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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att genom en operationalisering av David Beethams 

legitimitetsteori utreda om bemanningsavtalet har legitimitet. Efter operationalisering av 

legitimitetsteorin och presentation av bemanningsavtalet och dess aktörer, lagar och domar 

som alla påverkar legitimiteten så fann jag att det fanns legitimitet i avtalet, men att den kom 

med restriktioner. Då tjänstedirektivet och Lavaldomen påverkar den svenska lagstiftningen 

och användandet av svenska kollektivavtal som norm på den svenska arbetsmarknaden, så har 

kollektivavtalen i allmänhet tappat mark, speciellt med restriktioner på användandet av 

strejkrätten, och bemanningsavtalet som berör mycket av den internationella arbetskraften är 

inget undantag. Behållningen av legitimiteten i detta unga avtal är att trots låg facklig 

anslutning, så omfattar avtalet ändå alla LO:s medlemmar, vars medlemsantal är stort och 

bidrar till legitimiteten hos det branschöverskridande avtalet. 
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1 inledning 

Samhällsutvecklingen har skett i en allt ökande takt de senaste decennierna, och 

arbetsmarknaden med den. Den teknologiska utvecklingen har öppnat upp för en 

arbetsmarknad som till mångt och mycket är högteknologisk utvecklad och med en allt 

ökande tjänstesektor som svar på dem minskande efterfrågan inom industrierna. 

Fackföreningsrörelsen har följt med arbetsmarknaden i utvecklingen det senaste århundradet, 

och den svenska folkrörelsen har gått i bräschen på den internationella arenan med hög 

anslutningsgrad, utvecklade avtal och lagreglerad rätt om medbestämmande och 

anställningsskydd.
1
 

På den senaste tiden har det fackliga inflytandet avstannat, och anslutningsgraden har 

successivt minskat. Sedan 80-talet har den individualistiska livsstilen brett ut sig allt mer och 

den globala ekonomin och globaliseringen har fört med sig många nyliberalistiska tankar. 

Fackföreningsrörelsen stöter på nya hinder i form av den ökande individualiseringen, 

svårigheten att representera de nya grupperna på arbetsmarknaden och att försöka organisera 

en helt ny och väldigt snabbt skiftande arbetsmarknad.
2
 Den ökande efterfrågan av flexibilitet 

på arbetsmarknaden har resulterat i en ökning av ”icke-traditionella” anställningskontrakt har 

öppnat upp för en bransch som har ökat lavinartat; personaluthyrning, entreprenörer och 

outsourcing. Företag sparar in på upplärningskostnader, får en flexibel tillgång till 

specialkompetens, och ökad möjlighet att säsongsanställa vid högkonjunkturer och ”peakar” 

inom produktionen.
3
  

Dessa sorters anställningar och uthyrning av personal har gjort det svårt för fackföreningarna 

att dels veta inom vilken bransch de arbetar då uthyrningsföretaget som de är anställda vid 

berör många olika branscher, samt att arbetstagarens arbetsuppgifter kanske skiljer sig 

markant från den ena arbetsplatsen till den andra. Denna i utvecklingen exploderande bransch 

har fått fackföreningarna inom LO att tillsammans försöka utveckla ett kollektivavtal speciellt 

för den. Då alla andra kollektivavtal är branschorienterade så har detta avtal blivit helt befriat 

från sådana influenser, för att i grunden fungera inom vilket avtalsområde som helst inom LO-

                                                           
1
 Lag 1976:580 samt lag 1982:80 

2
 Sverke & Hellgren, 2002, sid 85 

3
 Sverke & Hellgren, 2002, sid 133 
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familjen. Detta arbete ämnar undersöka om huruvida bemanningsavtalet har samma 

legitimitet som de övriga kollektivavtalen. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om kollektivavtalet för bemanningsföretagen 

innehar samma legitimitet som de övriga kollektivavtalen. Detta kommer att ske genom en 

prövning av David Beethams legitimitetsteori. Frågeställningen som ämnas besvaras är:  

 innehar bemanningsavtalet samma legitimitet som de övriga kollektivavtalen? 

1.2 Metod 

Som tidigare nämnts i syftet så kommer David Beethams legitimitetsteori att ligga till grund 

för analysen av arbetet. Genom att operationalisera (om än väldigt ytligt) teorin så att den 

anpassats till bemanningsavtalet, ämnar jag att analysera det insamlade litterära och statistiska 

materialet för att stegvis kunna avgöra huruvida frågeställningen kan besvaras. 

