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Abstract 
 

In the staffing agency business, the responsibility of the working environment are divided 

between the client companies and the staffing agencies. Therefore the temporary workers 

should be double protected, but the consequences are that the responsibility of the working 

environment falls between the cracks in many businesses.  

 

The purpose of the essay is to examine how the workers in industrial businesses from the 

staffing agency are protected by the shared responsibility that exists between the client 

companies and the staffing agencies, regarding work environment. To be able to answer this 

questions, the legal method is used.  

 

The conclusion of this essay is that the temporary workers are protected by the Work 

Environment Act, stating that the staffing agency and the client company have a responsibility 

for the employee´s work environment. Since the staffing agency is the employer, they have 

the largest work environment responsibility. This means, however, that staffing agencies are 

in a special situation because they are not in the place where the employee works. Since the 

client company is equated with an employer according to 1 § SAM, the systematic work 

environment is shared equally between the client companies and staffing agencies. On the 

grounds that there is a lack of clarity concerning who is responsible for what from the both 

parties, it leads to that the working environment responsibility are neglected. It also depends 

on the fierce competition that exists between various staffing companies today, which means 

that staffing companies do not always take part of the client companies' risk assessments or 

requirements on the grounds that they are afraid of losing the customer. This results that the 

temporary employees do not get the protection that the Work Environment Act is intended to 

give them.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

  

I vanliga fall är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna, men inom 

bemanningsbranschen ser det annorlunda ut där ansvaret kring arbetsmiljön är uppdelat 

mellan bemanningsföretaget och kundföretaget. Detta skulle kunna tänkas medföra att 

arbetstagaren är dubbelt skyddad, men konsekvenserna kan istället bli att arbetsmiljöansvaret 

faller mellan stolarna.1  

 

Tillverkningsindustrin är det yrkesområde där användningen av hyresarbetskraft är mest 

utbredd.2 Det var även det yrkesområde som utgjorde den största delen av omsättningen i 

bemanningsbranschen under 2015, med 27 procent av den totala omsättningen.3 Mellan 2011 

och 2013 utförde Arbetsmiljöverket (AV) en granskning av kund- och bemanningsföretag i 

bemanningsbranschen. Inspektörerna som genomförde inspektionen påtalade ett stort antal 

brister och krav riktade mot både kund- och bemanningsföretag.4 Inspektionen utfördes på de 

inhyrningsbranscherna som är mest riskfyllda, bland annat inom industriverksamheter.5 Redan 

under 2012 när inspektionen var igång, riktades det särskild kritik mot bemanningsföretagen 

och att de är dåliga på är att ta del av kundföretagens riskbedömningar innan de skickar ut 

sina anställda på uppdrag.6 På grund av att det saknas djupare kunskap om riskerna hos 

kundföretagen resulterar det i att riskbedömningarna ofta blir ytliga och bristfälliga.7 Den 

hårda konkurrensen i branschen leder till att bemanningsföretaget inte väljer att kräva åtgärder 

mot brister hos kundföretaget och vågar inte säga nej till ett kundföretag även om det finns 

risker i arbetet. Enligt AV är det ovanligt från bemanningsföretagen sida att det väljer att 

avstå från uthyrning på grund av arbetsmiljöbrister eftersom att de inte vill förlora kunden. 

Detta visar på att bemanningsföretagen många gånger prioriterar affärsverksamheten framför 

arbetsmiljöarbetet.8  

                                                 
1 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 2  
2 Håkansson & Isidorsson 2004 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för 

hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011 s. 8  
3 Kvartalsrapport Q4 2015. Bemanningsbranschen följde industrin. Bemanningsföretagen- Almega.  
4 Ibid, s. 3 
5 Ibid, s. 2 
6 Patmalnieks, Ann. Uttyrda drabbas oftare av arbetsolyckor. Du och Jobbet-arbetsmiljötidningen. 2012-10-12  
7 Nordebo, Peter. Större olycksrisk för inhyrd. Publikt. 2012-10-16.  
8 Green, Axel. Inhyrda skadas oftare på arbetet. Arbetaren. 2012-10-18. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

  

Uppsatsens syfte är att belysa och analysera hur det arbetsmiljörättsliga skyddet ser ut för 

arbetstagare som arbetar inom industriverksamheter i bemanningsbranschen där ansvaret är 

delat mellan kund- och bemanningsföretag. Vidare är syftet att belysa 

arbetsmiljöproblematiken ur ett mångfaldsperspektiv avseende ålder mot bakgrund av att den 

höga olycksstatistiken i hela bemanningsbranschen.  

 

Således kommer uppsatsen att besvara följande frågeställning;  

 

- På vilket sätt skyddas arbetstagare som arbetar inom industriverksamheter i 

bemanningsbranschen genom det delade arbetsmiljöansvaret som råder mellan kund- 

och bemanningsföretag? 

 

1.3 Metod  

I uppsatsen har den rättsvetenskapliga metoden tillämpats. Den gällande rätten har klargjorts 

utifrån bland annat lag, föreskrifter, förarbeten och praxis som sedan analyserats och 

problematiserats. Den rättsvetenskapliga metoden innehåller utöver vad som ovan nämnts 

även annan vetenskap för att öka kunskapen om rätten.9 Utöver nationell rätt har internationell 

rätt också tillämpats i form av EU-rätt.   

 

Det finns en avsaknad av rättspraxis på EU-nivå inom valt ämnesområde. Mot bakgrund av en 

obefintlig rättspraxis som belyser det delade arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen 

har fyra rättsfall som behandlar byggbranschen analyserats och tolkats analogiskt. Liksom i 

bemanningsbranschen förekommer många gånger ett delat arbetsmiljöansvar vid 

entreprenader i byggbranschen, där ansvaret delas mellan byggherre och olika entreprenörer. 

Med anledning av att rättspraxis från högsta domstolen saknas har hovrättsdomar behandlats, 

men jag är dock medveten om deras något svagare prejudikatvärde. Antal domar var 

begränsade från hovrätten och där av har endast tre tillämpats, vilket gör att det har varit svårt 

att dra några generella slutsatser. Två tingsrättsdomar har också använts för att de på ett 

                                                 
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2006, s. 39 
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tydligt sätt belyser problematiken kring det delade ansvaret och hur detta i praktiken skildras i 

verksamheter. Dock har de ett väldigt svagt, om ens något prejudikatvärde, vilket gör att inga 

generella slutsatser kan dras. Domarna hittades genom användning av rättsdatabaser med 

hjälp av sökorden ”byggherre, arbetsmiljö” och ”entreprenör, arbetsmiljö” och dem kommer i 

denna uppsats att benämnas som takrivningsfallet, takstolsfallet, trappfallet samt 

brobyggefallet. Ett av de två tingsrättsfallen som tas upp i uppsatsen behandlar det delade 

arbetsmiljöansvaret inom just bemanningsbranschen. Denna dom hittades genom en ”kedje-

sökning” i en annan kandidatuppsats10 som behandlat liknande ämne och kommer att 

benämnas som husbyggefallet.  

 

I uppsatsen har många rapporter och artiklar behandlats som har hämtats från AV. Skälet till 

detta är att bemanningsbranschen är under ständig utveckling och det är AV som har det mest 

uppdaterade materialet att tillgå. Med anledning av detta har litteratur inte använts i stor 

utsträckning. Litteratur har dock varit till hjälp för att läsa in sig på ämnesområdet. Materialet 

”Hyrt går hem” som är framtagen av arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen Almega 

och fakta från organisationens hemsida har tillämpats för att beskriva bemanningsbranschens 

bakgrund i uppsatsen. Dessa källor får dock värderas kritiskt med anledning av dess partiska 

ställning. Det finns ändå ett visst värde i dem mot bakgrund av att det har varit svårt att få 

fram denna information genom andra källor.     

 

Det har gjorts en mängd studier i Australien kring det in- och uthyrdas arbetsmiljö och en del 

av dem har tillämpat i den här uppsatsen. Detta med anledning av att förhållandena mellan 

kund-och bemanningsföretag är densamma i Sverige som i Australien. Syftet med dessa 

studier har varit att visa på problematiken och konsekvenserna av ett gemensamt 

arbetsmiljöansvar.  

 

I den rättsvetenskapliga kan även empirisk undersökning i form av intervjuer ingå.11  

Intervjuerna som har utförts syftar till att exemplifiera hur kund- och bemanningsföretag kan 

agera för att säkerställa arbetsmiljön och hur arbetstagarna därmed skyddas. Intervjuer har 

gjorts med två stycken bemanningsföretag samt två kundföretag som arbetar inom 

                                                 
10 Bengtsson, Anna & Helgesson, Louise. Filosofie kandidatexamen, rättsvetenskap. Arbetsmiljöansvar vid 

arbetskraftsuthyrning, s. 23-24 
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2006, s. 39 
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industriverksamheter. Dessa fyra företag har inget avtal mellan varandra. Den ena 

respondenten från bemanningsföretaget arbetar som Kontorschef och kommer att benämnas 

som Kalle och den andra respondenten arbetar som Personal- och kvalitetschef och kommer 

att benämnas som Lisa. Kalle påbörjade en socionomutbildning men fullföljde dock inte den. 

