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Abstract 
 

Because of the globalization, the labor market has been thru some changes and the need to be 

flexible has increased. The need of flexibility can be met by using temporary staff that is rent 

from a temporary-work agency.  

 

In Sweden the regulation in Section 25 of the Swedish Employment Security Act (LAS) give 

previous employees priority right to re-employment when the employer is hiring new staff.  If 

the employer hire staff from a temporary-work agency instead of hiring new staff the priority 

right to re-employment is not applicable. The Swedish court of labor have judged that it is 

accepted to hire staff when there are former employees that have priority right to re-

employment.  

 

In 2010 this was an issue surrounded by discussions from the trade unions. The result of the 

discussions in 2010 was regulations in collective agreements. This means that each sector has 

their own regulation. Because of a segregated labor market, the consequence can be unequal 

protection in this area.  

 

The purpose of this paper was to see if the protection is unequal and it might be. If you interpret 

the regulations in the collective agreements by just reading what they say the collective 

agreement that regulate female dominated sectors have a lower, if any special protection.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När möjligheten att hyra in arbetskraft öppnades år 1992 genom avregleringen av 

arbetsförmedlingsmonopolet, uppstod nu ytterligare en möjlighet för arbetsgivare att tillgodose 

sitt behov av arbetskraft.1 Året där på infördes även en lag vilken legaliserade en form av privat 

arbetsförmedling samt uthyrning av arbetskraft. Detta var två viktiga händelser inom svensk 

arbetsmarknad vilka påverkade marknaden betydligt. Konsekvenserna blev flera. Det fanns nu 

ytterligare en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, men även ytterligare ett sätt för 

företag att tillgodose arbetskraftsbehovet utan att nyanställa. Det finns generellt inte något 

förbud att säga upp personal och ersätta arbetskraften genom inhyrd personal, trots att det finns 

uppsagda arbetstagare med företrädesrätt till återanställning. Detta för att arbetsgivare har 

alternativ att tillgodose behovet utan att nyanställa. 2 

 

Återanställningsrätten är en viktig del av det svenska anställningsskyddet och fanns med som 

kollektivavtalsreglering redan innan lagen trädde i kraft. Återanställningsrätten träder i kraft 

efter att en anställd blivit uppsagt på grund av arbetsbrist och kan komma att gälla alla 

arbetstagare trots anställningsform. För att ha rätt till återanställning krävs det att den uppsagda 

har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under tre års tid. Tidsfristen då 

återanställningsrätt gäller är enligt lag nio månader från dess att uppsägning trätt i kraft, det vill 

säga när anställningen avslutas. En förutsättning för att företräde till återanställning ska 

föreligga är att det gäller en nyanställning, ett viktigt rekvisit för att rätten ska kunna göras 

gällande.3  

 

Under 2010 års avtalsrörelse var inhyrning av arbetskraft vid återanställningsrätt ett ämne som 

omgavs av stora diskussioner. Debatten handlade mestadels om huruvida inhyrning av 

arbetskraft kunde ses som ett kringgående av återanställningsrätten som regleras i 25 § lagen 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS). Samtidigt fördes diskussioner om 

bemanningsbranschens vikt för den svenska arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen fastställde i det 

 
1 Göransson Gabinus, Håkan Uthyrning av arbetstagare: en kommentar till uthyrningslagen och EU:s 
bemanningsdirektiv. 1: a upplagan. Stockholm: Norstedts juridik, 2014, s. 15. 
2 Glavå, Mats & Hansson, Mikael. Arbetsrätt. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 38. 
3 Glavå & Hansson. Arbetsrätt, 2016, s. 262 – 266. 
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så kallade Abu Garcia-målet4 att det generellt sett inte finns något förbud för att hyra in 

arbetskraft när det finns återanställningsberättigade arbetstagare. Det kan dock tolkas ur 

domskälet att det kan finnas fall där inhyrning av arbetskraft när återanställningsrätt föreligger, 

som kan ses som kringgående av LAS. SVT uppmärksammade detta fall i programmet 

”Uppdrag granskning”. De tolkade där domen som att vissa arbetsgivare nu ser det som att det 

är ”fritt fram” att hyra in arbetskraft då tidigare uppsagda anställda har företrädesrätt till 

återanställning.5 Detta visar på att oenigheter kring ämnet fortfarande finns. Arbetsdomstolens 

uttalande i Abu Garcia-målet visar även det på att det ännu inte är helt utrett när inhyrning av 

arbetskraft kan ses som kringgående av LAS. 

 

Grunden till problemet är en intressekonflikt mellan å ena sidan arbetstagarens 

anställningsskydd och rätt till arbete. Å andra sidan arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet utifrån behovet av flexibilitet i verksamheten. I och med bland annat globaliseringen 

och andra utomstående faktorer har arbetsmarknaden tvingats bli mer flexibel. Flexibiliteten på 

arbetsmarknaden handlar om att öka anpassningsförmågan och rörligheten inom verksamheten. 

För att kunna anpassa sig till ett varierat arbetskraftsbehov kräver verksamheten flexibilitet.6  

 

Regleringar i kollektivavtal blev resultatet av diskussionerna under avtalsrörelsen år 2010, det 

vill säga att skyddet ser olika ut för olika branscher. Sverige har en segregerad arbetsmarknad, 

det är alltså en uppdelning i manliga och kvinnliga yrken. Det har visats att kvinnor har 

otryggare ställning på arbetsmarknaden än män.7 Kan det vara något som påverkar regleringar 

i kollektivavtal? 

 

  

 
4 AD 2003:54. 
5 Lindqvist, Thomas & Ahlström, Peter. Bemanningsbranschen anfalls från flera håll. Lag & Avtal, 2010, 
https://www.lag-avtal.se/asikter/bemanningsbranschen-anfalls-fran-flera-hall-6554213 (Hämtad 2019-09-08). 
6 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, 
engelsk och tysk kontext, Juristförlaget. Diss. Lund: Universitet, 2004, Lund, s. 23 – 24. 
7 Roth, Ann-Katrine, Jämställdhetsboken: från teori till praktik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 
2011, s. 81 – 83. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
När privat bemanningsverksamhet blev legaliserad år 1993 fanns nu ytterligare ett sätt att 

tillgodose arbetskraftsbehovet på. Detta öppnade upp för arbetsgivaren att hyra in personal trots 

att det finns återanställningsberättigade arbetstagare. Arbetsgivarens intresse för flexibel 

arbetskraft och arbetstagarens rätt till anställningsskydd är intressen vilka kan komma i konflikt 

med varandra. Syftet med denna uppsats är därför att förstå hur arbetsgivarens möjlighet till 

flexibilitet på arbetsmarknaden sätts i relation till det svenska anställningsskyddet. För att stärka 

skyddet finns särskilda regleringar kring inhyrning och återanställning i kollektivavtal. Dessa 

kollektivavtalsregleringar kommer att analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

Följande frågeställningar har varit vägledande för arbetet:  

- Hur ska det svenska regelverket förstås vid inhyrning av arbetskraft när företrädesrätt 

till återanställning föreligger? 

- Hur kan branschvisa kollektivavtalsregleringar rörande inhyrning av arbetskraft när 

återanställningsrätt föreligger, förstås ur ett jämställdhetsperspektiv? 

1.3 Metod 
I denna uppsats har rättsvetenskaplig metod använts för att svara på syftet och 

frågeställningarna. Den rättsvetenskapliga metoden har sin utgångspunkt i rättskällor och har 

till uppgift att systematisera och tolka gällande rätt.8 Då syfte med uppsatsen är att förstå det 

svenska regelverket, samt att få mer förståelse kring jämställdhet genom en analys av 

kollektivavtal är detta en relevant metod att använda. 

 

Material som använts för att besvara syfte och frågeställningar har bestått av lagar, föreskrifter, 

förarbeten, rättspraxis, doktrin samt kollektivavtal. Alla dessa källor är att betrakta som 

relevanta rättskällor och har varit grunden för analys och argumentation. 

 

Det finns två viktiga fall inom detta ämne vilka har analyseras för att se hur Arbetsdomstolen 

bedömer rättsläget och vad som är av vikt vid bedömning. Den praxis som analyserats är domar 

som är prövade efter år 1993 vilket är det år då privat bemanning blev laglig. Domarna 

behandlar även just inhyrning av arbetskraft då återanställningsrätt föreligger. Det finns 

 
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3:e 
upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 15. 
 



 

4 

begränsat med praxis inom detta ämne men att utreda Arbetsdomstolens bedömning inom 

ämnet är inte uppsatsen syfte. För att därför få ytterligare förståelse hur rättsläget ser ut inom 

ämnet kommer en teleologisk tolkning göras av förarbeten till lagen för att se vad syftet med 

lagen var då den skapades.9 

 

Kollektivavtal har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. Relevansen i att analysera 

kollektivavtalsregleringar ur ett jämställdhetsperspektiv grundas i tanken om att det finns en 

acceptans till svagare skydd inom kvinnodominerade branscher. Detta är ingen värdering som 

präglar analysen men har påverkat valet av ämne. Att värderingar och perspektiv får påverka 

ämnesval samt kan vara ett sätt att se kritiskt på rätten är något som bekräftas i Sandbergs bok 

om metod. Det är dock viktigt att jämställdhetsperspektivet och värderingarna inte leder till att 

material snedvrids.10 I analysen förs därför även resonemang kring om konjunkturkänslighet 

inom branschen kan ha påverkat regleringarnas utformning. 