1.3 Material och källkritik 

Materialet som används till det här arbetet är av skiftande karaktär. Boken the legitimation of 

power av David Beetham ligger till grund för det teoretiska avsnittet, och legitimitetsteorin är 

modellen för analysprocessen. Det är rena teoretiska verk blandade med undersökningar 

bestående av hårda siffror och delvis vinklade uppgifter i form av rapporter och artiklar som 

utgör grunden i det här arbetet. Det är dock väldigt lätt att se och urskilja de uppgifter som 

kommer från vinklade källor, såsom de artiklar som är skrivna för LO-tidningen. Med detta i 

bakhuvudet så är det lätt att se förbi deras agenda och fånga upp kontentan i vad som är av 

direkt vikt för detta arbete, då ena grundpelaren är deras bemanningsavtal. De statistiska 

uppgifterna som presenteras i uppsatsen  är tagna från SCB:s AKU undersökningar som utförs 

under det första kvartalet varje år och som LO använder sig av i sina rapporter om 

anslutningsgraden. Vid ett tillfälle kommer jag att nämna en siffra som saknar statistiskt 

belägg då den är en ren uppskattning av LO, men väl värd att nämna i sitt sammanhang för att 

få en motvikt till den befintliga statistiken som gäller över hela arbetsmarknaden. Materialet 

som är inhämtat från internet kommer alla från sidor och tidskrifter som kan anses som 

seriösa och relevanta för detta arbete. 
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1.4 avgränsningar 

De avgränsningar som utförs i detta arbete är att genom omarbetningen av legitimitetsteorin 

analysera legitimiteten hos bemanningsavtalet. Kollektivavtalen och medföljande statistik 

kommer att presenteras för att öka förståelsen för arbetsmarknaden och genom detta få en 

ökad insikt i uppkomsten och syftet för bemanningsavtalet, och att med hjälp av materialet 

som presenteras lättare kunna analysera och dra slutsatser om bemanningsavtalets legitimitet. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 så presenteras legitimitetsteorin och dess tre nivåer, sedan följer ett kortare stycke 

med operationaliseringen av den för att lättare kunna appliceras på avtalet och de faktorer som 

påverkar det. Kapitel 3 inleds med lagen om privat arbetsförmedling för att sedan gå vidare 

till en presentation av bemanningsavtalet för LO. Därefter presenteras aktörerna som berör 

och är berörda av avtalet, och det efterföljs av en diskussion om kollektivavtalets innebörd. 

För att nå en fördjupad kunskap av mekanismerna på arbetsmarknaden så presenteras den 

svenska lagstiftningen, arbetsdomstolen och EU:s direktiv och inflytande samt Laval-domen 

som har kommit att betyda mycket för kollektivavtalens verkan och fackens befogenheter. 

Detta följs upp av en applicering av legitimitetsteorin, och arbetet avslutas med en diskussion. 
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2 teori 

I detta avsnitt så skall David Beethams legitimitetsteori presenteras och operationaliseras så 

att den kan appliceras på bemanningsavtalet. Operationaliseringen i sig är inte särskilt 

omfattande utan består mer i ändrade uttryck, men att grundidén som han har är intakt. Den är 

i sitt ursprungliga skick menad för att presentera vad som krävs för att legitimera makt, men 

legitimitet inom alla aspekter av de politiska rummen kan anses maktbaserade. David 

Beetham la upp tre kriterier för legitimitet som i detta kapitel presenteras, diskuteras och 

operationaliseras. 

2.1 Beethams legitimitetsteori 

Beetham menar i sin bok the legitimation of power (1991) att legitimitet grundar sig på att den 

är flerdimensionell, och att den består av tre distinkta nivåer som är kvalitativt olika från 

varandra. Han menar att makt är legitimt om man uppnår dessa tre nivåer: 

i) Den följer etablerade regler  

ii) Reglerna kan anses berättigade genom värderingar som delas av både de 

överordnade och de underordnade, samt 

iii) Att det finns bevisligt samtycke mellan de underordnade för den enskilda 

maktrelationen. 

Den första nivån handlar om regler, den andra om berättigandet av dessa genom delade 

värderingar och den tredje nivån handlar om handlingar. Dessa tre nivåer kan inte särskiljas 

utan är alla beroende av varandra, men har på samma gång helt egna karakteristiska form av 

icke-legitimitet, och det är av vikt att ta upp dessa separat.
4
 

2.1.1 första nivån 

Den första nivån av legitimitet är den som handlar om regler. De mest etablerade reglerna är 

de som fastslagits som lagar och som har ett statligt säkerhetssystem uppbyggt runt om dem. 

det finns alltid en strävan om att utöka dessa regler då det kommer till tvister som gäller makt. 