För sex år sedan fick han sitt första jobb inom HR som personalchef och därefter har han 

arbetat som konsultchef och numera kontorschef. Lisa är socionom i botten och har arbetat 

med bemanning, rekrytering och omställning i 20 år. De senaste 10 åren har hennes arbete 

haft fokus på HR och kvalitet. Den ena respondenten från kundföretaget arbetar på ett 

aluminiumföretag och kommer att benämnas som Sara och den andra respondenten arbetar på 

ett plastföretag och kommer att benämnas som Klara. Klara har arbetat med bemanning och 

rekrytering i 10 år sammanlagt och drygt 5 år som personalansvarig. Sara är civilekonom i 

grunden och har arbetat som koncernredovisningsassistent i 2 år, controller i 1 år, ekonomi- 

och HR-chef i 10 år och nu HR-chef i 1 år. Den typ av intervju som har tillämpats i uppsatsen 

är en semistrukturerad intervju. När denna typ av intervju hålls, väljs det ut bestämda ämnen i 

förväg som samtalet är inriktat på. Intervjuguiden ska baseras på centrala teman och frågor 

ska täcka de viktigaste områdena för studien.12  

 

Med anledning av att allt för generella frågor och därmed allt för generella svar gavs vid det 

första intervjutillfället, följdes detta upp med en andra intervju. Dessa intervjuer gjordes med 

de två utvalda bemanningsföretagen där fokus låg på riskbedömning som dessa företag bör 

göra innan ett uppdrag. I samband med dessa intervjuer gjordes en dokumentstudie där jag 

bland annat fick ta del av bemanningsföretagens arbetsmiljöpolicy och checklistor. Dessa 

dokument blev granskade för att jag senare skulle kunna ställa detaljerade frågor utifrån dem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015, s. 34-35  
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2 Bemanningsbranschens bakgrund  
 

2.1 Historia 
 

Av alla människor som är sysselsatta i Sverige idag, arbetar lite mer än en procent inom 

bemanningsbranschen,13 vilket kan låta lite, men branschen är faktiskt den del av den svenska 

arbetsmarknaden som vuxit snabbast under de senaste 20 åren.14 Mellan 1942 och 1991 var 

det dock i princip förbjudet i Sverige med uthyrning av arbetskraft. Det var även förbjudet att 

driva privata arbetsförmedlingar. Grunden till detta var ILO-konventionen från 1933, där det 

fastslogs att arbetsförmedlingar som drevs i vinstsyfte skulle upphävas inom en viss tid.15 

Under denna tid fanns det ett offentligt arbetsförmedlingsmonopol och eftersom uthyrning av 

arbetstagare sågs som en form av arbetsförmedling var det också förbjudet.16 När året var 

1993 avreglerades dock arbetsförmedlingsmonopolet, vilket öppnade upp för 

bemanningsföretagens verksamheter.17  

 

Under mitten av nittiotalet var det endast 5000 anställda inom branschen, men under år 2000 

var siffran uppe i hela 42 300 anställda. Anledningarna till expansionen var på grund av en 

ökad konkurrens och att förändringstakten stegrade, vilket resulterade i större krav på 

flexibilitet och ökade behovet av att kunna variera personalstyrkan. Konkurrensen bidrog 

även till att många verksamheter såg behovet av att koncentrera sig på deras egen 

kärnverksamhet. Härmed började verksamheter hyra in arbetstagare för att sköta de tjänster 

och arbetsuppgifter som de själva inte var specialiserade på. Det var många verksamheter som 

under denna tid även minskade på andelen fast anställda och anställde istället fler med olika 

former av tidsbegränsade avtal, vilket också var en av anledningarna till branschens 

expansion.18 Efter år 2000 var det dock en period av lågkonjunktur, vilket gjorde att antalet 

sjönk, men under 2004 började siffrorna stiga igen.19 De senaste siffrorna från 2014 visar att 

det är 65 500 anställda inom branschen, viket gav cirka 170 000 personer jobb genom 

personaluthyrning, omställning och rekryteringar.20 I samband med tillväxten har 

                                                 
13 Fakta om branschen. Bemanningsföretagen- almega. 
14 Johnson, Anders. Hyrt går hem: historien om den svenska bemanningsbranschen, Informationsförlaget, 

Stockholm, 2010, s. 16  
15 SOU 2011:5. Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, s 51-52  
16 Johnson, Anders. Hyrt går hem: historien om den svenska bemanningsbranschen, s.16 
17 Bemanningsbranschens historia. Bemanningsföretagen- almega.   
18 Johnson, Anders. Hyrt går hem: historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 86-87 
19 SOU 2011:5. Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, s. 54  
20 Fakta om branschen. Bemanningsföretagen- almega. 
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arbetsgivarorganisationer bildats inom branschen. Först 1967 tillkom Svenska 

Kontorsserviceförbundet, men de bytte namn år 1996 till Svenska Personaluthyrnings- och 

Rekryteringsförbundet (SPUR). 2004 gick SPUR ihop med Almega Tjänsteföretagen och 

bildade istället det gemensamma namnet Bemanningsföretagen. 90 procent av 

Bemanningsföretagens verksamhet består idag av uthyrning av arbetskraft.  

 

I slutet av 2008 trädde det så kallade Bemanningsdirektivet i kraft efter långa diskussioner.21 

Direktivet gäller arbetstagare som har ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande 

med ett bemanningsföretag och som hyrs ut till kundföretag under deras ledning och 

kontroll.22 Propositionen23 om lag om uthyrning av arbetstagare innehåller förslag till att 

bemanningsdirektivet bör genomföras genom lag om uthyrning av arbetskraft. En 

bestämmelse som är central i bemanningsdirektivet är principen om likabehandling som 

beskrivs i art. 5.1. Det framgår av artikeln att de grundläggande arbets- och 

anställningsvillkoren för uthyrd personal av bemanningsföretag ska vara lika som om den 

anställde hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det dröjde fram till den första januari 

2013 innan lag om uthyrning av arbetskraft trädde ikraft. Genom lagen24 har skyddet 

förstärkts för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.   

 

2.2 De unga arbetstagarna och olycksstatistiken  
  

Inom bemanningsbranschen överrepresenteras invandrare och unga. Branschen har mer än tre 

gånger fler anställda som är i åldern 18-24 än arbetsmarknaden totalt. De anställda som är i 

åldern 25-34 utgör här 34 procent, medan näringslivet i stort har en andel på 21 procent. De 

äldre arbetstagarna som är 55-64 år inom bemanningsbranschen utgör inte alls en lika stor 

andel som näringslivet. Näringslivet har en andel på 17 procent, medan det endast är fyra 

procent anställda i bemanningsbranschen.25 Ungdomarna som är överrepresenterade i 

branschen visar i en studie att de i större utsträckning lämnar branschen för en annan 

anställning i en annan bransch än vad de äldre gör.26 Under åren 2002-2010 var det drygt  

                                                 
21 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s 307 
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, art.1 
23 Prop. 2011/12: 178 
24 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetskraft 
25 Åldersfördelning på anställda inom bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen- almega, s. 1 
26 Andersson, Pernilla & Wadensjö Eskil. Hur fungerar bemanningsbranschen? Rapport 2004:15. IFAU. 2004,  

s. 1   
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180 000 personer sysselsatta inom branschen och 90 procent av dessa arbetstagare var endast 

anställda mellan ett och tre år. Detta visar på att personalomsättningen är hög och det rör sig 

om korta perioder. Det finns många som anser att genom att arbeta en kortare period inom 

bemanningsbranschen ger det ett avstamp ut på arbetsmarknaden.27  

 

Anledningen till att det är så många ungdomar i branschen tros ha att göra med att de till viss 

del har preferenser för den typ av flexibel anställning som bemanningsföretagen kan erbjuda. 

Exempelvis kan de som studerar på ett enkelt sätt kombinera arbete med studier genom en 

anställning i ett bemanningsföretag, vilket ger dem möjligheten att prova på olika typer av 

arbetsuppgifter och skaffa sig ett kontaktnät. För ungdomar kan det vara svårt att direkt få en 

tillsvidareanställning på en arbetsplats i en annan bransch eftersom att konkurrensen oftast är 

hård bland andra sökande som är mer erfarna. Anledningen till att ungdomar 

överrepresenterar i branschen kan också bero på att de inte har så stort kontaktnät på 

arbetsmarknaden. Genom att arbeta i ett bemanningsföretag har de unga en chans att 

konkurrera med de äldre, även fast de äldre har mer erfarenhet.28  

 

Den stora andelen ungdomar inom branschen medför också att det är mycket fler unga som 

skadar sig.29 Att vara ung och nyanställd medför en stor risk att drabbas av arbetsolyckor på 

grund av den korta erfarenheten som de unga har och att det saknas specifik kunskap. Många 

gånger handlar det även om att upplärningen är otillräcklig.30 En annan tänkbar förklaring till 

att de unga skadar sig i större utsträckning än de äldre inom bemanningsbranschen skulle 

kunna bero på den låga genomsnittsåldern som de anställda har.31 Av de 3000 anmälda 

arbetsolyckorna under 2005-2010 med minst en sjukdag inom bemanningsbranschen var 30 

procent personer under 25 år. Andelen för samtliga branscher, samma period låg på 12 

procent.32 Av de skadade personerna inom bemanningsbranschen 2011 var 60 procent under 

35 år i jämförelse med arbetsmarknadens samtliga branscher där endast 30 procent av de 

skadade var under 35 år.33 Inom tillverkningsindustrin anmäldes 2010-2016, 1742 

                                                 
27 Lundgren, Stefan. Källa: företag. SCB. 2012, s. 5  
28 Andersson, Pernilla & Wadensjö Eskil. Hur fungerar bemanningsbranschen? Rapport 2004:15. IFAU, s. 33 
29 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 1 
30 Antonsson Ann-Beth, Sanne, Johan M, Sjöström John & Lisa Schmidt. Arbetsmiljö för anställda i 

bemanningsföretag- rapport. IVL- svenska miljöinstitutet. 2014-08-27, s. 110  
31 Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. AV. 2013, s. 36 
32 Arbetsmiljöstatistik- personaluthyrning- faktablad. AV. 2011-04 
33 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 1 
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arbetsolyckor med en sjukfrånvaro på 1- 3 dagar där personerna var under 24 år. Samma 

tidsperiod hade byggindustrin ett antal på 1136. Om en jämförelse görs med exempelvis 

hotell- och restaurang som endast hade 497 anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro 

under denna period, kan det utläsas att tillverkningsindustrin anmälde mer än tre gånger fler 

olyckor än dem under dessa år.34 Dessa siffror avslöjar dock bara hur olycksstatistiken bland 

unga generellt ser ut inom tillverkningsindustrin och det saknas dessvärre koppling till 

bemanningsbranschen. Detta beror på att det idag inom bemanningsbranschen saknas tillgång 

till specifika uppgifter om arbetsplats och bransch i arbetsskadestatistiken.35  

 

Problematiken kring olyckorna har lyfts i flera olika sammanhang där det framkommit att det 

stora antalet olyckor troligen beror på dålig introduktion av de inhyrda arbetstagarna, men 

även att de företagen som har haft allvarliga olyckor, lägger riskfyllda arbeten på de inhyrda. 

Arbetstagaren får information om hur jobbet går till, men det är inte alltid som de får reda på 

vilka risker som finns i arbetet eller hur arbetsmiljöarbetet går till.36 Det är inte alltid heller 

den inhyrde arbetstagaren vågar säga ifrån att man inte kan eller förstår.37 Studier38 har visat 

att det finns samband mellan brister i upplärningen och arbetsskador för inhyrd arbetskraft.39 

Det finns två bakgrunder som bidrar till bristen på säkerhetsintroduktionen. Dels handlar det 

om en osäkerhet om vem av kund- och bemanningsföretaget som är ansvariga för vilken del i 

introduktionen. Det handlar även om att kundföretaget har ett direkt behov av den inhyrde 

arbetstagaren och kundföretaget finner att de då inte finns någon tid till en 

säkerhetsintroduktion.40 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik. AV. 
35 Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden. 2013-11-13. 

