stor tillgång. Det är ett arbete som underlättar och skapar goda förutsättningar för 

Sveriges arbetsgivare att behålla trygga arbetsplatser med en god arbetsmiljö.  

 

Ska jag peka på de kritiska aspekter jag ser är det den stora mängd föreskrifter som nu finns 

att tillgå. Förutsättningsvis kommer det även med tiden att tillkomma fler. Jag tror på 

enkelhet. För dagens arbetsgivare finns idag en uppsjö olika föreskrifter inom 

arbetsmiljöområdet. De om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social 

arbetsmiljö är endast två i mängden. Det är dels en utmaning i sig att som arbetsgivare känna 

till och ha koll på samtliga. En större utmaning är det att faktiskt bedriva ett aktivt arbete 
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inom alla områden. Vad jag menar är alltså att kraven på arbetsgivare blir större och större. 

Likaså ställs högre krav på kunskap. Det är både rimliga och befogade krav. Rädslan finns 

dock att det till slut är fina ord på papper som få arbetsgivare har tid att ta på allvar. En 

forskningsgenomgång från Arbetsmiljöverket visar att framförallt småföretag har ett mindre 

organiserat arbetsmiljöarbete.
60

 Dessa företagare ansåg, enligt rapporten, att föreskrifterna och 

dess regler var komplicerade och svåra att komma igång med. Andra tyckte sig redan ha en 

god arbetsmiljö och såg sig inte vara i något behov utav förbättring. Rapporten visade även att 

det inte alltför sällan är så att småföretag inte har tid eller kompetens för att utföra 

arbetsmiljöarbete. Exempelvis kunde brister finnas i att kartlägga och bedöma eventuella 

risker i verksamheten. 

 

Som uppmärksammats genom denna rapport menar även jag att verktygen för 

arbetsmiljöarbete behöver vara lättillgängligt och hanterbart för att kunna genomföras. 

Arbetsgivare ska ha förmåga och resurser att proaktivt arbeta för en tryggare arbetsmiljö. Jag 

ser det problematiskt för framförallt egenföretagare och småföretag att kunna ta itu med ett 

sådant stort och förhållandevis avancerat arbete. Jag menar inte att det finns föreskrifter som 

är överflödiga. Jag menar endast att det är en utmaning att få dessa arbetsgivare att fullt ut 

arbeta med och ta sitt fulla arbetsmiljöansvar. Inte på grund av att de ser arbetet som onödigt, 

utan att de inte har tillräckliga resurser och kunskaper för att klara det.  

Vem är att betrakta som arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening? 

 

Begreppet arbetsgivare definieras i AD 1984 nr 141 som ”den fysiska eller juridiska person 

som träffat avtal med annan om utförande av arbete under sådana förhållanden att ett 

anställningsförhållande föreligger”. Definitionen har varit återkommande och ses som 

tillämplig inom hela arbetsrättens område. Vad gäller begreppet i arbetsmiljösammanhang 

beskrivs det i 1976/77 års proposition att ett avgörande ska göras i samklang med lagens 

syfte.
61

 Nämligen att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivarbegreppet behöver inte vara 

särskilt svårdefinierat när det kommer till ett traditionellt anställningsförhållande. Det blir 

desto svårare att tillämpa begreppet och de rättsregler som tillfaller arbetsgivaren när 

anställningsförhållandena ser annorlunda ut. Precis som fokus för denna uppsats är två sådana 

anställningsformer uthyrning och entreprenad. I dessa situationer är det inte bara två utan 

                                                 
60

 Arbetsmiljöverket (2013a), s. 43. 
61

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



33 

 

istället tre parter som är inblandade. I AD 2006 nr 24 uttrycker domstolen att det är oklart hur 

begreppet arbetstagare ska definieras vid uthyrningsförhållanden. Med tre parter istället för 

två, kan inte den vanliga helhetsbedömingen göras mellan en arbetsgivare och en arbetstagare 

menar AD. Detta då de typiska arbetsgivarfunktionerna är delade mellan in- och uthyraren. 