 

Vidare är syftet att ur ett jämställdhetsperspektiv analysera kollektivavtalsregleringar vilka 

reglerar inhyrning när det föreligger återanställningsrätt. Urvalet av kollektivavtal är gjort efter 

de mest kvinnodominerade branscherna samt mansdominerade branscherna. Urvalet av 

branscher är gjort efter högst andel, räknat i procent, av manliga arbetare respektive kvinnliga 

arbetare. För att ta fram andel procent har statistik från Statistiska centralbyrån har använts.  

 

De mest mansdominerade yrkena är träarbetare och snickare11 (99% män), installations- och 

serviceelektriker12 (98% män), motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer13 (97% män) 

samt lastbilschaufförer14 (94% män). De mest kvinnodominerade yrkena är förskollärare15 

(96% kvinnor), undersköterskor inom hemtjänst, sjukvård och äldreboende16 (92% kvinnor), 

barnskötare17 (89% kvinnor) samt vårdbiträden18 (78% kvinnor).19 Inhyrning av arbetskraft har 

 
9 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 14:e upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 
2017. S, 159. 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 67–69. 
11 Vilka omfattas av Byggavtalet. 
12 Vilka omfattas av Elektrikeravtalet. 
13 Vilka omfattas av Teknikavtalet. 
14 Vilka omfattas av Transportavtalet. 
15 Vilka omfattas av Läraravtalet. 
16 Vilka omfattas av Kommunala vårdavtalet & Privata vårdavtalet. 
17 Vilka omfattas av Läraravtalet. 
18 Vilka omfattas av Kommunala vårdavtalet & Privata vårdavtalet. 
19 Statistiska centralbyrån, Yrken i Sverige, 2019, Statistiska centralbyrån, https://www.scb.se/hitta-
statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/yrken-i-
sverige/?showRelatedArticles=False&showRelatedFacts=True (Hämtad 2019-10-24). 
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koppling till behovet av flexibel arbetskraft. Därför har även kollektivavtalen inom handels för 

arbetare inom både lager20 och detaljhandeln21, samt avtal inom hotell- och 

restaurangbranschen22 varit med i studien. Dessa branscher är konjunkturkänsliga samt mer 

könsneutrala än de resterande branscherna. Dessa har studerats för att se om 

konjunkturkänsligheten inom branschen kan påverkat kollektivavtalsregleringarna.  

 

Tolkningen av kollektivavtalsregleringarna har gjorts utifrån ordalydelse. Med ordalydelse 

avses texten som är skriven i avtalen. Det menas att på grund av skriftlighetskrav och det att 

båda parterna i kollektivavtalet har möjlighet att uppfatta vad som är skrivet i avtalet så borde 

ordalydelse ha företräde som tolkning.23 Detta är anledningen till att ordalydelse har använts 

som tolkningsmetod. Som skrivet innan resoneras det även kring bakomliggande faktorer som 

kan påverka regleringarnas utformning, dock är fokus på den faktiska texten i regleringarna. 

 

Doktrin har använts som en källa för information. Där beskrivs och sammanställs det rättsliga 

materialet.24 Den doktrin som främst använts är Ulander-Wänmans ”Företrädesrätt till 

återanställning”. Hänsyn har tagits till att avhandlingen inte är helt nutida då den skrevs år 

2008. Det ska dock inte påverka uppsatsens trovärdighet då 25 § LAS inte ändrats sedan dess.  

 

 

 

 

 

 

  

 
20 Vilka omfattas av Lageravtalet 
21 Vilka omfattas av Detaljhandelsavtalet 
22 Vilka omfattas av Hotell- och restaurangavtalet 
23 Hansson, Mikael, Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse, Iustus, Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2010, Uppsala, 2010, s. 251–252. 
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 44.  
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1.4 Teoretiskt ramverk 

1.4.1 Flexibilitet på arbetsmarknaden 

Flexibilitet på arbetsmarknaden kan vara ett sätt för arbetsgivaren att möta de nya kraven som 

kommit genom globaliseringen. På den svenska arbetsmarknaden går det se en ökning i bland 

annat tidsbegränsade anställningar men även ökad användning av inhyrd personal.25 Genom 

inhyrd personal får arbetsgivaren ett sätt att vara flexibel vid förändringar i produktion och 

annan arbetsbelastning. Något som den ökade inhyrningen av personal kan anses medföra är 

svagare anställningsskydd för arbetstagarna.26 

 

Det finns omfattande forskning och litteratur kring arbetslivets flexibilitet. Denna uppsats har 

analyserats genom flexibilitetsteorin som utvecklats av den engelska ekonomen Atkinson. 

Atkinsons modell är en av de mer välkända och bygger på ”den flexibla organisationen”. 

Atkinson menar att han identifierat tre typer av flexibilitet som organisationer är i behov av.  

De olika behoven är kvantitativ flexibilitet, kvalitativ flexibilitet och löneflexibel flexibilitet.27  

 

Kvalitativ flexibilitet syftar till möjligheten att anpassa befintliga anställningar, det vill säga de 

anställda ska ha bred kompetens och kunna skifta mellan arbetsuppgifter allt eftersom behovet 

förändras inom verksamheten. Löneflexibel flexibilitet hänvisar till att kunna anpassa 

arbetskraftskostnaden efter resultat och vinst samt arbetstagarnas produktivitet och kompetens. 

Syftet är främst för att underlätta för den kvalitativa samt kvantitativa flexibiliteten. Vad som 

menas med kvantitativ flexibilitet är möjligheten att kunna anpassa arbetskraftstyrkan efter 

arbetskraftsbehovet. Denna typ av flexibilitet kan hanteras genom bland annat inhyrning från 

bemanningsföretag.28  

 

”Den flexibla organisationen” är en modell som utgår från att det finns tre grupper av arbetare 

inom ett företag som står olika nära verksamheten. Tillsvidareanställda är kärnan i 

verksamheten och representerar den kvalitativa flexibiliteten. Gruppen som befinner sig i 

periferin av verksamheten är visstidsanställda, de ska tillgodose en del kvalitativ flexibilitet 

men även kvantitativ flexibilitet. Längst från verksamheten är den externa arbetskraften, till 

 
25 Kompetensföretagen, Årsrapport 2018, Kompetensföretagen, 2018, 
https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2019/03/arsrapport-2018.pdf (Hämtad 2019-10-12), s. 3. 
26 Olofsdotter, Gunilla, Flexibilitetens främlingar: om anställda i bemanningsföretag, Department of Social 
Sciences, Mid Sweden University, Diss. (sammanfattning) Mittuniversitetet, 2008, Sundsvall, 2008, s. 4. 
27 Atkinson, John, Manpower strategies for flexible organisations, Personnel Management: 1984. 
28 Atkinson, Personnel Management, 1984. 
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exempel inhyrd personal. Denna typ av arbetskraft representerar behovet av kvantitativ 

flexibilitet vilket även kännetecknas av osäkerhet och utbytbarhet.29  

 

Modellen har fått kritik för att ha en nyliberal anda och ett syfte att ändra politiken och 

partsrelationer. Modellen utsattes även för kritik att den inte gav de resultat som den lovade och 

att den egentliga konsekvensen blev otryggare förhållanden på arbetsmarknaden för 

arbetstagare.30  

1.4.2 Genus inom arbetsrätten 

Jämställdhet på arbetsmarknaden är ett diskuterat och aktuellt ämne. Problem på 

arbetsmarknaden rör löneskillnader mellan könen, könsfördelningen i ledningsgrupper och på 

höga positioner, samt en könssegregerad marknad. Att tillföra ett jämställdhetsperspektiv vid 

analys av rätt kan bidra till att få ett kritiskt perspektiv på rättssystemet. En tanke är att 

rättssystemet är påverkad av maktstrukturer i samhället vilket bidrar till ett ojämnställt 

samhälle.31  

 

En könssegregerad arbetsmarknad kan påverka anställningsförhållandena och villkoren för de 

olika könen. Kvinnor har generellt otryggare ställning på arbetsmarknaden än män. Större andel 

kvinnor har otrygga anställningar i olika former, bland annat tidsbegränsade anställningar samt 

behovsanställningar. Inom de branscher och yrken vilka är kvinnodominerade verkar det vara 

mer acceptabelt med otryggare arbetsvillkor. Dessa frågor är även något de fackliga 

organisationerna inte har haft någon större framgång i.32 

 

 

 

 

   

 
29 Atkinson, Personnel Management, 1984. 
30 Michael Allvin, Christin Mellner, Fredrik Movitz och Gunnar Aronsson. Den utbredda flexibiliteten: Ett 
försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol 18, nr 1, 2012: s. 
11–12. 
31 Calleman, Catharina, Genusperspektiv på arbetsrätten: ett problembaserat läromedel, Iustus, Uppsala, 2009, 
s. 9. 
32 Roth, Ann-Katrine, Jämställdhetsboken: från teori till praktik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 
2011, s s. 81–83.  
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1.5 Avgränsning 

Denna uppsats kommer enbart behandla svensk rätt eftersom det är på den svenska 

arbetsmarknaden frågan var aktuell. Urvalet av kollektivavtal är gjort utifrån de mest kvinno- 

respektive mansdominerade branscherna från statistik framtagen av Statistiska centralbyrån 

samt efter branscher vilka är mer konjunkturkänsliga. Urvalet av kollektivavtal har beskrivits 

mer ingående i kapitel1.3 Metod.  

