
 

 

 

 

 

Arbetsmiljöansvar vid 
uthyrning av personal 

 

 

 

 

 

 

  

 

Författare: 

 

Mimmi Erliksson 

 
 
Handledare: 
 

 
 
Linnéa Olsson 

Examinator: 
 

Eva Schömer 

Ämne: 
 

Rättsvetenskap 

Nivå och termin: Kandidatuppsats VT-13 



2 
 

Abstract 

As the staffing agency business is rapidly growing and suffering from accidents resulting in 

higher sick leave than in other businesses, it is of great interest to analyze which 

responsibilities prevail between the customer companies and the staffing agencies, when it 

comes to working environment for hired staff. 

The purpose of this essay is to clarify the distribution of responsibilities between customer 

companies and staffing agencies, regarding working environment. I would also like to analyze 

which consequences this distribution of responsibilities may lead to. 

To be able to answer these questions, I have chosen to use the legal dogmatic method together 

with the sociology of law method. I have studied legal sources, literature and also interviewed 

three persons who are active within the staffing agency business; one person from the 

Swedish Work Environment Authority, one person from the employers’ side and one person 

from the employees’ side. 

The conclusion of my survey is that the SAM-responsibility is divided equally between 

staffing agencies and customer companies, since the customer company who hires staff is 

equated with an employer. The employer must also ensure that there is an organized work 

adaptation and rehabilitation function within the company. According to Working 

environment regulation, the employer is obliged to immediately report accidents or other 

harmful incidents to the Swedish Work Environment Authority. Apart from the SAM-

responsibility the customer company must also ensure that the hired staff takes necessary 

protective actions, to be able to safely perform their work and also to give the hired staff 

access to common facilities under the same conditions as for the other employees. 

 

Keywords: Temporary employment, Temporary employees, Accidents resulting and Work 

Environment. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bemanning är en starkt växande bransch som finns i majoriteten av alla yrkesgrupper och 

verksamheter. Trots att det bara är en dryg  procent av alla yrkesverksamma som är anställda 

av bemanningsföretag är det många som påverkas. Antalet anställda i bemanningsföretag är 

för närvarande stigande.
1
 En anledning till att antalet anställda ökar kan vara en konsekvens 

av att det i dagens läge ställs högre krav på arbetstagarens flexibilitet, då arbetsgivaren  ofta 

har ett behov av att kunna varierande arbetsstyrkan. Organisationer ändrades från att försöka 

bedriva den mesta verksamheten i den egna organisationen till att erbjuda varor och tjänster 

som inte tillhörde kärnverksamheten. Samtidigt ville de minska antalet fastanställda.
2
   

Mellan år 1942 och 1991 var uthyrning av arbetskraft i princip förbjudet, men när 

utvecklingen gick framåt ändrades inställningen till bemanningsarbete. År 1991 legaliserades 

bemanningsföretagen samtidigt som privata arbetsförmedlingar i princip förbjöds. 

Förändringen berodde på en ny lag som kom 1993, vilken tillät både uthyrning av arbetskraft 

och privata arbetsförmedlingar. Mellan år 1994 och 2000 ökade antalet anställda inom 

bemanningsföretag från 5000 till 42300 anställda. Efter år 2000 minskade antalet sedan något 

men sedan år 2004 är antalet åter stigande. Som en följd av tillväxten bildades därför 

arbetsgivarorganisationer inom bemanningsbranschen. Ett av dessa var Svenska 

kontorserviceförbundet, vilket senare bytte namn till Svenska personaluthyrningsförbundet. 

År 2004 bildades organisationen Bemanningsföretagen, genom en sammanslagning av 

Svenska personaluthyrningsförbundet och Almega tjänsteföretagen. Denna organisation 

arbetar idag med bransch och arbetsgivarfrågor. Bemanningsföretagen har utvecklat ett 

auktorisationssystem för bemanningsföretag.  

  

                                                           
1
 Kantelius. Hannes (2012). Inhyrningens logik, Göteborg, Kompendiet s 1. 

2
 Johnsson. Anders(2010). Hyrt går hem-Historien om svenska bemanningsbranschen, Stockholm, Fälth & 

Härsker s 87. 
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För att få vara ansluten till organisationen krävs att dessa auktorisationskrav uppfylls. Kraven 

består av ett antal kriterier som arbetsgivaren måste uppfylla för att få bli medlem. Några av 

de kriterier som finns är att företaget måste upprätta en jämställdhetsplan, följa förbundets 

stadgar, genomgå en årlig granskning av auktorisationsnämnden och teckna kollektivavtal. Ett 

nystartat företag får söka om auktorisation först efter att ha varit i verksamt i ett år.
3
 

Bemanningsbranschen är till sin storlek den bransch där det anmäls flest antal 

arbetsplatsolyckor.
4
 Ser man till de arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro drabbas 

bemanningsbranschen i dubbelt så stor utsträckning som övriga branscher.  2011 hade 

bemanningsföretagen i genomsnitt 12 av 1000 anställda som skadat så allvarligt att det 

övergått till i en sjukskrivning. Bemanningsföretagen har till stor del väldigt ung personal, 

vilket leder till att många unga människor skadar sig.
5
 Av de skadade är 60 % yngre än 35 år 

jämfört med 30 % för den övriga arbetsmarknaden.
6
  Då bemanningsbranschen växer starkt 

samt det faktum att den drabbas av olyckor med sjukfrånvaro i större utsträckning än andra 

branscher är det av stort intresse att studera vilka ansvarsförhållanden som råder mellan ett 

kundföretag och bemanningsföretag när det gäller arbetsmiljön för inhyrd personal. 

  

                                                           
3
 SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige   s 51-54, 58-59, 237. 

4
 Pressmedelande från arbetsmiljöverket Publicerat  2011-10-07 

http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2011/35873.aspx- Hämtad 2013-01-14 
5
 Blom. K Arbetsmiljöverkets statistik 

6
 http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/38044.aspx. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ansvarsfördelningen för arbetsmiljön ser ut 

mellan kund- och bemanningsföretag vid uthyrning av personal. Arbetet är dels inriktat på att  

undersöka hur ansvarsfördelningen ser ut men även att undersöka vilka konsekvenser en 

sådan uppdelning kan få. Detta kommer att studeras utifrån ett mångfaldsperspektiv med 

fokusering på ålder. Uppsatsen kommer studeras utifrån ett internationellt perspektiv med 

fokus på bemanningsdirektivet. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur är arbetsmiljöansvaret uppdelat mellan ett kundföretag och ett bemanningsföretag 

vid uthyrning av personal? 

 Hur kan det delade ansvaret påverka arbetsmiljön? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer inte skyddsombudens roll att utredas utan fokus kommer vara på 

kundföretagens och bemanningsföretagens arbetsmiljöansvar för den uthyrda personalen. 

1.5 Metod och material 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden. Nämnda metod utgår från 

att redan befintliga rättskällor fastställs och förtydligas. I vissa fall behöver rättskällorna 

kompletteras med fakta från när rättskällorna använts i praktiken, till exempel genom 

intervjuer eller undersökningar av domar.
7
 Inom rättsdogmatiken analyseras och tolkas 

gällande rättskällor inom det specifika området. En genomgång av rättskällorna görs efter 

deras juridiska dignitet
8
.  

  

                                                           
7
 Lehrberg. Bert (2010). Praktiskt juridisk metod, sjätte upplagan, Tallinn, Institutet för bank och affärsjuridik s 

167-168. 
8
 Peczenik. Alexander (2005). Juridikens allmänna läror s 249-250, 260. 
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Rättsvetenskapliga teorier kan utgå från andra vetenskapliga teorier. Till exempel kan 

rättsdogmatiken utgå ifrån naturvetenskapliga teorier för att analysera rättsreglerna ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv.
9
 Metoden som används för att komplettera rättsdogmatiken i 

denna uppsats är den rättssociologiska metoden. Den rättssociologiska metoden utgår från ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv där det undersöks hur samhället påverkas av rätten och 

vilket inflytande den har på samhället.
10

 De val av metoder som gjorts i uppsatsen påverkar 

resultaten och hade andra metoder valts hade resultatet av undersökningen blivit annorlunda.  