Bemanningsföretagen-almega. 
36 P Andersson, Carita. Fler arbetsskador för inhyrd personal. Arbetsliv. 2012-04-04  
37 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 4 
38 Morris 1999, Cornes et al. 2013, Metha och Theodore 2006 & Storrie 2002  
39 Fabiano et al. 2008 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för hyresarbetskraft- 

inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011 s. 29  
40 Metha och Theodore 2006 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för 

hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011, s. 32 
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3 EU-rätt 
 

Med anledning av Sveriges medlemskap i EU medförde det att EG:s direktiv41om åtgärder för 

att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet skulle införlivas 

genom den nationella lagstiftningen innan 1992 års utgång.42 En del av direktivets innehåll 

finns med i SAM-föreskriften, exempelvis kraven på skriftliga riskbedömningar, 

arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning.43 I följande avsnitt följer regleringen kring 

arbetsmiljön på EU-nivå.  

 

 

3.1 Arbetsmiljödirektivet  
 

Direktivet 89/39144 är ett ramdirektiv som antogs 1989 och blev en betydande vändpunkt när 

det kommer till att förbättra arbetet kring arbetsmiljön. Direktivets syfte är att förbättra 

säkerheten och hälsan på arbetsplatsen för alla arbetstagare. Direktivet innehåller minimikrav, 

vilket gör att medlemsstaterna har möjlighet till att behålla eller införa strängare 

bestämmelser. Arbetsgivarna är genom direktivet tvungen att vidta lämpliga förebyggande 

åtgärder för att göra arbetet säkrare och hälsosammare.45 I direktivet 91/383 som är en 

komplettering till det förgående generella direktivet, finns ett särskilt arbetsmiljöskydd för de 

arbetstagarna med olika typer av tidsbegränsade anställningsavtal och inhyrd arbetskraft. 

Syftet är att dessa arbetstagare ska tillförsäkras samma skyddsnivå som övriga arbetstagare på 

arbetsplatsen som gäller säkerhet och hälsa i arbetet.46 Det framhävs i inledningen av 

direktivet att forskning visar på att arbetare med ett tidsbegränsat anställningsförhållande eller 

ett tillfälligt anställningsförhållande inom vissa sektorer i allmänhet är mer utsatta för risker 

för olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar än andra arbetstagare.47 Dessa grupper ska få 

information om de risker som finns på arbetsplatsen och i arbetet. Det är medlemsstaternas 

uppgift att se till så att arbetstagarna får den information och utbildning som krävs för arbetet. 

                                                 
41 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet  
42 Rådets direktiv 89/391/EEG, art. 18, 1 p.  
43 SAM (AFS 2001:1), s. 12   
44 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet  
45 Ramdirektivet om arbetsmiljö. Europeiska arbetsmiljöbyrån. 
46 Rådets direktiv 91/383/EEG om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa 

på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat eller tillfälligt anställningsförhållande, art 2.  
47 Rådets direktiv 91/383/EEG 
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Det är både kund- och bemanningsföretaget som har ansvaret över arbetsförhållandena vid 

uthyrning av arbetskraft.48 För att bland annat genomföra detta direktiv har regleringen kring 

det delade arbetsmiljöansvaret i samband med bemanningsarbete införts i Svensk 

lagstiftning.49 

 

4 Arbetsmiljölagstiftningen  

Med tiden har skyddet mot olyckor och hälsa, det vill säga arbetarskyddet utvidgats.  

Anledningen till detta är på grund en ökad kännedom om att det gäller att sträva efter så bra 

arbetsförhållanden som möjligt för att hålla hälsan god, inte endast utifrån en fysiologisk och 

teknisk synvinkel utan även när det gäller psykologiskt och socialt hänseende. Den centrala 

uppgiften som finns kvar i arbetarskyddet är att vidta åtgärder mot ohälsa och risker för 

olyckor i arbetet.50 Idag är den mest centrala författningen på arbetsmiljöområdet AML. 

Denna lag kom till den 1 juli 1978 och är en ramlag som kompletteras med föreskrifter som 

har stöd av lagen. Det är AV som utfärdar föreskrifterna och i dem ges det närmare krav på 

vad som ska uppfyllas när det gäller arbetsmiljön.51 Syftet med AML är att arbetsgivaren ska 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö.52 Lagen gäller alla 

verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning.53  

 

4.1 De olika aktörernas arbetsmiljöansvar   
 

Arbetsmiljöansvaret för den anställde ligger alltid hos den som är arbetsgivare. Det är därmed 

bemanningsföretaget som har arbetsmiljöansvaret för den personal som de har uthyrt. 

Kundföretaget som hyr in personalen har dock också ett ansvar. Arbetsmiljön för den uthyrda 

arbetskraften är lite ovanlig med tanke på att bemanningsföretaget inte befinner sig i samma 

organisation som den uthyrda arbetskraften arbetar i.54 Bemanningsföretaget har också på 

grund av distansen svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren.55 Med anledning av detta är 

                                                 
48 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 333  
49 Berg, Annika. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling, s. 120  
50 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och 

författningar, 17:e uppl., Arbetsmiljöforum, Stockholm, 2014, s. 25 
51 Ibid, s. 27 
52 1 kap 1 § AML 
53 1 kap 2 § AML 
54 Birgersdotter, Lena, Karlsson Annika & Schmidt, Lisa. Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i 

bemanningsföretag- rapport. IVL. 2002-12, s. 9 
55 AV. Personaluthyrning- vem har arbetsmiljöansvaret? AV. 2004, s. 2   
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det viktigt att både bemanningsföretaget och kundföretaget vet vilket arbetsmiljöansvar var 

och en har för den person som är uthyrd.56 Råder det oklarheter kring ansvaret från någon av 

parterna kan det enklare inträffa ohälsa och olyckor i arbetet.57 I följande avsnitt kommer 

bemanningsföretaget respektive kundföretagets arbetsmiljöansvar att beskrivas utifrån AML 

och SAM.  

 
4.1.1 Bemanningsföretagets ansvar 

 

Ur AML 3 kap 2 § framgår det att arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, ska vidta 

alla åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för hälsa eller olycksfall. Det 

som eventuellt kan leda till ohälsa eller olycka ska därmed åtgärdas så att risken för ohälsa 

och olyckor minimeras. Vad som sägs i paragrafen är att allt som är farligt, exempelvis 

ämnen, anordningar och arbetsorganisation ska ändras eller ersättas för att risken för ohälsa 

och olycksfall undanröjs. Detta är inte alltid möjligt, men arbetsgivaren ska vidta åtgärder för 

att minska risken.58 

 

Vidare i 3 kap 2 a § AML framgår det att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på 

en god arbetsmiljö. Det ingår även i arbetsmiljöansvaret att utreda arbetsskador, ständigt 

undersöka vilka risker som finns i verksamheten samt vidta åtgärder som orsakas med 

anledning av detta. De åtgärder som inte kan åtgärdas direkt ska tidsplanernas. Vidare ska 

bemanningsföretaget föra dokumentation om arbetsmiljön och arbetet kring det i den 

utsträckningen som verksamheten kräver och därvid formulera en handlingsplan. Det ligger 

även ett ansvar att tillförsäkra att det finns en organiserad arbetsanpassning- och 

rehabiliteringsverksamhet för att fullfölja de uppgifter som enligt AML och enligt 30 kapitlet i 

socialförsäkringsbalken ligger hos denne.  

 

Enligt 3 kap 3 § AML har arbetsgivaren ansvar över att se till så att arbetstagaren får god 

kännedom om arbetsförhållandena och bli upplyst om de eventuella risker som finns med 

arbetet. Bemanningsföretaget ska försäkra sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

behövs och vet vad denne har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Vidare har 

                                                 
56 Birgersdotter, Lena, Karlsson Annika & Schmidt, Lisa. Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i 

bemanningsföretag- rapport. IVL. 2002-12, s. 9  
57AV. Personaluthyrning- vem har arbetsmiljöansvaret? AV. 2004, s. 2  
58 Prop. 2001/02:145, s. 14  
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bemanningsföretaget även ett ansvar att se till så att endast arbetstagare som har fått 

tillräckliga instruktioner får befinna sig på de områden där det finns påtagliga risker för ohälsa 

och olycksfall.59 Vad som menas med tillräckliga instruktioner är att de ska anpassas till 

individens behov och kunskap. Begreppet områden som står i paragrafen betyder varje plats 

där arbetstagare kan befinna sig. När det gäller påtagliga risker menas det att det finns en viss 

trolighet att händelsen ska inträffa, exempelvis i särskilt riskfyllda och farliga områden.60 

 

4.1.2 Kundföretagets ansvar  

Enligt 3 kap 12 § AML ska den som råder över ett arbetsställe se till så att det finns fasta 

anordningar på arbetsplatsen som förhindrar att den som arbetar där utan att vara arbetstagare 

till denne, inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Likaså andra anordningar som finns 

på stället ska kunna användas utan en sådan risk.61 Efter lagändring 199462 utvidgades 

ansvaret och det tillades att den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin 

verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder som behövs i detta arbete.63 Dessa skyddsåtgärder 

innefattar alla risker som kan leda till ohälsa eller olyckor, exempelvis lyfta eller bära tungt, 

ha stor arbetsmängd, risk för att falla eller klämma sig i maskiner.64 Detta särskilda 

skyddsansvar som kundföretaget har gentemot arbetstagaren motsvarar det arbetsmiljöansvar 

som bemanningsföretaget har, men det är endast knutet till det aktuella arbetet hos 

kundföretaget. Denna nödvändiga avgränsning avser de arbetsmiljöåtgärder som behövs i det 

aktuella arbetet. Vilka skyldigheter var och en har när det exempelvis gäller arbetstagarens 

arbetsutrustning ska klaras ut mellan kund- och bemanningsföretag så långt som möjligt.65  

 

Kundföretaget har efter att lagändringen gjordes ett parallellt arbetsmiljöansvar med 

bemanningsföretaget.66 För att veta hur arbetstagaren exempelvis ska få sin introduktion och 

tillgång till instruktioner för arbetet, information om de risker som finns i arbetet samt 

personlig skyddsutrustning, är det bästa sättet om bemanningsföretaget och kundföretaget 

                                                 
59 3 kap 3 § 1 st AML 
60 Prop. 2001/02:145, s. 14  
61 3 kap 12 § 1 st AML 
62 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och 

kollektivavtalsreglering med komparativa inslag, Juristförlaget, Diss. Lund: Lunds universitet, 2008, Lund, 

s. 189 
63 3 kap 12 § 2 st AML 
64 Siöcrona, Carin. Arbetsmiljöansvar-för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser. AV. 

