
Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare
som hyr ut och hyr in arbetstagare

Anställda på bemanningsföretag omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 
precis som all annan anställd personal. Arbetsgivare i både bemanningsföretaget som hyr ut personal 
och arbetsgivare i kundföretaget som hyr in personal, ansvarar för den anställdes arbetsmiljö. 
Båda ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där introduktion i arbetet är en viktig del.

VARFÖR HÄNDER DET OLYCKOR?
Inom bemanningsbranschen inträffar, enligt 
arbetsskadestatistiken fler arbetsolyckor än i 
andra branscher och många blir även sjuka av 
sitt arbete. Ofta är det unga anställda som får 
sitt första arbete inom bemanningsbranschen. 

Olyckor och tillbud – det som nästan blir en 
olycka eller leder till ohälsa – kan bero på att 
det brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och att en inhyrd arbetstagare inte får någon  
introduktion, eller att den är bristfällig.

Arbetsmiljöverkets erfarenhet är att inhyrd 
personal många gånger har de ergonomiskt 
och fysiskt mest belastande arbetsuppgifterna. 
De är också ofta på nya arbetsplatser och 
behöver en säker start för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter riskfritt och då är en 
grundläggande introduktion viktig.



DU SOM ARBETSGIVARE KAN GÖRA SKILLNAD:
  Arbeta aktivt och ha rutiner för det  
systematiska arbetsmiljöarbetet som 
även omfattar inhyrd/uthyrd personal. 
Ta hjälp av Arbetsmiljöverkets 
självskattningsverktyg på av.se. 

• Undersök och bedöm riskerna i arbetsmiljön. 

Vidta  åtgärder för att förebygga olyckor
och ohälsa.

•  Utred och undersök orsakerna till tillbud, 
olyckor och arbetssjukdomar. Vad behöver
förbättras i arbetsmiljön för att undvika
olyckor och ohälsa framöver?

Vad  behöver förbättras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Hur kan det fungera 
bättre i praktiken? 

Tips: Ha med introduktion för ordinarie och 
inhyrd personal som en viktig del i ert 
systematiska arbetsmiljöarbete. 

ARBETSMILJÖVERKETS BROSCHYR: 
Verktyg för ditt systematiska 
arbetsmiljöarbete, ADI 700, 
finns att beställa på av.se. 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se
ADI 706 (endast pdf, kan inte beställas)

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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