För att hitta litteratur artiklar och lagtext till studien har främst Linneuniversitetets biblioteks 

sökmotor onesearch använts. Förutom den har infotorg, Zeteo och Göteborgs 

Universitetsbiblioteks sökmotor Summon varit en källa för att hitta litteratur. De sökord jag 

främst har använt mig av är: bemanningsföretag, arbetsmiljöansvar, bemanningsdirektivet, lag 

om uthyrning av arbetstagare, uthyrd arbetskraft, uthyrd personal, Temporary employment 

och Temporary employees.  

Det har inte varit så stort användande av litteratur i denna uppsats. Eftersom 

bemanningsbranschen som tidigare nämnts är under stor framväst och förändring har jag 

prioriterat nyare källor som är i takt med utvecklingen. Den litteratur som har används har 

främst används i bakgrunden för att få en inblick om ämnet. 

Artiklarna som används i denna uppsats kommer främst ifrån Arbetsmiljöverket (AV), då det 

är den myndighet som har mest kunskap och mest trovärdig information inom 

arbetsmiljöområdet. Jag har även använt information från pressmeddelanden. Jag anser att 

pressmedelande kan anses trovärdiga eftersom de har sitt ursprung i arbetsmiljöverkets 

rapporter och källor. 

Telefonintervjuer har förts med Almegas arbetsrättsexpert och arbetsmiljörådgivare, IF 

Metalls arbetsrättsexpert och en jurist på Arbetsmiljöverket.  Anledningen till att intervjuerna 

har förts på telefon är på grund av praktiska skäl, det var inte möjligt att genomföra 

intervjuerna på plats. Intervjuerna ägde rum i ungefär 30 minuter vardera och eftersom det 

gavs tillåtelse att spela in telefonsamtalen kunde intervjuerna transkriberas för att sedan välja 

ut de delar som var av intresse. Intervjupersonerna valdes ut eftersom jag ansåg att samtliga 

har stor komptens inom området. Syftet med detta urval var att få en djupare insikt och 

ytterligare fakta om området.  

                                                           
9
 Svenning. Conny (2003). Metodboken, femte upplagan, Eslöv, Lorentz förlag s 299. 

10
 Hyden. Håkan (2002) Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund, Studentlitteraturs 46. 
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För att en intervju ska vara en trovärdig källa ska frågorna vara tydliga och inte gå att 

misstolka, inte vara ledande eller inte innehålla information som den intervjuade inte har för 

att förstå frågorna. Alla frågor ska vara relevanta för studien och stämma överrens med 

syftet.
11

  Det var efter dessa riktlinjer intervjuguiden skapades. 

Anledningen till att jag valde tre intervjuer var för att få respondenter från olika sidor av 

bemanningsbranschen. Min första respondent arbetar på Almega och representerar 

arbetsgivarsidan. Respondent två arbetar på arbetsmiljöverket och representerar 

tillsynsmyndigheten medan tredje respondenten arbetar på IF metall som är en 

arbetstagarorganisation som har många bemanningsanställda som medlemmar. När 

intervjuerna har analyserats har det tagits hänsyns till att intervjupersonerna kan vara partiska. 

Detta har setts snarare som en fördel än en nackdel eftersom det hjälpt till att få fram olika 

perspektiv. Eftersom analysen och slutsatsen bygger till viss del på de resultat som framtagits 

genom intervjuer får det inte glömmas att dessa resultat endast kan representera dessa 

personer och inga generella slutsatser kan dras. Hade andra personer intervjuats hade möjligen 

andra resultat fåtts fram. 

Uppsatsen innehåller ingen rättspraxis. Anledningen till detta är att det helt enkelt inte har 

hunnits bildas någon eftersom branschen och denna fråga fortfarande är förhållandevis ny. 

Rättpraxis inom området var något som även Almegas arbetsmiljörådgivare efterfrågade. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett abstrakt över vad uppsatsen handlar om, därefter är uppsatsen 

indelad kapitelvis. Första kapitlet innehåller bakgrund, syfte, frågeställningar och metod. 

Bakgrunden innehåller fakta om bemanningsföretagens historia och olycksstatistik över 

bemanningsbranschen. Syftet och frågeställningarna presenterar syftet med uppsatsen.  

Därefter kommer metoddelen som redogör vilka metoder som används och tillvägagångsätt. 

Metoddelen innehåller även en kritik mot de källor som används. Andra kapitlet innehåller 

rättsliga utgångspunkter där resultatet från de lagar, förarbeten och doktrin som studerats 

redovisas. Empiridelen är det tredje kapitlet och där redovisas resultatet ifrån de intervjuer 

som förts. Fjärde kapitlet är en analysdel med diskussionsinslag där de rättsliga 

utgångspunkterna och empirin analyseras. Femte kapitlet innehåller slutsats och förslag till 

framtida forskning. 

                                                           
11

Dalén. Monica intervju som metod (2007) Intervju som metod, Malmö, Gleerups utbildning AB s 31-32. 
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2.  Rättsliga utgångspunkter 

 

2.1 Bemanningsdirektivet införlivande i svensk lagstiftning 

Direktiv 2008/104/EG är Rådets och Europaparlamentets direktiv om arbetstagare som hyrs ut 

av bemanningsföretag. Syftet med bemanningsdirektivet är att skydda de arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag, samt förbättra det arbete som arbetstagarna utför. Detta ska 

garanteras genom tillämpning av principen om likabehandling, samt genom att erkänna 

bemanningsföretag som arbetsgivare.
12

 Arbetsgivaren ska fastställa en lämplig ram för 

uthyrning av arbetskraft. Detta för att effektivt bidra till att skapa arbetstillfällen och att 

utveckla flexibla arbetsformer. 
13

 Varje medlemsstat ska dessutom göra en översyn av 

eventuella begränsningar eller förbud mot att anlita arbetskraft som är uthyrd av 

bemanningsföretag.
14

 

SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige är statens offentliga utredning 

om bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, vilken utreder hur direktivet ska 

införlivas i svensk lag. Inom ramen för utredningsuppdraget låg att införliva 

bemanningsdirektivet i svensk lag, utan att i för stor utsträckning rucka på den svenska 

modellen. Förslaget innebar att låta arbetsmarknadens parter genomföra direktivet genom 

kollektivavtal. Modellen kan dock leda till att arbetstagare, vilka inte omfattas av 

kollektivavtal, missar de rättigheter som direktivet skulle ge. Ett nytt alternativ togs fram där 

utredningen föreslog att bemanningsdirektivet skulle införlivas i lagen om uthyrning och vara 

utformad som en ramlag.  Lagen skulle visa på de rättigheter som en uthyrd arbetstagare kan 

kräva. De åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa dessa rättigheter, regleras av 

arbetsmarknadens parter. 

Proposition 2011/12:178 är propositionen till lagen om uthyrning av arbetskraft. Den anger 

skälen till en lagstiftning om detta. Skälen till den nya lagen är enligt regeringen att 

bemanningsdirektivet borde införas som svensk lag. En central del av bemanningsdirektivet är 

likabehandlingsprincipen artikel i 5.1, vilken anger att en arbetstagare som hyrs in av ett 

kundföretag ska ha samma grundläggande arbets-och anställningsskydd, som en person 

anställd av kundföretaget och har en likadan tjänst.   