Det finns även en mångfald av icke-nedskriva regler som kan anses som kutym och seder som 

är kopplade till de olika delarna av samhället och inom arbetslivet. Man följer oftast både de 

                                                           
4
 Beetham, s 16, 1991. 
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nedskrivna regler och de inofficiella, med en strävan att det ska i slutändan finnas så få 

inofficiella som möjligt för att lättare kunna avgöra situationer om maktutövning.      

Motsatsen till legitimitet är helt enkelt illegitimitet. Makten är illegitim när den fås genom att 

handla mot reglerna, såsom expropriering, bemäktigande, statskupp, eller att makten utövas 

på ett sätt som bestrider eller överskrider dem. Ett olagligt maktövertagande har oftast mer 

djupgående och mer genomträngande konsekvenser för legitimiteten än vare sig brott eller 

överträdelse i utförandet, detta beror på graden av överträdelse, och om det upprepas. När 

reglerna för makt är kontinuerligt brutna kan man tala om en situation av kronisk 

illegitimitet.
5
 

2.1.2 andra nivån 

På egen hand så är den lagliga validiteten otillräcklig för att säkerställa legitimitet, eftersom 

de bestämmelser genom vilka makt förvärvas och utövas själva står i behov av motivering. 

Detta är den andra nivån av legitimitet: att makt bara är legitim i den mån bestämmelserna 

(reglerna och lagarna) i makten kan motiveras av en övertygelse som delas av både de 

dominerande och de underordnade. Motiveringen och övertygelsen måste komma från giltiga 

källor, såsom exempelvis myndigheter då det gäller den politiska makten, och att det finns 

bestämmelser för att de som håller i makten är både lämpliga i karaktär för dess utövande, och 

att strukturen av makt måste ses som att tjäna ett allmänt intresse, och inte bara intresset för 

de mäktiga.  

Under förutsättningar att alla och en var har jämngoda chanser att förvärva makt och att 

inneha möjligheten att vara med och styra och sätta reglerna, så är makten legitim oavsett vem 

som innehar den så länge förvärvandet har en legitim bakgrund. Legitimiteten återfinns även i 

de värderingar som samhället har, och även om alla inte har samma tro och värderingar så 

måste det återfinnas en viss sorts samstämmighet mellan de underordnade för att de 

dominerande skall kunna styra samhället.   

Denna andra nivå av legitimitet har även den sin motsats/motpol. Regler för makt kommer att 

sakna legitimitet till sådan utsträckning att de inte kan rättfärdigas i termer av delade åsikter; 

antingen för att det inte finns delade åsikter i första hand (så som slaveri och "artificiella” eller 

delade samhällen); eller för att förändringar i tron har berövat vissa regler sin stödjande grund 

                                                           
5
 Beetham s 16, 1991. 
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(som exempelvis förändrade värderingar gällande manlig överhet, och den tillbakagående tron 

att vissa kvalitéer är könsbundna); eller för att förändrande omständigheter har lett till att 

existerande berättigande av reglerna blivit osannolika. Detta är väldigt varierande exempel 

med olika grader av signifikans, men de kan beskrivas som exempel av underskott av 

legitimitet eller som en svaghet.
6
 

2.1.3 tredje nivån 

den tredje nivån av legitimitet involverar de demonstrerande uttrycken av samtycke från den 

underordnade parten i den speciella maktrelationen som de är involverade i, och genom 

aktioner bevisar sitt samtycke.  Några exempel på visat samtycke kan vara att sluta avtal med 

överordnade, att svära sin lojalitet, ta del i ett val, allt detta är bidrag till legitimitet.
7
 Detta 

sker på två sätt; det första är att de har en subjektiv bindande kraft till dem som tar del av 

dem, oavsett motiven varför de har gjort detta. För det andra så har aktionerna ett publikt 

symboliskt värde eller kraft i deklareringen, vilket oftast används av den i den ledande 

positionen för att förevisa samtycke till en tredje inte deltagande part eller för de som inte 

deltagit i uttrycket av medtycke.  

Beetham påpekar att vissa teoretiker skulle hävda att medgivande är en relativt modern 

komponent eller förutsättning för legitimitet, och att det återfinns speciellt i den liberala eller 

individualistiska skolan, och att den inte kan användas när det kommer till legitimitet i de 

tidigare historiska samhällena.
8
 Dock så hävdar Beetham att det i detta fall borde vara en del 

av det hela då det är så nära länkat till ett individuellt val, och att alla vuxna i princip är 

kvalificerade att ge sitt samtycke. Det som anses som den allmänna uppfattningen att 

legitimera makt är att ”binda in” en signifikant del av de underordnade, som genom aktioner 

eller ceremonier publikt visar sitt medgivande, och därigenom konfirmerar för massan 

legitimiteten för de som innehar makten. I och med detta så innebär även borttagandet av 

medgivandet och det publika uttrycket för misstro att legitimiteten hos de som innehar makten 

minskar eller helt försvinner. Alltifrån ovilja till samarbete, passiv resistans till civil olydnad 

och militant opposition från de som är kvalificerade att ge sitt medgivande kommer i olika 

