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Halvårsrapport januari - juni 2017 
Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 
 
Från den 1 juli 2013 måste utländska arbetsgivare anmäla utstationering och en 
kontaktperson till ett register i Sverige. Sedan dess har drygt 160 000 utstationerade 
arbetstagare registrerats. Under första halvåret 2017 har 30 927 utstationerade arbetstagare 
anmälts till utstationeringsregistret. Hälften av de utstationerade arbetade inom 
branschgruppen byggverksamhet. Tillverkning är den näst största branschgruppen och 
sysselsatte drygt 16 procent av de utstationerade arbetstagarna under första halvåret 2017. 
Vanligast är att arbetstagarna skickas till en arbetsplats inom Stockholms län, där arbetade 
en tredjedel av alla anmälda utstationerade arbetstagarna. De länder som enligt 
anmälningarna utstationerat flest arbetstagare till Sverige under första halvåret 2017 är 
Polen, Lettland, Litauen, Tjeckien och Tyskland. 

 

Bakgrund 

22 maj 2013 beslutade riksdagen om en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2013. 
Ändringen innebar att utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem 
dagar ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Anmälan om utstationering och kontaktperson 
ska göras senast när en utstationerad arbetstagare börjar arbeta i Sverige. 

 

Det övergripande målet med registret är att säkerställa att utstationerade arbetstagare 
omfattas av de rättigheter som följer av utstationeringsdirektivet (96/71/EG) . Registret gör 
det möjligt att få information om var utstationeringar pågår så att exempelvis 
arbetstagarorganisationer i Sverige ska kunna ta del av uppgifterna. Dessa har ett ansvar för 
att övervaka att utstationerande arbetsgivare tillämpar arbets- och anställningsvillkor som är 
minst lika förmånliga som de minimivillkor inom den hårda kärnan som följer av ett svenskt 
centralt kollektivavtal för den aktuella branschen. 

 
Vad är utstationering? 

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare 
för att arbeta där under en begränsad tid. Den utländska arbetsgivaren ska tillhandahålla 
tjänster över gränserna och det ska finnas en arbetsgivare som är mottagare av tjänsterna i det 
land som arbetstagaren skickas till. 

 

Lagen (1999:678) om utstationering gäller utstationerade arbetstagare som sänds till Sverige 
från alla länder. Reglerna för exempelvis uppehållstillstånd och arbetstillstånd kan däremot 
skilja sig åt, beroende på vilket land arbetstagaren kommer ifrån. 

 

Utstationeringar registreras via Arbetsmiljöverkets webbplats 

Via myndighetens webbplats skapar arbetsgivaren ett konto för att sedan anmäla uppgifter 
om utstationering i registret. Information och hjälptexter finns på svenska, engelska, tyska, 
franska, polska och rumänska. Genom ett inloggningsförfarande kan arbetsgivaren också 
revidera sina uppgifter, om till exempel ett uppdrag förlängs.  
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Arbetsmiljöverkets uppdrag 

Arbetsmiljöverket är sedan tidigare förbindelsekontor (kontaktmyndighet) i Sverige när det 
gäller utstationering. Vi informerar om vilka regler som gäller vid utstationering i Sverige och 
samarbetar med förbindelsekontor i andra länder. 

 

I Arbetsmiljöverkets uppdrag ingår också att utveckla och förvalta registret där utländska 
arbetsgivare anmäler utstationering. Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn över att 
bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson följs.  

 

Från den 1 juni 2017 gäller nya utstationeringsregler som innebär att Arbetsmiljöverket även 
är behörig myndighet vid bistånd enligt utstationeringslagen. En begäran om bistånd kan 
avse information eller utförande av kontroller, inspektioner och utredningar vad gäller 
utstationerade arbetstagare. De nya reglerna innebär även ett utökat administrativt samarbete 
med andra behöriga myndigheter inom EES, via informationssystemet för den inre 
marknaden, IMI. 

 

Information 

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan broschyren “Your rights at work as posted worker” 
laddas ner eller beställas. Broschyren innehåller kort information om utstationering på 
engelska, tyska, franska, polska och rumänska. Information om utstationering på ytterligare 
språk finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Via Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan de som 
har frågor om utstationering eller behöver hjälp med att registrera uppgifter, få stöd.  

 

Resultat 
30 927 utstationerade arbetstagare har haft ett uppdrag under första halvåret 2017. 
Sammanlagt har 12 367 olika utstationeringsuppdrag anmälts under perioden, av 1 715 
utländska företag. Motsvarande siffra under första halvåret 2016 var 24 509 anmälda 
utstationerade arbetstagare. Det betyder att antalet anmälda utstationerade arbetstagare 
ökade med 26 procent under första halvåret 2017, jämfört med motsvarande period året 
innan. I siffran för antal arbetstagare kan samma arbetstagare ingå mer än en gång i de fall 
samma person återkommer i skilda uppdrag under olika perioder. 
 