                                                           
12

 Dir. 2008/104/EG, art. 5. 
13

 Dir. 2008/104/EG, art. 2. 
14

 Dir. 2008/104/EG, punkt 13. 
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Innan uthyrningslagen trädde kraft fanns ingen svensk lagstiftning, som gav arbetstagaren 

dessa rättigheter, och enligt regeringen var det nödvändigt att rättigheterna skulle införas i 

svensk lagstiftning.
15

 Uthyrningslagen utformades som en ramlag eftersom detaljregleringar 

bör undvikas om lagen ska passa in på den svenska arbetsmarknadens traditioner.
16

 

Bemanningsföretagen valde att hota med anmälning av regeringens proposition till EU-

kommissionen, eftersom de ansåg att regeringen misslyckats med införlivandet av 

bemanningsdirektivet i svensk lagstiftning. Bemanningsföretagen ansåg att regeringens 

proposition är bristfällig och hade lagts fram för sent.  Kritiken berodde på att Artikel 4.1 och 

artikel 10 i direktivet inte hade införlivats i regeringens förslag.  Dessa artiklar säkerställer att 

det inte får införas omotiverade och oproportionerliga begränsningar eller förbud i lag och 

kollektivavtal mot anlitande av bemanningsanställda.  Bemanningsbranschen trodde att ett 

införlivande skulle kunna orsaka ett betydande problem för svensk arbetsmarknad och 

bemanningsbranschen. Införande av kvoter eller hinder mot bemanningsbranschen skulle slå 

hårt mot unga och utlandsfödda, då dessa är en stor del av de anställda i 

bemanningsbranschen,  detta skulle då påverka samhället i sin helhet.
17

  Regeringen skev i sin 

proposition att de har som utgångspunkt att lagen inte ska avvika ifrån bemanningsdirektivet 

och de fall det ändå gör det så anses det vara lämpligt.
18

 

Den 1 januari 2013 trädde Lagen om uthyrning av arbetstagare i kraft. Enligt 1 § omfattar 

denna arbetstagare, vilka är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag 

för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. I likhet med arbetsmiljölagen är Lagen 

om uthyrning av arbetstagare en ramlag. Ansvarig myndighet för uthyrningslagen är 

arbetsmarknadsdepartementet.  

Enligt lagen om uthyrning av arbetskraft 1 § menas uthyrning av arbetskraft när en 

arbetsgivare mot ersättning ställer arbetskraft till en beställares förfogande, för att utföra 

arbete som hör till den senares verksamhet. 

  

                                                           
15

 Proposition Lagen om uthyrning av arbetstagare 2011/12:178  s 24. 
16

 Prop. 2011/12:178 s25. 
17

 Information ifrån Bemanningsföretagens hemsida 
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/aktuellt/2012-aktuellt-arkiv/bemanningsforetagen-
anmaler-svenska-regeringen-till-eu-kommissionen, publicerad 2012-11-06 - Hämtad 2013-03-05 
18

 Prop. 2011/12:178 s 95. 
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En central del av bemanningsdirektivet är likabehandlingsprincipen som säkerställer att den 

uthyrda personalens har rätt till lika bra grundläggande arbets-och anställningsvillkor som den 

ordinarie personalen med samma tjänst. Denna princip är en minimireglering, vilket betyder 

att det är möjligt för den uthyrda personalen att få bättre förhållanden. Det är rimligt att 

bemanningsföretaget ska ha ansvaret för att se till att dessa rättigheter följs eftersom de har 

arbetsgivaransvaret.
19

 

2.2 Arbetsmiljö i lagstiftningen 

Det finns många rättskällor som reglerar arbetsmiljön, men Arbetsmiljölagen (AML) är 

huvudsakligen den lag som berör arbetsmiljön.  Arbetsmiljölagen 1 kapitel 1 § anger att syftet 

med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå en god arbetsmiljö. 

De områden som AML berör är arbetsgivarens skyldigheter i arbetsmiljöhänseende, 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, myndigheternas roll samt påföljder i form av 

ansvar och sanktionsavgifter. Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978. Arbetsmiljölagens syfte är 

också att förtydliga vad som innefattas i begreppet arbetsmiljö, och vad som ska beröras i 

lagen.  

Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket betyder att lagen inte innehåller några specifika utan 

endast allmänna bestämmelser om vilka krav som ska gälla arbetsmiljön.  

Tillämpningsföreskrifter utfärdade av arbetsmiljöverket ska bestämma reglerna om 

arbetssmiljöns beskaffenhet. 
20

 

I proposition 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen lämnade regeringen ett förslag till 

ändring i arbetsmiljölagen gällande arbete som utförs på arbetsplatser, vilka arbetsgivaren inte 

råder över.  Propositionen föreslog bland annat ett förtydligande av samordningsansvaret på 

gemensamma arbetstillfällen. Det föreslogs även ett särskilt ansvar för den arbetsgivare som 

hyr in arbetskraft i sin verksamhet.  

  

                                                           
19

 Prop. 2011/12:178 s 37-38. 
20

 Ericson. Bo, Gustafsson. Kerstin (2012)Arbetsmiljölagen- med lagkommentar, 13 upplagan, Nordstedts , 
Finland s 13-14. 
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Arbetsgivaren ska ha ansvar för all personal som arbetar på platsen, även de som inte är 

anställda av arbetsgivaren.
21

 Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren har det övergripande 

ansvaret för arbetsmiljön. Lagen var emellertid otydlig när det gällde att definiera vem som 

var arbetstagare respektive arbetsgivare vid inhyrning av personal. Därför reglerades 

arbetsmiljölagen till att även beröra inhyrd personal.
22

 

Arbetsmiljöverket är en myndighet, vars uppdrag är att se till att arbetsmiljö-och 

arbetstidslagstiftningar och vissa andra lagar följs. AVs mål är att minska riskerna för ohälsa 

och olycksfall, samt förbättra arbetsmiljön generellt på arbetsplatserna ute i landet. Detta 

gäller likväl psykisk som social och arbetsorganisatorisk arbetsmiljö. AV inspekterar så att 

arbetsgivare följer de arbetsmiljölagar som finns, samt utfärdar de arbetsmiljöföreskrifter som 

kompletterar arbetsmiljölagen.
23

 Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en 

av arbetsmiljöverkets föreskrifter som reglerar hur arbetsgivare ska organisera sitt 

arbetsmiljöarbete och vilka rutiner som ska finnas. 

 

2.2.1 Bemanningsföretagens arbetsmiljöansvar 

Arbetsgivare är den som låter en arbetstagare utföra ett arbete och sedan betalar arbetstagaren 

ersättning för detta. Eftersom den uthyrda personalen är anställda hos bemanningsföretaget 

räknas bemanningsföretaget som arbetsgivare och har de ansvar som följer av det.  

Arbetsmiljön för bemanningsföretagen och dess anställda är speciell, eftersom arbetsgivaren 

inte finns i samma organisation som deras uthyrda arbetstagare. Därför är det viktigt för 

arbetsgivaren att ha klart för sig vad arbetsgivaransvaret innebär.
24

 

3 kap 2 § AML anger de skyldigheter arbetsgivaren har för sina arbetstagare gällande 

arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att minimera riskerna till ohälsa eller 

olycksfall ska delar som kan leda till detta förändras eller utslutas. Lokaler, maskiner, 

redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska hållas i gott skick.  

                                                           
21

 Prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen s 1. 
22

 Prop. 1993/94:186 s 32. 
23

 http://xn--arbetsmiljverket-vwb.se/omoss/ hämtad 2012-02-05. 
24

 Birgersdotter. Lena. Schmidt. Lisa och Karlsson. Annika (2002) Arbetsmiljöarbete för uthyrd 
personal i bemanningsföretag, rapport ifrån IVL Svenska Miljöinstitutet AB s 9. 
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Enligt 3 kap 2a § AML ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljöverkets krav på en god arbetsmiljö. 

Arbetsskador ska utredas och arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka risker i verksamheten. 

Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet med arbetsmiljön och utföra handlingsplaner.  I deras 

verksamhet ska det även finnas en organiserad arbetsanpassning- och 

rehabiliteringsverksamhet för att fullgöra de skyldigheter som finns enligt arbetsmiljölagen 

och enligt 30 kap socialförsäkringsbalken. 30 kap socialförsäkringsbalken reglerar allmänna 

bestämmelser om rehabilitering, enligt socialförsäkringsbalken 30 kap 1 §. 

