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Användningen av bemanningsföretag är relativt utbredd i 
Sverige såväl inom det privata näringslivet som inom den 
offentliga sektorn. Arbetsskadestatistiken i detta blad ba-
seras på anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och an-
mälda arbetssjukdomar inom branschen personaluthyrning 
2011-2015. År 2014 fanns det 67 000 sysselsatta i branschen 
varav 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Över 30 procent av de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro och de anmälda arbetssjuk
domarna i branschen personaluthyrning 2011–2015 avsåg personer under 25 år. 24 procent av  
anmälningarna gjordes av kvinnor och 76 procent av män. 88 procent av anmälningarna var  
arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 12 procent var arbetssjukdomar. Relativ frekvens (antal  
anmälningar per 1 000 sysselsatta) för anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro är nästan dubbelt 
så stor (13 anmälningar per 1 000 jämfört med genomsnittet för samtliga branscher.

FIGUR 1. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR MED SJUKFRÅNVARO  
OCH ANMÄLDA ARBETSSJUKDOMAR INOM BRANSCHEN PERSONAL
UTHYRNING 2011–2015. ANTAL

FIGUR 2. ANTAL ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR MED SJUKFRÅNVARO 
OCH ARBETSSJUKDOMAR INOM BRANSCHEN PERSONALUTHYRNING 
2011–2015.

1 Personaluthyrning omfattar förmedling av arbetstagare till kunders företag under begränsad tid för att tillfälligt ersätta eller komplet-
tera kundens personal, där de individer som tillhandahålls är anställda och avlönade av personaluthyrningsföretaget.
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Branschens relativa frekvens för anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro bland män låg på ca 15 anmälningar per 
1 000 sysselsatta årligen under perioden 2011–2015 (se figur 
2). Genomsnittet för män för samtliga branscher låg på  
ca 7 anmälningar per 1 000 sysselsatta. För kvinnor låg den 
relativa frekvensen på samma nivå som för genomsnittet. 
För de anmälda arbetssjukdomarna var den relativa frek-
vensen (1 anmälan per 1 000 sysselsatta) lägre än genomsnit-
tet i samtliga branscher för såväl kvinnor som män  
(3 anmälningar per 1 000 sysselsatta). 

2011–2015 anmäldes drygt 3 700 arbetsolyckor med sjuk-
frånvaro och 500 arbetssjukdomar (se figur 1). Mellan 
2014 och 2015 ökade de anmälda arbetsolyckorna med 
sjukfrånvaro i branschen. Det var främst män som stod 
för ökningen.
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ARBETSOLYCKOR MED SJUKFRÅNVARO
Under perioden 2011–2015 inträffade en dödsolycka i 
branschen. En manlig lastbilschaufför fick 2011 bakluckan 
i huvudet i samband med lossning av gods. Den längre 
sjukfrånvaron (> 14 dagar) av anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro var lägre i branschen än genomsnittet 
i samtliga branscher, 23 mot 31 procent. Av de anmälda 
arbetsolyckorna med sjukfrånvaro 2011–2015 stod män 
för 78 procent och kvinnor för 22 procent av anmälning-
arna. Den vanligaste arbetsolyckan med sjukfrånvaro i 
branschen 2011–2015 var fall av person för kvinnor och 
förlorad kontroll över transportutrustning (oftast truck) 
för män.

ANMÄLNINGAR ENLIGT 3 KAP 3 A § ARBETSMILJÖLAGEN
Förutom de anmälda arbetsskadorna anmäldes också 721 
allvarliga händelser i arbetet enligt 3 kap 3 a § Arbets-
miljölagen inom branschen personaluthyrning mellan 
2012 och 2015. Av dessa var händelserna fordonsolyckor 
och fall av person vanligast. Fordonsolyckorna avsåg 
främst truckolyckor.

ARBETSMILJÖVERKETS VERKSAMHET
Arbetsmiljöverket gjorde 67 besök på företag inom bran-
schen personaluthyrning 2015. Hälften av dessa (31 styck-
en) gjordes med anledning av en inträffad olycka.

Arbetsmiljöverket genomförde mellan åren 2011 och 
2013 inspektioner av 759 företag kopplat till bemannings-
branschen i ett landsomfattande projekt. Av dom var 332 
personaluthyrningsföretag och 427 inhyrande företag. 
Inspektionen prioriterade de mest riskfyllda branscherna, 
bland annat truck och lager, industri och verkstad samt 
transport och åkerier. Vanliga problem som upptäcktes i 
inspektionen var brister i det förebyggande arbetsmiljö-
arbetet. Att man hoppar över introduktionen eller kortar 
ner den är också vanligt.

EXEMPEL FRÅN ARBETSSKADEANMÄLAN

Arbetssjukdomar:
Monotona rörelser truck körning med ofta förekommande vrid-
ningar även med blicken riktat uppåt.

Tunga lyft och ensidigt arbete (öppna kartonger på samma sätt) 
arbetsställningar (framåt böjd).

Långdragen och extremt pressad arbetssituation med underbe-
manning och ihållande övertidsarbete under en lång period  
ca 1 år. För stort antal konsulter att ansvarar för, ca 130 st 
(själv), samt eget ansvar att tillsätta beställningar på fler kon-
sulter från beställande kunder.

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro:
Personen halkade när han försökte ta sig ner från bakgavellyften, 
med hjälp av sidosteg.

När jag skulle ta ut det översta blecket från ugnen fick jag hett 
baconfett över min högra underarm. Blåsor uppstod direkt, svull-
nad och rodnad.

Jobbade med orderplock, stannade vid plockplats, gick ur trucken 
för att plocka, då kom annan truckförare i samma gång och körde 
på min fot.  Högerfot påkörd med truck, medfört skada i fot/häl/
knä, foten blivit blå. haltar, smärta, kryckor.

FIGUR 3. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR MED SJUKFRÅNVARO INOM 
PERSONALUTHYRNING FÖRDELAT PÅ AVVIKELSE 2011–2015. PROCENT

Källa: Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. SNI kod: 78200.  

 
De vanligaste yrken för de anmälda arbetsolyckorna med 
sjukfrånvaro var städare, fordonsmontörer och lagerassis-
tenter bland kvinnor och truckförare, lager assistenter och 
fordonsmontörer bland män.

ARBETSSJUKDOMAR
De anmälda arbetssjukdomarna i branschen var mer 
jämnt fördelade mellan könen än de anmälda arbets-
olyckorna med sjukfrånvaro. 39 procent av anmälning-
arna avsåg kvinnor och 61 procent män. Anmälningarna 
dominerades av muskel- och ledbesvär, oftast orsakat av 
tunga lyft och repetitivt arbete. De vanligaste yrken för 
de anmälda arbetssjukdomarna var, precis som för de 
anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro, städare och 
fordonsmontörer bland kvinnor och truckförare, fordons-
montörer och lagerassistenter bland män.
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