
1

Påverka och förhandla om 

inhyrning
En handledning från FI – facken inom 

industrin



MBL 38§
Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans 
verksamhet utan att denne därvid ska vara arbetstagare hos honom, ska arbetsgivaren på eget 
initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 
kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den information 
om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta ställning i 
förhandlingsfrågan.

Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap 
och det inte är fråga om att anlita arbetstagare enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
Första stycket gäller inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som har 
godtagits av arbetstagarorganisationen. Om organisationen i ett särskilt fall begär det, är 
arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer ett beslut.

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan 
förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs förhandling enligt andra stycket, är 
arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess 
förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om 
förhandling enligt första och andra styckena ska 14 § tillämpas.

Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren skyldig att på begäran av 
arbetstagarorganisationen lämna sådan information om det tilltänkta arbetet som organisationen 
behöver för att kunna ta ställning i frågan.



Bakgrund

• Allt fler arbetsuppgifter läggs ut  på konsult- och 
bemanningsföretag

• Arbetsmiljön och villkor i arbetet för dessa 
medlemmar är lika viktig att bevaka och 
påverka

• MBL ger oss möjligheter till inflytande. Dessa 
möjligheter måste utnyttjas mer och bättre än 
idag. 



Informationsskyldighet enligt 19 § MBL
• MBL 19 § Arbetsgivaren ska informera löpande – även om 

eventuella planer på att anlita extern arbetskraft

• Möjlighet för klubben att få reda på i god tid vad som kan 
vara på gång och vad man själv har för uppfattning i 
frågan

• Eventuella lokala samverkansavtal kan utöka klubbens 
möjligheter till tidig information
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Förhandling enlig MBL 11 §

• Primär förhandlingsskyldighet före viktigare förändring 

• Beslut att hyra in arbetskraft eller lägga ut arbete på entreprenad är 
en viktigare förändring

• Arbetsgivaren ska precisera vilket arbete det avser (både
omfattningen och innehållet i uppdraget)

• Dokumentation av arbetsgivarens information ska göras

• Ev avsluta i oenighet vid bristfällig information

• Ev tvisteförhandling om förhandlingsbrott
5



Typiskt för entreprenad

• Ersättningen för arbetet är bestämd som en totalsumma

• Arbetet är beskrivet i avtalet

• Arbetets slutresultat är beskrivet i avtalet

• Entreprenören står för arbetsledningen

• Entreprenören håller med verktyg och material

• Entreprenören har det ekonomiska ansvaret om arbetet skulle bli 
misslyckat

• Entreprenören kan efter egen önskan byta ut dem som utför arbetet 
mot andra

• Entreprenören bestämmer själv hur många personer som ska utföra 
arbetet och kan tillfälligt utöka eller dra ner arbetsstyrkan
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Typiskt för inhyrning
• Ersättningen är bestämd per timme eller annan tidsperiod

• Arbetet bestäms av inhyraren

• Arbetets resultat är inte beskrivet i avtalet

• Inhyraren står för arbetsledningen

• Inhyraren tillhandahåller verktyg och material

• Uthyraren har det ekonomiska ansvaret om den uthyrda 
arbetskraften inte har utlovad kompetens, men har annars 
inget ansvar om arbetet skulle bli misslyckat

• Om det inte finns tillräckligt med arbete måste inhyraren 
ändå betala för det antal personer som hyrts in
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Lokal ÖK om inhyrning
• Kan aktualiseras i samband med MBL 19 § eller 11 §

• Fördel för arbetsgivaren: enkelhet och smidighet

• Fördel för klubben: avtalsreglerade krav på AG som ska 
uppfyllas vid varje inhyrningstillfälle

• Viktigt att ÖK är tydlig med när den kan tillämpas och när 
förhandlingar krävs

• Viktigt att ÖK är tidsbegränsad och uppsägningsbar

• Inhyrning av personal ska inte ersätta företagets arbete 
med strategisk kompetensutveckling
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Förhandling enligt 38 § MBL
• MBL 38 § måste ske efter förhandling enligt 11 § och 

gäller den specifika upphandlingen av inhyrd arbetskraft

• Information och inflytande över förhållanden vid inhyrning

• Viktigt att ställa krav på KAV hos leverantören

• Vissa undantag för förhandlingsskyldighet vid entreprenad

- vid kortvarigt och tillfälligt arbete 

- när arbetet kräver särskild sakkunskap

• Ev avsluta i oenighet vid bristfällig information

• Checklista för MBL 38 § finns i handledningen
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Facklig vetorätt enligt 39 § MBL

• Vetorätt efter central förhandling i vissa fall

• Om inhyrningen bryter mot lag eller kollektivavtal

• Om inhyrningen strider mot vad som är allmänt godtagbart 
inom parternas avtalsområde

• Med lag menas inte bara arbetsrättsliga lagar

• Om facket lagt centralt veto i enlighet med 39 § får 
arbetsgivaren inte verkställa beslutet
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Om arbetsgivaren inte förhandlar

• Det är inte frivilligt för arbetsgivaren att förhandla i 
samband med entreprenad och inhyrning av arbetskraft

• Klubbar behöver bevaka regelverkets efterlevnad

• Viktigt att begära förhandling om AG inte förhandlat

• Krav på skadestånd för förhandlingsbrott

• Skriftlig förhandlingsframställan
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Förslag på checklista

• F-skattebevis 

• Momsregistreringsbevis 

• Registreringsbevis 

• Kollektivavtal 

• Om kollektivavtal saknas:

• Antal anställda

• Lönenivå

• Lönetillägg

• Arbetstider, övertidsjournaler

• Försäkringsskydd

• Arbetsmiljöpolicy 

• Skyddsorganisation 

• Arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om

riskerna i verksamheten

• Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive rutiner

och uppföljning

• Det finns en organiserad verksamhet kring 
arbetsanpassning och rehabilitering

• Företagshälsovård som arbetar förebyggande
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