Vanliga frågor 

De frågor som kommer in till vår svarstjänst kopplat till utstationering handlar till största 
delen om begreppet utstationering och vilka situationer som ska anmälas, vem som ska 
anmäla, kontaktpersonens roll samt behov av stöd i samband med att ett företag ska registrera 
eller ändra uppgifter om sina utstationeringar i registret. En frågekategori som är relativt ny 
och har ökat handlar om huruvida egenföretagare ska anmälas till registret. I och med att det 
har kommit nya utstationeringsregler den 1 juni 2017, har en del frågor även handlat om 
dessa och vad de innebär för olika parter.  

 

Redovisning av statistik utifrån registrerade uppgifter i registret 

Statistiken i denna rapport utgår ifrån de arbetstagare som har haft ett pågående uppdrag 
under perioden 1 januari - 30 juni 2017 (30 927 personer), om inget annat anges. I rapporten 
gör vi även vissa jämförelser med samma period 2016. På Arbetsmiljöverkets webbplats 
publiceras månatlig statistik baserad på anmälda och pågående utstationeringar den första 
dagen den innevarande månaden.   
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Utstationeringar över tid 

I genomsnitt befinner sig 7 607 utstationerade arbetstagare i Sverige den första varje månad 
under perioden. Genomsnittet blir 8 331 om januari, som drar ner genomsnittet, exkluderas. 
Eftersom statistiken tas ut den första dagen i månaden och nya arbeten i januari normalt 
startar upp efter helgledigheterna representerar antalet i januari nästan uteslutande de 
uppdrag som löper över årsskiftet. Jämfört med första halvåret 2016 ser vi en ökning med i 
genomsnitt 1 040 fler utstationerade arbetstagare per månad. 
 
Vi kan se att den stora ökningen börjar i april månad. Under perioden april - juni har drygt 
23 200 arbetstagare anmälts i drygt 800 uppdrag. Detta kan jämföras med 30 927 arbetstagare 
inom 1 700 uppdrag för hela perioden och tyder på att antal uppdrag är jämnt fördelat över 
perioden men uppdragen under de sista tre månaderna innehåller fler antal anmälda 
utstationerade arbetstagare, jämfört med de första tre månaderna.  Nedan visas ett diagram 
över antal anmälda utstationerade arbetstagare, den första varje månad under perioden 
januari – juni 2017 samt motsvarande period året innan. 
 

Diagram 1: Diagrammet baseras på de arbetstagare som har haft ett pågående uppdrag den första i månaden 
under perioden 1 januari – 1 juni 2017 och samma period år 2016. Källa: AV/Utstationeringsregistret 

 

De flesta utstationerade skickades från företag i Polen och Lettland 

Av de 85 länder som finns valbara i registret står Polen, Lettland, Litauen, Tjeckien och 
Tyskland för nästan 60 procent av de arbetstagare som utstationerades till Sverige under 
perioden. Det är inga större skillnader jämfört med 2016 när det gäller de länder som 
registrerar flest arbetstagare. 

 

Januari Februari Mars April Maj Juni

2016 3 860 6 189 6 777 6 909 7 645 8 021

2017 3 985 6 116 6 956 8 441 9 373 10 769
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Under första halvåret 2017 kom nästan en fjärdedel av alla utstationerade arbetstagare från 
Polen vilket gör landet till det land som i särklass utstationerar flest arbetstagare till Sverige, 
precis som året innan. Nästan 2 000 fler arbetstagare från Polen utstationerades under första 
halvåret 2017 jämfört med motsvarande period året innan. En jämförelse över tid visar att 
antalet utstationerade från Polen ökar för fjärde året i rad, under denna period. Även Lettland 
står för en ökning, som märks för fjärde året i rad. Jämfört med samma period året innan, 
utstationerade företag i Lettland drygt 1 400 fler arbetstagare år 2017. 

 

Tjeckien, Slovakien och Estland är de länder som utmärker sig och står för markanta 
procentuella ökningar, jämfört med motsvarande period året innan. Nedan visas ett diagram 
över de länder som har anmält minst 1 000 utstationerade arbetstagare under första halvåret 
2017. 