2010-01, s. 14-15 
65 Prop. 1993/94:186, s. 34-35 
66 Berg, Annika. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling, s. 190 
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bestämmer det tydligt i avtalet före uthyrningen sker.67 I propositionen 1993/94:186 om 

förslag till ändringar i AML, finns bakgrunden till det delade arbetsmiljöansvaret mellan 

kund- och bemanningsföretag. Skälet bakom uppdelningen av arbetsmiljöansvaret var att 

bemanningsföretag inte hade haft särskilt stora möjligheter tidigare att granska och påverka 

arbetsmiljön i kundföretagens verksamheter. Det bedömdes att det ansvar som den som hade 

rådighet över arbetsstället tidigare hade haft själv, inte räckte och därför behövdes det ett 

arbetsmiljöansvar från kundföretagets sida också. Ur propositionen framkommer det även att 

det är bemanningsföretaget som ska ses som arbetsgivare även om kundföretaget disponerar 

över arbetskraften och är de som har hand om arbetsledningen.68  

 

Av en rapport från AV där arbetstagare och skyddsombud intervjuats konstaterades det att 

kunskapen om regelverket kring arbetsmiljön är dålig både när det gäller kund- och 

bemanningsföretag.69 Det finns även en okunskap om vem som ansvarar för vad i 

arbetsmiljöarbetet hos både parterna.70 

 

4.1.3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet  

  

AML anger endast de yttre ramarna för arbetsmiljön, men i AV:s föreskrift om SAM redogörs 

mer djupgående vad arbetsgivaren har för ansvar gällande arbetsmiljön. SAM skiljer sig från 

andra föreskrifter inom arbetsmiljöområdet med tanke på att den inte bara ställer krav på 

måluppfyllnad utan även sättet att sköta arbetsmiljöarbetet. Ansvaret innebär i det stora hela 

att undersöka arbetsförhållandena, genomföra åtgärder, upprätta handlingsplaner samt följa 

upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.71 Föreskriften utvecklar och preciserar på vilket sätt 

som bemanningsföretaget ska gå tillväga för att arbetsmiljöansvaret ska vara fullgjort.72  

 

Med tanke på att bemanningsföretag är arbetsgivare som tidigare nämnts, omfattas dem av de 

skyldigheter som står skrivna i SAM. Även den som hyr in arbetskraft likställs med 

arbetsgivare enligt föreskriften och har skyldigheten att bedriva SAM i det arbete som 

                                                 
67 Personaluthyrning- vem har arbetsmiljöansvaret? AV. 2004, s. 5  
68 Regeringens proposition. Ändringar i arbetsmiljölagen. 1993/94:186, s. 32-35 
69 Birgersdotter, Lena, Karlsson Annika & Schmidt, Lisa. Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i 

bemanningsföretag- rapport. IVL. 2002-12, s. 26 
70 Patmalnieks, Ann. Uthyrda drabbas oftare av arbetsolyckor. Du och Jobbet-arbetsmiljötidningen. 2012-10-12 
71 Birgersdotter, Lena, Karlsson Annika & Schmidt, Lisa. Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i 

bemanningsföretag- rapport. IVL. 2002-12, s. 9-10 
72 SAM (AFS 2001:1), s. 12  
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uthyrningen gäller samt under den tid som den inhyrda personalen arbetar hos dem.73 Med 

tanke på att SAM-ansvaret är delat mellan bemanningsföretaget och kundföretaget är det 

viktigt att de kommer överens om vem som ska svara för vad. Det finns annars en risk att 

arbetet kring arbetsmiljön förbises eller glöms bort. Det räcker inte att endast 

bemanningsföretaget eller bara kundföretaget har ansvar över SAM eftersom att båda parterna 

måste kunna svara för det som framgår av SAM. Det är därför viktigt att både kund- och 

bemanningsföretaget ser till att SAM uppfylls.74 Kundföretaget ska i sitt SAM likställa inhyrd 

personal med sina egna arbetstagare under den period som inhyrningen sker.75 Kundföretagets 

ansvar kan handla om allt ifrån att ge instruktioner, undersöka arbetsförhållanden till att 

bedöma risker. Bemanningsföretaget som hyr ut arbetskraft kan inte bestämma över 

arbetsplatsen och inte heller när det gäller maskiner eller lokalerna som finns i den inhyrdas 

verksamhet. Därför är det extra viktigt att de planerar och följer upp arbetet noga. Det kan 

handla om allt ifrån valet av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid men även en översikt av 

de erfarenheter som följs av uthyrningen. De krav som ställs på bemanningsföretaget är 

långsiktiga arbetsmiljöåtgärder som kan handla om rehabilitering och utbildning.76 

 

4.1.3.1 Undersökning och riskbedömning  

 

Både bemanningsföretaget och kundföretaget har ett ansvar att regelbundet undersöka 

arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att en arbetstagare kan drabbas av ohälsa eller 

olycksfall i arbetet.77 Innan en uthyrning sker är det särskilt viktigt att genomföra en 

undersökning och riskbedömning. Detta kan göras genom att bemanningsföretaget besöker 

arbetsstället och kontrollerar om kundföretagets arbetsmiljöarbete fungerar.78 Det är inte alltid 

så lätt för bemanningsföretaget vid upphandlingen med kundföretaget att ställa krav på att få 

ta del av riskbedömningarna från den aktuella arbetsplatsen. Trots detta är det viktigt att 

bemanningsföretaget innan ett avtal ingås, skaffar sig en uppfattning om arbetsmiljön.79 

                                                 
73 SAM (AFS 2001:1), 1 § 
74 Siöcrona, Carin. Arbetsmiljöansvar-för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser. AV. 

2010-01, s. 10 
75 SAM (AFS 2001:1) 1 §  
76 SAM (AFS 2001:1), s. 13 
77 SAM (AFS 2001:1) 8 §  
78 Checklista-Uthyrning av arbetstagare. AV, s. 2 
79 Antonsson Ann-Beth, Sanne, Johan M, Sjöström John & Lisa Schmidt. Arbetsmiljö för anställda i 

bemanningsföretag- rapport. IVL- svenska miljöinstitutet. 2014-08-27, s. 33 
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Det är nödvändigt att riskbedömningen dokumenteras skriftligt och i dokumentet ska det 

bland annat anges vilka risker som finns.80 Begreppet risk innebär i föreskrifterna 

sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska uppstå och följderna av detta. Risker 

som uppstår i arbetet kan leda till skador både på kortare och längre sikt för arbetstagaren. 

Avgörandet hur allvarlig risken är görs från fall till fall. Det krävs att riskerna i arbetet 

undersöks och bedöms systematiskt. Kund- och bemanningsföretag bör ha klart för sig vilka 

risker som finns så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Bedömningen som görs bör alltid 

medföra förslag till åtgärder för att få bort eller minska på riskerna.81  

 

På grund av det triangulära förhållandet som råder mellan konsulten, kundföretaget och 

bemanningsföretaget i kombination med upprepande byten av arbetsplatser gör det svårt att 

använda traditionella metoder för riskbedömning82, samtidigt som det finns en brist på 

metoder som är särskilt anpassade till inhyrning. Riskbedömningen vid inhyrning kan många 

gånger vara otillräcklig på grund av bristande uppmärksamhet, tid och vilja, men även att det 

förekommer bristande information från kundföretaget till bemanningsföretaget om vilka 

arbetsuppgifter som utförs av vem. Ett exempel på det sistnämnda problemet kan vara att 

kundföretaget inte meddelar bemanningsföretaget när en arbetstagare byter arbetsuppgifter.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 SAM (AFS 2001:1) 8 §  
81 SAM (AFS 2001:1), s. 22 
82 Park & Butler 2001, Papadopoulos et al. 2010 & Underhill 2010 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & 

Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2013,  

s. 32 
83 Papadopoulos et al. 2010 & Underhill & Quinlan 2011A genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. 

P. Arbetsmiljö för hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011, s. 32 
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4.2 Rättspraxis 
 

I följande avsnitt kommer fyra fall att belysas från byggbranschen där det är vanligt 

förekommande med delat arbetsmiljöansvar mellan byggherre och entreprenörer. Ett fall från 

bemanningsbranschen kommer också att presenteras som berör det delade ansvaret mellan 

kund- och bemanningsföretaget. Syftet är att genom dessa fall belysa hur ansvarsfördelningen 

kan se ut mellan de olika aktörerna och lyfta problematiken av ett delat arbetsmiljöansvar där 

många aktörer är inblandade.   

 

4.2.1 Takrivningsfallet  

 

Fallet84 handlar om snickaren P.G. som arbetade åt en entreprenör och råkade ut för en 

fallolycka och bröt två revben i samband med att han rev ett tak. Tvisten som uppkom var 

vem som hade ansvaret över P.G. och skadan. Till bakgrunden hör att E.L. Byggnads var en 

totalentreprenör och anlitade Bygghjälp för att utföra ett ombyggnadsarbete som innebar en 

lättrivning. Då lättrivningen skulle utföras tog Bygghjälp kontakt med P.R. Bygg för att få 

ytterligare några personer som kunde utföra arbetet och arbetstagaren P.G. var en av dem. 

Domstolen konstaterade att P.R. Bygg inte levt upp till sitt arbetsgivaransvar, men att olyckan 

inte hade något samband med det. Enligt hovrätten hade P.R. Bygg inte hyrt ut P.G. som 

skadades, utan de hade istället utfört rivningen som underentreprenad. Bygghjälp hade 

därmed inget ansvar för rivningsarbetet eller för byggnadsarbetaren. Det var 

totalentreprenören E.L. Byggnads som ansågs råda över arbetsplatsen och arbetstagarens 

arbetsförhållanden. Domstolen bedömde att det fanns ett samband mellan olyckan och E.L. 

Byggnads otillräckliga riskbedömning och bristen på skyddsanordningar och de blev därför 

dömda för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppskada och brott mot AML.  

