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Sammanfattning* 
Denna uppsats betraktar begreppet arbetskraftsuthyrning ur olika synvinklar. Ur 

arbetstagarperspektivet görs detta genom att jämföra arbetsrättsliga villkor mellan inhyrd och 

traditionellt anställd personal samt redogöra för vad som händer med en arbetstagares olika 

förmåner när dennes anställning övergår från beställaren till uthyraren. Dessutom undersöks 

arbetstagares rättsliga möjligheter vid uppsägning som har sin grund i organisationsrelaterade 

skäl vilka resulterar i inhyrning. Ur beställarperspektivet undersöks vilka begränsningar som 

finns för inhyrning av arbetskraft i fall då egna anställda hävdar företrädesrätt till anställning. 

Slutligen undersöks uthyrarens möjligheter att säga upp personal på grund av arbetsbrist. 

Det framkommer att det är svårt att helt likställa inhyrd personal med traditionellt 

anställda. Detta grundar sig främst i att de två har olika motparter vilka de kan hävda sina 

rättigheter mot, något som främst visar sig vid en eventuell arbetsbristsituation hos 

beställaren. Trepartsrelationen får ytterligare konsekvenser i fall då arbetstagares anställning 

övergår från beställaren till uthyraren. De begränsningar som finns gällande beställares 

möjligheter att hyra in personal i fall då egna anställda har företrädesrätt består av skäl som 

motsvarande arbetstagarorganisation får svårt att bevisa. Uthyrningsföretags möjligheter att 

säga upp personal regleras på samma sätt som för företag i andra branscher. I de fall 

uthyrningsföretag vill framstå som seriösa bör de överväga vilken typ av anställning de ingår 

med respektive arbetstagare. 
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Abstract  
This paper considers the concept of temporary employment from different angles. From the 

employees point of view this is done by comparing the legal working conditions between 

personnel from temporary employment agencies and personnel with traditional employments. 

Moreover, it describes what happens with an employee’s benefits when his or hers 

employment passes on from the orderer to the temporary employment agency. Furthermore it 

examines the employee’s legal possibilities in case of dismissal as a result of organization 

related reasons resulting in use of temporary employees. From the orderer’s point of view it 

examines which restrictions there are on use of temporary employees in cases where there are 

employees who uphold their preferential rights to a new employment. At last it examines the 

employment agencies possibilities to dismiss personnel due to scarcity of labour. 

It emerges that it is difficult to compare the rights between temporary and traditional 

employees. This is primarily based on the fact that the two forms of employees have different 

counterparts towards who they may uphold their rights. This appears mainly when the orderer 

has a staffing situation consisting in scarcity of labour. The three way relation gets additional 

consequences in such cases when an employee’s employment passes on from the orderer to 

the temporary employment agency. The limitations considering the orderer’s possibilities to 

use temporary employees are based on consequences which the corresponding organization of 

employees may have difficulties proving. Temporary employment agencies’ possibilities to 

dismiss personnel are regulated on the same basis as for other types of enterprises. If a 

temporary employment agency wants to present itself seriously it should consider which kind 

of employment it enters with its personnel.  
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1 Inledning 
Sedan lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft 

den 1 juli 1993 har bemanningsbranschen snabbt utvecklats till att idag omfatta cirka 60 000 

anställda, eller om man så vill 1.3 procent av den sysselsatta befolkningen.1 Ungefär hälften 

av de anställda inom branschen utgörs av tillsvidareanställda, således består den andra hälften 

av visstidsanställda.2 Mängden tillsvidareanställda i andra branscher är 95 procent inom 

tillverkningsindustrin och 87 procent inom handel.3 Under perioden november 2001 till 

oktober 2002 använde sig 6,4 procent av landets arbetsställen någon gång av inhyrd 

arbetskraft.4 

Behovet bakom inhyrd arbetskraft finns beskrivet i ett flertal teorier. En av dessa 

utvecklades av den engelska ekonomen Atkinson i början av 1980-talet och handlar om det 

flexibla företaget. Han menade att ett företag utgörs av kvantitativ-, kvalitativ- och 

löneflexibilitet. Den kvantitativa flexibiliteten består av arbetskraftsbehovet som tillgodoses 

genom olika typer av tidsbestämda anställningar, inhyrd personal och liknande. Kvalitativ 

flexibilitet utgörs i sin tur av den tillsvidareanställda personalen och dennes möjlighet till 

kunskaps- och färdighetsutveckling. Förhållandet mellan arbetskraftskostnaden och företagets 

vinst samt den enskilde arbetstagarens produktivitet är delar av det som utgör 

löneflexibiliteten.5 

Branschens intåg på den svenska arbetsmarknaden har dock varit kontroversiellt. Bland 

annat har de anställdas situation liknats vid forna tiders dagavlönade med dåliga villkor och 

där möjligheten till arbete samt var detta skulle utföras var ovisst.6 Dessutom hävdar 

kritikerna att användandet av inhyrd arbetskraft används för att kringgå återanställningsrätten 

i 25 § LAS.7 

 
1 Bemanningsföretagen, Fakta om branschen, uppdaterad 10 mars 2010. 
2 SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 4:e kvartalet 2009, s. 12. 
3 SCB, s. 11. 
4 Bergström m.fl., Den nya arbetsmarknaden, s 116. 
5 Berg. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling, s 31-32. 
6 Uppdrag Granskning del 2/2010. 
7 Aktuellt kl. 21.00, 1 februari 2010. 
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Förespråkare för branschen menar att bemanningsföretagen i många fall ger en ökad 

anställningstrygghet för arbetstagarna då de istället för att gå från den ena tidsbegränsade 

anställningen till den andra kan få en tillsvidareanställning i bemanningsföretaget med allt 

som detta innebär och i slutändan ändå utföra liknande arbete de gjorde tidigare.8  

Enligt en rapport från Unionen är kvinnor, unga och invandrare överrepresenterade i 

bemanningsbranschen.9 2002 utgjorde kvinnor 58 procent10 av den totala arbetskraften i 

branschen vilket har sin förklaring i att de huvudsakliga yrkesområdena är att betrakta som så 

kallade kvinnoyrken. Utvecklingen går dock mot att kvinnor alltmer anlitas till 

mansdominerade yrken vilket har medfört att andelen män i branschen samtidigt ökat.11 Detta 

visar sig genom att från 1999 till 2002 har andelen kvinnor i branschen minskat med två 

procent. Under denna period har samtidigt andelen kvinnor ökat bland det totala antalet 

sysselsatta i Sverige med nästan samma procentsats. Personer under 30 år är jämfört med den 

totala arbetsmarknaden högre representerade vilket gör att medelåldern inom branschen är 

nästan sju år yngre. Andelen utlandsfödda inom branschen är fem procent högre än vad den är 

totalt sett till hela arbetsmarknaden.12 Högst representerade är personer från övriga Norden, 

Östeuropa och Mellanöstern.13 Enligt Eskil Wadensjö, professor i ekonomi vid Stockholms 

universitet, visar senare forskning att andelen kvinnor i branschen numera utgör en minoritet, 

troligtvis som en följd av att branschen mer har kommit att omfatta mansdominerade yrken.14 

En av senare års mest omtalade arbetsrättsliga domar vad gäller uthyrning är tveklöst den i 

det så kallade Abu Garcia-fallet.15 Flertalet arbetsgivare använder domen för att rättfärdiga 

inhyrd arbetskraft på sina respektive arbetsplatser trots att det kan finnas arbetstagare med 

företrädesrätt.16 

Bakgrunden till domen rör sig om en tvist mellan fiskeutrustningsföretaget ABU 

Aktiebolag och Svenska Metallindustriarbetareförbundet gällande arbetstagares företrädesrätt 
 

8 Lag & Avtal, Luckan i LAS måste täppas till, Veli-Pekka Säikkälä, nr 1/2010 s. 33. 
9 Åberg, Bemanningsbranschen – personal som handelsvara? Unionen, Rapport s. 58. 
10 Andersson - Wadensjö, Hur fungerar bemanningsbranschen? IFAU, Rapport 2004:15 s. 36. 
11 Åberg s. 58. 
12 Andersson – Wadensjö, s. 36. 
13 Andersson – Wadensjö, s. 37. 
14 Eskil Wadensjö, uppgifter lämnade över telefon den 8 mars 2010. 
15 AD 2003 nr 4. 
16 Uppdrag Granskning del 2/2010. 
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kontra bolagets rätt att hyra in arbetskraft. Efter det att bolaget under hösten 2000 sagt upp 50 

arbetstagare fick ett antal av dessa halvåret därpå återanställning i företaget då det åter fanns 

ett behov av arbetskraft. Totalt återanställdes 21 av de 50 uppsagda arbetstagarna under olika 

former. Hösten 2001 meddelade bolaget att de önskade förlänga uppsägningstiden för de 

uppsagda arbetstagarna samt förlänga de visstidsanställda arbetstagarnas anställningar med en 

månad. Detta motsatte sig förbundet som med stöd av parternas avtal17 menade att det förelåg 

ett sådant behov att samtliga uppsagda samt visstidsanställda arbetstagare skulle få återgå i 

tillsvidareanställningar. Bolaget bemötte detta med att upplysa förbundet att deras krav inte 

kunde tillgodoses och att man istället ämnade hyra in arbetskraft från ett bemanningsföretag 

för att få bukt med arbetskraftsbehovet. Detta följdes av såväl lokala som centrala 

förhandlingar enligt 38 § MBL, dock utan att parterna kom överens. Dagen efter den centrala 

förhandlingen lade förbundet in ett veto enligt 39 § MBL mot bolagets planer att hyra in 

personal då de hävdade att detta skulle åsidosätta lag och kollektivavtal mellan parterna. Trots 

vetot hyrde bolaget följande vecka in personal. Bolaget menade att man hade försökt nå en 

lösning genom att erbjuda den uppsagda personalen visstidsanställningar. Men då förbundet 

med stöd av avtalet nekat detta beslutade man att istället hyra in personal från ett 

bemanningsföretag. Genom att erbjuda visstidsanställningar ansåg bolaget att de uppfyllt sina 

skyldigheter gällande de uppsagda arbetstagarnas företrädesrätt. Vidare hävdade bolaget att 

beslutet om inhyrning inte på något sätt bröt mot reglerna i LAS då såväl lagens förarbeten 

samt praxis ger arbetsgivaren rätt att själv bedöma om arbetet ska utföras av egna arbetstagare 

eller inhyrda, trots att ett beslut om inhyrning kan innebära att den egna personalstyrkan måste 

minskas. Dessutom ansåg bolaget att det veto förbundet lade in saknade grund bland annat 

beroende på att förbundsstyrelsen efter det vetot lagts uttalat sig om att man avtalsvägen var 

tvungen att förhindra liknande situationer som den som skett i bolaget. Domstolen gjorde 

bedömningen att bolaget inte gjort sig skyldiga till brott mot företrädesrätten då de i första 

hand erbjudit visstidsanställningar till de uppsagda arbetstagarna för att få bukt med sitt 

personalbehov. Eftersom förbundet motsatt sig detta och bolaget menade att det inte var 

ekonomiskt försvarbart att tillsvidareanställa personal hade bolaget uppfyllt sina skyldigheter 

gentemot företrädesätten och något kringgående av denna hade således inte skett.18 Med detta 

som bakgrund och då förbundet inte kunnat visa på att inhyrningarna klart åsidosatt vad som 