 

 
Diagram 2: Underlaget för diagrammet baseras på de arbetstagare som har haft ett pågående uppdrag under 
perioden 1 januari - 30 juni 2017 (totalt 30 927 personer) samt samma period 2016 (totalt 24 509 personer). De 
länder som redovisas i ovanstående diagram representerar 80 procent av dessa arbetstagare för 2017 och 76 
procent för år 2016. Källa: AV/Utstationeringsregistret 

 

Det som anges i anmälan är hemvist för det utsändande företaget vilket inte behöver innebära 
att nationaliteten på de utstationerade arbetstagarna är densamma.  
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Hälften av alla uppdrag var kortare än 3 månader 

Inga stora förändringar vad gäller utstationeringslängd går att se, jämfört med samma 
period året innan. Den vanligaste utstationeringsperioden är 10-29 dagar och motsvarar 
en femtedel av alla registreringar under aktuell period. Den typ av utstationeringslängd 
har dock minskat medan utstationeringar som varar upp till 9 dagar har ökat med 2 
procentenheter, jämfört med motsvarande period under förra året.  
 

Anmäld 
utstationeringsperiod  

Antal 
anmälda arbetstagare 

 
Andel 
anmälningar i procent 

Månader Dagar 2017 2016 2017 2016 

  0-9 5584 3856 18 16 

  10-29 6280 5673 20 23 

 30-59 3705 3182 12 13 

1-3 60-89 2390 1492 8 6 

3-6 90-179 3861 3487 12 14 

6-12 180-359 4737 3159 15 13 

12-24 360-720 3092 2599 10 11 

24- >720 1278 1061 4 4 

Totalt   
 

30 927 
 

24 509 
 

100  
 

100 
                  Tabell 1: Tabellen baseras på angiven period för de arbetstagare som har haft ett pågående  
                  uppdrag under perioden 1 januari - 30 juni 2017 och samma period år 2016.  
                  Källa: AV/Utstationeringsregistret 

 

”Byggande av hus” var det enskilt största verksamhetsområdet 

I registret anges verksamhetsområde för det arbete som ska utföras av de utstationerade 
arbetstagarna. Den lista som arbetsgivaren väljer ur, bygger på svensk näringsgrensindelning, 
SNI 2007 och innehåller drygt 90 olika verksamhetsområden. Eftersom arbetsgivaren själv 
väljer verksamhetsområde i samband med anmälan, kan det inte säkerställas att alla 
arbetsgivare gör samma bedömning av vilket verksamhetsområde som bäst representerar det 
arbete som ska utföras.      

 

De två verksamhetsområden som angetts mest frekvent i registret är båda relaterade till 
byggverksamhet och utgör tillsammans 45 procent av anmälda arbetstagare under perioden. 

Verksamhetsområdet dataprogrammering och datakonsultverksamhet är det tredje enskilt 
största verksamhetsområdet och innehåller 10 procent av de anmälda utstationerade 
arbetstagarna under perioden. Därefter följer reparation och installation av maskiner med 8 
procent.  

 

För nästan 11 procent eller 3 333 arbetstagare, har inget verksamhetsområde angetts vilket 
redovisas som verksamhetsområde ”00 Ej angivet”.  Det är en ökning med 44 procent jämfört 
med motsvarande period 2016. Därför har vi i denna rapport valt att titta närmare på 
utstationeringarna. Vi har tittat på uppgifter om de utstationerande arbetsgivarna och 
mottagarna i Sverige och vi kan se att de flesta anmälningarna hör till verksamhetsområden 
inom byggverksamhet samt tillverkningsindustrin. Nedan redovisas de 15 vanligaste angivna 
verksamhetsområdena. 
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Diagram 3: Underlaget för diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har haft ett pågående uppdrag under 
perioden 1 januari - 30 juni 2017 (totalt 30 927 personer). De verksamhetsområden som redovisas i ovanstående 
diagram representerar nästan 92 procent av dessa arbetstagare. Källa: AV/Utstationeringsregistret 

 

Branschgruppen ”Byggverksamhet” sysselsatte mer än hälften av de utstationerade 

För att få en bild av hur olika branschgrupper finns representerade, visar Tabell 2 en 
sammanslagning av relaterade verksamhetsområden. Branschgrupperna är ordnade i fallande 
ordning. Sifferbeteckningarna för de verksamhetsområden som har slagits samman framgår 
innan branschbenämningen. För ”Byggverksamhet” ingår till exempel verksamhetsområdena 
41-43 medan branschgruppen ”Tillverkning” omfattar hela 23 verksamhetsområden, 10-33. 
Inom branschområdet ”Tillverkning” ingår verksamhet som avser allt från framställning av 
livsmedel och drycker till tillverkning av kläder, däck, maskiner, datorer, tobak, möbler osv. 
samt även reparation och installation av maskiner och apparater.  
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Branschgrupper 