 

Uppsatsen kommer enbart studera företrädesrätt till återanställning och inte företräde till högre 

sysselsättningsgrad. Detta för att kringgående av företrädesrätten till återanställning påverkar 

arbetstagares rätt till arbete över huvud taget. Vilket kan få konsekvensen att personen kan 

hamna utanför arbetsmarknaden.  

 

Vidare kommer bara regleringar i kollektivavtalen kring inhyrning och återanställningsrätt att 

analyseras. Detta gör att inga kollektivavtalsregleringar som generellt reglerar 

återanställningsrätten kommer tas med. Detta för att det aktuella ämnet i uppsatsen är inhyrning 

i samband med återanställningsrätt.  
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2 Flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden 

Av de normativa föreställningarna som ligger till grund för konflikten finns å ena sidan 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Å den andra sidan finns skyddsregler för den 

anställda. Enligt Numhauser-Henning är dessa två normer motpoler till varandra vilket skapar 

ett spänningsfält. Detta gör att när ena partens intresse tillgodoses inskränks motpartens 

rättighet.33 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är arbetsgivarens verktyg för att kunna anpassa 

verksamheten efter omständigheterna, det vill säga sättet att tillgodose behovet av att kunna 

vara flexibel. LAS utgör det största skyddet för arbetstagarna och är till för att stärka 

arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Båda är centrala delar inom arbetsrätten och är 

grunden till konflikten mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden.  

2.1 Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 
Som tidigare nämnts är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet en rätt vilken ger 

arbetsgivaren möjlighet att vara flexibel mot förändringar på marknaden. Arbetsledningsrätten 

ger arbetsgivaren möjlighet att bestämma över organisationen. Arbetsgivaren kan bestämma 

över arbetsmetoder men även över hur, var och när arbetet ska utföras. Denna rätt är inte 

lagstadgad, men Arbetsdomstolen bedömde tidigt att rätten ansågs utgöra en allmän 

rättsgrundsats.34  Arbetsgivaren kan i och med detta anpassa verksamheten till förändrade 

förhållanden, men inom vissa begränsningar. Historisk sett fanns inga begränsningar för 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt men det kom senare att ändras. Förstärkning av arbetstagarens 

trygghet i form av lagstiftat anställningsskydd kom senare att inskränka arbetsledningsrätten. 35 

 

Trots begränsningar är arbetsledningsrätten en central del inom den svenska arbetsrätten. Detta 

kan vara en av anledningarna till att det i förarbeten till LAS uttrycks att det inte är passande 

för domstolar att avgöra beslut som är gjorda inom ramen av arbetsledningsrätten. Även 

Arbetsdomstolen bekräftar i ett utlåtande att domstolen inte bör bedöma huruvida ett beslut som 

tas på grund av företagsekonomiska skäl är väl grundat eller inte.36 Det har även i praxis 

fastställts att domstolen inte avgör i dessa frågor.37 Dessa uttalanden kommer utgöra en viktig 

 
33 Numhauser-Henning, Ann, Den framtida arbetsrättens förutsättningar, Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol 3, nr 2, 
1997, s. 99–100. 
34 Se: AD 1932:100 och AD 1934:179. 
35 Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 43–45.  
36 Kungl. Maj:ts proposition 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m. m. given Stockholms slott 
den 25 maj 1973, s. 123.  
37 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 5:e 
upplagan, Iustus förlag, Uppsala, 2019, s. 153. 
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del i Arbetsdomstolen bedömning kring inhyrning av arbetskraft när återanställningsrätt 

föreligger.   

2.2 Anställningsskyddet för arbetstagare 
Som nämnt tidigare är skyddet för arbetstagare en inskränkning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt och har syftet att förstärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. 

Anställningsskyddet är viktigt i den mån att det ger förutsättningar för goda arbetsvillkor.38 Det 

finns olika åsikter om anställningsskyddets påverkan och betydelse på arbetsmarknaden. Vissa 

menar att anställningsskyddet hindrar ekonomisk tillväxt och flexibilitet på arbetsmarknaden. 

Andra menar att anställningsskyddet utgör en förutsättning för att ha goda anställningsvillkor 

och förhållanden på arbetsmarknaden. Selberg menar även att LAS kan ses som ett verktyg 

inom arbetsmarknadspolitiken för att hålla arbetsmarknadskostnader låga samt upprätthålla hög 

sysselsättning.39 Numhauser-Henning menar att en stor del av diskussionerna rör i vilken mån 

det kan bli större möjlighet att använda otrygga, men flexibla anställningar. Arbetsgivarsidan 

vill ha ökad möjlighet att reglera omfattningen i personalstyrkan kring vilka som är kärnan, i 

periferin eller extern personal i förhållande till förändringar på arbetsmarknaden. Genom att 

kunna reglera detta kan arbetsgivare anpassa arbetskraften till konjunkturcykeln.40 

2.3 Bemanning  

Det går att se ökade tendenser av behovet av flexibilitet på arbetsmarknaden och behovet av 

kvantitativ flexibilitet. När privat bemanning blev laglig år 1993 ökade förutsättningarna för 

kvantitativ flexibilitet. Bemanning är en komplex trepartsrelation som finns på 

arbetsmarknaden. De som är parter i relationen är; kundföretag, bemanningsföretag och 

arbetstagare. Kundföretaget är en fysisk eller juridisk person som hyr in arbetstagare som står 

under företagets kontroll och ledning.41 Bemanningsföretaget är den part som är arbetsgivare 

för de arbetstagare vilka hyrs ut till kundföretaget.42 Det är därmed mot bemanningsföretaget 

de rättigheter som till exempel bestämmelserna i LAS kan göras gällande. 

 

 
38 Selberg, Niklas, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie 
av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö, Lund University, Faculty of Law, Diss. Lund: Lunds 
universitet, 2017, Lund 2017. s. 85–90. 
39 Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 94.  
40 Numhauser-Henning, Arbetsmarknad & Arbetsliv, s. 100 – 101. 
41 5 § 2p Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
42 5 § 1p Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
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Framväxten av bemanningsorganisationer och bemanningsanställningar är en viktig del inom 

den svenska arbetsmarknadens förändring. Idag är det en etablerad typ av anställning och ett 

sätt för arbetsgivare att få tillgång till anpassningsbar arbetskraft.43 Det går att se tendenser att 

dessa anställningar ökar. I Atkinsons teori beskrivs det som att det finns större behov av den 

kvantitativa flexibiliteten på arbetsmarknaden. Bemanningsföretag ger arbetsmarknadens 

parter möjligheter att lättare fylla behovet av kvantitativ flexibilitet.  

 

Enligt Olofsdotter upplever sig de som är anställda via bemanningsföretag otryggare i sin 

anställning än en ”traditionell” arbetstagare. Hon menar att den inhyrda anställda upplever att 

oron över att förlora anställningen är mot kundföretaget och inte mot den egentliga 

arbetsgivaren, dvs bemanningsföretaget. Olofsdotter menar att kundföretaget jämställs med en 

arbetsgivare men att den anställda saknar tryggheten som den arbetsrättsliga regleringen ger 

traditionellt anställda.44  

  

 
43 Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 40 – 41. 
44 Olofsdotter, Gunilla, Flexibilitetens främlingar: om anställda i bemanningsföretag, Department of Social 
Sciences, Mid Sweden University, Diss. (sammanfattning) Mittuniversitetet, 2008, Sundsvall, 2008, s. 16–17. 
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3 Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätt till återanställning är en central del i det svenska anställningsskyddet, men även 

en begränsning av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det kan förklaras som ett slags 

efteranställningsskydd. Syftet med lagen är bland annat att arbetsgivare inte ska kunna säga upp 

personal på grund av arbetsbrist för att sedan nyanställa annan personal.45 Vid fall där en 

verksamhetsövergång har skett under återanställningsrättsperioden gäller rätten till 

återanställning mot den nya arbetsgivaren. Detta gäller även om den före detta verksamheten 

försatts i konkurs.46 Det bör nämnas att 25 § LAS är en semidispositiv lag och kan därmed 

förhandlas om i kollektivavtal.47 

 

Återanställningsrätten kan aktualiseras då en arbetstagare blir uppsagd på grund av arbetsbrist.  