                                                           
6
 Beetham sid 17-18, 1991. 

7
 Beetham sid 18, 1991. 

8
 Beetham sid 18, 1991. 
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mått fräta bort legitimiteten. På denna nivå kan man säga att motsatsen eller det negativa 

gentemot legitimitet kan kallas för avlegitimering.
9
 

2.2 operationalisering 

Beetham talar inte som det kanske först ser ut som om legitimitet bara är en del av makt, utan 

han menar på att det är ett viktigt begrepp inte bara inom politiken och statsvetenskapen, utan 

inom de samhällsorienterade ämnena i stort.
10

  För att göra det möjligt att applicera Beethams 

legitimitetsteori på bemanningsavtalet så krävs det en viss operationalisering, dock en relativt 

liten sådan. För att visa på legitimitet hos bemanningsavtalet så krävs det att alla tre nivåer är 

uppfyllda; att bemanningsavtalet  

i) följer de regler, lagar och avtal, som appliceras på dess arena  

ii) att reglerna rättfärdigas av alla berörda parter, över- som underordnade, och 

slutligen  

iii) att det finns ett bevisligt uttryck för samtycke från alla berörda parter.  

Så genom att undersöka bemanningsavtalet, dess aktörer, både stora politiska 

organisationer, rättsliga organisationer, och förutsättningar kan ett resultat om huruvida ett 

läge av legitimitet uppnås. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Beetham sid 19, 1991. 

10
 Beetham sid 39, 1991. 
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3 empiri 

I detta kapitel så avhandlas lagen om privat arbetsförmedling som har gjort det möjligt för 

bemanningsföretagen att äntra den svenska arbetsmarknaden. Efter det så presenteras 

kollektivavtalens innebörd som en öppning och en djupare förståelse till den grund som 

bemanningsavtalet står på. Det avsnitt som sedan följer tar upp aktörerna alltifrån till den 

enskilde arbetstagaren och dess företrädare till den enskilde arbetsgivaren och dess 

uppdragsgivare. De efterföljande avsnitten lägger fokus på den svenska arbetsrätten, EU-

direktiven, arbetsdomstolen och Laval-domen med sina efterspel på den svenska 

lagstiftningen. 

3.1 lagen om privat arbetsförmedling 

Lagen om privat arbetsförmedling kom till 1993 och gäller för arbetsförmedlingar som 

bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen, men det som är av vikt i denna 

lagen och som berör detta arbetet är de bestämmelser som finns om uthyrning av arbetskraft. 

Enligt andra paragrafen i lagen så är  

”uthyrning av arbetskraft ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som 

innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för 

att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.”
11

 

Arbetsgivare som bedriver uthyrning av arbetskraft skall följa dessa regler: 

 Arbetstagare får inte genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindras att ta 

anställning hos beställare för vilka de utför eller utfört arbete. 

 En arbetstagare som har sagt upp sig från en anställning och tar anställning hos en 

arbetsgivare som hyr ut arbetskraft får inte hyras ut till sin förra arbetsgivare tidigare 

än sex månader efter det att anställningen hos denne upphörde. 

Den som bedriver uthyrning av arbetskraft får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning 

av arbetssökande eller arbetstagare för att erbjuda eller anvisa dem arbete. 

För år 2009 så var bemanningsbranschens penetrationsgrad på arbetsmarknaden närmare en 

procent, och med penetrationsgrad så menas ett mått på hur stor andel av den sysselsatta 

befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag.
12

 

                                                           
11

 Lagen om privat arbetsförmedling, lag 1993:440. 

12
 Uppgifter från statistik redovisad på bemanningsforetagen.se. 
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3.2 bemanningsavtalet  

i det här avsnittet så presenteras först kollektivavtalens innebörd, vilken roll de spelar på den 

svenska arbetsmarknaden och vad det är som de reglerar. Efter det följer en presentation av 

LO:s bemanningsavtal och hur det är uppbyggt och vad det reglerar och hur det samverkar 

med de övriga kollektivavtalen inom LO. En tredje och viktig aspekt är att beröra aktörerna 

som aktiva parter i och runt avtalets slutning och reglering. 

3.2.1 kollektivavtalens innebörd 

det fackliga löftet 

Vi lovar och försäkrar 

att aldrig någonsin 

under några omständigheter 

arbeta på sämre villkor eller till lägre lön 

än det vi nu lovat varandra. 