 
17 16 § verkstadsavtalet.  
18 Domstolen poängterade dock att om inhyrning enbart sker för att kringgå företrädesrätten kan detta i specifika 

fall utgöra brott mot anställningsskyddslagen, till exempel för att tillgodose ett mer permanent arbetskraftsbehov. 
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är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde konstaterade domstolen att det inte förelegat 

några omständigheter enligt 39 § MBL som krävts för det veto förbundet lagt fram. Likaså 

konstaterade domstolen att förbundet enligt 40 § MBL saknat fog för sitt veto då det alltför 

uppenbart misstolkat rättsläget ifråga. Detta resulterade i att det således stod bolaget fritt att 

hyra in personal.       

Ett fall som liknar det ovan återfinns i AD 2007 nr 72 mellan Grafiska Fackförbundet och 

Backemarks Grafiska AB där tvisten, likt den i AD 2003 nr 4, rörde uppsagda arbetstagares 

företrädesrätt kontra bolagets rätt att hyra in arbetskraft under den period företrädesrätten 

gällde. Skillnaden mot ovanstående fall var att i detta motsatte sig inte förbundet 

visstidsanställningar. Samtliga tre arbetstagare som hyrdes in var tidigare anställda i bolaget, 

dock hade två av dem på grund av för korta anställningstider saknat företrädesrätt till 

återanställning i det fall bolaget valt att visstidsanställa personal. Förbundet menade att 

inhyrningen av dessa två skett i samråd mellan bolaget och det uthyrande företaget för att 

kringgå de övriga arbetstagarnas företrädesrätt. Bolaget menade att uppsägningarna och 

beslutet om inhyrning grundade sig helt och hållet på företagsekonomiska skäl då man avsåg 

att tillmötesgå framtida arbetstoppar med inhyrd personal istället för som tidigare genom 

visstidsanställningar. Vidare bestred bolaget förbundets påstående om att de skulle ha 

samarbetat med uthyrningsföretaget för att kunna styra över vilka personer detta skulle 

anställa. Domstolen gjorde bedömningen att inget i utredningen visade på att inhyrningen 

skett av andra skäl än rent företagsekonomiska samt att det påstådda samarbetet mellan 

bolaget och uthyrningsföretaget i fråga om vilka personer detta skulle anställa ej kunnat 

styrkas. Bolaget ansågs således genom de i fallet aktuella inhyrningarna ej gjort sig skyldiga 

till brott mot företrädesrätten. 

Ett fall som ännu ej gått upp för prövning är en tvist mellan Livsmedelsarbetareförbundet 

och Kraft Foods Sverige AB, det så kallade Marabou-fallet. Förbundet gör gällande att 

bolaget vid ett flertal tillfällen gjort sig skyldiga till brott mot företrädesrätten då de hyrt in 

personal samtidigt som ett stort antal uppsagda arbetstagare funnits tillgängliga för 

återanställning. Vissa av de inhyrda har bestått av vid bolaget tidigare anställd personal. 

Därutöver påstås bemanningsföretaget, på bolagets instruktioner, ha nekat uppsagd personal 

anställning. Bolaget har vidare återanställt vissa av de uppsagda arbetstagarna och har på 

grund av detta beskyllts ha brutit mot turordningsreglerna.19 Kritiken mot inhyrningarna har 
 

19 Lag & Avtal, Marabou stäms på 60 miljoner, Ann Norrby, nr 1/2007 s. 16. 
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bolaget bemött genom att bland annat hänvisa till att det krävts särskild kompetens för 

nyinvesterad teknik, något som förbundet menar är ett svepskäl. De menar att flertalet av de 

uppsagda arbetstagarna haft så pass långa anställningstider att kompetenskravet redan varit 

uppfyllt och om så inte varit fallet att det varit arbetsgivarens skyldighet att utbilda personalen 

så att de erhållit den efterfrågade kunskapen. Tvisten berör i skrivande stund ungefär 80 

personer.20 

 

1.1 Rättsutvecklingen av bemanningsbranschen i Sverige 

1942 blev uthyrning av arbetskraft förbjudet i Sverige genom att den så kallade 

hembiträdeslagen från 1935 reviderades. Man slog fast att företag vars huvudsyfte var att hyra 

ut arbetskraft till andra företag skulle likställas med privata arbetsförmedlare och därmed 

betraktas som illegala.21 

Trots ett rådande förbud mot arbetskraftuthyrning skedde under kommande årtionden ett 

flertal överträdelser. Detta gjordes mestadels inom kontorsverksamhet, då främst inom 

sekreteraryrket, under benämningen entreprenaduppdrag men uthyrning förekom även i 

hemlighet. 1988 tecknades det första kollektivavtalet för branschen mellan dåvarande HTF 

och Almega Tjänsteföretagen vilket gav uthyrd personal rätt till viss ersättning mellan 

uppdrag.22 

Vägen mot en legalisering tog fart 1991 då riksdagen, på förslag av den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen (prop. 1990/91:12423), röstade igenom lag (1991:746) om 

privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. I och med detta legitimerades 

personaluthyrning, dock med vissa begränsningar.24 Som framgick av lagens 9 § fick en 

arbetstagare stå till beställarens förfogande i högst fyra månader samt att beslutet om 

 
20 LO, Choklad med bitter eftersmak, Tobias Östberg, uppdaterad 17 december 2009. 
21 Bergström m.fl. s. 40. 
22 Lag & Avtal, Sökes: utbytbar personal, grafik: Jonas Askergren, nr 11/2009, s. 16. 
23 Intressant är att LO ville ha ett fortsatt lagreglerat förbud mot uthyrning där arbetsmarknadens parter, i de fall 

man ingått kollektivavtal, skulle kunna avtala om avvikelser för att på så sätt tillåta inhyrd personal (prop. 

1990/91:124 s. 72). 
24 Bergström m.fl. s. 41.  
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inhyrning var tvunget att föranledas av ett tillfälligt behov av extra arbetskraft (10 §). Lagen 

togs ur bruk 1993 och ersattes av nuvarande lagstiftning (SFS 1993:440). 

Samtidigt med 1991 års lag infördes även nya bestämmelser i MBL. Genom införandet av 

lagens 38 § blev arbetsgivaren, i de fall denne ämnade hyra in arbetskraft, skyldig att 

förhandla med den av kollektivavtal bundna arbetstagarorganisationen innan åtgärden vidtogs. 

Dessutom gav 39 § arbetstagarorganisationen möjligheten att förhindra arbetsgivaren att hyra 

in arbetskraft om detta antogs bryta mot lag eller kollektivavtal. 

Hösten 1991 bildade de fyra borgerliga partierna regering. Kort därefter beslutades det om 

en uppsägning av ILO-konvention nr 96 vilket skulle möjliggöra för en avreglering av 

arbetsförmedlingsmonopolet. Detta ledde i sin tur fram till proposition 1992/93:218 om 

avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet vilken innehöll ett förslag om en ny lag om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.25 I propositionen föreslogs att det skulle bli 

enklare för företag att anlita inhyrd arbetskraft. Dels ville man slopa fyramånadersregeln i 9 § 

i 1991 års lag, dessutom ansåg man att kraven på det inhyrande företaget skulle avskaffas, 

däribland 10 § regler.26  

 

1.1.1 Gällande lagstiftning 

Sedan den 1 juli 1993 regleras bemanningsbranschen av bestämmelserna i lagen (1993:440) 

om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Definitionen av 

bemanningsföretagens verksamhet återfinns i lagens 2 § som menar att det rör sig om ett 

förhållande mellan en arbetsgivare och en beställare som mot ersättning tillhandahåller 

arbetstagare för att utföra arbete i dennes verksamhet. Vidare finns förbud mot att hindra 

arbetstagaren från att ta anställning hos beställaren (4 § 1 p.) samt förbud mot att kräva 

ersättning av arbetstagare för att erbjuda dem arbete (6 §). För arbetstagare som sagt upp sig 

från en anställning och tagit ny anställning i ett uthyrningsföretag finns en karensregel i 4 § 2 

p. vilken hindrar dem från att hyras ut till sin gamla arbetsgivare tidigare än sex månader från 

det de lämnade den gamla anställningen.  

 
25 Bergström m.fl. s. 42. 
26 Proposition 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet s. 1-2. 
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Regeln i 4 § 2 p. har varit föremål för diskussion då såväl bemanningsföretagen som LO 

och SACO vill att den tas bort. Dock ser Landstingsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet gärna att förbudet kvarstår. Motiven bakom regeln är att förhindra 

arbetstagare inom bristyrken från att bedriva utpressningsverksamhet, i till exempel 

lönefrågor, mot sina arbetsgivare genom att hota med att ta anställning hos ett 

uthyrningsföretag.27 

 

1.2 Syfte 

Till skillnad från en traditionell anställning där det endast förekommer två parter, arbetstagare 

och arbetsgivare, har tillkomsten av uthyrningsverksamhet infört ett trepartssystem där 

arbetstagaren är anställd hos uthyraren men utför arbete hos beställaren. Vad blir 

konsekvenserna för arbetstagaren om det till exempel skulle uppstå arbetsbrist hos beställaren 

under den period som arbetstagaren utför arbete för dennes räkning? Vid traditionell 

anställning får arbetsbristbegreppet, vilket fått kritik då det ansetts alltför lätt för arbetsgivare 

att hävda,28 en annan innebörd än vad det får i de fall arbetstagaren är inhyrd då denne är 

anställd av uthyraren och inte av beställaren. Arbetsbristen i sådana fall ligger hos beställaren 

och inte hos uthyraren som vid uppdragets slut i sin tur har möjlighet att hyra ut den anställde 

till en annan beställare.  