Innebörden av återanställningsrätt är att arbetstagare har förtur till nyanställningar hos 

arbetstagaren. Rätten till återanställning kan göras gällande av före detta tillsvidareanställda, 

men även av anställda som har haft tidsbegränsade anställningar i enlighet med 5 § LAS. Ett 

krav är dock att anställningen upphört på grund av arbetsbrist. Det måste således inte ske en 

uppsägning för att återanställningsrätten ska kunna göras gällande utan det kan räcka med att 

en tidsbegränsad anställning inte förlängs.48 Vid de fall där en allmän visstidsanställning inte 

förlängs bör presumtionen vara att det är på grund av arbetsbrist.49 

3.1 För vem gäller återanställningsrätten? 
En förutsättning för att återanställningsrätten ska aktualiseras är att den uppsagda har varit 

anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.50 

Definitionen av ”mer än tolv månader” kan liknas med ”mer än 360 dagar”.51 Det är således 

den sammanlagda totala anställningstiden hos arbetsgivaren som räknas.52 Ett problem som kan 

förekomma vid beräkning av sammanlagd anställningstid för en tidsbegränsad anställd är 

huruvida tid under mellanperioder ska tillgodoräknas eller inte. Detta är ett problem som 

 
45 Regeringens proposition 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt, s. 42. 
46 25 § 2st LAS. 
47 2 § 3st LAS. 
48 25 § 1st LAS. 
49 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s. 264. 
50 25 § 1st LAS. 
51 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s. 266. 
52 Prop. 1973:129 s. 72. 



 

13 

uppkommer vid så kallade intermittenta anställningar53. Här blir förhållandena i de enskilda 

fallen avgörande.54  

 

Arbetsdomstolen har bedömt att anställningsformen saknar betydelse vid bedömning om en 

arbetstagare kan bli återanställningsberättigad.55 För säsongsanställda gäller dock speciella 

regler. För en säsongsanställd arbetstagare räcker det att ha en sammanlagd anställningstid på 

sex månader under en tvåårsperiod.56 Säsongsanställda har dock även möjlighet att kvalificera 

sig till återanställningsrätten som gäller för anställning med kvalifikationstid på tolv månader.57  

 

För att återanställningsrätten ska kunna göras gällande kan den uppsagda arbetstagaren vara 

tvungen att behöva göra anspråk på sin återanställningsrätt.58 Det är arbetsgivarens skyldighet 

att upplysa och informera om arbetstagaren är kvalificerad till återanställningsrätt eller inte, 

samtidigt måste en anmälan av intresse göras för att rätten ska kunna aktualiseras.59 Om en 

återanställningsberättigad tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning är rätten 

förbrukad.60 I praxis kan utläsas vad Arbetsdomstolen bedömt vara skäligt erbjudande. 

Arbetsdomstolen bedömde att då en tillsvidareanställd blev erbjuden ett tre månaders vikariat 

var det ett skäligt erbjudande. Ett avvisade av erbjudandet kunde ses som att 

återanställningsrätten var förbrukad.61 

 

Ordningen vid återanställning avgörs av turordningsreglerna.62 Ordningen behöver dock inte 

vara identiskt med turordningen som gäller vid uppsägning. Detta då det kan vara arbetstagare 

med i turordningslistan vid uppsägning som inte är återanställningsberättigade. 

Återanställningsrätten gäller inom varje driftenhet och avtalsområde där de uppsagda 

arbetstagarna arbetar.63 För att rätten till återanställning ska kunna göras gällande måste även 

arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för den lediga anställningen. Definitionen av 

tillräckliga kvalifikationer bedöms i varje enskilt fall. En vägledning från Arbetsdomstolen är 

att när arbetstagaren har de kvalifikationer som krävs för tjänsten innan eller efter eventuell 

 
53 Anställning där varje arbetstillfälle ses som ett avtal. 
54 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s. 265. 
55 AD 2000:26. 
56 25 § 1 st LAS. 
57 AD 2005:4. 
58 27 § 1st LAS. 
59 8 § 2st LAS & 16 2st LAS. 
60 27 § 3st LAS. 
61 AD 1982:158. 
62 26 § LAS. 
63 25 § 3st LAS. 
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inskolning bör arbetstagaren anses vara berättigad återanställningsrätt. Däremot ska inte 

företrädesrätten gälla vid omskolning. Bevisbördan åligger arbetsgivaren.64  

3.2 Tid 
Tiden då återanställningsrätt gäller är från dess att då beskedet om anställningens upphörande 

tillkommer arbetstagaren. Därefter gäller den i nio månader från dess att anställningen avslutats, 

det vill säga att tiden då företräde till återanställning gäller kan bli upp till 15 månader.65 Det är 

uppsägningstiden i det enskilda fallet som utgör hur lång tid återanställningsrätten gäller. 

Om en uppsagd arbetstagare får erbjudande om återanställning finns det möjlighet att tillträda 

anställningen efter skälig tid. Detta är ett skydd för de arbetstagare som fått annan anställning 

under återanställningsperioden.66 

3.3 Ny anställning som rekvisit  
En förutsättning för att företrädesrätten till återanställning ska kunna göras gällande är att det 

sker en nyanställning. Det framgår av rättspraxis att återanställningsrätten inte kan göras 

gällande då arbetskraftsbehovet tillgodoses med inhyrning av arbetskraft, entreprenad eller 

inlåning av arbetskraft.67  

 

I AD 2003:4 prövades frågan om bolaget ABU-Garcia kränkt arbetstagarnas 

återanställningsrätt då de tillgodosett nytt arbetskraftsbehov genom att hyra in arbetskraft.  

Bolaget ABU-Garcia sade i november år 2000 upp 50 arbetstagare på grund av 

arbetsbrist. Efter uppsägningarna trätt i kraft framkom det att bolaget faktiskt 

ändå var i behov av arbetskraft. Behoven tillgodosågs med återanställningar 

tillsvidare samt förlängda uppsägningstider och visstidsanställningar av före 

detta arbetstagare. Majoriteten av de uppsagda arbetstagarna fick förlängd 

uppsägningstid eller blev återanställd. I september år 2001 var bolaget i behov 

av ytterligare arbetskraft vilket bolaget ville tillgodose med att ytterligare 

visstidsanställa uppsagda arbetstagare vars uppsägningstid höll på att gå ut. Av 

domen framgår att en reglering i bolagets kollektivavtal förutsätter lokal 

överenskommelse innan upprättande av visstidsanställningar. Vid de lokala 

 
64 AD 2012:86. 
65 25 § 2st LAS. 
66 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s. 273. 
67 Ulander-Wänman, Carin, Företrädesrätt till återanställning, Iustus, Diss. Umeå: Umeå universitet, 2008, 
Uppsala, 2008, s. 157. 
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förhandlingarna motsatte sig facket visstidsanställningar som lösning och 

bolaget valde då att hyra in arbetskraft.  

 

Arbetsdomstolen har i tidigare domar bedömt att LAS inte hindrar arbetsgivare att tillgodose 

arbetskraft genom att låna personal från ett utomstående företag eller genom arbetskraft som 

inte är anställt i verksamheten.68 I domskälet i AD 2003:4 refererade Arbetsdomstolen till AD 

1980:54, vilket berörde frågan om det var skäligt med inlåning av arbetskraft när 

återanställningsrätt förelåg. Domstolen menar då på att det generellt inte finns något förbud mot 

att tillgodose arbetskraftsbehovet på annat sätt än genom nyanställning. Det är bara vid 

nyanställning som återanställningsrätten kan göras gällande.69 I AD 2003:4 ser domstolen inte 

någon anledning till att begränsa inhyrning av arbetskraft mer restriktivt än inlåning av 

arbetskraft. Det blir tydligt att domstolen lade vikt vid rättspraxis i domen och att rekvisiten 

nyanställning är betydande. Domslutet blev således till arbetsgivarens fördel. 

 

Arbetstagarparten i målet menar på i deras argumentation att det fanns anledning att betrakta 

inlåning av arbetskraft på annat sätt än inhyrning av arbetskraft. Arbetsdomstolen resonerar då 

kring att det skulle vara tvivelaktigt att ersätta ett mer permanent behov av arbetskraft med 

inhyrda arbetare.70 I domen i AD 2003:4 menade Arbetsdomstolen på att det behov bolaget i 

fråga behövde tillgodose ej var av permanent karaktär. Detta resonemang tyder på att det kan 

finnas tillfällen då inhyrning av arbetskraft kan tänkas kränka arbetstagares återanställningsrätt. 

Dessvärre har ingen dom fått det utfallet, så vilka omständigheter som måste råda för att 

situationen ska betraktas som kringgående av återanställningsrätten är inte fastställt. Inte heller 

finns det någon definition av vad som kan betraktas som permanent behov. Det kan dock tolkas 

från domen i AD 1980:54 att om perioden som avser inlåningen eller inhyrningen är mindre än 

ett år, kan det inte anses utgöra ett permanent behov.  

 

Något som jag tycker borde diskuteras är det faktum att domen AD 1980:54 som refereras till 

är från år 1980. Det borde påpekas att det inte var lagligt med privat bemanningsverksamhet 

när domen i AD 1980:54 sattes, samt att det på arbetsmarknaden har blivit i ytterligare större 

behov av flexibilitet än vad det var år 1980.  