 

Vi lovar varandra detta 

i den djupa insikten om 

att om vi alla håller detta löfte 

så måste arbetsgivaren 

uppfylla våra krav!
13

 

Kollektivavtalet är överenskommelsen om fred på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarna, vars intressen annars är oförenliga, mellan säljare och köpare av arbete, en 

uppgörelse mellan arbete och kapital. 

Kollektivavtalet reglerar många av mekanismerna på arbetsmarknaden såsom löner, arbetstid, 

semesterersättning och sätter en lägsta nivå inom branscherna så att riskerna för 

lönedumpning minskar om så många arbetsgivare tecknar avtal med sina respektive 

motparter. Motprestationen är som tidigare nämnts fredsplikt under en utsatt period, då 

arbetsgivarna kan räkna med att inga strejker genomförs.  

Kollektivavtal är ingen lag eller något enskilt avtal, utan en blandning av båda för att på ett så 

optimalt sätt som möjligt låta lönebildning och arbetsvillkor följa med utvecklingen av 

                                                           
13

 Hämtat ur skriften kollektivavtalet- det fackliga löftet, från LO:s hemsida. 
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arbetsmarknaden.
14

  Fackföreningarna är en av de få accepterade kartellerna, en kartell på 

arbetets marknad, där den fria konkurrensen ska vara baserade på kunskap och egenskaper 

och inte om prislappen för arbete. 

I lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, klargörs innebörden av ett kollektivavtal och 

dess verkningsgrad över andra slutna avtal. Om en arbetsgivare har slutit ett kollektivavtal så 

kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte sluta ett avtal som är sämre än lägsta nivån på 

kollektivavtalet.
15

 I MBL så återfinns många av de viktigaste aspekterna av kollektivavtalet 

såsom fredsplikt, innebörden av ett kollektivavtal, tvister, varsel och medling för att nämna 

några. De branschanpassade kollektivavtalen är den förlängda armen och grunden för det här 

arbetets centrala punkt; bemanningsavtalet. 

3.2.2 presentation av LO:s bemanningsavtal 

det är inte många veckor sedan ett nytt bemanningsavtal blev framförhandlat mellan 

arbetsgivarparten bemanningsföretagen Almega och arbetstagarparten LO. 

Bemanningsavtalets stora skillnad i jämförelse med de övriga kollektivavtalen inom LO är att 

det inte är branschanpassat. Det första bemanningsavtalet undertecknades år 2000, och 

uppkomsten av detta avtal var två anledningar; det ena är att arbetstagarna på ett 

bemanningsföretag skall omfattas av ett kollektivavtal och skyddas på samma sätt som resten 

av arbetsmarknaden. Den andra anledningen är att minska risken för social dumpning, dvs. 

minska risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor.
16

 

Avtalets tillämpningsområde gäller för företag som hyr ut arbetskraft och som är medlemmar 

i bemanningsföretagen och vars anställda utför arbete inom något av avtalsområdena för LO:s 

medlemmar. Arbetets ledning och fördelning samt synen på föreningsrätten lämnas okränkta, 

men att 5 och 6§ i LAS är ersatta av andra bestämmelser om överenskommelse om 

visstidsanställning över antingen 6 eller 12 månader, och att det skall gå 12 månader mellan 

tidigare visstidsanställning upphörande eller tidigare efter lokal överenskommelse.
17
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 Kollektivavtalet det fackliga löftet. 
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 §27 i MBL. 

16
 LO:s hemsida om bemanningsavtalet. 
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 Sidan 6 i bemanningsavtalet. 
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Vid anställningens början skall ett anställningsbevis lämnas till arbetstagaren där det står 

angivet om vilken tidsspann för tillgänglighet som efterfrågas samt att tjänstgöringsområdet 

skall fastställas, där hänsyn skall tas för varje enskilt fall, samt transportmöjligheterna för 

regionen. Under tiden som en arbetstagare inte är utbokad utgår en grundlön som är fastställd 

i bemanningsavtalet och angiven på anställningsbeviset, under förutsättning att arbetstagaren 

deltar i beordrat arbete eller utbildning.
18

 Det finns även ett moment om garanterad lön när 

arbetstagaren inte deltar i arbete eller utbildning på bemanningsföretaget. 

Arbetstagaren är medlem och företräds av det medlemsförbund som verkar på arbetsplatsen 

där arbetstagaren är utstationerad. 