Om situationen däremot skulle bli sådan att det uthyrande företaget inte får in några nya 

uppdrag, vad händer då med arbetstagaren? Är bristen på uppdrag tillräckligt för att säga upp 

arbetstagaren från sin anställning, och om så skulle ske, har arbetstagaren då samma 

möjligheter som arbetstagare med traditionella anställningar vad gäller exempelvis rätt till 

arbetslöshetsersättning? 

I propositionen till lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft anges bland annat att uppdragsanställningar har varit vanliga och att de 

uthyrningsföretag som använt sig av detta har varit att anse som oseriösa då dessa 

anställningar lett till ett urholkat anställningsskydd.29 Med uppdragsanställningar avses de fall 

 
27 Regeringens skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 10-11. 
28 Lag & Avtal, Arbetsbrist som saklig grund prövas inte i arbetsdomstolen, Elisabet Örnerborg, nr 6/99 s.13. 
29 Prop.1992/93:218 s. 28. 
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då uthyrningsföretag anställer personal för enskilda uppdrag på ett sätt som är oförenligt med 

reglerna om tidsbegränsad anställning i LAS. Arbetstagarens möjligheter till arbete blir 

således beroende av hur vida uthyrningsföretaget får in uppdrag från en beställare eller ej.30 

Dessutom anges att kostnaden för inhyrd personal är betydligt större än den för egna anställda 

vilket i sig resulterar i kortare inhyrningsperioder.31 

Enligt en person med insyn i branschen, som valt att vara anonym, förekommer dock 

fortfarande uppdragsliknande anställningar. Personen i fråga fick en visstidsanställning på sex 

månader i ett av de större bemanningsföretagen och har i skrivande stund avverkat fem av 

dessa. Under denna period vittnar uppgiftslämnaren i hur denne och sexton andra arbetstagare 

på kort basis blev uthyrda till en och samma beställare, oftast dag för dag. Ibland förekom det 

att uppdragen varade upp till en vecka. Detta resulterade i att personen i fråga blev uppsagd på 

grund av arbetsbrist fyra gånger under loppet av fem månader. Dock hävdes uppsägningarna 

några dagar senare då företaget återigen fick in nya uppdrag, samtliga gånger från en och 

samma beställare. Samtidigt som detta skedde hade företaget ute platsannonser för uppdrag 

som personen och de andra arbetstagarna hade kompetens för.32 

Trots merkostnaden vid inhyrning blir det vanligare att företag helt eller delvis gör sig av 

med den egna personalen och istället hyr in från så kallade uthyrningsföretag. Ett aktuellt 

exempel är klädbutiken Urban Outfitters i Stockholm som sa upp all sin egen personal för att 

sedan hyra in dem via ett bemanningsföretag.33 I detta fall blev de uppsagda arbetstagarna 

erbjudna nya anställningar i bemanningsföretaget, nästan samtliga valde att gå över.34 Vad 

händer med lön och liknande för arbetstagare A när dennes anställning i företag B övergår till 

uthyrare C men arbetsuppgifterna fortsätter att utföras hos företag B? Är reglerna om 

verksamhetsövergång i 6b och 25 §§ LAS tillämpliga i sådana fall så arbetstagaren får behålla 

de villkor denne hade i sin tidigare anställning, förutsatt att dessa är förmånligare än de nya? 

Mitt syfte med denna uppsats blir att först och främst undersöka vilka eventuella skillnader 

det finns i anställningsskyddet mellan inhyrd personal och traditionellt anställda då arbetet 

utförs på samma arbetsplats. Vidare ämnar jag undersöka hur lön och andra förmåner regleras 

 
30 Proposition 1990/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft s. 15. 
31 Prop. 1992/93:218 s. 31. 
32 Arbetstagare inom bemanningsbranschen, uppgifter lämnade över telefon den 9 mars 2010. 
33 Lag & Avtal, Bättre att vara inhyrd hos Urban Outfitters, Mattias Davidsson, publicerad 30 november 2009. 
34 Lag & Avtal, Bråket kring Urban Outfitters är över, Mattias Davidsson, publicerad 13 januari 2010. 
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i fall då en arbetstagare blir av med sin anställning hos beställaren för att sedan hyras in till 

denne, nu med anställning i uthyrningsföretaget, för att utföra samma arbete som tidigare. 

Härpå ska jag undersöka arbetstagares möjligheter att tillämpa bestämmelserna om 

företrädesrätt i LAS i fall då företag säger upp egen personal med syfte att låta inhyrd 

personal utföra den uppsagda personalens arbetsuppgifter. Detta följs av att undersöka vilka 

eventuella begränsningar som finns för företag att hyra in personal när egen personal har 

företrädesrätt. Avslutningsvis tänker jag undersöka på vilka grunder ett uthyrningsföretag kan 

säga upp personal på grund av arbetsbrist. 

 

1.3 Frågeställningar 

Med anledning av uppsatsens syfte kommer jag att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

• Finns det några skillnader i anställningsskyddet för en inhyrd arbetstagare jämfört med 

traditionellt anställd personal på samma arbetsplats?  

• Hur regleras förhållanden som lön och förmåner i de fall arbetstagare sägs upp för att 

sedan hyras in till tidigare arbetsplats? 

• Kan en arbetstagare hävda företrädesträtt till anställning gentemot ett 

uthyrningsföretag i fall då den forne arbetsgivaren sagt upp personal för att låta delar 

av verksamheten bedrivas genom inhyrd arbetskraft?  

• Vilka begränsningar finns för företag att hyra in personal då det finns arbetstagare med 

företrädesrätt enligt bestämmelserna i LAS? 

• På vilka grunder kan ett uthyrningsföretag säga upp personal på grund av arbetsbrist? 

 

1.4 Metod 

Då bemanningsbranschen i relation till övriga arbetsrätten är ett relativt nytt och oprövat 

område har jag funnit det lämpligast att utgå från en rättsvetenskaplig metod vilken tillåter ett 

bredare urval av källor. I den rättsvetenskapliga metoden ingår rättskällelära, det vill säga 
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rättskällornas förhållande gentemot varandra och det problem man ämnar lösa,35 och delar av 

juridisk metod, vilken löst sagt är en breddning av rättskälleläran och bland annat omfattar 

avtalstolkning.36 Härutöver tillkommer även insikter från andra vetenskaper, intervjuer med 

mera för att på så sätt öka kunskapen om rätten. Dock krävs det att man håller sig till ett 

juridiskt betraktelsesätt37 på arbetet samt låter argumentationen stå i centrum.38 

Som sagts ovan ingår rättskällelära i den rättsvetenskapliga metoden. Härigenom har jag 

funnit det lämpligt att återge vissa av bestämmelserna i ALF, LAS, MBL, lagen (1993:440) 

om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft samt förordningen (1997:835) om 

arbetslöshetsförsäkring. I de fall rättsreglerna varit av sådan art att de krävt ytterligare 

tolkning knyts dessa an till respektive förarbeten, eventuell praxis och internationella 

bestämmelser, då främst EG-rätten som via Sveriges medlemskap i EU utgör en del av den 

svenska rättsordningen.39 

AD-fallen i uppsatsens inledning är valda då de anknyter till en av de frågeställningar jag 

gjort samt är av betydelse för analysen av denna. Anledningen till att jag enbart har fackets 

version av det inträffade i Marabou-fallet är för att företaget valt att inte uttala sig i frågan 

förrän tvisten är löst. Anders Carne, informationschef externkommunikation vid Kraft Foods, 

menar att detta görs för att ej påverka det rättsliga utfallet och poängterar att det är synd att 

motparten inte har samma synsätt.40 

De internationella rättsakterna, då främst EU:s direktiv i ämnet men även ILO:s 

konvention, är av intresse då de är av betydelse för framtida rättstillämpning.  

Då arbetsmarknadens parter till stor del fattar beslut om villkoren för arbete41 har jag valt 

att inkludera kollektivavtalet mellan bemanningsföretagen och LO som reglerar en stor del av 

de inhyrda arbetstagarnas villkor. Häri återfinns bland annat bestämmelser om lön och 

 
35 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36-37. 
36 Sandgren, s. 38. 
37 Med detta menas att en jurist ska känna igen sig i ämnet, så kallat ”inifrånperspektiv”. Se Sandgren, s.13. 
38 Sandgren, s. 39. 
39 2-3 §§ lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
40 Anders Carne, uppgifter lämnade över telefon den 12 mars 2010. 
41 Glavå 2001, Arbetsrätt, s. 73. 
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arbetstid men även avvikelser från semidispositiv lagstiftning.42 Nackdelen med detta avtal är 

att giltighetstiden för det snart löper ut varpå ett nytt avtal ska förhandlas fram.43 

Statistik, TV-program, tidningsartiklar, intervjuer och teoretiska aspekter ingår för att få en 

utförligare bild av dagens rättsläge samt för att öka förståelsen att det ser ut som det gör. 

 

1.5 Disposition och avgränsningar 

Uppsatsens första kapitel inleds med en beskrivning av hur bemanningsbranschen ser ut i 

dagens Sverige sett till antalet anställda samt fördelningen av dessa sett ur 

jämlikhetssynpunkt. Dessutom belyses teoretiska aspekter bakom behovet av inhyrning samt 

kritik mot branschen, såväl negativ som positiv. Detta följs av två AD-fall som är av betydelse 

för företags möjligheter att anlita inhyrd arbetskraft samt ett tredje ännu ej avgjort fall. Härpå 

följer ett avsnitt om rättsutvecklingen av bemanningsbranschen i Sverige samt nu gällande 

lagstiftning. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens syfte, frågeställningar, metod, disposition 

samt avgränsningar. 