 
68 Se AD 2003:4 referens till AD 1980:54, AD 1986:50 samt 1986:144. 
69 AD 2003:4. 
70 AD 2003:4. 
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En fråga att ställa sig är hur flexibelt rättssystemet är. Om inte rätten anpassar sig i takt med 

utvecklingen riskeras inbromsning av utvecklingen och en hotad rättssäkerhet. 71 Desto större 

förändring desto mer flexibel måste rätten vara. Peczenik skriver att ändra lagstiftning är en för 

omfattande process att genomföra varje gång en förändring sker i samhället. Det är därför 

domstolarnas uppgift att anpassa tolkningen av lagen utifrån samhällets struktur.72 När då 

Arbetsdomstolen refererar till praxis från år 1980 samt inte resonerar kring det faktum att 

bemanning blivit allt vanligare, skulle jag ifrågasätta om avgörandet från år 1980 är anpassat 

efter samhällets förändring.  

3.4 Syftet med inhyrningen 

I AD 2007:72 bedömde Arbetsdomstolen om inhyrningen kunde anses vara ett kringgående av 

företrädesrätten till återanställning. Utöver resonemang kring om inhyrningen kunde anses 

kringgå återanställningsrätten, så förde Arbetsdomstolen diskussion kring huruvida syftet med 

inhyrningen var att kringgå företrädesrätten till återanställningen.  

 

Målet rörde ett bolag som i december år 2005 sade upp 13 personer på grund av arbetsbrist, 

varav flera uppfyllde villkoren för återanställningsrätt. I januari år 2006 hyrde bolaget in tre 

arbetare från ett bemanningsföretag, inhyrningen i fråga varade i sex veckor. Alla tre 

arbetstagarna vilka hyrdes in från bemanningsföretaget var före detta arbetstagare i bolaget. 

Dock var bara en återanställningsberättigad utav dessa tre. Tvisten i ärendet var om bolaget 

hade kringgått företrädesrätten till återanställning i 25 § LAS.73  

 

I domskälet hänvisar domstolen till AD 1980:54 och AD 2003:4, där det fastslagits att LAS inte 

hindrar arbetsgivare att tillgodose arbetskraftsbehov på annat sätt än genom återanställning. De 

uttrycker också att LAS har innebörden att arbetsgivaren ensidigt bestämmer om verksamhetens 

omfattning och inriktning. Arbetsdomstolen inledde även sin bedömning med att ännu en gång 

uttala att det generellt inte finns något förbud mot inhyrning av arbetskraft när 

återanställningsrätt föreligger. Om det är ett otillbörligt kringgående av återanställningsrätten 

ska bedömas utifrån det enskilda fallet och dess omständigheter.  

 

 
71 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1: a upplagan, Fritze, 
Stockholm, 1995, s.13. 
72 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1995, s.13. 
73 AD 2007:72. 
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För att bedöma om det i detta fall kunde ses som kringgående av LAS utreddes huruvida 

bolagets syfte var att kringgå företrädesrätten till återanställning. Att bolaget skulle haft annat 

syfte än företagsekonomiska skäl kunde inte bevisas och domstolen bedömde då att bolagets 

syfte inte var att kringgå återanställningsrätten. På dessa grunder var Arbetsdomstolen 

slutgiltiga bedömning att inget kringgående av återanställningsrätten hade skett.74  

 

Då det inte bevisades att bolaget hade som syfte att kringgå lagen kan det även utläsas att 

Arbetsdomstolen även i detta fall menar på att det kan finnas tillfällen då kringgående av 

återanställningsrätten kan förekomma. Det hade varit intressant ur rättslig synpunkt att få 

exempel på situationer detta kan ske.  

 

En annan intressant tanke är om detta kan anses vara kringgående av turordningen vid 

uppsägning av arbetsbrist som regleras i 22 § LAS. Två av de arbetstagare som blev inhyrda 

från bemanningsföretaget ej var berättigade återanställningsrätt på grund av att de ej uppnått 

anställningstiden på tolv månader. Men den informationen kan det antas att de var tidigt på 

turordningslistan vid uppsägning då den i regel fastställs efter sammanlagd anställningstid.75  

3.5 Arbetsgivarens avsikt att nyanställa 

Det kan konstateras att rättsläget är oklart. Arbetsdomstolen har uttryckt att det kan finnas 

situationer då inhyrning kan ses som ett kringgående av återanställningsrätten. Den rättspraxis 

som finns inom ämnet ger enbart svar på vissa situationer där de konstaterar att inhyrningen ej 

strider mot LAS. Då rättsläget är oklart kommer en teleologisk tolkning av lagen göras för att 

tydligare förstå dess syfte och funktion. Genom tolkning av uttryck kring begreppet 

nyanställning i förarbetena till LAS önskas få mer förståelse för när återanställningsrätten 

aktualiseras.76   

 

Det ska även tilläggas att det finns olika meningar om huruvida förarbeten kan anses vara 

rättsligt bindande. Det är dock idag en relativt accepterad mening att lagförarbetena kan 

användas som vägledning och i sig inte vara bindande. Därför kommer analysen göras utifrån 

den uppfattningen.77  

 
74 AD 2007:72. 
75 Detta problem är dock utanför ramen av denna uppsats. 
76 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2017, s. 159. 
77 Rosén, Johan, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla – effekter av Sveriges anslutning 
till den Europeiska Unionen, Svensk Juristtidning, s. 2–3. 
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I AD 2007:72 prövades om syftet med inhyrningen var att kringgå lagen, detta var avgörande 

för huruvida bolaget kringgått återanställningsrätten som regleras i 25 § LAS eller inte. 

Arbetsdomstolen bedömde att det inte kunde bevisas att bolagets syfte var att kringgå 

anställningsskyddslagen. Det kan tänkas att syftet är relaterat till när begreppet ny anställning 

får rättsverkan. Det finns ingen tydlig definition exakt när detta sker varken i lag eller praxis, 

genom att tolka uttryck i förarbetena till LAS kan det antas när nyanställning får rättsverkan.  

 

De uttryck som finns i förarbetena är följande. I 1973 års proposition till LAS uttrycks bland 

annat att återanställning bör bli en rättighet då nya arbetstillfällen yppas78 samt då avtal ska 

göras för nyanställning79. I 1994/95 års proposition står det att återanställningsrätten gäller i de 

fall då arbetsgivaren vill nyanställa.80 

 

Ulander-Wänman menar att genom dessa uttalanden, samt genom liknande uttalanden i doktrin, 

att återanställningsrätten ska ses som en intjänad rättighet. Denna rättighet kan göras gällande 

då arbetsgivaren uttrycker en avsikt att nyanställa.81  

 

Det går att tolka utifrån domskälen i AD 2003:4 att arbetsgivaren hade för avsikt att nyanställa 

då de ville tillgodose arbetskraftsbehovet via tidsbegränsade anställningar. Det var efter att den 

fackliga organisationen motsatte sig tidsbegränsade anställningar som arbetsgivaren valde att 

hyra in personal. Det kan tolkas som att när arbetsgivaren önskade att använda tidsbegränsade 

anställningar hade de för avsikt att nyanställa. Att tolka av uttrycken i förarbetena borde 

återanställningsrätten kunna göras gällande vid detta tillfälle.  

 

Ulander-Wänman menar därmed att genom Arbetsdomstolens dom försvagas 

återanställningsrätten som rättighet. Vid domen i AD 2003:4 gick återanställningsrätten från en 

intjänad rättighet till en potentiell rättighet. 82 

 

Hänsyn bör tas till att förarbeten är en rättskälla vilken kan bli obsolet och som tidigare nämnt 

är under diskussion om den ska anses rättsligt bindande eller ej. Det går dock inte att bortse från 

 
78 Prop. 1973:129 s. 163. 
79 Ibid s. 179. 
80 Regeringens proposition 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler, s. 18. 
81 Ulander-Wänman, Flexibel arbetskraft och rättens flexibilitet, Svensk Juristtidning. 2010. s. 799 – 801. 
82 Ulander-Wänman, Svensk Juristtidning, s. 802. 
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att i 1994/95 års proposition uttrycks att återanställningsrätten ska gälla då arbetsgivaren vill 

nyanställa. 1994/95 års proposition bör inte anses obsolet då den trots allt är nyare än domen i 

AD 1980:54 då den refereras till i båda domarna83.  

 

I 1973 års proposition till LAS står det även att motivet till lagen om återanställningsrätt var att 

arbetsgivaren inte ska kunna säga upp personal för att sedan nyanställa. Detta kan ses som 

syftet. I de domar som existerar kring detta ämne resonerar Arbetsdomstolen liknande i alla 

domskäl. De använder också argument från föregående domar i de fallen. Vid domar från 

Arbetsdomstolen fastställs det vilket intresse som är av störst vikt. I detta fall sätts 

arbetsgivarens intresse för att kunna leda och fördela arbetet utan inskränkningar och 

arbetstagarens rätt till anställningsskydd mot varandra. Det kan tänkas att Arbetsdomstolens 

dom efter avvägning bedömer vilket intresse som är av störst vikt.84   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
83 Se: AD 2003:4 & 2007:72. 
84 Bertilsson, Margareta (red.), Rätten i förvandling: jurister mellan stat och marknad, Nerenius & Santérus, 
Stockholm, 1995, s. 221. 
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4 Kollektiva regleringar 

4.1 Medbestämmande  

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) innehåller olika regleringar för 

inflytande för arbetstagare. Den primära förhandlingsrätten återfinns i 11 § MBL vilket innebär 

att arbetsgivaren på eget initiativ måste förhandla innan beslut. Specialreglering kring primär 

förhandlingsskyldighet vid inhyrning av arbetskraft regleras i 38 § MBL.   