Något som är speciellt för bemanningsavtalet är bilaga 2 om bemanningsbranschens 

avtalsnämnd. Med detta så vill de kollektivavtalsslutande parterna ämna försöka lösa sina 

tvister i samförstånd. Med i baktankarna finns det faktum att detta kollektivavtal är så pass 

nytt och i en oprövad konstruktion, och ämnar därför försöka lösa sina tvister parterna 

emellan och inte hänföras till domstol för avgörande.
19

 Först när bemanningsbranschens 

avtalsnämnd inte kan enas om en lämplig lösning eller att ena parten vägrar att följa 

nämndens beslut kan talan väckas i domstol för slutligt avgörande. Bemanningsbranschens 

avtalsnämnd har till uppgift att  

– lämna anvisningar hur rättstvist om Bemanningsavtalet slutligt ska 

avgöras. 

– främja utvecklingen av Bemanningsavtalet 

– följa tillämpningen av Bemanningsavtalet och komma med råd och 

anvisningar till de avtalsslutande parterna för att undvika framtida tvister 

– lämna råd och anvisningar i tvist som berör företrädarskap enligt bilaga 1.
20

 

Nämnden består av sex ledamöter, tre som är representanter för bemanningsföretagen och tre 

som är representanter för LO och arbetstagarsidan, de sammanträder tio gånger per år och är 

berättigade att fatta beslut om minst fyra ombud är närvarande vid behandlingen av ärendet. 
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Avtalet har även ett eget arbetstidsavtal som ersätter arbetstidslagen i sin helhet, vari 

specifikationer om dygnsvila, måltidsuppehåll, övertid och dylikt behandlas.
21

 

3.2.3 aktörerna  

aktörerna inom detta avtal sträcker sig från den enskilde arbetstagaren till dess 

medlemsförbund och vidare upp till samlingsorganet LO. På arbetsgivarsidan så börjar det 

med det enskilda företaget vidare till dess uppdragsgivare och sedan samlingsorganet 

bemanningsföretagen. 

Arbetsgivarna och arbetstagarna är de två parter som berörs direkt av kollektivavtalen, 

kollektivavtalen är grundade på deras samverkan och ambition om att komma överens om 

regleringen på arbetsmarknaden. Men den enskilde arbetstagaren skulle ha svårt att 

representera sig själv vid alla förhandlingar om allt som innefattas av den svenska arbetsrätten 

och är därför representerade av sin medlemsorganisation vid förhandlingar om kollektivavtal. 

Det samma gäller även för arbetsgivarsidan, de representeras av sin medlemsorganisation vid 

avtalsförhandlingar. 

I fallet om bemanningsavtalet är det hela taget ett steg längre då det är fler parter inblandade 

och tillämningen av avtalet sker i samverkan med branschens kollektivavtal. Det 

kollektivavtal som är gällande är det som är kopplat till uppdragsgivaren för 

bemanningsföretaget, och den enskilde arbetstagaren skall söka sig till denna branschs 

medlemsorganisation då det inte finns något fackförbund för bemanningsavtalet då det täcker 

väldigt många olika branscher och är upprättat av samlingsorganen för både arbetsgivarsidan 

och arbetstagarsidan. 

Vad gäller anslutningsgraden till de fackliga organisationerna av arbetstagarna inom 

bemanningsbranschen så finns det ingen fastställd data, men i en mailkonversation med 

Håkan Löfgren som är kontakt för LO gällande bemanningsavtalet att anslutningsgraden 

gentemot hela LO kollektivet och de separata förbunden är mycket låg, och att den 

uppskattningsvis ligger runt 30-35%. Orsakerna till denna låga siffra kan det spekuleras i, 

men LO tror att det är många unga i branschen och att det kan vara deras första anställning 

och inte har någon tidigare kontakt med facket. Att de sedan inte har en fast 

utstationeringspunkt kan göra det svårt att möta facket på arbetsplatsen då den är skiftande 
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och att ett besök på bemanningsföretaget från branschorganisationen inte alltid ger det bästa 

utslaget i form av möten med medlemmar och potentiella medlemmar. I kombination med att 

det återfinns få förtroendevalda inom bemanningsföretagen så kan den fackliga kontakten och 

mötet bli tämligen sporadiskt, vilket utgör ett problem för arbetstagarsidan. 

3.3 Svensk arbetsrätt 

Den svenska arbetsrätten är beteckningen för den samlade regleringen som omger 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regleringen finns huvudsakligen i lagar 

och annan författning, rättspraxis, kollektivavtal och enskilt anställningsavtal.
22

 Regleringen 

har sin utgångspunkt i det enskilda anställningsavtalet som i sin tur regleras av de kollektiva 

avtalen som till stor del är indelade efter bransch, där det finns vissa spelregler för de 

kollektiva representanterna att följa. Någon allmän lagstiftning om anställningsavtal finns 

inte. 