Andra kapitlet utgörs av en genomgång av vissa av de generella bestämmelserna i LAS. 

Dessa är anställningsformer, verksamhetsövergång, arbetsbristuppsägning och arbetstagares 

företrädesrätt till återanställning. 

I uppsatsens tredje kapitel återfinns bemanningsanställdas rättigheter utifrån ett 

internationellt och nationellt perspektiv. På det internationella planet beskrivs ILO:s 

konvention nr 181 om privata bemanningsföretag och EU:s direktiv 2008/104/EG om 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Beträffande stora delar av de inhemska 

bemanningsanställdas rättigheter redogörs för kollektivavtalet mellan Bemanningsföretagen 

och samtliga LO-förbund. 

 
42 Glavå 2001, s. 74. 
43 § 20 Avtal för bemanningsföretag 2007-2010 mellan Bemanningsföretagen och Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Grafiska 

Fackförbundet, Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket, IF Metall, Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Musikerförbundet, Svenska 

Målareförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Skogs- och Träfacket, SEKO – facket för service 

och kommunikation, Svenska Transportarbetareförbundet. 
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Fjärde kapitlet inleds med en beskrivning av de generella bestämmelserna kring rätten till 

arbetslöshetsförsäkring. Dessa åtföljs av särskilda regler kring rätten till ersättning vid 

deltidsarbete och avslutas med särskilda regler kring bemanningsanställdas rätt till ersättning. 

Uppsatsens avslutande två kapitel består av analys kring de ställda frågeställningarna samt 

slutsats avseende uppsatsen i dess helhet. 

Uppsatsen är begränsad till att omfatta LO:s avtalsområde samt därtill jämförliga områden. 

Givetvis omfattar uthyrning även andra typer av branscher. Dock är inte villkoren för till 

exempel en hyrläkare44 desamma som för en inhyrd arbetstagare inom industrin varför jag 

valt att ägna mig åt den senare typen av arbetstaga

 

 
44 Dagens samhälle, Debatt: Många hyrläkare tecken på systemfel, Eva Nilsson Bågenholm, nr 16/2008. 



15 

 

                                                           

2 Grundläggande anställningsskyddsliga regler enligt LAS 

2.1 Anställningsformer 

En anställning gäller enligt 4 § tills vidare och kan sägas upp av såväl arbetstagaren som 

arbetsgivaren. Tidsbegränsade anställningar får ingås förutsatt att de uppfyller kraven i 5 och 

6 §§.45 Här anges att giltiga skäl utgörs av allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete 

och när arbetstagaren har fyllt 67 år. En eller flera allmänna visstidsanställningar som under 

en femårsperiod pågått sammanlagt i över två år, eller motsvarande vad gäller vikariat, 

övergår automatiskt i en tillsvidareanställning. Således blir det möjligt att en arbetstagare 

under en femårsperiod är tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt fyra år, 

två år i allmän visstidsanställning och två år i vikariat.46 Om inte annat har avtalats upphör en 

tidsbegränsad anställning per automatik när anställningstiden upphör eller när arbetet är 

slutfört enligt 4 § andra stycket. Rent generellt innebär detta att en tidsbegränsad anställning 

inte kan sägas upp i förtid om detta inte framgår utav avtal.47 

 

2.2 Verksamhetsövergång 

Enligt 6b § får en arbetstagare vid övergång av företag, verksamhet eller del av verksamhet ta 

med de rättigheter och skyldigheter denne hade i sitt anställningsavtal hos sin förre 

arbetsgivare till den nya, dock ej vid konkurs. Detta sker dock enbart i de fall arbetstagaren 

begär det vilket framgår av sista stycket. I 3 § kan man utläsa att en arbetstagare vid 

verksamhetsövergång har rätt att tillgodose sig sin anställningstid hos den förre arbetsgivaren 

för att beräkna anställningstid hos den nya, även vid övergång på grund av konkurs. 

Nuvarande regler om företags- och verksamhetsövergång har sina rötter i ett EG direktiv 

från 197748 men implementerades i svensk lagstiftning först 1995. Innan dess ansåg de 

politiska makthavarna i Sverige att dåvarande lagstiftning uppfyllde direktivets krav.49 

 
45 Dessa är dock möjliga att via kollektivavtal göra avvikelser ifrån vilket framgår av 2 § tredje stycket LAS. 
46 Proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. s. 32.  
47 Glavå 2001, s. 280. 
48 Rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977, numer ersatt av direktiv 2001/23/EG. 
49 Glavå 2001, s. 371-372. 
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uppsägningen.53

kniska eller organisatoriska skäl och som innebär en förändring i 
54 

  

                                                           

 Att veta i vilka fall det rör sig om verksamhetsövergång eller ej har dock visat sig skapa 

huvudbry. I Spijkers-målet50 satte EG-domstolen upp kriterier för att bedöma hur vida en 

verksamhetsövergång ansågs ha skett, vilka senare har citerats i ett antal AD-domar. Av dessa 

kriterier framgår det att det rör sig om arten av företaget eller verksamheten, i vilken mån 

företagets materiella tillgångar har övergått eller ej, värdet av eventuella immateriella 

tillgångar, i vilken omfattning de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren, om 

kunderna har tagits över, likheter i verksamheten före och efter överlåtelsen samt tidsperioden 

som förlöpt i de fall verksamheten har legat nere. Utifrån dessa görs en helhetsbedömning av 

situationen vilket innebär att samtliga kriterier inte behöver vara uppfyllda.51 

I Schmidt-målet52 uttalade sig EG-domstolen att vare sig det rör sig om en ensam 

arbetstagare eller flera är direktivet tillämpligt i de fall en arbetsuppgift övergår från en 

arbetsgivare till en annan. Målet gällde en städerska vars arbete skulle övergå till ett annat 

företag. Hon avböjde anställning i det övertagande företaget då villkoren i den nya 

anställningen var sämre än de hon hade hos sin dåvarande arbetsgivare. Detta ledde till att hon 

blev uppsagd på grund av arbetsbrist varpå hon med stöd av direktivet angrep 

 

Av direktiv 2001/23/EG framgår det dock att uppsägningar är tillåtna om de grundar sig på 

ekonomiska, te

arbetsstyrkan.

2.3 Arbetsbristsuppsägning 

Lagens 7 § reglerar uppsägningar som har sin grund i att det saknas möjlighet till fortsatt 

anställning för den uppsagde arbetstagaren ifråga. Utan att det direkt framgår av paragrafen 
 

50 Mål 24/85 Josef Maria Antonius Spijkers v Gebroeders Benedik Abbattoir C V and Alfred Benedik en Zonen 

BV, Nederländerna 
51 Glavå 2001, s. 373-374. 
52 Mål 392/92 Christel Schmidt v Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen, 

Tyskland, dom den 14 april 1994. 
53 Proposition 1994/95:102 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 28. 
54 RÅDETS DIREKTIV 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller 

verksamheter, kapitel 2 artikel 4. 



17 

 

n ska bedrivas av vid företaget icke 

onal, till exempel inhyrning av arbetskraft.59 

 

vare sig tjänsten är tänkt att tillsättas efter det att 

perioden för företrädesrätt löpt ut eller ej.60 

                                                           

ifråga vittnar andra stycket att det rör sig om uppsägning på grund av arbetsbrist. Vad som i 

realiteten utgör arbetsbrist kan dock ges flertalet definitioner.55 I AD 1987 nr 34 gjordes 

uttalandet att ”(m)ed arbetsbrist avses alla de grunder för en uppsägning som inte är 

hänförliga till arbetstagarens person. Arbetsbrist är ett relativt begrepp vars närmare 

innebörd i det särskilda fallet bestäms av arbetsgivaren”.56 Arbetsgivares privilegier att 

själva bestämma innebörden av arbetsbrist styrks vidare av senare års förarbeten.57 Det är 

således inte nödvändigt att arbetsbrist uppstår enbart av att arbetstillfällen upphör genom till 

exempel driftsinskränkningar utan kan även ha utgångspunkt i rent organisationsmässiga 

skäl.58 Sådant kan vara när en arbetsgivare beslutar att lägga ut delar av sin verksamhet på 

entreprenad eller genom andra beslut om att verksamhete

anställd pers

2.4 Företrädesrätten 

Arbetstagares företrädesrätt till återanställning vid arbetsbristuppsägning regleras av 25-27 

§§. Reglerna omfattar såväl tillsvidareanställda som arbetstagare med tidsbestämda 

anställningar. Kravet för att erhålla dessa rättigheter förutsätter att arbetstagaren varit anställd 

i sammanlagt mer än tolv månader under en treårsperiod. För säsongsanställda arbetstagare 

som önskar erhålla en ny sådan anställning räcker det att ha varit anställd i mer än sex 

månader under en tvåårsperiod. I bägge fallen måste arbetstagaren ha tillräckliga 

kvalifikationer för den nya anställningen. En arbetstagare har nio månader på sig från den 

dagen anställningen upphörde att åberopa sina rättigheter. Domstolen har uttalat sig att det är 

tillräckligt att en tjänst är utannonserad under denna tidsperiod för att en uppsagd arbetstagare 

ska kunna kräva företrädesrätt. Detta gäller 

 
55 Glavå 1999, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 283.  
56 AD 1987 nr 34. 
57 Proposition 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler s. 18. 
58 Glavå 1999, s. 321. 
59 Glavå 1999, s. 656. 
60 AD 1982 nr 51. 
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Diskussioner har förts om att utöka denna period till att gälla i tolv månader. En sådan 

utökning av företrädesrätten har än så länge nekats då man befarat att det skulle avskräcka 

arbetsgivare från att anställa.61 

Företrädesrätten kan även åberopas i de fall företaget, verksamheten eller delar av den 

övergått till en ny arbetsgivare. I sådana fall riktas kraven mot den nya arbetsgivaren. Har ett 

flertal arbetstagare företrädesrätt gentemot samma arbetsgivare bestäms turordningen utifrån 

den sammanlagda anställningstiden för respektive arbetstagare där längre anställning ger 

företräde till återanställning. Företrädesrätten går förlorad om arbetstagaren nekar till ny 

anställning som denne rimligen borde ha godtagit. 