 

Återanställningsrätten omfattas även av en särskild reglering om medbestämmande och 

förhandling för arbetstagarparten. 32 § LAS utformades för att ge facklig insyn och kontroll så 

erbjudande om återanställning görs på ett riktigt sätt.85 Regleringen är utformad med en 

hänvisning till 11 – 14 §§ MBL för hur förhandling ska genomföras. Förhandling måste dock 

inte hållas då ensam företrädesrättsberättigad arbetstagare blir erbjuden arbete.86  

 

Något att uppmärksamma dock är att lagen innehåller orden anställa arbetstagare, samt att i 

förarbetet står det; 

 

”I 32 § har förts in nya regler om förhandlingsskyldighet före beslut 

om nyanställning...”87 

 

Detta kan relateras till begreppet nyanställning som varit i fokus vid domarna från 

Arbetsdomstolen88. Om begreppet nyanställning har betydelse vid bedömning om inhyrningen 

kan anses vara kringgående av 25 § LAS, borde det även vara av betydelse kring förhandling 

enligt 32 § LAS. Det kan antas att förhandling enligt 32 § LAS kan kringgås vid inhyrning av 

arbetskraft då återanställningsrätt föreligger. Detta grundas i de uttalanden och argument som 

förts i AD 1980:54, AD 2003:4 samt AD 2007:72 kring begreppet nyanställning.  

 

Ulander-Wänman menar även att domen i AD 2003:4 påverkade maktbalansen vid 

förhandlingar kring återanställningsrätt. Hon menar att om arbetsgivaren inte är nöjd med 

 
85 Regeringens proposition 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m., s. 147. 
86 Prop. 1981/82:71, s. 147. 
87 Prop. 1981/82:71, s 148. 
88 Se: AD 1980:54, AD 2003:4 & AD 2007:72. 
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utfallet vid förhandlingen kan arbetsgivaren istället välja att hyra in arbetskraft. Detta kan ses 

som ett trumfkort som arbetsgivaren kan använda vid förhandlingar angående återanställning.89  

4.2 Fackligt veto 
Facklig vetorätt återfinns i 39 § MBL och kan utövas efter förhandling enligt 38 § MBL. Har 

ingen förhandling ägt rum kan således veto inte utföras. Möjligheten att kringgå vetorätten kan 

därför tänkas enkel. Vid kringgående av vetorätten har dock arbetsgivaren brutit mot 

förhandlingsskyldigheten och därmed ådragit sig skadestånd som även kan skärpas vid 

situationer då veto tordes blivit lagt.90  

 

Fackligt veto får läggas då det kan tänkas att en åtgärd medför åsidosättande av kollektivavtal 

eller lag. För att organisationens veto ska vara giltigt måste finnas förutsättningar för 

vetoförklaringen. Det måste finnas fog för att lägga fackligt veto, det vill säga att handlingen 

måste ha rättsligt stöd. I AD 2003:4 uttalar domstolen att vetorätten inte kan användas då 

organisationen anser att det är mer lämpligt att arbetskraftsbehovet tillgodoses genom 

återanställning.91 

4.3 Kollektivavtal  
Som nämnt tidigare är 25 § LAS semidispositiv, vilket betyder att reglerna kan ersättas genom 

kollektivavtal. Under 2010 års avtalsrörelse var frågan om inhyrning av arbetskraft när 

återanställningsrätt förelåg ett ämne som var aktuellt. Arbetstagarparten krävde regleringar i 

kollektivavtal som begränsar arbetsgivares möjligheter att hyra in arbetskraft när det finns före 

detta arbetstagare med återanställningsrätt.  

 

Resultatet av avtalsrörelsen år 2010 blev att vissa kollektivavtal innehåller regleringar kring 

just inhyrning vid när återanställningsrätt föreligger. I SOU 2014:55 identifierades åtta sorters 

kollektivavtalsregleringar vilka var resultatet av avtalsrörelsen.92  Enligt SOU 2014:55 fanns 

det bara ett avtal vilket innehöll totalt förbud mot inhyrning av arbetskraft när 

återanställningsrätt förelåg.93 I följande kapitel kommer de regleringar, vilka finns i de 

 
89 Ulander-Wänman, Svensk Juristtidning, s. 804. 
90 Regeringens proposition 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. s. 317. 
91 Se AD 2003:4 samt prop. 1975/76:105, s. 400. 
92 SOU 2014:55. Inhyrning och företrädesrätt till återanställning, Betänkande av Utredningen om inhyrning och 
företrädesrätt till återanställning, Arbetsmarknadsdepartementet, s. 100.  
93 SOU 2014:55, s. 100 – 101. 
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kollektivavtal som analyseras i denna uppsatsen, att presenteras och analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Kollektivavtalen kommer även tolkas utifrån dess ordalydelse. 

4.3.1 Förstärkt facklig förhandlingsrätt 

Förstärkt facklig förhandlingsrätt kan återfinnas i Transportavtalet94. Regleringen innebär att 

en arbetsgivare måste påkalla lokal förhandling i de fall då arbetsgivaren avser att hyra in 

arbetskraft för en period längre än fem veckor när återanställningsrätt föreligger. Förhandling 

ska påkallas då det finns före detta tillsvidareanställda vilka har återanställningsrätt. Detta 

innebär att förhandlingskravet inte gäller för återanställningsberättigade vilka haft en 

tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren.95  

 

I den lokala förhandlingen ska skälen för inhyrning av personal anges. Förhandlingen ska även 

klargöra hur möjligheten ser ut att tillgodose arbetskraftsbehovet via återanställningar.  

Vid oenighet ska frågan tas vidare till central förhandling. Om fortsatt oenighet råder efter 

central förhandling gäller arbetsgivarens mening. Under förhandling har arbetsgivaren inte rätt 

att hyra in arbetskraft.96 

 

Transportavtalet innehåller även en reglering kring att innan arbetsgivaren hyr in personal från 

bemanningsföretag ska en lokal förhandling påkallas. Parterna i avtalet är överens om att 

regleringen varken innebär inskränkning eller utvidgning av MBL.97  

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Transportavtalet, kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Svenska  
Transportarbetareförbundet, 2017-04-04 – 2020-03-31 
Teknikavtalet IF Metall, kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) 2017-
04-01 – 2020-03-31. 
95 C § Bilaga M, Transportavtalet. 
96 Ibid. 
97 B § Bilaga M, Transportavtalet. 
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4.3.2 Förstärkt facklig förhandlingsrätt med skiljenämnd 

Denna typ av reglering är den som är vanligast förekommande i de kollektivavtal vilka studerats 

i denna uppsats. De olika regleringarna kan skilja sig något gällande tidsfristen vid 

förhandlingsprocessen, samt om central förhandling är ett krav. Denna reglering hittas i 

Byggavtalet98, Elektrikeravtalet99, Hotell och restaurangavtalet100, Lageravtalet101, 

Detaljhandelsavtalet102 samt i det Privata vårdavtalet103. 

  

Grundmodellen för den fackligt förstärkta förhandlingsrätten med skiljenämnd, vilken är den 

reglering alla avtal innehåller, är följande. Arbetsgivaren ska på eget initiativ förhandla med 

facklig organisation då arbetsgivaren har avsikt att hyra in arbetskraft när det finns 

återanställningsberättigade arbetstagare. Nästa alla kollektivavtal kräver förhandling då 

perioden för inhyrning uppnår fem veckor eller längre.104 Det avtal som urskiljer sig i 

regleringen kring perioden som avser förhandlingsplikt är Elektrikeravtalet, för att förhandling 

måste ske ska perioden som avser inhyrning uppnå minst 8 veckor.105 

 

Samtliga avtalsregleringar har krav på lokalförhandling där skäl för inhyrning ska presenteras 

samt diskussion ska föras kring huruvida behovet kan tillgodoses via återanställning. Att 

förhandling ska föras vidare till central förhandling vid oenighet återfinns i tre kollektivavtal, 

dessa avtal är Byggavtalet106, Hotell och restaurangavtalet107 samt Elektrikeravtalet108.  