Det blir som jag ser det, särskilt viktigt att i arbetsmiljösammanhang kunna identifiera 

arbetsgivaren så att rätt arbetsmiljöskydd kan ges till arbetstagarna.  

 

Vid uthyrningsförhållanden anses uthyraren vara arbetstagarens arbetsgivare. 

Arbetsmiljölagen tillskriver dock i 3 kap 12 § 2st att den som anlitar inhyrd arbetskraft ska 

vidta de skyddsåtgärder som krävs för arbetet. Även om inhyraren inte anses vara arbetsgivare 

i lagens mening, ger bestämmelsen honom/henne ansvar likt arbetsgivarens. Det är upp till 

arbetsgivaren, med andra ord uthyraren, och inhyraren att komma överens om och dela upp 

arbetsmiljöansvaret. Detta då det många gånger är svårt för arbetsgivaren att påverka 

arbetsmiljön på det aktuella arbetsstället.
62

 Tittar man istället på entreprenadförhållanden är 

det entreprenören, så som egenföretagare, som betraktas som arbetsgivare.
63

 En entreprenör 

omfattas inte utav bemanningsdirektivets regler. Det gör att det är entreprenören själv som är 

att betrakta som arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening och också den som har ett 

arbetsmiljöansvar. Liksom framgick av 1976/77 års proposition är dock att avgörandet ska 

göras i samklang med att förebygga ohälsa och olycksfall. Genom denna skrivelse vidgas 

begreppet en aning och kan komma att bli föremål för tolkning. Exempelvis kan en företagare 

som anlitas för uppgifter som normalt utförs av arbetstagare, anses som en sådan då de i det 

aktuella arbetet har en ställning jämförbar med en arbetstagares. Arbetsmiljöansvaret flyttas 

då från företagaren själv till den aktuella arbetsgivaren. Sammantaget kan, enligt min mening, 

sägas att arbetsgivarbegreppet inte är helt oproblematiskt i arbetsmiljösammanhang. Även om 

det i stora drag är förutbestämt att uthyraren är arbetsgivare vid uthyrningssituationer samt att 

entreprenören själv är arbetsgivare vid entreprenörsarbete, finns det en del gråzoner. Vad 

gäller ansvaret för arbetsmiljön är det kanske inte just arbetsgivaren som ska stå i centrum. 

Man har, enligt mig, genom tillägget i 3 kap 12 § AML tagit lite av den tanken och gett det 

företag som har bäst förutsättningar att påverka arbetsmiljön på arbetsstället ansvar, nämligen 

inhyraren. I 2017 års SOU
64

 diskuteras att ansvarsbestämmelserna i dagens 

arbetsmiljöregelverk kan behöva genomgå en förnyelse för att kunna möta de utmaningar som 
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framkommit av utredningen. Nämnda utredning menar vidare att det kan ifrågasättas om 

arbetsmiljölagstiftningen bör vara så pass styrd av begreppen arbetsgivare, arbetstagare och 

arbetsställe som den är. Att ansvar istället bör ges till den person som i det specifika fallet kan 

påverka arbetsmiljöförutsättningarna. Man menar vidare i samma utredning att det är viktigt 

med tydliga och enkla regler så att arbetsgivarna lätt kan tillämpa dem samt att 

Arbetsmiljöverket enkelt kan följa upp och fungera som en bra tillsynsmyndighet. Nuvarande 

lagstiftning ger visserligen en indikation om hur ansvaret ska fördelas men det är i slutändan 

en bedömning som måste göras i varje enskilt fall.
65

 Nämnda utredning menar att eftersom det 

finns flera aktörer i exempelvis inhyrningsförhållanden kan det uppkomma 

samordningssvårigheter. Något som i sin tur bidrar med otydligheter om vilken aktör som ska 

ansvara för vad.  