Utöver vad som anges i lagen är det upp till arbetsgivaren om denne, under den period 

uppsagda arbetstagare äger företräde till återanställning, trots ett arbetskraftsbehov låter bli att 

träffa avtal eller erbjuda nyanställning. Företrädesrätten går i sådana fall förlorad.62 

 

 
61 Proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. s. 37. 
62 Kungl. Maj:ts proposition 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m. s. 265. 
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3 Bemanningsanställdas rättigheter 
Likt arbetsmarknaden i övrigt regleras de bemanningsanställdas rättigheter och skyldigheter 

utifrån bestämmelserna i LAS och liknande lagstiftning. Härtill finns även ett antal 

kollektivavtal som reglerar villkoren för de anställda. Dessa innehåller bland annat avvikelser 

från lagregler som är semidispositiva.63  

I detta kapitel redogörs för ett av dessa avtal, nämligen det mellan bemanningsföretagen 

och samtliga LO-förbund, vilket i fråga om uthyrning av arbetskraft täcker en betydande del 

av den svenska arbetsmarknaden. 

Utöver de svenska kollektivavtalen finns det på internationell nivå för närvarande två 

huvudsakliga regelverk. Dessa behandlas i nästföljande avsnitt.    

   

3.1 Bemanning i internationell arbetsrättslig kontext 

De internationella rättskällor som finns berör för närvarande ej de bemanningsanställdas 

situation i Sverige. ILO:s konvention om privata bemanningsföretag har ännu ej ratificerats av 

Sverige bland annat på grund av att man inväntat EU-direktivet i samma ämne.64 Direktivet 

behöver i sin tur inte vara implementerat förrän senast den femte december 2011.65 

 

3.1.1 ILO konvention nr 181 

ILO:s konvention nr 96 reviderades 1997 och resulterade i konvention nr 18166 om privata 

bemanningsföretag.67 Häri definieras bemanningsföretag som en fysisk eller juridisk person 

vars syfte är att anställa arbetstagare för att sedan låta dessa utföra arbete för en tredje part.68 

 
63 Berg, s. 238. 
64 Proposition 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m.  

s. 13. 
65 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut 

av bemanningsföretag, artikel 11. 
66 C181 Private Employment Agencies Convention 
67 Berg, s. 45. 
68 C181 Artikel 1.1 (b) 
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Dessa arbetstagares rättigheter återfinns i artikel 11 i konventionen och inkluderar 

föreningsfrihet, minimilön, föräldraförmåner med mera. De enda av EU:s medlemstater som 

fram till 2008 ratificerat konventionen är Finland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, 

Tjeckien, Ungern och Litauen.69 

 

3.1.2 Direktiv 2008/104/EG 

I ingressen till visstidsdirektivet från 1999 angav arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå 

att de ämnade utreda behovet av ett avtal om uthyrda arbetstagares rättigheter.70 

Förhandlingar om ett sådant satte igång i maj 2000. Året därpå, närmare bestämt den 21 maj, 

meddelades dock att förhandlingarna inte lett fram till något sådant avtal.71 Detta ledde till att 

kommissionen i mars 2002 lade fram ett första förslag om bemanningsanställdas arbetsvillkor 

vilket följdes upp av ett ändrat förslag i november samma år.72 En av de största drivkrafterna 

bakom förslaget var den stora skillnad i nationell lagstiftning hos respektive medlemsstat där 

Storbritannien, Irland, Finland och Danmark har inga eller väldigt vaga regleringar och där 

bland annat Belgien och Frankrike har såväl regleringar över förhållandet mellan uthyrare, 

beställare och arbetstagare samt de uthyrda arbetstagarnas rättsliga ställning. I Irland och 

Storbritannien är det inte ens självklart att den uthyrde klassas som anställd av 

uthyrningsföretaget utan kan istället definieras som egenföretagare.73 

För att skydda bemanningsanställdas rättigheter samt likställa dem med arbetstagare i det 

företag de hyrs ut till antogs 2008 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.74 Arbetstagarnas rättigheter finns utförligare 

beskrivna i artikel 5, likabehandlingsprincipen, där det klargörs att en inhyrd arbetstagare 

under den tid uppdraget utförs ska likställas med en i kundföretaget anställd arbetstagare i 

fråga om arbets- och anställningsvillkor. Dock får det göras skillnader vad gäller lön om den 

 
69 Ahlberg m.fl., Transnational Labour Regulation, s. 254. 
70 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 

UNICE och CEEP, punkt 13. 
71 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av 

bemanningsföretag, KOM(2002) 149 slutlig, s. 9. 
72 Berg, s. 89. 
73 KOM(2002) 149 slutlig, s. 4. 
74 Direktiv 2008/104/EG, artikel 2 och 5. 
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inhyrde arbetstagaren är tillsvidareanställd hos bemanningsföretaget och dessutom erhåller 

lön mellan två uppdrag. Vidare ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder genom nationell 

lagstiftning och/eller praxis, vilka ska informeras kommissionen, för att förhindra missbruk av 

artikeln och då främst för att förhindra flera på varandra följande uppdrag vars syfte är att 

kringgå bestämmelserna i direktivet. 

Direktivet är utfärdat som ett minimidirektiv75 och ska vara implementerat via nationell lag 

eller genom avtal mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå senast den femte 

december 2011.76 För att ytterligare skydda arbetstagarnas intresse samt förhindra missbruk 

ska medlemsstaterna senast vid datum för implementering och i samråd med 

arbetsmarknadens parter informera kommissionen om eventuella begränsningar eller förbud 

mot uthyrning av arbetskraft.77 

Ämnar ett bemanningsföretag hyra ut en arbetstagare till ett kundföretag beläget i en annan 

medlemsstat ska dessa arbetstagares rättigheter i enlighet med utstationeringsdirektivet 

(96/71/EG) minst motsvara de som återfinns i värdlandet.78 

 

3.1.2.1 Svårigheterna i att enas och bakgrunden till begreppet missbruk 

Redan före de första förhandlingarna ens satt igång motsatte sig UNICE behovet av ett 

direktiv för bemanningsanställdas rättigheter. Det som till slut verkar ha satt igång 

diskussionen om förhandlingar var till de flestas förvåning CIETT, en på den tiden ny aktör 

vilken fungerar som en internationell samorganisation för bemanningsföretag. 1998 gjorde 

organisationen en helomvändning och meddelade att man gärna var villig att diskutera 

lagstiftning på EU-nivå om detta skulle leda till en liberalisering av branschen och ett skydd 

för arbetstagarna.79 

ETUC:s talesman lade under första sammankomsten fram två förslag som skulle förbättra 

villkoren för bemanningsarbete. För det första skulle man enas om under vilka omständigheter 

inhyrning av arbetstagare skulle vara tillåtet, förslagsvis skulle branschen ses som ett 
 

75 Direktiv 2008/104/EG, artikel 9. 
76 Direktiv 2008/104/EG, artikel 11. 
77 Direktiv 2008/104/EG, artikel 4. 
78 KOM(2002) 149 slutlig, s 10. 
79 Ahlberg m.fl., s. 195-196. 
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komplement till den traditionella arbetsmarknaden. För det andra ville man tillförsäkra sig om 

att inhyrda arbetstagare skulle behandlas likvärdigt och att tillsvidareanställningar skulle ses 

som den huvudsakliga anställningsformen.80 Arbetsgivarsidan ansåg att ett liberalisering 

snarare var på sin plats och att existerande hinder för branschen skulle tas bort. Dessutom 

ville man i ett eventuellt avtal poängtera hur branschen lett till ökad sysselsättning och att den 

i övrigt hade en positiv inverkan på arbetsmarknaden.81 

En av de stora stötestenarna i förhandlingsprocessen var om och hur man skulle definiera 

begreppet missbruk i direktivet. Under andra sittningen poängterade ETUC:s talesman om 

likheterna mellan olika former av tidsbegränsade anställningar och uthyrningsverksamhet 

samt behovet av att stifta särskilda regler för sådan verksamhet.82 Regler som förhindrade 

missbruk var något som arbetsgivarsidan genast mottsatte sig då de menade att en sådan 

reglering skulle få branschen att rent generellt bli förknippad med missbruk.83 

Den 18 december 2000 lade ETUC fram ett förslag som skulle reglera användandet av 

inhyrd personal. Dels ville man förhindra att uthyrningsföretag och inhyrande företag växelvis 

anställde samma arbetstagare för att utföra samma jobb. Dessutom ville man förhindra att ett 

eller flera uthyrningsföretag turades om att låta en eller flera arbetstagare utföra samma arbete 

i det inhyrande företaget. Ytterligare ville man att respektive medlemsstat skulle få avgöra i 

vilka fall inhyrd personal helt eller delvis skulle begränsas.84 

En månad senare, under den sjätte sittningen, lade arbetsgivarsidan fram sitt förslag. I detta 

fanns inte ett ord om begränsningar i användandet av inhyrd arbetskraft. Som tidigare 

förespråkade man en totalt fri marknad för branschen.85 

Våren 2001 ställde ETUC bland annat frågan till UNICE om de var beredda att diskutera 

en reglering beträffande missbruk av inhyrning liknande den i visstidsdirektivet. Några dagar 

senare kom beskedet från UNICE att som en ren kompromiss skulle de kunna tänka sig en 

klausul som tillät medlemsstaterna att under vissa förutsättningar förbjuda eller begränsa 
 

80 Ahlberg m.fl., s. 199. 
81 Ahlberg m.fl., s. 200. 
82 Regler för att förhindra missbruk ifråga om tidsbegränsade anställningar återfinns i en bilaga till direktiv 

1999/70/EG om visstidsarbete, närmare bestämt i Ramavtal om visstidsarbete klausul 5. 
83 Ahlberg m.fl., s. 201. 
84 Ahlberg m.fl., s. 205. 
85 Ahlberg m.fl., s. 206. 
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inhyrning inom vissa delar av arbetsmarknaden, förutsatt att dessa ingrepp stod under 

återkommande granskning. Kort därpå meddelade ETUC att förhandlingarna avslutats utan att 

man kommit överrens och att det nu var upp till kommissionen att besluta i ärendet.86  

    

3.2 Kollektivavtal 

Från och med maj 2007 fram till sista april 2010 gäller mellan samtliga LO-förbund och 

Bemanningsföretagens anslutna företag samt deras anställda kollektivavtal för de områden där 

något av LO-förbunden har avtalsrätten.87 Kriteriet för att avtalet ska vara tillämpligt är att 

antingen uthyrningsföretaget eller motsvarande LO-förbund begär detta. Om så sker blir 

eventuella avtal mellan LO-förbunden och det inhyrande företaget per automatik 

verkningslösa.88 Av § 2 mom 2 framgår att föreningsrätten ska lämnas okränkt av bägge 

parter med undantag i de fall arbetsgivaren begär att arbetsledare ej ska tillhöra samma 

fackliga organisation som arbetarna. 