Eftersom bemanningsföretaget är arbetsgivare ansvarar de även för skyldigheterna som 

arbetsgivarna har, enligt SAM. 2 § SAM anger att systematiskt arbetsmiljöarbete betyder 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Eftersom bemanningsföretaget inte kan bestämma över platsen är det viktigt att de planerar 

och följer upp arbetet noga, detta för att säkerställda att de anställda har en bra arbetsmiljö 

med bra arbetsuppgifter och arbetstider. Bemanningsföretaget ska vara uppmärksam på de 

anställdas fysiska och psykiska hälsa då de ska hyras ut till kundföretag. Bemanningsföretaget 

är skyldigt att genomgöra långsiktiga arbetsmiljöåtgärder, som exempelvis utbildning och 

rehabilitering. Enligt SAM har bemanningsföretaget även ansvar för långsiktiga åtgärder,  

som till exempel bullermätningar och läkarundersökningar vid nattarbete.
25

 

Enligt Lagen för uthyrning av arbetstagare 6 § ska ett bemanningsföretag, under tiden som en 

anställd har ett uppdrag hos ett kundföretag, försäkra sig om att arbetstagaren får minst de 

grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om personen hade anställts 

direkt av kundföretaget. Enligt Arbetsförordningen 2 § är arbetsgivaren även skyldig att 

anmäla olycksfall eller annan skada utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. 

  

                                                           
25

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt (AFS 2001:1) arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifternas 11. 
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2.2.2 Kundföretagets arbetsmiljöansvar 

AML 3 kap 12 § anger de skyldigheter som kundföretaget har gentemot den personal som 

företaget hyr in. Kundföretaget ska se till att den inhyrda personalen vidtar de skyddsåtgärder 

som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Den som har ansvar för en 

arbetsplats ska se till att personalen inte utsätts för förhållanden som kan leda till ohälsa eller 

olycksfall. Det ska inte finnas fasta anordningar eller andra anordningar som kan riskera 

ohälsa eller olycksfall för den som arbetar där utan att vara arbetstagare .  

Enligt föreskriften SAM har även kundföretaget ansvar för den systematiska arbetsmiljön 

eftersom de likställs med arbetsgivaren. SAM 1 § säger att föreskrifterna gäller för alla 

arbetsgivare och arbetsgivare likställs med de som hyr in arbetskraft. Kundföretaget har 

ansvar för arbetsmiljön som är direkt knuten till det aktuella arbetet, som till exempel att 

ansvara för att registrera uppgifter om läkarundersökningar.
26

 För att följa SAM-föreskrifterna 

kan kundföretaget blir tvungna att till exempel undersöka ansvarsförhållandena och bedöma 

risker.
27

  

En studie ifrån Australien har kommit fram till att kundföretaget har en avgörande roll i hur 

arbetsmiljön ser ut för den uthyrda personalen. Studien diskuterar huruvida det hade varit 

bättre om kundföretaget hade haft mer arbetsmiljöansvar eftersom de påverkar arbetsmiljön 

mest.
28

 

2.3 Vilka arbetar på bemanningsföretag? 

En undersökning från 2002 presenterar vilka anledningar ett kundföretag kan ha till att hyra in 

personal av. De fyra största anledningarna var att ersätta frånvarande personal (50%), täcka 

oförutsebart behov av extra kapacitet under en begränsad period (27%), täcka tillfällig 

bemanning av utsatta jobb(19%) och att klara av oförutsägbara behov av extra kapacitet under 

en obegränsad period (18%).
29

  

  

                                                           
26

 Siöcrona. Carin (2010) Arbetsmiljöansvar – för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser, 
Arbetsmiljöverket s 11. 
27

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt (AFS 2001:1) arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna s 13. 
28

 Underhill. Elsa (2010) Should host employers have greater responsibility for temporary agency workers 
‘employment rights? University Burwood, Australia s 349-350. 
29

 Johnsson . A s 32. 
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En undersökning ifrån 2009 visar att de då vanligaste yrkena för uthyrd personal var övrig 

kontorspersonal, lagerassistenter och receptionister. Medianåldern för de som arbetade på 

bemanningsföretag var 26 år för män och 29 år för kvinnor.
30

 I en rapport från 

Arbetsmiljöverket 2013-01-14 framkom det att det var en betydligt större del unga än äldre 

människor som registrerades för sjukdomar och olycksfall i bemanningsbranschen. Denna 

rapport byggde på data mellan åren 2007 till 2011. Av 2954 anmälningar som kom in till AV 

var 1768 av personerna under 35 år. I rapporten kan även konstateras att det är betydligt fler 

män än kvinnor som skadat sig eller blivit sjuka.
31

  

Bemanningsföretaget har som tidigare nämnts,  dubbelt så många anmälda arbetsolyckor som 

leder till sjukfrånvaro jämfört med övriga branscher. Av de skadade är 60% yngre än 35 år 

jämfört med 30% på den övriga arbetsmarknaden.
32

 Att bemanningsbranschen har flest 

arbetsplatsolyckor kan, enligt Arbetsmiljöverket bero på att det är många unga som arbetar 

där. Då majoriteten av de anställda på bemanningsföretagen är unga är det även de som råkar 

ut för olyckorna. Bemanningsbranschen är ofta den första bransch unga personer arbetar i. 
33

 

Anledningen till att det är en så stor andel unga skulle kunna bero på att 

bemanningsbranschen kan vara bra om du vill kombinera arbete med studier, en chans till att 

prova på olika arbeten eller att det kan vara svårt att få en tillsvidareanställning på andra 

ställen.
34

  

Att vara anställd av ett bemanningsföretag innebär att du är anställd under speciella 

anställningsförhållanden. Detta kan leda till att det kännas svårare för personalen att ta upp 

problem med arbetsmiljön, då de kanske inte vet vem de ska vända sig till.
35

  En empirisk 

studie har kommit fram att tillfälligt anställd personal åsidosätts i nödvändiga utbildningar.  

  

                                                           
30

 Sveriges officiella statistik, Statistiska medelanden, AM 33 SM 1101 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2009A01/AM0208_2009A01_SM_AM33SM1101.pdf   - Hämtad 
2013-02-13 s11. 
31

 Arbetsmiljöverkets statistik ifrån Arbetsmiljöverket, utförd 2012-01-13 av Kjell blom.  
32

 http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2011/35873.aspx. 
33

 http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2011/35873.aspx. 
34

 Olofsdotter. Gunilla (2008) Flexibilitetens främlingar – Om anställda i bemanningsföretag, en 
doktorsavhandling i filosofi, Mittuniversitet s 9. 
35

 Information ifrån arbetsmiljöverkets hemsida 
http://www.av.se/aktuellt/inhyrning_och_uthyrning_av_arbetskraft/index.aspx? Hämtad 2013-01-14 
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Den visade även att tidsbegränsningen gör det svårt att framföra den arbetsmiljökritik de har 

och tid till att få svar på den.
36

 Den uthyrda personalen kan känna en känsla av maktlöshet i 

deras anställningsförhållande eftersom de är förvirrade i sin roll som konsult.
37

 

 

2.4 Arbetsmiljöverkets tillfälliga utredningar  

För närvarande genomför Arbetsmiljöverket en tillsynsinsats, där de granskar 

bemanningsbranschen. Insatsen startade i september 2011 och beräknas pågå under två år. 

Syftet är att skapa en bra arbetsmiljö för de anställda på bemanningsföretag. 

Arbetsmiljöverket ska syna både kund- och bemanningsföretagen och för varje uthyrare som 

inspekteras ska två inhyrare inspekteras. Arbetsmiljöverket ska undersöka hur uthyrarna 

genomför arbetsplatsundersökning, hur de placerar sin personal, riskbedömningar, 

introduktion, arbetsanpassning, rehabilitering och krisstöd. Hos kundföretagen ska de 

undersöka arbetsmiljön, riskbedömning, introduktion, första hjälpen och krisstöd.
38

 

Efter att inspektionen pågått i drygt ett år och 600 arbetsplatser inspekterats har 

Arbetsmiljöverket, den 12 oktober 2012, publicerat en lägesrapport på sin hemsida. Hittills 

har kommit fram till att bemanningsföretagen generellt är dåliga på att ta del av 

kundföretagens undersökningar och riskbedömningar innan de låter sina anställda ta uppdrag. 

Enligt arbetsmiljöverket kan den hårda konkurrensen i bemanningsbranschen leda till att 

uthyrningsföretagen struntar i att kräva åtgärder mot bristerna på kundföretaget. 