 

 
98 Byggavtalet Riksavtal 2017 mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetarförbundet 2017-05-01 – 2020-04-
30. 
99 Kollektivavtal mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet avseende 
elektriska installationsarbeten, 2017-05-01–2020-04-30. 
100 Gröna Riksavtal, kollektivavtal mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket, 2017-04-01 – 2020-03-31, 
Bilaga 8 Anlitande av bemanningsföretag i vissa fall. 
101 Kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Handel och å andra sidan Handelsanställdas förbund avseende 
Lager och E-handel, 2017-04-01 – 2020-03-31. 
102 Kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Handel och å andra sidan Handelsanställdas förbund avseende 
butiks- och kontorspersonal samt lagerpersonal och chaufförer inom detaljhandeln, 2017-04-01 – 2020-03-31. 
103 Kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg. Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera, ingått 
mellan KFO - Kommunal 2017-08-01 – 2020-08-31, KFO - Vision och Vårdförbundet 2018-01-01, KFO - 
Akademikerförbundet 2019-01-01. 
104 Se: 2.2p Bilaga A6 Byggavtalet, 1 § Bilaga 8 Hotell- och restaurangavtalet, 5 § mom3 Lageravtalet, 4A § 
Detaljhandelsavtalet & 1 § Inhyrningsfrågan Privata vårdavtalet. 
105 1p Bilaga 17 Elektrikeravtalet. 
106 2.3p Bilaga A6 Byggavtalet. 
107 1 § Bilaga 8 Hotell- och restaurangavtalet. 
108 1p Bilaga 17 Elektrikeravtalet. 
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Vid de fall det råder oenighet efter lokal respektive centralförhandling kan frågan tas vidare till 

en skiljenämnd. Skiljenämnden består av antingen en eller två ledamöter från vardera part samt 

en opartisk ledamot. Skiljenämnden ska i regel ta beslut efter 15 dagar.109  

I de fall skiljenämndens beslut är att inhyrningen strider mot 25 § LAS har arbetsgivaren en 

vecka på sig att avbryta eventuell pågående inhyrning. Om arbetsgivaren motsätter sig 

skiljenämndens beslut tillkommer det arbetsgivaren att betala en avgift i form av ekonomisk 

kompensation till de arbetstagare vars återanställningsrätt kränkts.110  

 

Samtliga avtal förutom Elektrikeravtalet och Byggsavtalet har restriktioner att det enbart är krav 

på förhandling då det är tillsvidareanställda vilka har återanställningsrätt.111  

De andra avtalen innehåller även tydliga regleringar kring storleken på den ekonomiska 

ersättningen som ska utgå till de till de arbetstagare vars återanställningsrätt blivit kränkt, vilket 

är på 1,5 prisbasbelopp.112 I Byggavtalet finns ingen tydlig skrivning om storleken på 

ersättningen och enligt Elektrikeravtalet tillkommer ekonomisk ersättning då den fackliga 

organisationen begär skiljenämnden att fastställa ett ideellt och ekonomiskt skadestånd.113 

4.3.3 Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt 

Kollektivavtalad förstärk företrädesrätt (KFF) återfinns i Teknikavtalet114 och är ett resultat från 

avtalsrörelsen år 2010. KFF är ett förstärkt skydd av återanställningsrätten och gäller för de 

återanställningsberättigade tillsvidareanställda vilka blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Rätten tillkommer alltså inte före detta tidsbegränsat anställda. KFF gäller under samma period 

för alla uppsagda arbetstagare vilka är KFF-berättigade. Rätten börjar gälla det datum då 

uppsägningstiden löper ut för den arbetstagare som har längst uppsägningstid enligt 11 § LAS. 

Regeln är att KFF gäller i sammanlagt sex månader.115  Vid en situation där en arbetstagare har 

en månads uppsägningstid och den arbetstagare som har längst uppsägningstid har en 

uppsägningstid på sex månader innebär regleringen att KFF bara föreligger i fyra månader för 

arbetstagaren med en månads uppsägningstid.116  

 

 
109 Se exempel: 2p Bilaga 17 Elektrikeravtalet. 
110 Se exempel: 5 § mom 4 Lageravtalet. 
111 Se: 1p Bilaga 17 Elektrikeravtalet & 2.1p Bilaga A6 Byggavtalet. 
112 Se exempel: 4 § A Detaljhandelsavtalet. 
113 2p Bilaga 17 Elektrikeravtalet. 
114 Teknikavtalet IF Metall, kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) 
2017-04-01 – 2020-03-31. 
115 9 § mom 3 Teknikavtalet. 
116 Dvs, en mån uppsägningstid + nio mån återanställningsrätt = tio mån återanställningsrätt. Varav 4 mån KFF. 
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När KFF föreligger kan arbetsgivare hyra in arbetskraft under sammanlagt 30 dagar vilket 

måste vara väl motiverat. Inhyrning får dock ske för att tillfälligt säkerställa produktionen i de 

fall då arbetsgivaren löser behovet genom återanställning.117  

 

Annan inhyrning än den som beskrivs ovan kan enbart ske vid enighet efter förhandling med 

verkstadsklubben118. Om verkstadsklubben motsätter sig inhyrning och arbetsgivare trots det 

hyr in arbetskraft ska ersättning i storlek av tre månadslöner utgå till de arbetstagare vilka har 

återanställningsrätt och som motsvarar antalet inhyrd personal.119 I de fall arbetsgivaren väljer 

att återanställa efter det att verkstadsklubben motsatt sig inhyrning finns en specialreglering 

som låter arbetsgivaren frångå en tredjedel av turordningen vd återanställning.120 

4.3.4 Inga regleringar 

Inom vissa områden konstaterades det att det inte behövdes några regleringar.121 Av de 

branschspecifika kollektivavtal som analyseras i denna uppsats finns inga regleringar kring 

inhyrning och återanställningsrätt inom två branscher. Dessa branscher är vården inom den 

offentliga sektorn samt utbildningssektorn.  

 

I det Kommunala vårdavtalet122 samt i Läraravtalet123 finns inga regleringar kring inhyrning när 

det föreligger återanställningsrätt och därmed gäller lydelsen i 25 § LAS. Något som är 

intressant är att för vården inom den privata sektorn finns reglering inom kollektivavtal som 

förstärker arbetstagarens situation, se förstärkt förhandlingsrätt i 4.3.2.  

 

En anledning till att utbildningssektorn ej har regleringar i kollektivavtal kring inhyrning kan 

vara att de omfattas av legitimationskrav enligt Förordning (2011:326) om behörighet och 

legitimation för lärare och förskollärare. Förordningen gör att det finns krav på lärarlegitimation 

för att få ansvara för undervisning samt sätta betyg. Trots detta finns det obehörig personal inom 

utbildningssektorn.124 Inom utbildningssektorn finns restriktioner kring återanställningsrätten 

 
117 9 § mom 4 Teknikavtalet. 
118 Avdelningen bildar en klubb på en arbetsplats vid tillgång till tillräckliga förutsättningar. Klubben ska bevaka 
arbetstagarnas intressen. https://www.ifmetall.se/om-oss/vara-avdelningar/kronoberg/var-
verksamhet/verkstadsklubbar/. 
119 9 § mom 4 Teknikavtalet. 
120 9 § mom 5 Teknikavtalet. 
121 SOU 2014:55, s. 100. 
122 Allmänna bestämmelser i lydelse fr.o.m 2017-05-01. 
123 Allmänna bestämmelser i lydelse fr.o.m 2014-05-01. 
124 Tenfäl, Torbjörn, Fortsatt brist på behöriga, Förskolan, 2018, https://forskolan.se/fortsatt-brist%C2%AD-pa-
behoriga/ (Hämtad 2019-10-23). 
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för obehöriga som är anställda. Anställda utan legitimation har överhuvudtaget inte rätt till 

återanställning.  

 

Då inga ytterligare regleringar kring återanställningsrätten finns inom dessa branscher ger det 

arbetsgivaren möjligheter att använda det trumfkort Ulander-Wänman menar finns. 

Trumfkortet menas med att om arbetsgivaren inte är nöjd efter förhandling kan arbetsgivaren 

välja att istället hyra in personal och därmed få större makt vid förhandling.125  

 

I SOU 2014:55 svarade Sveriges Kommuner och Landsting kring varför de inte har centrala 

kollektivavtalsregleringar kring inhyrning vid återanställning. De menade då att det inte ansågs 

vara vanligt förekommande. Att använda uttrycket ”vanligt förekommande” borde mena att det 

trots allt förekommer. Att det då inte finns ett skydd gör arbetstagarna utsatta. Jag kan också 

anse att det viktigaste är om det överhuvudtaget finns en risk för att det kan förekomma. Är det 

så att det finns en risk så borde det därför finnas skydd så som det finns inom andra branscher. 

4.4 Regleringar gällande tillsvidareanställda 
Av de kollektivavtal som analyseras i denna uppsats innehåller majoriteten reglering kring att 

enbart tillsvidareanställda har förstärkt återanställningsrätt. Det är enbart i Byggavtalet samt 

Elektrikeravtalen där den förstärkta förhandlingsrätten gäller alla uppsagda arbetstagare, det 

vill säga även före detta tidsbegränsat anställda.126  

 

Statistik visar att det är fler kvinnor på arbetsmarknaden vilka har en tidsbegränsad 

anställning.127 En reglering som enbart ger förstärkt förhandlingsrätt för tillsvidareanställda ger 

därmed också svagare anställningsskydd för tidsbegränsat anställda. Då det är fler kvinnor som 

har tidsbegränsade anställningar är sannolikheten större att det är en kvinna som blir drabbad.  