 

4.2.2 Trappfallet 

 

Fallet85 handlar om en operatör som arbetade vid SCA:s pappersbruk och skadades svårt i 

samband med att en trappa rasade ihop efter att ett rivningsarbete hade utförts och 

arbetstagaren föll i och med det fem meter ner till marken. Till bakgrunden hör att SCA hyrde 

in ett annat bolag vid namn DemCom AB som var totalentreprenör och var specificerade på 

                                                 
84 Göta Hovrätt, B-1027-13 
85 Hovrätten för övre Norrland, B-798-14 
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denna typ av rivning. Då operatören skadade sig utförde han sina ordinarie arbetsuppgifter i 

SCA:s verksamhet och han hade inget med rivningsarbetet att göra. Det var SCA som hade 

gett sina anställda klartecken att använda trappan igen utan att försäkra sig om att en kontroll 

av trappans funktion var gjord. Med detta som bakgrund bedömde hovrätten att SCA hade 

åsidosatt vad som enligt AML ålegat dem och därigenom av oaktsamhet orsakat 

arbetstagarens skador. SCA hade inte levt upp till sina skyldigheter gällande att undersöka 

och bedöma risken med att använda trappan. Om en kontroll hade gjorts hade det lett fram till 

upptäckten av att trappan inte kunde användas innan åtgärd genomförts.  

 

4.2.3 Brobyggefallet 

Fallet86 handlar om två byggarbetare som omkom samt tre byggarbetare som skadades i 

samband med att delar av ett brobygge föll samman och arbetstagarna föll 20 meter ner till 

marken. De aktörer om var inblandade var en platschef från Skanska, en konstruktör och en 

knektleverantör. Enligt Hovrätten gick det inte att säkert slå fast vad det var som gjorde att 

broraset utlöstes. Hovrätten gjorde den slutliga bedömningen att platschefen gjorde var han 

skulle med tanke på den information han fått från sina medarbetare. De menade också att 

platschefen inte hade möjligheten att kontrollera alla detaljer i detta bygge på egen hand. 

Eftersom att konstruktören som var underleverantör inte hade möjlighet att påverka 

arbetsmiljön på arbetsplatsen ansågs de inte ha något ansvar. Hovrätten delar tingsrättens 

bedömning att knektleverantören inte hade levt upp till sitt arbetsmiljöansvar i flera punkter, 

men med anledning av att det inte fanns något orsakssamband mellan bristerna i handlandet 

och olyckan ansågs de inte heller som skyldiga. Härmed friades alla tre aktörerna.  

4.2.4 Takstolsfallet 

 

Fallet87 handlar om en arbetstagare som fick en tung takstol över huvudet och skadades i 

samband med att han besökte arbetsplatsen. Arbetstagaren var säljare och anställd på Llentab 

AB som utförde arbetena. På byggarbetsplatsen utförde Llentab nybyggnadsarbete för Nypro 

AB. Som följd av olyckan fick arbetstagaren allvarliga skador i huvudet och i ena benet.   

Uppdraget som byggfirman var ålagda var att bygga en hall åt det beställande företaget. Det 

var byggherren som hade ansvar för arbetsmiljön och någon delegering av ansvaret saknades. 

                                                 
86 Hovrätten för nedre Norrland, B- 434-11 
87 Sundsvalls tingsrätt, B-278-03 
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Byggherrens VD menade att han inte hade någon kunskap om arbetsmiljöansvaret och att 

arbetschefen för byggfirman hade lovat att denna firma skulle upprätta en arbetsmiljöplan. 

VD:n hade ingen vetenskap om sitt ansvar som byggherre och lade sig inte i byggfirmans 

arbete. VD på företaget som hade beställt arbetena skulle ha upprättat en arbetsmiljöplan, 

vilket saknades och därför blev han dömd för arbetsmiljöbrott. Tingsrätten bedömde att det 

inte fanns något som visade på att arbetsmiljöansvaret delegerats till byggfirman eller att 

VD:n kunde gå fri på grund av brist i kunnighet.  

 

4.2.5 Husbyggefallet  

 

Fallet88 handlade om en inhyrd arbetstagare som fick fallskador vid ett husbygge. På grund av 

vållande till kroppskada genom att ha åsidosatt arbetsmiljökraven fälls både 

bemanningsföretaget och kundföretaget för arbetsmiljöbrott. Kundföretaget hade enligt 

domstolen åsidosatt sina skyldigheter enligt AML då det låtit bli att göra en riskbedömning 

och se till att någon form av fallskydd fanns när arbetet utfördes av den inhyrda arbetskraften. 

Om de hade följt skyldigheterna enligt arbetsmiljöföreskrifterna hade den inhyrde 

arbetstagaren med hög sannolikhet inte fallit ner och skadat sig. Genom att åsidosätta sitt 

ansvar gällande arbetsmiljön hade kundföretaget av oaktsamhet orsakat kroppskada för den 

inhyrda arbetstagaren. Bemanningsföretaget har också enligt tingsrätten blivit dömd för att 

inte ha uppfyllt sitt arbetsmiljöansvar. Tingsrätten ansåg att bemanningsföretaget borde gjort 

en kontroll av övervåningen före arbetet påbörjades. Om denna inspektion hade gjorts hade 

det medfört krav på att bristerna skulle åtgärdas av kundföretaget eller att 

bemanningsföretaget valt att inte skicka någon arbetstagare till platsen. Denna underlåtenhet 

och oaktsamheten från bemanningsföretagets sida hade därmed orsakat att arbetstagaren fallit 

ned och skadat sig.  

 

De fem ovannämnda rättsfallen som belyst det delade arbetsmiljöansvaret i byggbranschen 

visar på att det inte alltid är klart vem som bär arbetsmiljöansvaret när det råder delat ansvar 

och många aktörer är inblandade. Det delade ansvaret kan bidra till att det hamnar mellan 

stolarna och att arbetstagare därmed inte alltid skyddas som de bör enligt AML. Detta kan i 

sin tur leda till att arbetstagaren drabbas av olyckor och skador.  

 

                                                 
88 Norrköpings tingsrätt, B-899-10 
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4.3 Forskning kring det delade arbetsmiljöansvaret    
 

Detta avsnitt syftar till att belysa problematiken och konsekvenserna som kan uppstå på grund 

av ett gemensamt arbetsmiljöansvar mellan kund- och bemanningsföretag, vilket har 

framkommit genom olika studier.  

 

Det som kan vara svårt när det gäller arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöansvaret inom 

bemanningsbranschen och hyresarbetskraft är att den uthyrda konsulten utför sitt arbete på en 

annan arbetsplats där bemanningsföretaget inte finns tillgänglig. Forskare från Australien har 

kommit fram till att ansvaret för uthyrda konsulter är oklart i flera länder och detta leder till 

försök att undvika ansvar eller kringgå lagstiftningar.89 Ett flertal forskare, också från 

Australien, menar att även om det är klarlagt i lagstiftningen hur det gemensamma ansvaret 

för arbetsmiljön ser ut, visar praktiken att det oftast brister. Bemanningsföretaget saknar ofta 

information och kontroll över de uthyrda konsulternas arbetssituation på kundföretaget, 

medan kundföretaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt lag.90 Det framkom av studien att 

både kund- och bemanningsföretag visade bristande ansvar när det gäller de inhyrdas 

säkerhet. De inhyrda konsulterna vågade i sin tur inte påtala bristerna i arbetsmiljön på grund 

av rädsla att förlora arbetet.91  

 

Det gemensamma arbetsmiljöansvaret bidrar till att det kan skapas konflikter. I de lägena då 

bemanningsföretaget pressar kundföretaget till arbetsmiljöarbete för de inhyrda arbetstagarna, 

riskerar bemanningsföretaget att gå miste om det uppdraget.92 En studie har gjorts i Australien 

där det hölls intervjuer med företag om deras uppfattning av hur arbetsmiljöarbetet fungerar 

vid inhyrning. Forskarna som utförde studien konstaterade att det inte brister i lagstiftningen 

om arbetsmiljö. I Australien framgår det delade ansvaret tydligt, med andra ord att både 

bemanningsföretaget och kundföretaget är ansvariga för inhyrdas arbetsmiljö, men att 

problemet är hur ansvaret efterlevs. Det är bemanningsföretagets ansvar att se till att 

                                                 
89 Quinlan och Mayhew 1999 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för 

hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011, s. 13 
90 Quinlan et al. 2009, Underhill 2010, Underhill & Quinlan 2011 & Vaes & Vandenbrande 2009 genom 

Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011, s. 31 
91 Underhill & Quinlan 2011 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för 

hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011, s. 31 
92 European Agency for Safety and health at Work 2002 & Underhill & Quinlan 2011A genom Håkansson. K, 

Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala 

arbetsmiljö. AV. 2011, s. 31 
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konsulten har tillräcklig kompetens för de uppgifter som denne ska utföra på kundföretaget 

och att tillsammans med kundföretaget komma överens om det delade ansvaret. Dock 

undergrävs detta ansvar i praktiken på grund av den hårda konkurrensen som finns mellan 

bemanningsföretag.93  

 

I en studie som gjorts kring arbetsmiljörisker i en industrimiljö framkom det att den vanligaste 

risken var fysiska risker samband med otillräckligt kunskap och brister i säkerhetsutrustning 

och detta medförde att risker inte uppmärksammades. Ur studien framkom det även att 

bemanningsföretag menade att det största arbetsmiljöhindret var svårigheterna att granska 

arbetsmiljön på kundföretag.94 

 

Som arbetstagare innebär det en stor risk att utsättas för arbetsskador när man är ny på arbetet. 

Inom bemanningsbranschen är det inte alltid som arbetstagaren vet vilka risker som finns eller 

hur arbetet ska utföras för att inte riskerna ska uppstå. Med tanke på det är det väldigt viktigt 

med en bra introduktion. Av en studie som gjorts av AV som tidigare nämnts, framgår det att 

introduktionen av de nya arbetstagarna ofta inte räcker till. Ibland har företagen bara en kort 

introduktion och i vissa fall ingen alls. Det är istället den faktiska arbetsinsatsen som 

prioriteras när det uppkommer plötsliga behov för kund- och bemanningsföretagen.95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Underhill och Quinlan 2011A genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för 

hyresarbetskraft- inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. AV. 2011, s. 39 
94 Morris 1999 genom Håkansson. K, Isidorsson, T & Strauss-Raats. P. Arbetsmiljö för hyrarbetskraft- inhyrdas 

fysiska och psykologiska arbetsmiljö. AV. 2011, s. 29 
95 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 4 
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5 Empiri 
 

Detta avsnitt syftar till att visa på hur det delade arbetsmiljöarbetet kan se ut hos två utvalda 

kundföretag samt två utvalda bemanningsföretag som arbetar inom industriverksamheter. 