Arbetsmiljöverket har även hittat brister i introduktionen av inhyrd personal, okunskap hos 

kundföretaget och bemanningsföretaget om vem som har arbetsmiljöansvar och vem som ska 

anmäla olyckor och tillbud till arbetsmiljöverket.
39

 

                                                           
36

 Aronsson. Gunnar och Göransson. Sara, Tillfälligt anställda och arbetsmiljödialogen, 1998, vetenskaplig 
skriftserie, Arbetslivsinstitutet s 12. 
37

 Olofsdotter. Gunilla (2008) s 9. 
38

 http://www.av.se/Aktuellt/inhyrning_och_uthyrning_av_arbetskraft. 
39

 http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/38044.aspx hämtad 2013-02-01. 
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3. Empiri   

3.1 Det delade arbetsmiljöansvaret 

Almegas rådgivare
40

 menar att bemanningsföretagen har ansvar för att kontrollera det företag, 

vilket personal ska hyras ut till. Detta för att kunna bedöma om det är ett seriöst företag. 

Bemanningsföretaget ska se till att dess personal har rätt kompetens för att utföra 

arbetsuppgifterna hos uppdragsgivaren.  Att det är bemanningsföretagens ansvar att 

kontrollera arbetsmiljön anser även Arbetsmiljöverkets jurist.
41

 Arbetsmiljöverket lägger ett 

ansvar på bemanningsföretagen att ska göra någon form av bedömning av arbetsplatsens 

arbetsmiljö. De ska även följa upp arbetet för att se till att arbetstagaren inte skadas. Han 

säger även att bemanningsföretaget har rehabiliteringsansvar och ansvar för den systematiska 

arbetsmiljön. Då bemanningsföretaget har rehabiliteringsansvar borde det vara av högsta 

intresse att skydda sina arbetstagare ifrån skador och sjukdomar. 

Respondenten från IF Metall
42

 anser också att bemanningsföretaget har det främsta ansvaret 

för sina arbetstagare och se till att de ska ha det bra på arbetsplatsen dit de är uthyrda. 

Bemanningsföretagets representanter bör genom ett besök visuellt inspektera företaget. Hon 

anser att den stora skillnaden med uppdelningen av arbetsmiljöansvaret är att 

bemanningsföretaget har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön medan det fysiska ansvaret 

är delad mellan inhyraren och uthyraren.  

Kundföretaget bör, enligt Almegas respondent, göra en riskbedömning för att veta vilka de 

ska skicka till arbetsplatsen och med vilken utrustning. Det är viktigt att komma överens om 

vem som står för skyddsutrustningen. Den som hyr in har ansvar för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt verksamheten och lokaler eftersom de har kunskaperna om 

arbetsplatsen.  

  

                                                           
40

 Intervjuguide till intervju med Bemanningsföretagens Almega rådgivare finns i Bilaga 1. 
41

 Intervjuguide till intervju med Arbetsmiljöverket finns i Bilaga 2. 
42

 Intervjuguide till intervju med IF metall finns i Bilaga 3. 
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Min respondent från Arbetsmiljöverket tar upp arbetsmiljölagens 3 kap 12  §, som redogör för 

vilket arbetsmiljöansvar du har för den personal som du hyr in. Han tycker att det framgår 

tydligt av AML 3 kap 12 § att det inhyrande företaget har ansvar för all personal som vistas 

på arbetsplatsen. Kundföretaget har rådighetsansvar, vilket betyder att de råder över sin 

arbetsplats och har ansvar för all personal som vistas där. 

Arbetsmiljöverkets jurist tycker att det ska finnas någon form av kommunikation mellan 

parterna så att bemanningsföretaget inte hyr ut utan att ställa krav på kundföretaget.  Detta är 

viktigt för att veta vem som ska står för till exempel skyddsutrustning och vilka som ser till att 

arbetstagarna får de instruktioner och den kompetens som behövs för att klara av 

arbetsuppgifterna. Även Almegas rådgivare anser att bemanningsföretag och kundföretaget 

bör ha en bra kontakt så att arbetstagaren får den utbildning och utrustning som behövs. Han 

nämner även konkurrensen mellan bemanningsföretagens som ett problem eftersom 

bemanningsföretagen kan varar rädda att tacka nej till ett kundföretag då uppdraget kan gå till 

ett annat bemanningsföretag. 

 

3.2 Lagstiftningen kring området 

När det gäller lagstiftningen kring området tycker Almegas rådgivare att det är otydligt vem 

som har arbetsmiljöansvar för vad. Han tror att lagen behöver förtydligas eller att det hade 

behövts praxis kring området. Det mest svårtolkade i lagen tycker han är huruvida 

kundföretaget ska göra en riskbedömning eller ej. Om ett företag ska hyra in en person för en 

kort period, till exempel en dag, kan det blir problem då det är svårt att hinna göra en 

riskbedömning. Om tiden ska räcka till måste kundföretaget har gjort en riskbedömning 

innan. 

Respondenten från IF metall tycker att lagstiftningen är otydlig, förutom i frågan om ansvar 

för arbetsmiljö. Där menar hon att det tydligt framgår att arbetsgivaren har ansvaret. 

Arbetsmiljöverkets jurist anser att lagarna är tydliga när det gäller arbetsmiljöansvaret för de 

som är uthyrda, men säger själv att det möjligtvis kan bero på att han är ”hemma blind”. Ett 

område han tycker är svårtolkat är det om vem som har ansvar för att anmäla arbetskador/ 

olyckor.  
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Arbetsmiljöverkets jurist tycker det är svårt att tolka vem som ska göra en riksbedömning, 

men han påstod att det främst är arbetsgivarens ansvar. Bemanningsföretaget har som uppgift 

att göra en riskbedömning av de företag som de ska hyra ut personal till. Detta för att 

upptäcka arbetsmiljörisker och förebygga dessa. Ett sätt att ta reda på hur arbetsmiljön ser ut 

kan vara att begära ett protokoll av kundföretaget, besöka arbetsplatsen, samt intervjua sin 

personal under tiden de varit uthyrda. Att intervjua efter uthyrningstiden är ytterligare ett sätt 

då det kan visa hur arbetsmiljön sett ut. Arbetsmiljöverket ställer krav på bemanningsföretaget 

att undersöka vilka risker som finns hos kundföretaget. Kundföretaget har i sin tur SAM-

ansvar, vilket innebär ett organiserat säkerhetsansvar för den personal som arbetar på 

arbetsplatsen. 

3.3 Negativa aspekter av det delade arbetsmiljöansvaret 

Almegas rådgivare tror att en uppdelning av arbetsmiljöansvaret kan påverka arbetsmiljön 

negativt, eftersom det ger utrymme för missförstånd eller att vissa områden försummas. Det 

delade ansvaret kräver att det görs en uppgörelse om vem som ska göra vad och att man också 

gör det.  En tydlig uppdelning borde det inte påverka arbetsmiljön negativt. Han tror att det 

lika gärna kan vara samma problem på ett vanligt företag där det finns en uppdelning av 

ansvar. Även Arbetsmiljöverkets jurist tror att en uppdelning av arbetsmiljöansvaret ökar 

risken för att områden inom arbetsmiljön kan förbises. Detta borde egentligen inte vara ett 

problem, eftersom bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar i botten och ska se till att sin 

personal inte blir sjuka eller skadar sig.  