Enligt § 3 mom 1 i avtalet ska anställning gälla tills vidare om inte annat har avtalats 

parterna emellan. Avtalad visstidsanställning får inte pågå längre än sex månader, dock i vissa 

fall 12 månader om lokal arbetstagarorganisation godkänner detta. En ny visstidsanställning 

kan ingås först 12 månader efter det att den föregående visstidsanställningen upphört om inte 

en lokal överenskommelse anger annat. Bägge parter ges dock möjlighet att avbryta en 

visstidsanställning med ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Anställningen ska vara på 

heltid om inte annat har angetts vid en lokal överenskommelse.89 

I avtalet finns angivet lönebestämmelser för såväl utbokad90 som ej utbokad91 tid. Med 

utbokad tid avses i de fall arbetstagaren utför arbete för ett inhyrande företag. Vid uppdrag 

längre än tio dagar ska lönen, enligt § 5 mom 1, motsvara genomsnittet för de i det inhyrande 

företaget jämförbara arbetstagarna. Lön vid ej utbokad tid beror på om arbetstagaren arbetar 

 
86 Ahlberg m.fl., s. 211-212. 
87 Berg, s. 258-259. 
88 §1 Mom 2 Avtal för Bemanningsföretag 2007-2010. 
89 § 4 Avtal för Bemanningsföretag 2007-2010. 
90 § 5 Avtal för Bemanningsföretag 2007-2010 
91 § 6 Avtal för Bemanningsföretag 2007-2010 
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eller genomgår beordrad utbildning. I sådana fall utgår personligt avtalad lön92 enligt § 6 

mom 2. I övriga fall erhåller arbetstagaren, enligt § 6 mom 3, en garantilön per månad baserad 

på 90 procent av de senaste tre månadernas genomsnittsförtjänst, dock inte lägre än 90 

procent av den personliga lönen. Rätten till helglön samt vilka dagar detta gäller anges i § 7, 

förutsättningen är dock att anställningen består efter helgen, enligt mom 1, och att helgdagen 

inte infaller på en lördag eller söndag.93 Här finns även bestämmelser för hur man räknar ut 

helglönens storlek. Denna ska enligt § 7 mom 3 motsvara arbetstagarens personliga lön 

multiplicerat med antalet ordinarie arbetstimmar per vecka dividerat med fem. Semesterlön 

och semesterersättning ska enligt § 13 utgå med 13,3 procent av semesterlöneunderlaget samt 

i övrigt motsvara bestämmelserna i SemL. 

 

3.2.1 Arbetstidsavtal 

Kopplat till kollektivavtalet finns ett arbetstidsavtal som helt ersätter bestämmelserna i 

arbetstidslagen (SFS 1982:673). Man gör även här skillnad mellan utbokad94 och ej utbokad95 

tid. Vid utbokad tid gäller de hos det inhyrande företaget bestämda arbetstiderna. För 

heltidsanställda vid ej utbokad tid uppgår arbetstiden till 40 timmar per helgfri vecka förlagt 

mellan klockan 7.00 och 17.00. Avvikelser får dock ske via lokala överenskommelser. Vid ej 

utbokad tid eller vid utbokad tid hos företag som saknar kollektivavtal finns ytterligare 

bestämmelser i § 3 i avtalet. Dessa reglerar bland annat dygns- och veckovila, raster och 

övertid. 

 

 
92 Vilken inte får understiga de i § 6 mom 1 angivna minimilönerna. 
93 § 7 mom 2 Avtal för Bemanningsföretag 2007-2010. 
94 § 2 mom 1 Arbetstidsavtal. 
95 § 2 mom 2 Arbetstidsavtal. 
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4 Arbetslöshetsförsäkring 
Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig 

inkomstbortfallsförsäkring. För att få ersättning från den senare krävs det enligt 7 § ALF att 

man varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader, det så kallade 

medlemsvillkoret. Därutöver krävs att man uppfyller arbetsvillkoret i 12 § vilket innebär att 

den sökande under en tolvmånadersperiod måste ha förvärvsarbetat minst åttio timmar per 

kalendermånad i sex månader eller som har förvärvsarbetat minst 480 timmar under en 

sammanhängande tid av sex kalendermånader med minst femtio timmar per månad. Slutligen 

kräver 9 § att man är arbetsför med möjlighet att åta sig arbete i minst tre timmar per dag och 

i genomsnitt minst sjutton timmar i veckan, är anmäld som arbetssökande hos den offentliga 

arbetsförmedlingen, är aktivt arbetssökande samt är beredd att anta ett lämpligt erbjudet 

arbete.96 Uppfyller man dessa krav utgår ersättning enligt 22 § i längst 300 dagar, 450 dagar 

för förälder med barn under arton år, efter det att karensvillkoret på sju dagar i 21 § uppfyllts. 

 

4.1 Ersättning vid deltidsarbete 

Reglerna för sökandes rätt till ersättning vid deltidsarbete återfinns i 7-11 §§ förordning 

(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Här anges att under de veckor en sökande utför eller 

deklarerar arbete utgår ersättning i max 75 ersättningsdagar i en ersättningsperiod97. Efter 

detta utgår ersättning endast de veckor den sökande ej utför eller deklarerar deltidsarbete. För 

att räknas som deltidsarbete måste arbetet understiga den sökandes arbetsutbud per vecka.  

 

4.2 Bemanningsanställdas rätt till arbetslöshetsförsäkring 

Arbetslöshetskassorna har ansett det komplicerat att utreda huruvida bemanningsanställda har 

rätt till ersättning enligt ALF vilket har lett till att dessa ärenden behandlats olika beroende på 

vilken kassa som handlagt ärendet. Problematiken har legat i att bedöma när ett uppdrag anses 

 
96 Vad som avses med lämpligt arbete definieras i lagens 11 §.  
97 Arbetar man till exempel en dag och kräver ersättning för de återstående fyra dagarna i veckan har man 

förbrukat fyra av de totalt 75 dagarna. Således har man 71 ersättningsdagar kvar innan deltidsarbete omöjliggörs. 
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som återkommande.98 Detta grundar sig i av Försäkringsöverdomstolen avgjorda fall där man 

konstaterat att personer som vid upprepade tillfällen anlitas av uthyrningsföretag ska, oavsett 

vad som anges i anställningsavtalet, anses som tillsvidareanställd i företaget i fråga utifrån 

dennes arbetsutbud.99 Domstolens uttalande kom sedan att figurera i AMS meddelande nr 

5/1996 och skulle utgöra vägledning vid myndighetens tillsyn över kassorna som ett led i att 

förhindra uthyrningsföretag från att anställa arbetskraft för enskilda uthyrningsuppdrag med 

syfte att låta det allmänna stå för kostnaden däremellan. Till meddelandet bifogades ett beslut 

om att medlem i arbetslöshetskassa som avböjer erbjudet arbete i personaluthyrningsföretag 

inte avstängs från ersättning i de fall anställningsvillkoren ej överensstämmer med LAS och 

inom branschen gällande avtal.100 

Enligt IAF:s101 rekommendationer bör arbetslöshetskassorna redan efter första uppdraget 

undersöka om den sökande alltjämt står till uthyrningsföretagets förfogande. I sådana fall ska 

den sökande ej betraktas som arbetslös. Kassorna ska även upplysa de sökande om de regler 

som gäller vid arbete hos uthyrningsföretag för att förhindra den sökande från att söka bidrag 

mellan återkommande uppdrag.102 Är situationen sådan att den sökande blivit uppsagd, i 

enlighet med reglerna i LAS, från en tillsvidareanställning i ett uthyrningsföretag som lyder 

under kollektivavtal är denne berättigad till ersättning oavsett om personen ifråga vid ett 

senare tillfälle återanställs av uthyrningsföretaget. Dock exkluderas möjligheten att vara 

anställd i ett uthyrningsföretag och samtidigt erhålla arbetslöshetsersättning.103 

 
98 IAF 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag 

som hyr ut arbetskraft, s. 7. 
99 IAF informerar nr 4/2004. 
100 Berg, s.273. 
101 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är sedan 1 januari 2004 tillsynsmyndighet över landets 

arbetslöshetskassor. 
102 IAF 2006:12, s. 9. 
103 IAF informerar nr 2/2004. 
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5 Analys 
Generellt sett, det vill säga utan inblandning av kollektivavtal, råder det inga skillnader i 

anställningsskyddet mellan en traditionell arbetstagare och en inhyrd sådan då bägges 

rättigheter regleras av samma lagstiftning. Den enda skillnaden utgörs av vem de olika 

arbetstagarna riktar sina respektive rättigheter och skyldigheter mot då de inte har samma 

arbetsgivare. En inhyrd arbetstagare kan således inte rikta sina krav mot beställaren utan får 

göra detta mot sin egen arbetsgivare, det vill säga uthyrningsföretaget, som i sin tur får ställa 

villkor på det inhyrande företaget.  

Skulle det däremot uppstå en arbetsbristsituation hos beställaren kan läget vara ett annat. 

Den traditionellt anställde riskerar under en sådan situation att bli av med sin anställning 

medan en inhyrd arbetstagare troligtvis kommer att arbeta kvar på arbetsplatsen så länge 

uppdraget fortfarande kvarstår. Vid uppdragets slut har uthyrningsföretaget möjligheten att 

antingen hyra ut den anställde till en annan beställare eller, som framgår av rättsfallen i 

uppsatsens inledning, hyra ut denne till föregående beställare trots rådande 

arbetsbristsituation. I denna situation har således den inhyrde arbetstagaren ett starkare 

anställningsskydd än vad den traditionellt anställde har. Dock är inte detta hela sanningen då 

faktorer som uppdragets längd samt typ av anställning kan påverka anställningsskyddet för 

den inhyrde arbetstagaren. Detta visar sig tydligare när man inkluderar ett kollektivavtal i 

ovanstående situation, i detta fall bemanningsavtalet vilket det redogörs för ovan i avsnitt 3.2.    

