
Personaluthyrning
30 procent av de anmälda arbetsolyckorna i bemanningsbranschen 2005–2010 rörde personer under  
25 år. Olyckorna i branschen uppkommer oftast vid arbete med truckar och handverktyg. Under perioden 
inträffade tre arbetsolyckor med dödlig utgång.
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Denna statistik baseras på anmälda arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro inom branschen personaluthyrning. År 
2009 fanns enligt Statistiska centralbyrån 44 600 syssel-
satta inom branschen, varav drygt hälften var män. 

Mellan 2005 och 2010 anmäldes drygt 3 000 arbets-
olyckor med minst en sjukdag. 73 procent av anmälning- 
arna avsåg män. Mellan 2005 och 2007 ökade de anmälda  
arbetsolyckorna inom branschen med 74 procent. 2009 
gick anmälningarna ner kraftigt för att åter öka 2010. Detta  
följer den allmänna trenden och konjunkturen i stort.  
Under 2010 ledde anmälan om olycka enligt 2 § arbets-
miljöförordningen till inspektioner av 20 arbetsgivare.

Tre dödsolyckor
Mellan 2005 och 2010 inträffade tre arbetsolyckor med 
dödlig utgång. En 21-årig man omkom 2005 i en ras-
olycka. En 47-årig man omkom 2006 när han föll från ett 
tak och en 25-årig man omkom 2007 då han andades in 
farliga ångor.

Fler arbetsolyckor bland unga än i andra branscher 
Branchen sysselsätter ett jämförelsevis högre antal unga.
30 procent av de anmälda arbetsolyckorna i branschen 
2005–2010 rörde personer under 25 år. Denna ålders-
grupp är också den som har högst relativ risk bland män 
att drabbas av en arbetsolycka. För samtliga branscher 
samma period var andelen under 25 år som drabbades av 
en arbetsolycka med sjukfrånvaro 12 procent. Frekvens-
mässigt (antal olyckor per 1 000 sysselsatta) låg branschen 
2009 på i stort sett samma nivå som samtliga branscher. 
2007 och 2008 hade dock branschen en betydligt högre 
frekvens än genomsnittet beträffande anmälda arbets-
olyckor med sjukfrånvaro.

Truckolyckor vanliga
Branschens olyckor uppkommer oftast när arbetstaga-
re arbetar med truckar och handverktyg, till exempel  
knivar och handhållna slipmaskiner. Flest antal olyckor 
har anmälts av lagerassistenter och maskinoperatörer/
maskinmontörer. Jämför man orsakerna till olyckorna 
med samtliga branscher ser man att personaluthyrnings-
branschen har en högre andel olyckor med transport-
utrustning, handhållna verktyg och stationära maskiner 
och en lägre andel fallolyckor och belastningsolyckor.

Arbetstagares egna exempel på arbetsolyckor
En arbetskamrat flyttade trucken samtidigt som jag för-
sökte hoppa upp på den. Jag snubblade och kom under 
med benen och klämde då höger fot mellan trucken och 
asfalten.

Expeditören körde med vänster fot utanför trucken. När 
hon kom fram till ställaget och skulle backa in för att 
komma närmare klämde hon foten mellan trucken och 
ställagestolpen.

Vi kapade metallbandet på varsin sida. Sen högg min 
arbetskollegas vinkelslip fast. Den for upp och kapade 
honom i ansiktet.

700 besök
Under 2011 planerar Arbetsmiljöverket att genomföra 700 
besök på bemanningsföretag och kundföretag. Minst två 
kundföretag per bemanningsföretag ska besökas. 

Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 
sysselsatta 2004–2009, jämfört med samtliga branscher 

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom personalut-
hyrning 2005–2010. Orsaker jämfört med samtliga branscher
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