Respondenten ifrån IF metall tror att en orsak till den höga arbetsskadestatistiken kan vara 

bemanningsbranschens snabba utveckling och att företagen inte riktigt hinner med. Hon tror 

också det kan bero på att arbetstagarna har för monotona arbetsuppgifter och arbetar utan 

tydliga instruktioner. Hon tror att de är inhyrda ofta har outtalade krav på sig att jobba 

snabbare och effektivare än andra arbetstagare, detta eftersom de vill öka sina chanser till ett 

fast jobb på företaget. Arbetar du lite snabbare än alla andra finns det risk att du inte är lika 

noga med att följa instruktionerna. Innan IF-metall hade börjat arbeta ordentligt med 

bemanningsfrågan genomförde de en enkätundersökning hos sina förtroendevalda. Resultatet 

visade att ett flertal svarande ansåg att det var bra när arbetsgivaren hyrde in personal 

eftersom de inhyrda fick utföra de mindre attraktiva arbetsuppgifterna.  
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IF Metalls respondent tror att det är vanligt att företag hyr in personal för att de ska utföra de 

mindre attraktiva arbetsuppgifterna. Min respondent på Almega tycker att det ska riktas kritik 

till olycksstatistiken på bemanningsföretagen och ifrågasätter om den verkligen är så 

betydande hög. 
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4. Analys med diskussionsinslag 

4.1 Bemanningsföretagets införlivande i svensk lagstiftning 

Bemanningsdirektivet Direktiv 2008/104/EG införlivandes i svensk lagstiftning den 1 januari 

2013 som lagen om uthyrning av arbetstagare. Enligt 1 § lagen om uthyrning av arbetstagare 

omfattar lagen arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till 

kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Anledningen till att 

bemanningsdirektivet införlivades var att ge de svenska arbetstagarna samma rättigheter som 

bemanningsdirektivet ger.  

En viktig del av bemanningsdirektivet är likabehandlingsprincipen i artikel 5.1, som anger att 

en arbetstagare som hyrs in av ett kundföretag ska ha rätt till samma grundläggande arbets-

och anställningsskydd som en person med samma tjänst som är anställd av kundföretaget.
43

  

Propositionen till lagen om uthyrning av arbetstagare anger att likabehandlingsprincipen var 

en av de viktigare principerna att ta efter från bemanningsdirektivet. 

Likabehandlingsprincipen fördes in i 6 § lagen om uthyrning av arbetstagare och säkrar den 

inhyrda personalens samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som de skulle haft 

om de var anställda direkt av kundföretaget för samma arbete. Propositionen anger även att 

bemanningsföretaget är bäst lämpade att ha ansvar för att dessa villkor följs.
44

  Att 

propositionen hänvisar till bemanningsföretagets arbetsgivaransvar visar att det är viktigt och 

grundläggande. 

Än så länge har lagen om uthyrning av arbetstagare inte funnits länge än drygt ett par 

månader vilket gör det svårt att veta om lagen uppfyller sitt syfte. Med tiden kommer det 

bildas praxis kring området och vi får reda på hur lagen har tolkats, och ifall de uppfyller 

kravet på likabehandlingsprincipen. 

  

                                                           
43

 Prop. 2011/12:178 s 24. 
44

 Prop. 2011/12:178 s 37-38. 
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4.2 Ansvarfördelningen 

Det framgår i arbetsmiljölagen 3 kap 2 § och 2a § och SAM vilket arbetsmiljöansvar 

arbetsgivaren, alltså bemanningsföretaget har för sina anställda. Arbetsgivaren ska vidta alla 

åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall samt 

ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller 

arbetsmiljöverkets krav på en god arbetsmiljö. Även respondenterna från IF-Metall och 

Arbetsmiljöverket tycker att det framgår tydligt att arbetsgivaren har det övergripande 

ansvaret för arbetsmiljön.  Bemanningsföretaget har även ansvar för att deras arbetstagare får 

de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om personen hade 

anställts direkt av kundföretaget för samma arbete, enligt lagen om uthyrning av arbetstagare 

6 §.  

Kundföretaget har liksom bemanningsföretaget ansvar för den systematiska arbetsmiljön 

eftersom kundföretaget likställs med arbetsgivaren enligt 1 § SAM.  Företaget som hyr in 

personal ansvarar för den arbetsmiljö som är direkt knutet till arbetsplatsen och har ansvar att 

följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
45

 Kundföretaget har även ansvar för all personal 

som vistas på sin arbetsplats, enligt AML 3 kap 12 § och ska se till att ingen personal utsetts 

för risk till skada eller ohälsa. 

Arbetsgivaren har inte ett mindre omfattande arbetsmiljöansvar för sin personal på grund av 

att de hyr ut  än de som har sin personal på plats. Skillnaden är att även kundföretaget har ett 

visst ansvar, dock är det en speciell omständighet att arbetsgivaren inte befinner sig på samma 

arbetsplats som sina anställda.
46

 Att arbetsgivaren inte befinner sig arbetsplatsen kan leda till 

att den lägger bort en del av sitt ansvar, det är helt enkelt svårt att kontrollera den arbetsplats 

där arbetsgivaren inte befinner sig. Oavsett om det är svårt för bemanningsföretaget att ha 

kontroll på den arbetsmiljön, som de hyr ut har de ändå lika stort arbetsmiljöansvar som andra 

arbetsgivare.  
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 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt (AFS 2001:1) arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifternas 11. 
46

 http://www.av.se/aktuellt/inhyrning_och_uthyrning_av_arbetskraft/index.aspx?. 
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Det delade ansvaret innebär att det är viktigt att kundföretaget och bemanningsföretaget 

kommer överens om vilken part som ansvarar för respektive del av SAM. Eftersom båda 

parter har ansvar för arbetsmiljön kan följaktligen ansvaret inte läggas över enbart på en part. 

Båda parter kan ställas till svars om det skulle upptäckas att delar inom SAM-ansvaret inte 

uppfylls.
47

 Det skulle kunna sägas att SAM-ansvaret är dubbelt snarare än delat. Eftersom 

ansvaret är dubbelt borde det leda till en bättre arbetsmiljö eftersom det är fler parter som 

kontrollerar att arbetsmiljön är säker. Att det snarare bidragit till en sämre arbetsmiljö i 

praktiken beror troligen på att det inte har varit två parter som har haft bra koll på 

arbetsmiljön utan att respektive part istället har försökt slippa undan. 

Kanske hade det varit bättre om SAM hade varit tydligare och angett exakt hur ansvaret ska 

fördelas. Detta hade kunnat bidra till att parterna inte behöver ha lika bra kontakt eftersom 

lagen preciserar vad vem och en har ansvar för. Hade parterna haft ansvar för egna delar av 

arbetsmiljön och behöva stå till svars för det i en eventuell förhandling så hade det troligen 

varit noggrannare med att se till att arbetsmiljön var bra och delar hade inte behövt hamna 

mellan stolarna. 

Det delade SAM-ansvaret skulle också kunna vara positivt eftersom det öppnar upp för 

möjligheten för bemanningsföretaget och kundföretaget att själva avgöra hur de ska dela upp 

arbetsmiljöansvaret. Detta kan vara bra då de själva kan avgöra vilka områden som vardera 

part har kunskaper om och möjlighet att ansvara för. I dessa fall måste ansvarsfördelningen 

vara tydlig eftersom båda parter kan behöva stå till svars om ansvaret inte är uppfyllt. Om 

parterna gemensamt kommer överrens om ansvarfördelningen skulle det kunna bidra till en 

bättre arbetsmiljö eftersom parterna kan ansvara för det de har störst kompetent inom. 

I en studie från Australien har det framkommit att kundföretaget är den part som i störst 

omfattning påverkar den uthyrda personalens arbetsmiljö och anställningsförhållanden, trots 

att bemanningsföretaget har arbetsgivaransvar.
48

 Om jag antar att det ser likadant ut i Sverige 

är det relevant att studera mer om huruvida det borde vara bemanningsföretaget som har det 

övergripande arbetsmiljöansvaret. Om kundföretaget påverkar arbetsmiljön i större 

omfattning än bemanningsföretaget kanske de borde ha mer ansvar. 
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4.3 Riskbedömningar 

Arbetsmiljöverket har hittills i sin utredning kommit fram till att bemanningsföretagen inte i 

tillräcklig utsträckning tar del av kundföretagens riskbedömningar.
49

 Bristen kring 

riskbedömningar påpekade även bemanningsbranschens rådgivare. Ansvaret för 

riskbedömningar borde, enligt honom, ligga på kundföretaget. De andra respondenterna säger 

att bemanningsföretaget är högst ansvariga för att utföra riskbedömningar. SAM anger att 

arbetsgivaren ska planera och följa upp arbetet för att säkerhetsställa en bra hälsa hos 

arbetstagarna vid tidpunkten för uthyrning. Då bemanningsföretaget inte kan bestämma över 

platsen är det viktigt att de planerar och följer upp arbetet noga.
50

 Eftersom 

bemanningsföretaget inte kan bestämma över platsen är det viktigt att de planerar och följer 

upp arbetet noga.
51

 Ett problem kan vara att bemanningsföretaget har ansvar för att göra en 

riskbedömning, men klarar inte av det utan stöd från kundföretaget. Om bemanningsföretagen 

ska kunna göra en korrekt riskbedömning krävs ett bra samarbete parterna emellan.  