Sista delen i detta avsnitt kommer att ha fokus på hur de två utvalda bemanningsföretagen 

uppfyller kraven kring riskbedömningarna, vilket är en av många viktiga delar i 

arbetsmiljöansvaret. 

 

5.1 Kund- och bemanningsföretags syn på arbetsmiljöansvaret 

 
5.1.1 Skyldigheter kring arbetsmiljön för den bemanningsanställda   

 

Respondenten Lisa på det ena bemanningsföretaget uttrycker att de har ett ansvar att 

inspektera och kontrollera deras kunders arbetsmiljö innan konsulterna kommer ut på 

kundföretagen. De har även en skyldighet med jämna mellanrum att fortsätta att säkerställa 

arbetsmiljön. Innan konsulten börjar sitt uppdrag har de en introduktion där de går igenom 

exempelvis, vem de ska höra av sig till om något händer ute på arbetsplatsen eller vart 

nödutgångar finns. De har checklistor både för att säkerställa arbetsmiljön ute på 

kundföretagen, men också till introduktionen för deras konsulter. Respondenten Kalle från det 

andra bemanningsföretaget menar att de har i uppgift att visa konsulten exempelvis vad denne 

ska arbeta i för system eller vilka gods som ska sorteras. Som arbetsgivare menar han att de 

tar hand om det mesta som rör konsulten, men att kunden har ett ansvar över att de tar in en 

person i deras produktion och det som sker på arbetsplatsen har kundföretaget ansvar över.   

 

HR- respondenten Sara från aluminiumföretaget förklarar att introduktionen som 

bemanningsföretaget har är väldigt djupgående och som gäller hela företaget, exempelvis 

sådana saker som hur det är markerat vart man får gå och inte. När arbetstagaren väl kommer 

ut på kundföretagets arbetsplats och på den avdelningen där denne ska arbeta, fås en mer 

avdelningsspecifik säkerhetsgenomgång där och då. I detta läge förutsätter kundföretaget att 

arbetstagaren kan introduktionsgrunderna som bemanningsföretaget ska ha förklarat sedan 

tidigare. HR-respondenten Klara från plastföretaget utrycker sig i likhet med Sara. Innan de 

hyr in arbetstagare har de hygiengenomgångar och även en säkerhetsgenomgång så att 

arbetstagaren har klart för sig hur allt fungerar.  
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5.1.2 Synen på det delade arbetsmiljöansvaret  

Lisa från bemanningsföretaget anser att det hade varit enklare om deras kundföretag hade haft 

ett större arbetsmiljöansvar eftersom att det faktiskt är kundföretaget som är på plats. Hon 

menar att det kan vara svårt ibland att ha ett så stort ansvar på distans. Hon förklarar å ena 

sidan att de förstår att kundföretaget inte kan ha hela ansvaret, men att de skulle vilja se att de 

har ett större ansvar. Händer det någonting med konsulten är de lika mycket ansvariga som 

kundföretaget, vilket kan vara svårt. Kalle på det andra bemanningsföretaget tycker det är bra 

med ett delat arbetsmiljöansvar och att de hade tagit ansvaret även om de inte hade varit 

ålagda det. 

 

HR- respondenten Sara menar att ju tydligare ansvaret hade varit desto bättre. Det tydligaste 

hade varit om bemanningsföretagen inte hade haft något ansvar alls anser de, men att det å 

andra sidan hade varit konstigt om de som arbetsgivare inte hade haft något ansvar. HR- 

respondenten Klara anser att det är jättebra att bemanningsföretaget har ett ansvar när det 

gäller arbetsmiljön och gör en bedömning kring det. Hon ser heller inget negativt med att det 

är delat utan de ser det snarare som positivt att bemanningsföretaget har ögonen på dem.  

 

5.1.3 Problematik och risker kring det delade ansvaret  

Lisa från bemanningsföretaget anser att den problematik som finns hos dem är att ansvaret är 

så stort på distans. Kalle från det andra bemanningsföretaget anser att det finns en problematik 

med hur väl kunderna arbetar med sitt arbetsmiljöarbete. Finns det exempelvis en okunskap 

eller ovilja från kundföretagets håll kan det uppstå svårigheter. Att kommunicera och hålla 

ständig kontakt med kundföretagen är viktigt för att det inte ska uppstå några oklarheter eller 

någon problematik. 

 

HR- respondenten Sara anser att otydligheten kring arbetsmiljöansvaret är en stor 

problematik. De risker som finns med att ansvaret är delat är att ett delat ansvar blir ingens 

ansvar och att man förväntar sig att någon annan tar ansvar. HR- respondenten Klara uttrycker 

att de förlitar sig på att bemanningsföretaget tar den största delen av arbetsmiljöansvaret för 

deras konsulter och att de därför släpper lite grann på deras ansvar. Hon menar att finns en 

problematik med att inte bemanningsföretagen kan påverka det dagliga. Sara upplever att det 

är ganska rörigt och otydligt kring arbetsmiljöansvaret, vilket även Klara påpekar. Hon menar 

att de tycker att ansvaret är ganska otydligt när det gäller i vilket läge som de har ansvar och i 
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vilket läge som bemanningsföretaget har ansvar. Hon nämnde också att bemanningsföretagen 

ofta har hög personalomsättning, vilket kan göra att kompetensen kring arbetsmiljön kanske 

inte alltid är som den bör vara.96 

 

5.2 Riskbedömning inför en uthyrning av arbetstagare 
 
5.2.1 Det mindre bemanningsföretagets riskbedömning hos kundföretag  

 

För att säkerställa att riskbedömningarna som bör göras innan en konsult börjar sitt uppdrag, 

utförs korrekt har bemanningsföretaget där Kalle arbetar kontakt med kundföretaget över 

telefon, besöker deras arbetsplats, tar del av arbetsmiljöpolicys samt kundföretagets protokoll 

som innehåller riskbedömningarna som gjorts genom skyddsronder. På bemanningsföretaget 

där Kalle arbetar har de även nära kontakt med skyddsombuden hos kundföretagen och de 

fackliga för att säkerställa arbetsmiljön. Det är säljarna på detta bemanningsföretag som 

tillsammans med kundföretaget går igenom riskbedömningarna. Är det någonting som inte 

fungerar under tiden som konsulten arbetar, måste de meddela det omedelbart till 

bemanningsföretaget, vilket framgår av bemanningsföretagets arbetsmiljöpolicy.  

 

För att bemanningsföretaget där Kalle arbetar ska kunna kontrollera arbetsmiljöförhållandena 

besöker de kundföretaget. De kan exempelvis upptäcka en risk för konsulten att halka eller att 

skada sig i en maskin. Om det ser dessa risker och anser att arbetsmiljön är dålig för konsulten 

kan de neka att ta in deras konsulter hos kundföretaget. Kalle menar att de själva också kan 

göra egna skyddsronder på plats med hjälp av en app i telefonen som är framtagen av 

företaget Prevent97. 

 

För att bedöma om det finns brister hos kundföretagen undersöker de exempelvis om alla 

skydd är på plats och att konsulten kan arbeta utan att skada sig. Är det exempelvis inget 

skydd på en maskin får ingen av deras konsulter vara där. Om det finns brister hos 

kundföretaget påtalar bemanningsföretaget vad det är som är fel och ser sedan till att 

kundföretaget vidtar de åtgärder som behövs. Bemanningsföretagets konsulter får inte vara på 

                                                 
96 Intervjuguide, Bilaga 1 
97 En ideell förening inom arbetsmiljöområdet.  
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kundföretagets arbetsplats innan bristerna är åtgärdade. Kalle uttrycket att de sedan följer upp 

att bristerna blir åtgärdade hos kundföretaget.98 

 

5.2.2 Det större bemanningsföretagets riskbedömning hos kundföretag 

 

Med hjälp av checklistor undersöker och säkerställer bemanningsföretaget kunders 

arbetsplatser och arbetsmiljöer innan konsulterna börjar sina uppdrag, menar Lisa. 

Checklistan tar upp frågor som exempelvis om kundföretaget bedriver systematiskt 

arbetsmiljöarbete, om det finns en policy för rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och om 

kundföretaget nyligen har gjort en noggrann skyddsrond/riskbedömning av arbetsplatsen. 

Riskbedömningen bör omfatta allt som rimligen kan ha en inverkan på 

arbetsmiljöförhållandena så som skyddsanordning, kläder, ljus, ljud, ensamarbete och 

arbetsmiljöföreskrifter. Lisa menar dock att det inte hör till vanligheten att det går så långt att 

de behöver ta del av kundföretagets dokument och protokoll. De har möjlighet att fråga om de 

får ta del av kundföretagets skyddsronder när bemanningsföretaget känner att checklistan inte 

räcker till eller att det är någonting som de är fundersamma över. De kan även få prata med 

kundföretagets skyddsombud eller skyddsmiljöombud om de undrar över någonting kring 

arbetsmiljön. Vissa av deras kunder vill att bemanningsföretaget ska vara med på 

skyddsronderna. De har kunder som arbetar aktivt med de här typen av arbetsmiljöfrågor och 

därför uttrycker dem att det är extremt ovanligt att de ber om att få ta del av dokument från 

skyddsronderna. Kunderna vill också uppvisa att de sköter sitt arbetsmiljöarbete, uttrycker 

Lisa. Lisa förklarar att de själva kan välja att gå runt hos kundföretagen för att kolla av 

arbetsmiljön och kan komma med åsikter om exempelvis kundföretagets produktion. På 

bemanningsföretaget där Lisa arbetar har de delegerat ut arbetsmiljöansvaret till deras 

konsultchefer. Brister hos kundföretag kan även röra sig om någonting i deras rutiner, 

introduktion eller säkerhetsgenomgång. Om det är någonting av allvarlig art som brister ur en 

arbetsmiljösynpunkt påpekar bemanningsföretaget detta till kundföretaget och att det måste 

bli åtgärdat innan konsulten kan börja uppdraget eller inom en viss tidpunkt om det inte är 

något brådskande. Lisa förklarar att de sedan följer upp att åtgärden har vidtagits av 

kundföretaget.99  

 

 

                                                 
98 Intervjuguide, Bilaga 2  
99 Intervjuguide, Bilaga 3 
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6 Analys  
  

6.1 Arbetstagarens skydd genom det delade arbetsmiljöansvaret 

I arbetsmiljölagens tredje kapitel samt i SAM, framgår det vilka skyldigheter som 

bemanningsföretaget har kring arbetsmiljön och hur arbetstagaren därmed är skyddad. 