1938 träffades det första huvudavtalet mellan SAF och LO, som även benämns som 

Saltsjöbadsavtalet, som har följts upp av fler samarbetsavtal genom årens gång. 

Saltsjöbadsavtalet träffades för den gemensamma strävan av huvudparterna att kunna lösa 

tvisterna på arbetsmarknaden genom avtal snarare än genom lagstiftning. På detta sätt så 

skulle avtalen kunna komma att utvecklas med arbetsmarknaden och konjunkturerna och inte 

bli fast i den långsamma processen av lagstiftning.
23

 Dock intet sagt att lagstiftningen på 

arbetsmarknaden är helt åsidosatt, två av de viktigaste reglerna på arbetsmarknaden är 

lagstadgade, lagen om anställningsskydd LAS, och lagen om medbestämmande i arbetslivet 

MBL.
24

 

3.3.1 arbetsdomstolen 

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol som har till uppgift att pröva arbetsrättsliga 

tvister. Som arbetstvist menas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. En del typer av arbetstvister tas upp direkt i arbetsdomstolen som då är första 

och enda domstol, men att i andra typer av arbetstvister skall talan väckas vid vanlig tingsrätt. 

Vid de tvister som får väckas direkt till arbetsdomstolen krävs det att två saker uppfylls; talan 
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måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som 

själv slutit kollektivavtal. För det andra så måste målet gälla tvist om kollektivavtal eller tvist 

som avses i medbestämmandelagen eller tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal 

eller tvist som angår arbetsplats där kollektiv avtal gäller. Om en part är missnöjd med den 

domen som utdelas av tingsrätten kan den då överklagas till arbetsdomstolen, och 

arbetsdomstolens dom blir ett slutligt avgörande och kan inte överklagas. Arbetsdomstolen är 

en vanlig domstol i den meningen att verksamheten bekostas av statsmedel. Domstolen 

tillämpar även i huvudsak samma rättegångsförfarande som de allmänna domstolarna.
25

 

3.3.2 EU direktiv 

I detta avsnitt så kommer två viktiga direktiv från EU att tas upp för att visa EU:s inverkan på 

den svenska arbetsmarknaden, och efter det så kommer Laval-domen att presenteras, detta 

som ett direkt bevis på europeisk lagstiftning som trumfar över den inhemska, eller snarare 

avsaknaden av den. 

Utstationeringsdirektivet 

Utstationeringsdirektivet är gemensamma regler som träffats inom EU för så kallade 

utstationerade arbetstagare, och trädde i kraft i slutet på 1996, där medlemsländerna hade på 

sig till 1999 med att ratificera direktivet, vilket Sverige gjorde i slutet på 1998.
26

  Denna lag 

gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än värdlandet utstationerar 

arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över 

gränserna. Med utstationering avses någon av följande gränsöverskridande åtgärder:  

  När en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till 

värdlandet enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i värdlandet verksamma 

mottagaren av tjänsterna,  

  När en arbetsgivare sänder arbetstagare till värdlandet till en arbetsplats eller till ett 

företag som tillhör koncernen eller  
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26
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 När en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande 

sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i värdlandet eller som 

bedriver verksamhet här. 
27

 

Utstationeringen ska vara en begränsad tid, och det finns ingen undre tidsgräns för att reglerna 

ska gälla. De utstationerade arbetarna ska ha samma arbets- och anställningsvillkor som 

arbetstagarna i värdlandet har enligt lag eller enligt kollektivavtal. Detta gäller bland annat 

följande punkter: 

 minimilön, vilket omfattar övertidsersättning (undantag, se nedan)  

 minsta antal betalda semesterdagar  

 arbetstider (längsta arbetstid och kortaste vilotid)  

 arbetsmiljö  

 likabehandling av män och kvinnor och andra regler om icke-diskriminering. 

Värdlandet kan ge undantag från regeln om minimilön om utstationeringsperioden är kortare 

än en månad, såvida inte utstationeringen görs av ett företag som hyr ut arbetskraft. 

Värdlandet kan även göra undantag från reglerna om minimilön och minsta antal 

semesterdagar om arbetet är av ”ringa omfattning”, och det är upp till värdlandet att definiera 

vad ”ringa omfattning” är. 