Almegas rådgivare påpekar att det är extra svårt att få en bra riskbedömning när ett företag 

hyr in personal för en kort tid. Vill ett kundföretag hyra in personal för en dag är det inte 

möjligt för bemanningsföretaget att göra en riskbedömning, då det inte är ekonomiskt 

hållbart. Han anser att om det ska vara möjligt för ett bemanningsföretag att hyra ut personal 

en kort tid krävs det att kundföretaget redan genomfört en riskanalys åt bemanningsföretaget. 

Arbetsmiljöverket har hittills i sin inspektion även hittat brister i introduktionen av inhyrd 

personal.
52

 

Det är ett problem om riskdedömningar inte görs vid korttidsuthyrning. Det är ett dilemma 

eftersom det är svårt att förstå hur det skulle fungera. Hur ska bemanningsföretaget ha tid och 

pengar att utföra en riskbedömning på kundföretaget om de ska hyra ut personal för endast en 

dag? Med bakgrund av det hade det varit bättre om kundföretaget hade hand om 

riskbedömningarna, vilken de sedan hade kunnat presentera för bemanningsföretaget. 
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4.4 Lagstiftning 

Respondenterna från Almega och IF Metall tycker att lagarna kring området är otydliga, dock 

tycker respondenten från IF Metall att det framgår tydligt vilket arbetsmiljöansvar 

arbetsgivare har för sina arbetstagare. Min respondent från Arbetsmiljöverket tycker att 

lagarna är tydliga kring området medan övriga respondenter tycker motsatsen. Om det är 

otydligt hur lagen ska tolkas är det inte konstigt om det uppstår missförstånd eller 

felaktigheter kring uppdelningen av arbetsmiljöansvar. Frågan är hur lagarna skulle kunna 

göras tydligare? Almegas rådgivare hoppas på att det i framtiden ska bildas branschpraxis 

inom området. Bemanningsbranschen är en relativt ny bransch som växer kommer det 

förmodligen att formas en praxis, vilket kommer göra det enklare att tolka lagtexten. 

 

4.5 Mångfald och olycksstatistik 

Enligt arbetsmiljöförordningen 2 § är arbetsgivaren skyldig att anmäla olycksfall eller annan 

skada utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. Som tidigare nämnts har bemanningsbranschen 

betydligt fler anmälda arbetsolyckor jämfört med övriga branscher.
53

 Arbetsmiljöverket 

publicerade i en artikel på sin hemsida att den höga olycksfrekvensen kan bero på att det är 

många ungdomar inom bemanningsbranschen.
54

 Respondenten från Almega är däremot 

skeptisk till statistikens trovärdighet. Detta då arbetsmiljöförordningen anger att det är 

bemanningsföretagets ansvar att rapportera en olycka till arbetsmiljöverket. Detta leder till att 

olyckor registreras på bemanningsföretaget och inte på kundföretaget. Min respondent anser 

att bemanningsföretagen får oförtjänt hög olycksstatistik. Arbetsmiljöverket olycksstatistik 

bygger på hur många som skadat sig inom personaluthyrning och då spelar det egentligen 

ingen roll vem som anmält. Oavsett vem som anmält finns problematiken kvar med hög 

olycksstatistik inom bemanningsbranschen. 
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Arbetsmiljöverkets statistik över inhyrd personal visar att ungdomar är överrepresenterade 

inom bemanningsbranschen och det är även till största del ungdomar som skadar sig och blir 

sjuka. Av 2954 anmälningar som kom in till AV mellan år 2007 och 2011 gällande skador 

eller sjukdomar var 1768 av personerna under 35 år.
55

 Detta motsvarar en siffra på ca 60 % 

jämfört med ca 30 % i andra branscher.
56

 Det är ett problem när unga människor skadar sig 

och blir sjuka eftersom de har många yrkessamma år framför sig. Om en ung människa blir 

sjuk eller skadar sig så att det ger bestående men så kan detta försämra hela personens 

framtida yrkesliv och personens status för framtida arbetsgivare. Om ungdomar skadar sig i 

stor omfattning kan det även skada samhället i stort med höga sjukskrivnings- och 

rehabiliteringskostnader. 

4.6 Övriga konsekvenser av det delade ansvaret 

Arbetsmiljöverket har publicerat på sin hemsida att ett uppdelat arbetsmiljöansvar kan leda till 

ett bristfälligt systematiska arbetsmiljöarbete. Oklarheter om ansvarsfrågan kan leda till att 

ingen tar på sig arbetsmiljöansvaret. Respondenterna från Almega och Arbetsmiljöverket tror 

att uppdelningen av arbetsmiljöansvar kan leda till missförstånd som gör att ansvarsområden 

inom arbetsmiljön försummas. Forskning i Australien som studerat problematisering kring det 

delade arbetsmiljöansvar som råder för uthyrd personal i Australien har funnit att 

uppdelningen leder till att vissa skyldigheter inte uppfylls och att detta leder till sämre 

arbetsmiljö för den inhyrda personalen.
57

 Det är rimligt att anta att detta problem går att 

överföra till Sverige, eftersom samma slags delat gäller arbetsmiljöansvar för inhyrd personal. 

Det är anmärkningsvärt att det blir missförstånd, då bemanningsföretagen har precis samma 

arbetsgivaransvar som andra arbetsgivare. Enda skillnaden är att även kundföretaget också 

ansvar för vissa delar av arbetsmiljön. Kundföretaget har ansvar för de arbetstagare som 

befinner sig på dennes arbetsplats enligt AML 3 kap 12 § men har även SAM ansvar, enligt 

föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2a § skall arbetsgivaren, alltså bemanningsföretaget, ha en 

organiserad arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet för att fullgöra de skyldigheter 

som finns, enligt arbetsmiljölagen och 30 kap socialförsäkringsbalken. 30 kap 

socialförsäkringsbalken reglerar allmänna bestämmelser om rehabilitering enligt 30 kap 1 § 

socialförsäkringsbalken. Att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvaret borde, som 

Arbetsmiljöverket respondent påpekade, leda till att arbetsgivaren vill göra allt som står i 

deras makt för att förebygga eventuella rehabiliteringsprocesser. Detta borde motivera 

bemanningsföretagen att satsa på en bra arbetsmiljö för sin personal. 

Enligt en studie av Kantelius framgår det att inhyrd personal endast fick lära sig ett fåtal 

arbetsuppgifter jämfört med de ordinarie anställda.
58

 IF Metall:s respondent berättar att de har 

utfört undersökningar, där det framkommit att personal tycker det är skönt när deras företag 

hyr in personal för att utföra de mindre attraktiva och monotona uppgifterna. Jag anser att 

denna uppdelning kan vara en påföljd av det delade arbetsmiljöansvar som råder. Då 

kundföretaget inte ansvarar för rehabilitering, ligger det heller inte i deras ansvar att bekosta 

ifall en anställd behöver detta.  Detta kan bidra till att de inte behöver vara lika försiktiga med 

de inhyrdas säkerhet som de är med den ordinarie personlen. De kan då låta inhyrd personal 

göra farligare uppgifter. Är det på det här viset kan det bero på att det delade 

arbetsmiljöansvaret gör att det inte är samma person som är ansvarig för rehabilitering och 

arbetsplatsen.  