I de fall den inhyrde arbetstagaren har en tidsbegränsad anställning blir situationen 

annorlunda. Enligt 4 § andra stycket LAS kan en tidsbegränsad anställning generellt sett inte 

upphöra i förtid om inte avtal uppger annat. Av § 3 mom 1 i bemanningsavtalet framgår dock 

att en visstidsanställning kan avslutas i förtid om någon av parterna begär det. Detta innebär 

att den inhyrde arbetstagarens anställning kan komma att upphöra när som helst under 

anställningstiden. Har arbetstagaren i sådana fall uppdrag av kortare karaktär, det vill säga 

enstaka dagar eller vecka för vecka, är skyddet i anställningen betydligt sämre än för en 

traditionellt anställd, även i de fall denne också har en tidsbegränsad anställning. I detta fall 

medför bestämmelserna i kollektivavtalet att den inhyrde arbetstagaren har ett sämre 

anställningsskydd än den traditionellt anställde. Statistiskt sett är dessutom mängden 

visstidsanställda betydligt högre inom bemanningsbranschen än vad den är i andra branscher. 

Detta visar ytterligare på ett något försvagat anställningsskydd för den inhyrde. 
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Vad som sägs ovan kan knytas an till de situationer då en före detta traditionellt anställd 

arbetstagare återvänder till sin tidigare arbetsplats men istället utför arbetet som inhyrd 

arbetstagare.  

Enligt § 5 mom 1 i bemanningsavtalet ska den inhyrdes lön motsvara genomsnittet för de i 

det inhyrande företaget jämförbara arbetstagarna, förutsatt att uppdraget varar längre än tio 

dagar. Om den inhyrde i sin tidigare anställning hade högre lön än detta blir konsekvenserna 

sådana att denne nu får utföra samma arbete för lägre lön, det omvända gäller om den inhyrde 

i sin tidigare anställning hade lägre lön än genomsnittet. Vid uppdrag kortare än tio dagar kan 

skillnaden i lön bli än mer påtaglig då den i sådana fall bestäms utifrån andra kriterier. 

Skillnaden i lön påverkar i sin tur storleken på den inhyrdes semesterlön vilken kan komma 

att avvika jämfört med motsvarande i dennes tidigare anställning. 

Längden på den inhyrdes anställning avgör möjligheten till helglön då det enligt § 7 i 

bemanningsavtalet krävs att anställningen ska bestå efter helgen. I de fall den inhyrde är 

berättigad till helglön kan denna skilja i storlek mot vad arbetstagaren skulle ha haft om denne 

fortfarande varit anställd direkt hos beställaren. Detta då beloppet beräknas utifrån den 

inhyrdes personliga lön. 

Den största skillnaden uppstår i de fall den inhyrde blir av med sin anställning i 

uthyrningsföretaget. Rätten till arbetslöshetsförsäkring blir då annorlunda än vad den skulle 

ha blivit om personen hade blivit uppsagd från en traditionell anställning, vilket framgår av 

avsnitt 4.2. Detta beror främst på möjligheten till deltidsarbete samtidigt som ersättning utgår 

från arbetslöshetsförsäkringen. De regler i förordningen om arbetslöshetsförsäkring som 

avgör möjligheterna till detta är i vissa fall ej tillämpliga för arbetstagare med återkommande 

anställningar i bemanningsföretag då sådana anställningar kan komma att anses som en 

tillsvidareanställning. Här är typen av anställning samt förekomsten av kollektivavtal av 

betydelse för den inhyrdes rätt till ersättning vilket tydligt framgår av IAF:s 

rekommendationer. 

I Sverige kommer EU:s bemanningsdirektiv efter implementering främst påverka 

arbetstagare i uthyrningsföretag som ej omfattas av kollektivavtal. Detta eftersom direktivets 

regler beträffande arbets- och anställningsvillkor till stora delar påminner om de i 

kollektivavtalet mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden. Direktivets inverkan på 

inhyrd personal i vissa andra medlemsstater blir troligtvis desto större. Då speciellt i 
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Storbritannien och Irland där situationen för denna typ av arbetstagare i många fall är helt 

annorlunda jämfört med den i Sverige och medlemsstater med mer omfattande regleringar.  

Utifall Sverige ratificerar ILO:s konvention nr 181 blir följderna liknande de som följer av 

implementeringen av EU:s bemanningsdirektiv. Med andra ord kommer det främst påverka 

arbetstagare inom uthyrningsverksamhet som ej omfattas av kollektivavtal.  

Som nämnts i avsnitt 2.4 kan en arbetstagare vid verksamhetsövergång hävda företrädesrätt 

till anställning i det övertagande företaget enligt 25 § LAS, förutsatt att det övertagande 

företaget på grund av verksamhetsövergången är i behov av nyanställningar. Dessutom finns 

möjligheten att vid övergång kräva de villkor arbetstagaren hade i sitt tidigare 

anställningskontrakt enligt 6b § LAS, förutsatt att dessa är förmånligare än de i det 

övertagande företaget. 

Trots att inhyrning av arbetskraft i sig är giltigt skäl för arbetsbristuppsägningar104 finns 

det tillfällen då reglerna om företrädesrätt vid verksamhetsövergång kan komma att få verkan. 

Några av de kriterier beträffande verksamhetsövergång som EG-domstolen satte upp i 

Spijkers-målet är applicerbara på vissa fall där företag efter arbetsbristuppsägningar 

tillgodosett ett arbetskraftsbehov genom inhyrning av personal. Till exempel i de fall då 

verksamheten förefaller vara den samma efter genomfört beslut om inhyrning. 

I fallet med Urban Outfitters sades samtliga anställda upp för att sedan bli erbjudna 

anställning i bemanningsföretaget. Denna situation är på flertalet punkter lik den i Schmidt-

målet där EG-domstolen konstaterade att i de fall en arbetsuppgift övergår från en 

arbetsgivare till en annan är direktivet tillämpligt.  

I Marabou-fallet sades delar av personalen upp, bland annat på grund av investeringar i ny 

teknik. För att bemöta det kvartstående arbetskraftbehovet tillgodosåg företaget sig med 

inhyrd personal. Denna utgjordes bland annat av tidigare anställd personal vilken sagts upp av 

sin tidigare arbetsgivare, numera beställare, på grund av bristande kompetens.  

Med utgångspunkt från ovanstående två fall samt EG-domstolens resonemang i Spijkers- 

och Schmidt-målet vore det möjligt att i sådana fall ett företag fattar beslut om uppsägningar 

för att låta hela eller delar av verksamheten bedrivas av inhyrd personal, och detta i sin tur 

 
104 Se till exempel 2.2 sista stycket och 2.3 i denna uppsats. 
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skapar ett anställningsbehov i det berörda bemanningsföretaget, vore reglerna i 6 och 25 §§ 

LAS tillämpliga. 

Av förarbeten, praxis och EU-direktiv framgår det att det står en arbetsgivare fritt att själv 

bestämma inriktningen av sin verksamhet. Så länge beslut fattas på ekonomiska, tekniska eller 

organisationsmässiga skäl kan en arbetsgivare låta arbetet utföras av annan personal än egen 

trots att detta kan medföra en förändring av den egna arbetsstyrkan. Skulle detta resultera i 

uppsägningar av den egna personalen samtidigt som arbetskraftsbehovet består finns det inga 

skyldigheter för företaget att erbjuda nyanställningar. Slutligen bör det nämnas att i och med 

införandet av den nuvarande lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 

togs samtliga krav på det inhyrande företaget bort. 

Ett företags möjlighet att hyra in personal trots att det finns arbetstagare med företrädesrätt 

har behandlats av AD i två fall. I AD 2003 nr 4 konstaterade domstolen att om syftet med 

inhyrningar är att tillgodose ett mer permanent arbetskraftsbehov kan detta utgöra brott mot 

de uppsagda arbetstagarnas företrädesrätt. Brott mot företrädesrätten i det aktuella fallet 

ansågs ej föreligga då företaget innan de tog beslut om inhyrning erbjöd de uppsagda 

arbetstagarna tidsbegränsade anställningar och därigenom fullgjort sina skyldigheter enligt 25 

§ LAS. I AD 2007 nr 72 framförde bolaget att de av företagsekonomiska skäl ämnade möta 

framtida arbetstoppar genom inhyrning av personal. Domstolen bedömde att så var fallet samt 

att fackets påstående om ett samarbete mellan bolaget och uthyrningsföretaget ifråga om vilka 

personer det sistnämnda skulle anställa inte hade styrkts.  

Summerar man de två AD-fallen och övriga källor kan man konstatera att trots 

avskaffandet av kraven på det inhyrande företaget finns det ändå vissa hinder för företag att 

hyra in personal samtidigt som det utförs nerdragningar av den egna personalen. Eventuella 

begränsningar utgörs av vilken typ av skäl som föranleder beslutet om inhyrning, längden på 

dessa samt eventuella samarbeten mellan beställare och uthyrningsföretag för att bestämma 

vilka av de uppsagda arbetstagarna det sistnämnda ska anställa. Härutöver kan 

implementeringen av bemanningsdirektivet även komma att begränsa användandet av inhyrd 

arbetskraft. Detta då det ger respektive medlemsstat utrymme att själva införa restriktioner 

mot inhyrning. Visserligen har även arbetstagarorganisationerna möjlighet att genom veto 

hindra inhyrning av arbetskraft, men med bland annat ovanstående AD-fall i åtanke har detta 

visat sig vara näst intill omöjligt att driva igenom.         
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Uthyrningsföretagens möjligheter till arbetsbristuppsägningar regleras på samma sätt som 

för andra typer av företag. Skillnaden gentemot dessa är att i uthyrningsföretagens fall består 

verksamheten av att mot ersättning tillhandahålla arbetskraft vilken i sin tur utför arbete för en 

tredje part, det vill säga en beställare. Med andra ord är personalen i uthyrningsföretag inte 

bara arbetstagare, de utgör dessutom den produkt som företaget säljer. Att bedriva en sådan 

verksamhet utan att för den sakens skull ha någon typ av buffert, i detta fall personal för 

uthyrning, kan komma att ifrågasätta den rättsliga definitionen av uthyrningsföretagets 

verksamhet. Dessutom kan det utgöra brott mot reglerna om anställningsformer i LAS att 

uthyrningsföretaget endast vid behov ingår anställningar. Detta skulle vidare medföra att 

bestämmelserna om garantilön vid ej utbokad tid i kollektivavtalet mellan 

Bemanningsföretagen och samtliga LO-förbund skulle komma att bli verkningslösa.  