 

Som jag ser det, är det inte definitionen om vem som är arbetsgivare eller inte som gör det 

svårt att få tydlighet i arbetsmiljölagstiftningen. Det är det fördelade ansvaret mellan de 

inblandade aktörerna som ställer till problem. Med det menar jag att det inte i alla lägen är 

den direkta arbetsgivaren som har ansvar. Vilket i sin tur gör att definitionen på vilken typ av 

arbetskraft man tillhandahåller blir viktig. Är det en inhyrningssituation är det inhyraren som 

har ansvar för arbetsmiljön på det aktuella arbetet medan det i en entreprenadsituation är 

entreprenören själv. Givetvis är det viktigt att reda ut arbetsgivarbegreppet och fastställa vem 

som är arbetsgivare och inte. Den kanske större utmaningen tror jag dock ligger i att veta 

vilken arbetsgivare det är som ansvarar för vad. Av 2017 års SOU ges förslaget, som ovan 

nämndes, att lagstiftingen ska släppa på de styrda begreppen arbetsgivare, arbetstagare och 

arbetsställe och istället ge ansvar till den person som har bäst förutsättningar att påverka 

arbetsmiljön. Att man i samma utredning menar att reglerna behöver vara enkla och tydliga 

gör mig dock fundersam. Jag tror att det är en utmaning att luckra upp begreppet arbetsgivare 

och vad denne har för ansvar och istället ge ansvaret till den som har bäst förutsättningar. 

Anledningen till att jag ser det som en utmaning är i förhållande till att hålla lagstiftningen 

enkel och tydlig. Precis som denna uppsats har poängterat kan det ibland vara oklar 

ansvarsfördelning i ett trepartsförhållande. Om ansvaret ska fördelas utifrån andra faktorer ser 

jag en risk i att det kan bli fortsatt otydligt och svårtolkat.  
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Vem har arbetsmiljöansvar för arbetstagare i uthyrningsföretag och för 

personer som utför arbete på entreprenad? 

 

Vad gäller arbetsmiljöansvaret i uthyrningsföretag är det som även tidigare beskrivits enligt 3 

kap 2 § AML arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret. Denna ska enligt nämnda 

lagrum vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Arbetsgivaren i ett uthyrningsförhållande är uthyraren. Det är alltså uthyraren som har det 

huvudsakliga arbetsmiljöansvaret. I 3 kap 12 § 2st AML framgår dock att den som anlitar 

inhyrd arbetskraft ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för det aktuella arbetet. Det 

innebär med andra ord att inhyraren och uthyraren delar på arbetsmiljöansvaret. Där inhyraren 

ansvarar för sådant som rör det aktuella arbetet medan uthyraren ansvarar för andra, mer 

långsiktiga arbetsmiljöfrågor, som exempelvis kompetensförsörjning.
66

 I 1993/94 års 

proposition säger man i samband med förslaget att den precisa fördelningen av ansvaret sker 

mellan inhyraren och uthyraren. Propositionen uttrycker vidare att den nödvändiga 

avgränsningen kring skyddsansvaret för inhyraren framgår av de arbetsmiljöåtgärder som 

behövs i det aktuella arbetet.
67

 Jag kan se det svårt för inhyrare och uthyrare att fördela 

ansvaret på ett tydligt sätt. Detta då det inte finns specificerat vilka delar vardera parten ska ta 

ansvar för. Visserligen är det bra att parterna i det enskilda fallet kan påverka den 

ansvarsfördelning som fungerar i varje unik situation. Avgörande är då att det faktiskt sker en 

dialog och en ordentlig fördelning, enligt mig, i ett tidigt skede. Mitt förslag är som ovan 

nämnts att det ställs krav på parterna att dels avtala vilken typ av arbete det är som utförs, men 

också att fördela det delade arbetsmiljöansvar som ställs på både uthyrare och inhyrare. Det 

då jag tror att en förutsättning för att behålla en trygg och säkert arbetsmiljö är att från 

arbetets start vara överens om vilka regler och rutiner som gäller.  