I Arbetsmiljöverkets inspektion har det hittills framkommit att den hårda konkurrensen i 

bemanningsbranschen kan leda till att uthyrningsföretagen struntar i att kräva åtgärder mot 

bristerna på kundföretaget.
59

 Även Arbetsmiljöverkets jurist påpekade att den hårda 

konkurrensen som råder mellan bemanningsföretagen kan leda till att ett bemanningsföretag 

inte kräver lika utförliga riskbedömningar ifrån kundföretaget.
60

 Om ett kundföretag söker 

personal att hyra in och ett bemanningsföretag kommer fram till att kundföretaget inte har en 

bra arbetsmiljö så kan det ändå vara svårt för bemanningsföretaget att tacka nej då risken 

finns att en konkurrent får uppdraget. Bemanningsföretagens konkurrens skulle kunna bidra 

till att de inte vågar vara lika hårda i sin riskbedömning av kundföretagen. Detta skulle kunna 

vara en följd av att arbetsmiljöansvaret är uppdelat. Hade endast kundföretaget haft 

arbetsmiljöansvar hade de kanske behövt vara noggrannare. 
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En annan sak som framkommit i Arbetsmiljöverkets inspektion är att det finns en okunskap 

hos kundföretagen och bemanningsföretagen om vem som har arbetsmiljöansvar.
61

 Samtliga 

intervjupersoner påpekade redan innan inspelningen påbörjades att frågan om det delade 

arbetsmiljöansvaret mellan in- och uthyraran är väldigt komplicerat.  Det är viktigt att 

tydliggöra frågan eftersom branschen är i stark tillväxt och har många anställda. Ifs Metalls 

respondent påpekade att det är ett problem i sig att branschen har växt snabbt och att 

bemanningsföretagen inte är mogna för denna utveckling. När antalet anställda i 

bemanningsföretagen ökar snabbt kan det vara svårt för arbetsgivaren att hinna med att 

genomföra riskbedömningar. Bemanningsbranschen kommer förmodligen fortsätta i snabb 

takt så detta problem kommer troligen inte bli mindre.  
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5. Slutsats 

På frågan om hur arbetsmiljöansvaret är uppdelat mellan kund- och bemanningsföretag 

framkommer att det inte är helt tydligt vad som gäller. Det som kan sägas utifrån 

lagstiftningen är dels att ansvaret för den systematiska arbetsmiljön är delat av både 

bemannings- och kundföretaget, detta eftersom inhyraren likställs med arbetsgivaren, enligt 

1§ SAM. Enligt arbetsmiljölagen har bemanningsföretagen arbetsgivaransvar, viket innebär 

att de ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall. De ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att se att 

arbetsmiljöverkets krav på en god arbetsmiljö följs. Arbetsgivaren ska även se till att det finns 

en organiserad arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet. Enligt arbetsmiljö-

förordningen är det arbetsgivarens ansvar att anmäla olycksfall utan dröjsmål till 

Arbetsmiljöverket.  De ska också se till att sin personal får minst de grundläggande arbets- 

och anställningsvillkor de skulle haft om personen hade anställts direkt av kundföretaget 

enligt uthyrningslagen. 

Förutom sitt SAM-ansvar har kundföretagen enligt arbetsmiljölagen ansvar att säkerställa att 

inhyrd personal vidtar de återgärder som krävs för att ett säkert arbete ska kunna genomföras. 

Det ska inte finnas fasta anordningar eller andra anordningar som riskerar ohälsa eller 

olycksfall för personalen. Kundförtaget ska vidta skyddsåtgärder för att arbetsplatsen ska vara 

säker.   

Genom mina rättsliga utgångspunkter och empirin har jag dragit slutsatsen till andra 

frågeställningen, att en uppdelning av arbetsmiljöansvaret troligtvis kan leda till att områden 

inom arbetsmiljön försummas. Dock skulle det även kunna finnas positiva aspekter av ett 

delat arbetsmiljöansvar inom SAM, eftersom parterna själva kan välja hur ansvaret bör delas 

upp. 

Vem som ska göra riskbedömning råder delade uppfattningar om, detta kan påverka 

riskbedömningarnas kvalité. Att det inte är samma företag som styr arbetsplatsen och som 

betalar rehabiliteringskostnader kan bidra till att inhyrd personal får göra mindre monotona 

uppgifter än den ordinarie personalen, vilket kan öka risken till skador. När kundföretaget inte 

betalar rehabiliteringen för sin inhyrda personal behöver det inte vara lika försiktiga med 

deras hälsa, jämfört med sin ordinarie personal.  
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Jag har även kommit fram till att unga människor är överrepresenterade inom 

bemanningsbranschen, vilket leder till att det är de som drabbas av den höga olycksstatistiken. 

Skadar mycket ungdomar sig kan det bidra till höga samhällskostnader i framtiden.  

Bemanningsbranschens är under snabb utveckling vilket gör det särskilt viktigt att klargöra 

ansvarsförhållandet som finns mellan kund- och bemanningsföretag. För att få mer kunskap 

kring det delade arbetsmiljöansvaret inom uthyrningsbranschen hade det varit intressant att 

utföra en större empirisk studie för att där kunna dra större generella slutsatser. Jag hade gärna 

sett en forskning specifikt om riskbedömningar, då det är ett extra kritiskt område inom 

arbetsmiljön. Forskning hade behövts för att säkerställa hur den bästa ansvarsföredelningen av 

arbetsmiljön ska se ut mellan kundföretaget och bemanningsföretaget vid uthyrning av 

personal. 
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http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2009A01/AM0208_2009A01_SM_AM33SM1101.pdf%20%20%20%20-%20Hämtad%202013-02-13
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2009A01/AM0208_2009A01_SM_AM33SM1101.pdf%20%20%20%20-%20Hämtad%202013-02-13
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Bilaga 1- 

Intervjuguide Jan Johansson, Arbetsrättsexpert och arbetsmiljörådgivare 

på Bemanningsföretagen Almega. 

 

• Vad har du för kontakt med bemanningsföretag? 

 

• Hur skulle du beskriva att arbetsmiljöansvaret är uppdelat mellan 

bemanningsföretagen och kundföretagen vid man hyr in personal? 

 

• Hur tydlig tycker du lagstiftningen är kring området? 

-Finns det delar av arbetsmiljöansvaret där det är svårare att reda ut ansvaret än 

andra? 

 

• Hur tror du kunskapen om vem som har vilket arbetsmiljöansvar ser ut hos 

kundföretagen respektive bemanningsföretagen? 

 

• Hur påverkar det att arbetsmiljöansvaret är uppdelat? 

- arbetsmiljön 
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Bilaga 2-  

Intervjuguide till Mikael Syk, jurist på Arbetsmiljöverket. 

 

• Varför tror du bemanningsföretagen har så hög olycksstatistik? 

 

• Hur skulle du beskriva att arbetsmiljöansvaret är uppdelat mellan 

bemanningsföretagen och kundföretagen vid uthyrning av personal? 

 

• Hur påverkar det att arbetsmiljöansvaret är uppdelat? 

- arbetsmiljön 

-  

• Hur tydlig tycker du lagstiftningen är kring området? 

- Finns det delar av arbetsmiljöansvaret där det är svårare att reda ut ansvaret än 

andra? 

 

• Hur tror du kunskapen om vem som har vilket arbetsmiljöansvar ser ut hos 

kundföretagen respektive bemanningsföretagen? 

 

•   Vad skulle du säga är syftet med arbetsmiljöverkets tillsynsinsats av 

bemanningsbranschen? 
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Bilaga 3-  

Intervjuguide och intervju med Carina Cajander. Arbetar med 

bemanningsfrågor på IF metall. 

 

 Vad har du för kontakt med bemanningsföretag? 

 

• Hur skulle du beskriva att arbetsmiljöansvaret är uppdelat mellan 

bemanningsföretagen och kundföretagen vid man hyr in personal? 

 

 

• Hur tydlig tycker du lagstiftningen är kring området? 

-Finns det delar av arbetsmiljöansvaret där det är svårare att reda ut ansvaret än 

andra? 

 

• Hur tror du kunskapen om vem som har vilket arbetsmiljöansvar ser ut hos 

kundföretagen respektive bemanningsföretagen? 

 

• Hur påverkar det att arbetsmiljöansvaret är uppdelat? 

- arbetsmiljön 

 

 

 

 