 

Byggavtalet och Elektrikeravtalen är de kollektivavtal som inte innehar restriktioner att enbart 

före detta tillsvidareanställda har rätt till förhandling. Det är intressant att dessa branscher är de 

som har högst antal män i procent inom branschen. Byggbranschen är den bransch varav 99 

 
125 Se: 4.1 Medbestämmande.  
126 Se: 1p Bilaga 17 Elektrikeravtalet & 2.1p Bilaga A6 Byggavtalet. 
127 Statistiska centralbyrån, Tidsbegränsat anställda i åldern 24-64 år efter typ av anställning 2018, Statistiska 
centralbyrån, https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/ekonomisk-
jamstalldhet/arbetskraftsdeltagande-och-sysselsattning/tidsbegransat-anstallda-i-aldern-2064-ar-efter-typ-av-
anstallning/ (Hämtad 2019-10-23). 
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procent är manliga arbetare och Elektrikeravtalet innefattar installation- och serviceelektriker 

varav 98 procent är män.128 Detta innebär att de branscher vilka har förmånligast regleringar 

för tidsbegränsade anställningar är mest mansdominerade. 

 

Restriktioner kring att före detta tidsbegränsat anställda inte kan göra gällande förstärkt 

förhandlingsrätt medför ytterligare en otrygg del i anställningen. En tidsbegränsad anställning 

i sig är en otrygg anställning och i kombination med att regleringar endast kan göras gällande 

av tillsvidareanställda kan det anses medföra ytterligare orolighet kring anställningen.   

4.5 Privat verksamhet kontra välfärden 

De kollektivavtal som inte har någon reglering kring förstärkt återanställningsrätt är 

kollektivavtal inom den offentliga sektorn. Att det just är inom offentligsektor kan bero på att 

dessa branscher är finansierade av skattemedel och därför mindre känsliga för 

konjunkturförändringar. Ett exempel är vid 2009 års lågkonjunktur då arbetstillfällena 

minskade med ca 25 000 inom offentliga sektorn och inom privat sektor minskade det med 3 

gånger så mycket.129  

 

På grund av konjunkturkänsligheten kan den privata sektorn i större utsträckning vara i behov 

av så kallad kvantitativ flexibilitet som representeras av arbetskraften som finns i externa delen 

av verksamheten, det vill säga inhyrd personal. Det kan därför anses att personalen är mer utsatt 

inom den privata sektorn och därmed är behovet större för skyddande regleringar i 

kollektivavtal. Det är även så att bemanning är mer utnyttjat inom privat sektor, framförallt 

inom industri samt logistikbranschen. 130  

 

Bemanningsbranschen är i ständig förändring och Sveriges kommuner och landstings 

sammanfattning av bemanningstrenden inom offentlig sektor visade på att kostnaderna för 

inhyrda sjuksköterskor har ökat sedan år 2018. Anledningen till detta kan vara 

rekryteringssvårigheter. 131 Anledningen till att offentliga sektorn hyr in personal kan gör att 

 
128 Se: 1.3 Metod, om urval av kollektivavtal. 
129 Galte Schermer, Isabelle, Privat och offentlig sysselsättning, Ekonomifakta, 
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/sysselsattning/privat-och-offentlig-sysselsattning/ (Hämtad 
2019-10-23). 
130 Kompetensföretagen, Kompetensföretagen, 2018. 
131 Rödholm, Martin, Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso-och sjukvården, Sveriges kommuner och 
landsting,https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/halsoochsjukvard/bemannin
gstrendinhyrdpersonal.11422.html (Hämtad 2019-10-23). 



 

28 

återanställningsrätten inte hotas, men är inget faktum. Läget på marknaden kan också i 

framtiden komma att ändras.  

4.6 Avsaknad av regleringar i kvinnodominerade yrken 
I både Läraravtalet och det Kommunala vårdavtalet finns inga regleringar som förstärker 

återanställningsrätten. Det är intressant ur ett jämställdhetsperspektiv att av de tio kollektivavtal 

som analyseras i denna uppsats är det endast två kollektivavtal vilka inte har förstärkt reglering. 

Dessa kollektivavtal är från de mest kvinnodominerade branscherna.132  

 

I stycket som beskriver jämställdhet på arbetsmarknaden tar studien upp att kvinnor generellt 

har svagare ställning på arbetsmarknaden. Det är därför intressant att de två kollektivavtal som 

omfattar de flesta av de största kvinnodominerade yrkena saknar reglering som stärker 

återanställningsrätten. Detta kan även bekräfta det Roth säger om att det verkar som att det är 

större acceptans för otryggare arbetsvillkor inom kvinnodominerade branscher än 

mansdominerade.133  

4.7 Manligt yrke – starkast skydd och konjunkturkänsliga branscher 
Förutom de branscher som inte har någon reglerad förstärkt förhandlingsrätt står Teknikavtalet 

ut. KFF innebär både förlängd återanställningsrätt men även förstärkt sådan. Att just 

Teknikavtalet är det kollektivavtal vilket har starkast skydd kan bero på att industrin är en av 

de branscher där inhyrd arbetskraft utnyttjas mest. Eller kan även detta anses som att män har 

starkare position på arbetsmarknaden och därmed starkare skydd?  

 

Av de tre kollektivavtal vilka reglerar branscher som är konjunkturkänsliga samt har en jämnare 

könsfördelning, kan det ses att samtliga innehar regleringen med samlingsnamnet förstärkt 

förhandlingsrätt med skiljenämnd. Därför tyder det inte på att det bara är 

konjunkturkänsligheten som gör att just Teknikavtalet innehar det starkaste skyddet.  

 

 

 
132 Ibid. 
133 Roth, Jämställdhetsboken: från teori till praktik, 2011, s. 81 – 83. 
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5 Slutsats 

Det finns generellt inga hinder i lag för arbetsgivare att säga upp personal på grund av 

arbetsbrist, för att sedan hyra in arbetskraft när det finns återanställningsberättigade 

arbetstagare. Detta är fastställt genom praxis från Arbetsdomstolen. Det kan dock genom 

uttalande från Arbetsdomstolen utläsas att det finns tillfällen vilka kan anses vara kringgående 

av återanställningsrätten i LAS.   

 

Av de få domar som finns kan det konstateras att domstolen lagt vikt vid praxis där begreppet 

nyanställning har haft stort fokus. Det har bedömts att inhyrning av arbetskraft inte bör likställas 

med nyanställning. Något annat som var av vikt vid Arbetsdomstolens bedömning är huruvida 

arbetsgivarens syfte var att kringgå återanställningsrätten. En sak att ifrågasätta dock hur 

flexibel rätten då stor del av bedömningen görs utifrån praxis från år 1980. 

 

Genom tolkning av förarbetena kan det tänkas att återanställningsrätten bör kunna göras 

gällande när arbetsgivaren på något sätt ger uttryck för att vilja nyanställa. Det kan därför anses 

att arbetstagarens återanställningsrätt borde vara en intjänad rättighet.  

 

Det kan konstateras att branschvisa kollektivavtalsregleringar kan tänkas utgöra ett skydd vilket 

inte är jämställt. Det borde dock tas i beaktning att på grund av olika omständigheter och 

förutsättningar inom de olika branscherna kan det vara relevant med olika skydd. Det kan tas 

hänsyn till skiftande konjunkturkänslighet samt utbudet av kompetens inom de olika 

branscherna.  

 

Genom att bortse från bakomliggande orsaker och enbart utgå från ordalydelsen i de olika 

kollektivavtalen kan det dock konstateras att skyddet är olika starkt. Det är ett faktum att inom 

de kvinnodominerade branscherna kan det anses att skyddet är svagare reglerat i 

kollektivavtalen. De kunde även konstateras att den bransch vilken innehar starkast skydd är en 

mansdominerad bransch. Genom analys av kollektivavtal vilka reglerar branscher som är mer 

konjunkturkänsliga kan det utläsas att det inte finns något generellt mönster att just 

konjunkturkänsligheten inom branschen borde ge starkare skydd.  
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Majoriteten av kollektivavtalen innehåller regleringar kring att det enbart är starkare skydd för 

tillsvidareanställda. Även detta kan anses utgöra ett ojämnställt skydd. Det är bevisat att det är 

kvinnor som innehar majoriteten av visstidsanställningar. 

 

Sammanfattningsvis kan det tyckas att rättsläget är relativt oklart kring när inhyrning faktiskt 

innebär ett kringgående av återanställningsrätten i LAS. Vid tolkning av kollektivavtal genom 

ordalydelse kan det också anses att de kvinnodominerade branscherna generellt har ett lägre 

skydd.  

5.1 Framtida forskning 

I framtiden hade det varit intressant att utreda när det anses att inhyrning är ett kringgående av 

företrädesrätten i LAS. Det finns fall där inhyrning sker när återanställningsrätt föreligger men 

där parterna förlikas innan dess att domslut sker, ett exempel på detta är det så kallade 

Maraboumålet där 130 arbetstagare sades upp.134 Därför hade det varit intressant att utreda om 

lagen behöver kompletteras eller om lagen anses utgöra ett tillräckligt starkt skydd.  

 

  

 
134 Örneborg, Elisabet, Livs och Marabou överrens i det tysta, Lag & Avtal, 2011, https://www.lag-
avtal.se/arbetsratt/livs-och-marabou-overens-i-det-tysta-6554186 (Hämtad 2019-10-23) 
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