Antal 
arbetstagare 
2017 

Antal 
arbetstagare  
2016 

 
Förändring 
i procent  

41-43 Byggverksamhet 16 155 11 297 43 

10-33 Tillverkning 5 098 5 158 - 2 

58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 3 458 2 920 18 

00 Ej angivet 3 333 2 322 44 

77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster 653 

 
468 

 
40 

69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 504 790 - 36 

36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 
sanering 446 

 
193 

 
131 

64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 312 293 6 

86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 217 236 - 8 

35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 163 270 - 40 

05-09 Utvinning av mineral 144 127 13 

45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 143 47 204 

01-03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 110 125 - 12 

49-53 Transport och magasinering 72 127 - 43 

68 Fastighetsverksamhet 54 21 157 

90-93 Kultur, nöje och fritid 18 13 38 

85 Utbildning 18 50 - 64 

94-96 Annan serviceverksamhet 13 16 - 19 

99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 
ambassader o.d. 12 
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50 

55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 4 15 - 73 

Tabell 2: Underlaget för tabellen baseras på de arbetstagare som har haft ett pågående uppdrag under perioden  
1 januari - 30 juni 2017 (totalt 30 927 personer) samt samma period 2016 (totalt 24 509 personer). Källa: 
AV/Utstationeringsregistret 
 

Siffrorna i tabellen ovan visar vilka branschgrupper som har ökat respektive minskat jämfört 
med motsvarande period förra året. Branschgruppen ”Byggverksamhet” har ökat både antal- 
och andelsmässigt och utgör 52 procent av samtliga anmälda arbetstagarna under perioden 
januari – juni 2017.  

 

Den näst största branschgruppen ”Tillverkning” har minskat något och vi kan se att fler 
arbetsgivare inte har valt något verksamhetsområde när de har registrerat sina utstationerade 
arbetstagare. Detta gör att mer än 10 procent av de utstationerade arbetstagarna inte kan 
härledas till relevant branschgrupp i statistiken.  

 

Branschgruppen ”Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering” har ökat 
mycket procentuellt sett, jämfört med samma period förra året. Dock sett till antal 
arbetstagare är det inte en lika stor ökning, som vi ser inom de större branschgrupperna.   
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Drygt en tredjedel av de utstationerade arbetade i Stockholms län 

I Västernorrlands och Hallands län finns de stora skillnaderna när det gäller antal anmälda 
utstationerade arbetstagare, när vi tittar på perioden januari – juni 2017 och jämför med 
samma period året innan. Till arbeten i Västernorrlands län utstationerades nästan 1 200 fler 
arbetstagare medan 1 000 färre utstationerades för arbeten i Hallands län, under denna 
period.  

 

Drygt 33 procent av de utstationerade arbetstagarna arbetade i Stockholms län. Det betyder 
fler antal utstationerade arbetstagare men samma andel, jämfört med motsvarande period 
förra året. Drygt 60 procent av alla anmälda utstationerade arbetstagare fanns i 
storstadsområdena Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Det är en ökning med en 
procent jämfört med motsvarande period förra året.  

 

 
 
Län 

Antal 
arbetstagare 

2017 

Antal 
arbetstagare 

2016 
Stockholms län 10 264 8 105 

Västra Götalands län 5 803 4 446 

Skåne län 2 678 1 944 

Västernorrlands län 1 925 771 

Norrbottens län 1 434 1 111 

Hallands län 1 410 2 486 

Jönköpings län  996 522 

Östergötlands län 916 661 

Uppsala län 880 590 

Västmanlands län 680 329 

Gävleborgs län  642 486 

Örebro län  543 401 

Dalarnas län 533 325 

Blekinge län  360 341 

Västerbottens län 358 378 

Kalmar län 326 527 

Värmlands län 303 221 

Jämtlands län 255 91 

Kronobergs län 243 220 

Södermanlands län  215 285 

Gotlands län  163 268 

Totalt 30 927 24 509 
Tabell 3: Källa: AV/Utstationeringsregistret 

 

 

 

 



Arbetsmiljöverket | 112 79 Stockholm | Telefon 010-730 90 00 | av.se

www.av.se 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö


	Halvårsrapport januari - juni 2017
	Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige
	Bakgrund

	22 maj 2013 beslutade riksdagen om en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2013. Ändringen innebar att utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Anmälan om utstationering...
	Vad är utstationering?
	Utstationeringar registreras via Arbetsmiljöverkets webbplats

	Arbetsmiljöverkets uppdrag
	Information

	Resultat
	Vanliga frågor
	Redovisning av statistik utifrån registrerade uppgifter i registret
	Utstationeringar över tid
	De flesta utstationerade skickades från företag i Polen och Lettland
	Hälften av alla uppdrag var kortare än 3 månader
	”Byggande av hus” var det enskilt största verksamhetsområdet
	Branschgruppen ”Byggverksamhet” sysselsatte mer än hälften av de utstationerade
	Drygt en tredjedel av de utstationerade arbetade i Stockholms län