Bemanningsföretaget ska enligt 3 kap 2 § AML vidta alla åtgärder som krävs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för hälsa eller olycksfall. Det framgår vidare i 3 kap 2 a § 

AML att bemanningsföretaget ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så 

att arbetsmiljön uppfyller de krav som AV ställer på en god arbetsmiljö. Det är 

bemanningsföretagets uppgift att se till så att arbetstagaren får god kännedom om 

arbetsförhållandena och bli upplyst om de eventuella risker som finns med arbetet. Det ligger 

även i deras skyldigheter att försäkra sig om att arbetstagaren blir informerad om vad det finns 

för risker med arbetet och hur denne ska göra för att undvika riskerna.100  

 

Det ligger ett SAM- ansvar hos både kund- och bemanningsföretaget med anledning av att 

kundföretaget likställs med en arbetsgivare enligt 1 § SAM. Med tanke på detta är det viktigt 

för kund- och bemanningsföretaget att tillsammans komma överens om vem som ansvarar för 

vilken del i SAM för att ingen skyldighet ska förbises eller glömmas bort. I och med att båda 

parterna ansvarar för SAM går det inte att låta bara en av dem ha ansvaret över det som 

framgår av förskriften. Är det delar av SAM-ansvaret som inte är uppfyllt kan nämligen båda 

parter ställas till svars för detta och därför är det viktigt att både kund- och 

bemanningsföretaget tillsammans ser till att SAM uppfylls.101 Skillnaden i kundföretagets 

ansvar och bemanningsföretagets ansvar är att kundföretaget ansvar kan handla om att ge 

instruktioner, undersöka arbetsförhållanden och att bedöma risker. De skyldigheter som 

bemanningsföretaget har är mer långsiktiga åtgärder som exempelvis utbildning och 

rehabilitering.102  

 

Arbetstagaren skyddas även genom att kundföretaget har ett ansvar över all deras personal 

som befinner sig på arbetsplatsen enligt 3 kap 12 § AML och ska vidta de åtgärder som 

behövs så att ingen arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Kundföretaget ansvarar för 

                                                 
100 3 kap 3 § AML 
101 Siöcrona, Carin, Arbetsmiljöansvar- för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser, s. 10  
102 SAM (AFS 2001:1), s. 13  
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den arbetsmiljö som är direkt knutet till det arbete som den inhyrda arbetstagaren 

genomför.103  

 

Med tanke på att arbetsmiljöansvaret ligger hos båda parterna kan det tänkas att arbetstagaren 

därmed borde vara extra skyddad, vilket i det långa loppet borde generera i god arbetsmiljö 

för arbetstagaren. Samtliga rättsfall som har belyst i uppsatsen visar på att arbetsmiljöansvaret 

kan hamna mellan stolarna när det råder gemensamt arbetsmiljöansvaret och många aktörer är 

inblandade. Detta resulterar i att arbetstagaren inte alltid skyddas som AML åsyftar till och 

olyckor och skador kan därmed uppstå.  

 

Av en inspektion som AV utfört framkom det att det finns en okunskap från både kund- och 

bemanningsföretagens sida gällande vem som har ansvar för vad inom arbetsmiljön.104 Båda 

respondenterna Sara och Klara från kundföretagen påpekade att de tycker att det är väldigt 

otydligt och oklart kring arbetsmiljöansvaret, särskilt när det gäller i vilket läge som vem har 

ansvar. De menar att ett delat ansvar blir ingens ansvar och att det förväntas att någon annan 

tar ansvaret. HR-respondenten Sara menar att de ibland kan förlita sig på att 

bemanningsföretaget tar det större ansvaret och att de därför håller tillbaka till en viss del på 

deras ansvar. Det finns ingen tydlig uppdelning hur ansvaret ska fördelas i lagstiftningen idag. 

Med detta som bakgrund hade det enligt min mening varit bättre om det hade varit reglerat 

exakt vem av kund- och bemanningsföretaget som ansvarar för vad eller hur ansvaret ska 

fördelas. Då tror jag att oklarheter i ansvarsuppdelningen hade minskat och var och en av 

parterna hade varit mer benägna att ta sitt ansvar och varit mer noggranna i sitt 

arbetsmiljöarbete.  

 

Bemanningsföretaget har med anledning av distansen svårt att påverka och kontrollera 

arbetsmiljön hos kundföretaget.105 Med tanke på att bemanningsföretaget sitter på en helt 

annan arbetsplats ställer jag mig frågan om de egentligen borde ha mindre arbetsmiljöansvar. 

Detta på grund av att de inte kan se vad som händer och sker dagligen med konsulten mer än 

när de har kontakt med kundföretagen över telefon eller är på besök. Respondenten Lisa från 

bemanningsföretaget påpekar att det kan vara svårt ibland att vara arbetsgivare och sitta på 

                                                 
103 Prop. 1993/94:186, s. 34-35 
104 Patmalnieks, Ann. Uthyrda drabbas oftare av arbetsolyckor. Du och Jobbet-arbetsmiljötidningen. 2012-10-12 
105 AV. Personaluthyrning- vem har arbetsmiljöansvaret? AV. 2004, s. 2   
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distans och att deras ansvar är för stort för det. Kalle från det andra bemanningsföretaget 

menar att kontakten med kundföretagen är viktig för att det inte ska uppstå några oklarheter. 

HR-respondenten Klara utrycker att det hade varit tydligast om bemanningsföretaget inte hade 

haft något ansvar alls, men att det är förståeligt att de inte är så med tanke på att 

bemanningsföretagen är arbetsgivare. HR-respondenten Sara ser det delade ansvaret bara som 

positivt för deras del och menar att det är bra att bemanningsföretaget också har ansvar 

eftersom att det då är dubbla ögon som håller uppsikt över arbetsmiljön.  

 

Det är uppenbart att det är kundföretaget som i störst utsträckning påverkar den inhyrda 

personalens arbetsmiljö, även om det faktiskt är bemanningsföretaget som har 

arbetsgivaransvaret. Detta ser jag som ett ytterligare motiv till att kundföretaget egentligen 

borde ha mer ansvar än bemanningsföretaget. 

 

Arbetsmiljöansvaret är också reglerat på EU-nivå. Genom arbetsmiljödirektivet106 är 

arbetsgivare tvungen att vidta lämpliga förbyggande åtgärder för att göra arbetet säkrare och 

hälsosammare för arbetstagaren. Direktivet 91/383107 är en komplettering till 

arbetsmiljödirektivet som särskilt reglerar arbetsmiljöskyddet för inhyrd arbetskraft. 

Direktivet innehåller bland annat bestämmelser om att de inhyrda arbetstagarna ska 

tillförsäkras samma skydd som övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Det framhävs även i 

direktivet att det är både kund- och bemanningsföretaget som har ansvaret över 

arbetsförhållandena vid uthyrning av arbetskraft.  

 

Med tiden som branschen växer och fler arbetstagare drabbas av ohälsa, skador och olyckor, 

kommer med stor sannolikhet praxis att uppkomma, vilket kommer kunna klargöra hur lagen 

ska tolkas och hur ansvarsfördelningen råder i olika fall.  

 

 

 

 

                                                 
106 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet  
107 Rådets direktiv 91/383/EEG om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa 

på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat eller tillfälligt anställningsförhållande 
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6.2 Kraven på riskbedömningar  
 

Innan ett avtal ingås, bör bemanningsföretaget ställa krav på att få ta del av kundföretagets 

riskbedömningar.108 Respondenterna från bemanningsföretagen uttryckte att de bland annat 

besöker kundföretagen, tar del av kundföretagets arbetsmiljöpolicys och protokoll över de 

skyddsronder som kundföretagen har gjort för att säkerställa att det inte finns några risker 

eller brister på arbetsplatserna. Efter en inspektion som AV utfört i bemanningsbranschen, 

riktades det särskild kritik mot bemanningsföretagen och att de är dåliga på är att ta del av 

kundföretagens riskbedömningar innan de skickar ut sina anställda på uppdrag.109 Lisa från 

bemanningsföretaget nämnde att de sällan tar del av kundföretagens dokument kring 

skyddsronderna eftersom att de har kundföretag som arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor.  

 

På grund av konkurrensen mellan bemanningsföretag gör det att de inte alltid kräver åtgärder 

av kundföretaget eftersom de är rädda att förlora kunden.110 Detta visar på att 

bemanningsföretagen många gånger prioriterar affärsverksamheten framför 

arbetsmiljöarbetet.111 Det är inte alltid så lätt som bemanningsföretag att ställa krav på att få ta 

del av kundföretagets riskbedömningar vid upphandlingen.112 Eftersom att 

bemanningsföretaget är beroende av sina kunder är det förståeligt att det inte alltid är så enkelt 

att säga nej till ett uppdrag, även fast det finns brister i arbetsmiljön hos kundföretagen. 

Tackar bemanningsföretag nej till ett uppdrag kommer antagligen någon av konkurrenterna att 

få uppdraget istället. Detta resulterar dock i att arbetsmiljön inte kontrolleras av 

bemanningsföretagen som den borde alla gånger, vilket leder till sämre arbetsmiljön för den 

inhyrda arbetskraften. Med detta som bakgrund ställer jag mig frågan om det inte hade varit 

bättre om endast kundföretagen hade haft ansvar kring riskbedömningarna och fått säkerställa 

att dessa verkligen fullföljs. Med anledning av att bemanningsföretagen inte är insatta i 

kundföretagens verksamhet på samma vis ser jag det som ett ytterligare motiv till att ansvaret 

kring riskbedömningarna endast borde ligga hos kundföretagen. Detta skulle möjligen kunna 

medföra minskad risk för att arbetstagarens arbetsmiljö försummas.  