 

Vad gäller entreprenadförhållande ser arbetsmiljöansvaret annorlunda ut. Det finns olika 

bolagsformer och sätt att utföra arbete på entreprenad. Som beskrivits tidigare ger inte AML 

någon tydlig definition på begreppet entreprenad. Det viktiga blir istället att ta reda på om 

entreprenören ses som arbetsgivare i AML:s mening. Ett aktiebolag ses exempelvis som 

arbetsgivare medan en egenföretagare inte gör det.
68

 I och med att arbetsgivarbegreppet 
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klargörs blir det också tydligare vilket arbetsmiljöansvar som tillskrivs entreprenören. Detta 

då AML utgår ifrån att det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret.
69

 

Det är även i entreprenadsituationer viktigt att se till varje enskilt fall. Av 1976/77 års 

proposition framgår nämligen att en företagare som anlitas för uppgifter som normalt utförs 

av arbetstagare, kan komma att ses som en arbetstagare när lagen ska tillämpas. Det innebär 

att den som anlitar arbetskraft i vissa fall kan få ansvar trots det att man inte är arbetsgivare.  

 

Vad som ovan sagts ger, enligt min tolkning, en indikation på att arbetsmiljöansvaret vid 

entreprenadförhållanden kan vara svårt att definiera. Liksom mycket annat tror jag dock på att 

entreprenörer och de som anlitar arbetskraft tidigt måste identifiera vilken typ av arbete det är 

som utförs. På så sätt kan det avsvarsfördelningen klargöras och vidare vardera parten veta 

vilka kravs som ställs. I 2017 års SOU förs ett resonemang om ett så kallat beställaransvar. 

Tanken var att Arbetsmiljöverket skulle ha möjlighet att efter bedömning i enskilt fall, 

förbjuda en beställare att anlita en viss entreprenör. Förbudet skulle gälla direkt, eller via 

mellanled, om inte vissa angivna arbetsmiljövillkor var uppfyllda.
70

 Förslaget är enligt mig 

bra. På detta sätt ställs krav på arbetsmiljövillkor redan innan det aktuella arbetet har börjat. 

Som tidigare sagts tror jag att det måste finnas tydlighet och samförstånd mellan parter i 

förhållanden som är något oreglerade. Då skapar parterna i det enskilda fallet ett eget reglerat 

förhållande som förebygger otydligheter och missförstånd.  

 

4.1 Slutsats 

 

Gränsdragningen mellan uthyrning och entreprenad kan vara svår. Min uppfattning är dock att 

mycket skulle kunna förtydligas genom avtal. Genom denna uppsats har jag kunnat fastställa 

delar av gällande rätt och dess tillämpning vid uthyrnings- och entreprenadförhållanden. Jag 

har kunnat identifiera vissa utmaningar och brister i gällande arbetsmiljölagstiftning. Med det 

menas sådant som gör det svårt att tillämpa rätten. Enligt min mening skulle vår nuvarande 

arbetsmiljölagstiftning kunna anpassas till de nya arbetsformer som tillkommer genom att det 

för det första ställs krav på att definiera vilken typ av arbete det är som utförs. Då det är visat 

att arbetsmiljöansvaret skiljer sig vid uthyrnings- och entreprenadsförhållande ser jag ett 

behov av att tidigt klargöra vilket typ av arbete det är som utförs. På så sätt blir samtliga 
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parter medvetna om vilken ställning de har i förhållande till lagstiftningen men också vilket 

ansvar de förväntas ta. För det andra behöver det mellan inhyrare och uthyrare klargöras hur 

arbetsmiljöansvaret ska fördelas. Det har visserligen kunnat visas att inhyraren ansvarar för 

sådant som är knutet till det aktuella arbetet, medan uthyraren har ansvar över mer långsiktiga 

arbetsmiljöåtgärder. Den uppdelningen är, enligt min mening, dock inte tillräcklig. Den 

behöver preciseras i varje enskilt fall. Parterna behöver komma överens om vad varje 

situation kräver och fördela ansvaret utefter det. På så sätt minskar riskerna för otydligheter. 

Genom nämnda åtgärder och förslag är min uppfattning att det skulle kunna bli lättare och 

tydligare att särskilja de två förhållandena, uthyrning- och entreprenad.  
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