I förarbetet till den nuvarande lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft sades det att oseriösa uthyrningsföretag kännetecknades av att de ingick så kallade 

uppdragsanställningar där arbetstagaren enbart anställdes för en begränsad tid under det att 

uppdraget utfördes. Oavsett förekomsten av uppdragsanställningar i dagens bransch finns det 

tecken på att vissa uthyrningsföretag fortfarande använder sig av sin personal på liknande sätt, 

dock är tillvägagångssättet annorlunda. Eftersom kollektivavtalet mellan 

Bemanningsföretagen och LO-förbunden tillåter uthyrningsföretagen att säga upp 

tidsbegränsat anställda före dess att dess anställningsperiod gått ut kan uppdragsanställningar 

ingås trots att detta inte direkt framgår av anställningen. Sådana typer av anställningar 

äventyrar inte bara den anställdes rätt till arbetslöshetsförsäkring utan ger även rätt till 

restriktioner mot branschen i stort vilket framgår av begreppet missbruk i 

bemanningsdirektivet. 

Visserligen kan även uthyrningsföretag komma att bli tvingade att göra nedskärningar av 

sin personal i de fall möjligheten till uthyrning minskar. I sådana fall genomförs uppsägningar 

på grund av arbetsbrist som har sin grund i produktionsrelaterade skäl.  

Uthyrningsföretags möjligheter att hävda arbetsbrist på andra grunder torde dock vara mer 

begränsade än vad den är för andra typer av företag. Ett uthyrningsföretag som grundar sin 

arbetsbrist på organisationsmässiga skäl och menar att de vid behov avser att hyra in personal 

bör starkt ifrågasättas. Även fast detta utgör ett legitimt skäl säger det sig självt att ett sådant 

tillvägagångssätt har sina begränsningar. I slutändan måste det finnas ett uthyrningsföretag 

som hyr ut personalen, oavsett i hur många led denna sedan hyrs vidare.     
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6 Slutsats  
I den bästa av världar skulle arbete i ett bemanningsföretag ur ett arbetsrättsligt perspektiv 

kunna utgöra den ultimata formen av anställning. Tänk själv att man aldrig skulle behöva oroa 

sig över sin anställning och hur det går för företaget där man utför sitt arbete. Skulle 

verksamheten gå dåligt är man trots det bara inhyrd och det finns säkert något annat företag 

som behöver ens tjänster. Om inte så har man alltid garantilön fram till dess att nästa uppdrag 

står för dörren. Anställningen i bemanningsföretaget består således i vått och torrt, oavsett 

väder och vind.  

Dock ser verkligheten i många fall ganska annorlunda ut. En anställning i ett 

bemanningsföretag är lika säker eller, om man så vill, osäker som en anställning vid vilken 

annan typ av företag som helst. Vad som gör att bemanningsbranschen står ut i sammanhanget 

är just den faktor som nämnts tidigare i uppsatsen, det vill säga att dess produkt utgörs av 

arbetskraft. På det sättet är bemanningsbranschen unik jämfört med andra typer av branscher 

på arbetsmarknaden.  

En sak som talar emot anställningstryggheten inom branschen är den stora andelen 

tidsbegränsat anställda. Av annan statistik framstår branschen som jämlik och en bra 

inkörsport på arbetsmarknaden för invandrare och unga. Det som däremot inte framgår av 

dessa siffror är vilken typ av anställning denna grupp har, omfattningen av denna samt vilken 

lönenivå de ligger på. Således finns möjligheten att den halva av branschen som har 

tidsbegränsade anställningar till en majoritet utgörs av kvinnor, unga och invandrare. 

Att fullt ut kräva samma rättigheter avseende lön och liknande för inhyrd personal som för 

traditionellt anställda tror jag inte kommer att bli verklighet. Oddsen ser nog inte bättre ut 

efter implementeringen av bemanningsdirektivet vilket tillåter skillnader i lön i de fall en 

uthyrd arbetstagare erhåller så kallad garantilön mellan olika uppdrag. Likaså kan det bli 

problematiskt att för de olika typerna av arbetstagare, även i de fall de utför samma arbete, 

hävda identiska anställningsskydd med tanke på att deras motparter inte är desamma. Som jag 

tidigare nämnt berörs en inhyrd arbetstagare enbart indirekt av en arbetsbristsituation på det 

företag där denne utför arbete. 

De begränsningar som införts gällande bemanningsanställdas rätt till 

arbetslöshetsförsäkring har antagligen haft som syfte att begränsa oseriösa uthyrningsföretags 
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möjligheter att ingå lagvidriga anställningar. Som jag ser det bidrar dessa begränsningar 

snarare till att förvärra situationen för arbetstagarna vilka får ta hela smällen. Det drabbar inte 

uthyrningsföretagen att deras före detta anställda inte är berättigade till ersättning. För dessa 

företag går det att kringgå problematiken genom att istället anställa någon annan på vad jag 

skulle vilja påstå är riktigt ojusta villkor. Sett från uthyrarnas synvinkel kan man dessutom 

hävda att uthyrda arbetstagare i fråga om deltidsarbete i kombination med 

arbetslöshetsförsäkring diskrimineras då motsvarande är tillåtet när anställningen sker direkt 

hos beställaren. 

Det som har rört runt i grytan är enligt mig hur inhyrd personal har använts, nämligen 

beställarens roll i trepartsrelationen, samt hur vissa uthyrningsföretag på ett otillbörligt sätt 

ingått anställningar med arbetstagare vars innehåll starkt bör ifrågasättas. Ytterligare har jag 

svårt att se varför beställare hänvisar till Abu Garcia-domen i fall då inhyrning sker trots att 

det finns uppsagda arbetstagare med företrädesrätt. Detta då arbetsdomstolen slog fast att det 

inte skett något brott mot företrädesrätten eftersom företaget redan innan beslut togs om 

inhyrning erbjudit de uppsagda arbetstagarna visstidsanställningar. 

Med ovansagda i åtanke kan det vara på sin plats att antingen via avtal eller genom 

lagstiftning åter införa begränsningar för hur inhyrd arbetskraft får anlitas, något som 

ytterligare framhålls i bemanningsdirektivet. Att beställare med kort varsel kan hyra in 

personal för så korta tidsperioder som enstaka dagar, något som beställarna själva säkert ser 

som en stor fördel, kan enligt mig vara en av de stora anledningarna till att vissa 

bemanningsföretag antingen tänjer på gränserna för vad som är tillåtet eller helt kringgår 

allmänna bestämmelser om anställningsvillkor. Sådana tillvägagångssätt kastar ytterligare 

skugga över branschen och försvårar för de uthyrningsföretag som försöker framhålla sig som 

seriösa.  

Beträffande ett eventuellt nytt avtal mellan Bemanningsföretagen och samtliga LO-förbund 

tycker jag att det är på sin plats att man tar bort arbetsgivarens rätt att säga upp tidsbegränsat 

anställda i förtid. Så som bland annat framgår av mitt samtal med en anställd i branschen 

lockar sådana bestämmelser även de mer etablerade uthyrningsföretagen att agera på gränsen 

av vad som är tillåtet.  

Jämförelsen mellan verksamhetsövergång och inhyrning av personal i vissa fall ska inte ses 

som någon absolut bestämmelse rent rättsligt sett. Tanken bakom denna är snarare att stärka 
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berörda arbetstagares anställningsskydd i arbetsbristsituationer där gränsen mellan 

verksamhetsövergång och inhyrning av personal är hårfin. Skulle de uppsagda arbetstagarna i 

sådana fall kunna hävda företrädesrätt gentemot det uthyrande företaget skulle stora delar av 

problematiken som uppstår när det inhyrande och det uthyrande företaget påstås samarbeta 

om vilka personer det senare ska anställa mer eller mindre försvinna. Visserligen kan dessa 

bestämmelser förbises av uthyrningsföretaget då de, likt företag i andra branscher, har 

möjlighet att inte utlysa några nya tjänster under den tid företrädesrätten kan göras gällande. 

Med tanke på de problem som uppstod när arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå 

skulle definiera vad som menas med missbruk i uthyrningssammanhang samt vilka 

repressalier som skulle vidtas mot detta kommer det bli intressant att följa hur respektive 

medlemsstat går tillväga ifråga om restriktioner. För svensk del tror jag det kommer bli mest 

aktuellt att införa sådana via kollektivavtal snarare än genom lagstiftning då vi av tradition 

lämnar mycket till arbetsmarknadens parter själva att bestämma. 

Oavsett vad man anser om bemanningsbranschen, samt behovet av denna, tycks den vara 

här för att stanna. Det som är mest anmärkningsvärt är att den arbetsrättsliga regleringen inte 

har utvecklats i samma takt som arbetsmarknaden i övrigt. På så vis är det inte konstigt att det 

råder osäkerhet i många frågor där arbetskraftsuthyrning är inblandat. Detta kan dels förklaras 

med att den arbetsrättsliga lagstiftning vi har i Sverige kom till tjugo år före det ens var tillåtet 

med arbetskraftsuthyrning. En annan förklaring är att de avtal som finns inte kan tillgodose 

skyddet för arbetstagarna på dagens arbetsmarknad på ett sådant sätt som det en gång i tiden 

kanske var tänkt att göra. Vilken lösning man än väljer, vare sig det sker via lagreglering eller 

via avtal, tycker jag att det är hög tid för anställningsskyddet att följa med den övriga 

utvecklingen på arbetsmarknaden. 
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