   

                                                 
108 Checklista-Uthyrning av arbetstagare. AV, s. 2 
109 Patmalnieks, Ann. Uthyrda drabbas oftare av arbetsolyckor. Du och Jobbet-arbetsmiljötidningen. 2012-10-12  
110 Green, Axel. Inhyrda skadas oftare på arbetet. Arbetaren. 2012-10-18 
111 Green, Axel. Inhyrda skadas oftare på arbetet. Arbetaren. 2012-10-18. 
112 Antonsson Ann-Beth, Sanne, Johan M, Sjöström John & Lisa Schmidt. Arbetsmiljö för anställda i 

bemanningsföretag- rapport. IVL- svenska miljöinstitutet. 2014-08-27, s. 33 
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Domen113 som behandlade frågan kring vilket ansvar kundföretaget respektive 

bemanningsföretaget hade vid en arbetsplatsolycka, visar på att riskbedömning är en av 

många viktiga delar i arbetsmiljöansvaret. I domen hade kundföretaget inte gjort någon 

riskbedömning av arbetet. Domstolen menade att kundföretaget borde sett till att det fanns ett 

fallskydd för den inhyrda arbetstagaren då denne utförde ett husbygge. Bemanningsföretaget 

hade inte gjort någon kontroll av övervåningen där arbetet utfördes. Om bemanningsföretaget 

hade gjort denna inspektion hade de sannolikt upptäckt bristen att det inte fanns något 

fallskydd och därmed kunnat kräva att kundföretaget skulle vidta åtgärder. Med detta som 

bakgrund kan man se hur viktigt det är att båda parter vet vad de har för arbetsmiljöansvar och 

att båda tar sitt ansvar. Det räcker inte att kundföretaget gör sin del i ansvaret utan 

bemanningsföretaget har lika mycket ansvar, även om de inte är på plats.  

 

6.3 De unga och olycksstatistiken  
 

Det råder inga tveksamheter om att det är de unga som är den överrepresenterade gruppen i 

bemanningsbranschen. I branschen är det mer än tre gånger fler anställda som är i åldern 18-

24 om en jämförelse görs med den totala arbetsmarknaden.114 90 procent av de arbetstagarna 

som arbetade inom branschen under åren 2002-2010 var endast anställda mellan ett och tre år. 

Den korta inhyrningstiden kan möjligtvis vara anledning till att de unga arbetstagarna inte 

påtalar brister där de är och arbetar och ställer därmed lägre krav på sin arbetsmiljö. Det är 

inte alltid den inhyrde arbetstagaren vågar säga ifrån att den inte kan eller förstår.115 Som ung 

och nyanställd är det inte lätt ställa krav på arbetsmiljön och man saknar möjligen kunskap 

om hur arbetsmiljön bör vara. De bemanningsanställdas arbetsmiljö och särskilt de ungas, är 

enligt min mening viktig att ta hänsyn till med tanke på att de befinner sig i en speciell 

situation då det byter arbetsplats ständigt.  

 

På grund av att det är många unga i branschen resulterar det i att de är denna grupp som 

skadar sig mest.116 Under en femårsperiod (2005-2010) var 30 procent av de anmälda 

arbetsplatsolyckorna med sjukfrånvaro personer under 25 år och inom övriga branscher låg 

                                                 
113 Norrköpings tingsrätt B-899-10 
114 Åldersfördelning på anställda inom bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen- almega, s. 1 
115 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 4 
116 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 1 
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andelen på 12 procent.117 2011 var 60 procent av de anmälda olyckorna personer under 35 år, 

jämfört med arbetsmarknadens samtliga branscher som låg på 30 procent.118 Dessa siffror 

visar dock endast hur det generellt ser ut i hela bemanningsbranschen och det saknas koppling 

till arbetsplats och yrke. Att ha kort erfarenhet och att det saknas specifik kunskap medför en 

stor risk att drabbas av arbetsolyckor som arbetstagare.119  Det finns en problematik med att 

det är de unga arbetstagarna skadar sig eftersom att dessa skador möjligtvis kan leda till att 

arbetstagarna kan behöva bära med sig dem hela livet och i värsta fall förstöra hela deras 

framtida yrkesliv. Olyckorna och skadorna påverkar inte bara individen utan bidrar också till 

att kostnaderna för sjukskrivning- och rehabiliteringskostnader blir stora, vilket gör att även 

samhällsekonomin drabbas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Arbetsmiljöstatistik- personaluthyrning- faktablad. AV. 2011-04 
118 IMS 2013. In- och uthyrning av arbetskraft- Projektrapport. AV. 2013-10-29, s. 1  
119 Antonsson Ann-Beth, Sanne, Johan M, Sjöström John & Lisa Schmidt. Arbetsmiljö för anställda i 

bemanningsföretag- rapport. IVL- svenska miljöinstitutet. 2014-08-27, s. 110  
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7 Slutsats  
 

Utgångsläget är att en uthyrd arbetstagare skyddas genom AML där det framgår att både 

kund- och bemanningsföretaget har ett ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. 

Bemanningsföretaget är arbetsgivare och det har därmed det största arbetsmiljöansvaret. Detta 

medför dock att bemanningsföretagen befinner sig i en speciell situation eftersom att de inte 

är på plats där arbetet utförs av arbetstagaren. Kundföretaget har också ett ansvar över 

arbetsmiljön som är direkt knutet till det aktuella arbete som utförs av den inhyrda 

arbetstagaren. I SAM-föreskriften framgår det att det systematiska arbetsmiljöarbete ligger 

hos både kund- och bemanningsföretaget eftersom att kundföretaget också ses som 

arbetsgivare. Bemanningsföretaget har ansvar över de mer långsiktiga arbetsmiljöåtgärderna 

så som utbildning och rehabilitering, medan kundföretagets ansvar kan handla om att ge 

instruktioner till att bedöma risker. 

 

Trots att arbetstagaren är skyddad av både kund- och bemanningsföretaget enligt 

arbetsmiljölagens mening kan det många gånger i praktiken medföra att det delade ansvaret 

faller mellan stolarna. Detta med anledning av det råder en oklarhet kring vem som ansvarar 

för vad från båda parternas sida. Det beror även på den hårda konkurrensen som finns mellan 

olika bemanningsföretag idag, vilket gör att bemanningsföretagen inte alltid tar del av 

kundföretagens riskbedömningar eller kräver åtgärder av kundföretagen med anledning av att 

de är rädda att förlora kunden. Detta gör att arbetstagen inte alltid får det skydd som AML 

åsyftar att kund- och bemanningsföretaget ska ge dem. Följderna av detta kan bli att 

arbetstagarna löper en risk att utsättas för skador och olyckor ute i de olika verksamheterna.  

 

Med anledning av det endast går att få fram en generell olycksstatistik för unga inom 

tillverkningsindustrin och inte med koppling till bemanningsbranschen går det inte att dra 

några slutsatser kring det. Det som går att konstatera är att ur en generell synvinkel har 

bemanningsbranschen en hög olycksstatistik bland de unga om en jämförelse görs med 

samtliga branscher på arbetsmarknaden. Dock säger statistiken ingenting om hur det ser ut i 

de enskilda verksamheterna inom bemanningsbranschen.  

 

För att få mer kunskap om arbetsmiljöansvaret särskilt gällande riskbedömningarna hade det 

varit av intresse att genomföra en större empirisk undersökning med fler respondenter från 
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olika kund- och bemanningsföretag. Varför det hade varit av intresse är för att då hade jag 

haft möjligheten att kunna dra fler generella slutsatser och jag hade fått ett bredare perspektiv 

på området, vilket troligen hade gjort arbetet ännu mer intressant.  

 

Enligt min mening ser jag ett behov av särskild forskning kring ansvaret av 

riskbedömningarna eftersom att det är en problematisk del i arbetsmiljöansvaret hos kund- 

och bemanningsföretag. För att säkerställa de bemanningsanställdas arbetsmiljö, anser jag att 

det finns behov av att i framtiden tydliggöra arbetsmiljöansvaret mellan kund- och 

bemanningsföretag i den svenska lagstiftningen eller införa ytterligare reglering på området. 

Ett alternativ hade möjligtvis varit att införa det direkt i lagen om uthyrning av arbetskraft 

som idag inte reglerar arbetsmiljö utan endast arbetstagarens arbets- och anställningsvillkor. 

Genom att tydliggöra regleringen kring arbetsmiljöansvaret mellan de olika aktörerna skulle 

troligtvis risken att ansvaret hamnar mellan stolarna att minska.   
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide:  
 
 

 Hur ser ni på ert arbetsmiljöansvar när det gäller den inhyrde/uthyrde arbetstagaren? 

 

 Hur försäkrar ni er om att arbetsmiljöarbetet utförs på ett korrekt sätt? 

 

 Hur upplever ni att kunskapen/klarheten kring arbetsmiljöansvaret? 

 

 

 Hur ställer ni er till ett delat arbetsmiljöansvar? 

 

 Ser ni någon problematik med att ansvaret är delat? I så fall vad? 

 

 Ser ni några risker med att ansvaret är delat? I så fall vad?  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide: 

  
 

 Hur gör ni för att säkerställa att riskbedömningarna (som bör göras hos kundföretaget 

innan ett nytt uppdrag) utförs på ett korrekt sätt? 

 

 I Prevent-appen som ni kan använda när skyddsronder görs var en av punkterna i 

checklistan, ”Har kunden gjort riskbedömningar?” Hur gör ni för att se till så att 

kunden har utfört riskbedömningarna? 

 

 Hur gör ni för att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön hos kundföretaget? 

 

 Hur gör ni för att uppfylla första punkten i er arbetsmiljöpolicy? 

”Noggrant kontrollera arbetsmiljöförhållandena hos kundföretaget?” 

 

 Hur ser ni till att riskbedömningarna utförs? 

- Vem är det som ser till att riskbedömningarna görs? 

 

 Hur gör ni för att bedöma om det finns några brister/risker? (som kan leda till risker 

för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen?)  

 

 Vad gör ni om det finns brister i kundföretagets arbetsmiljö? 
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide:  

 

 
 Av er policy framgår det att ni är skyldiga att: riskbedöma arbetsplatsen och vid behov 

begära att åtgärder vidtas från kundföretagets sida innan de skickar dit sina 

arbetstagare. 

- Hur går ni tillväga för att säkerställa att detta krav på riskbedömning utförs? 

 

 I er arbetsmiljöpolicy framgår det även att ni ska: genomföra en arbetsmiljökontroll på 

samtliga arbetsplatser där era konsulter är utplacerade. 

- Hur ser ni till att denna kontroll bli genomförd?  

- Hur ser kontrollen ut?  

- När görs kontrollen? 

 

 Hur ser ni till att riskbedömningarna utförs? 

- Vem är det som ser till att riskbedömningarna görs? 

 

 Vad gör ni om ni upptäcker brister/risker hos kundföretaget? 

 

 

 

 