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering 

av villkoren för utstationerade arbetstagare får vidtas endast om vissa villkor uppfylls 

 om det motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela värdlandet 

på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, 

 bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5§, och 

 är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5§.
28

 

En sådan stridsåtgärd får inte vidtas om arbetsgivaren påvisar att arbetstagarna har villkor som 

till stor del är minst lika bra som de krävs i 5§, såsom minimivillkoren i centrala 

kollektivavtal som är aktuella för just den specifika utstationeringen. Denna avslutande del 
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om restriktioner gentemot stridsåtgärder har införts som lag så sent som 2010, och kan ses 

som en följd av Lavaldomen som kommer att diskuteras i ett senare avsnitt.
29

 

Tjänstedirektivet 

Tjänstedirektivet bygger på den fria rörligheten över nationsgränser som EU vill ha på sin inre 

marknad. Den fria rörligheten gäller för varor, tjänster, kapital och arbetskraft, och 

tjänstedirektivet är framtaget för att möjliggöra den fria rörligheten för tjänsteproduktionen 

som är reglerad på många olika sätt i olika nationer. Tjänstedirektivet bygger på den så 

kallade ursprungslandsprincipen, vilket skulle göra det möjligt för tjänsteföretag som 

utstationerar arbetare på obestämd tid att följa ursprungslandets lagar och principer, och inte 

värdlandets lagar och förordningar. Utstationeringsdirektivet utgör dock ett undantag för 

tjänstedirektivet, detta för att skydda arbetstagare från social dumpning, men det är svårt att 

avgöra vilket av direktiven som väger tyngst då de högst motsägelsefulla gentemot varandra.
30

 

I ett försök att bena ut vilket av direktiven som väger tyngst så följer en presentation av 

Lavaldomen och vad som är dess konsekvenser för de svenska kollektivavtalen och vilket 

utav dessa två direktiv som är överordnat den andra. 

3.3.3 Lavaldomen och dess innebörd för de svenska kollektivavtalen 

Lavaldomen är resultatet av det som påbörjades som Vaxholmskonflikten. Bakgrunden är att 

2004 börjar ett dotterbolag till det lettiska bolaget Laval un partneri att bygga om 

söderfjärdsskolan i Vaxholm. Företaget saknar kollektivavtal och byggnads inleder en 

förhandling om tecknande av svenskt kollektivavtal, men företaget tecknar istället ett lettiskt 

kollektivavtal och förhandlingarna med byggnads strandar. I oktober 2004 beslutar byggnads 

om en blockad mot bolaget som träder i kraft i november och får sympatiåtgärder från 

elektrikerna.
31

  

I december 2004 stämmer Laval facken inför arbetsdomstolen (AD) för diskriminering och 

uppmanar till att blockaden skall hävas, men AD säger interimistiskt nej till företagets 

begäran med motiveringen att fackens stridsåtgärder inte är olagliga. I mars 2005 gick Lavals 

dotterbolag i konkurs, och bygget övertogs av NCC, och i april samma år säger AD att de inte 
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kan ta beslut innan EG-domstolen klarlagt tolkningen av EU:s lagstiftning i relation till den 

svenska lagstiftningen.
32

 

I ett förhandsutlåtande på våren 2007 bedömde EG-domstolens generaladvokat att 

stridsåtgärder i princip är tillåtna för att tränga undan ett utländskt kollektivavtal under två 

förutsättningar: dels ska skillnaden mellan de bägge två avtalen vara markant, dels ska 

åtgärderna vara proportionella till den förbättring som uppnås genom konflikten. Bägge dessa 

förutsättningar ansågs vara uppfyllda i Vaxholmsfallet. I december 2007 dömer EG-

domstolen till förmån för det lettiska bolaget och menar på att byggnads har gått för långt i 

sina krav än vad utstationeringsdirektivet ger rätt till, och att den svenska lagstiftningen måste 

ändras. De ansåg även att de svenska avtalen var så otydliga att det varit omöjligt för Laval att 

veta vad man ska rätta sig efter. 

I december 2008 presenterar ensamutredaren Claes Stråth sin utredning om hur svensk lag 

måste ändras, och i september 2009 presenterar regeringen sitt förslag till lagändring som 

sedan trädde i kraft den 15:e april 2010. Lagändringarna består av lag om ändring i lagen om 

utstationerade arbetstagare, lag om ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lag 

om ändring i lagen om rättegången i arbetstvister.
33

 Den 2:a december 2009 dömer AD till 

företaget Lavals fördel och facken byggnads och elektrikerna blir skyldiga att betala ett 

skadestånd på 550 000 kr och rättegångskostnader för 2,1 miljoner. AD var dock väldigt 

splittrade i sin dom, då endast 4 av 7 ledamöter står bakom domen. En ledamot ansåg att 

skadeståndet skulle varit lägre och två ansåg att det inte skulle utdömts något skadestånd 

alls.
34

 

Vad är då konsekvenserna för de svenska facken och de svenska kollektivavtalen? Detta 

innebär att de svenska facken inte kan kräva svenska kollektivavtal i alla situationer om 

utstationering av arbetstagare så till vida att det inhemska kollektivavtalet mer eller mindre är 

likvärdigt det svenska, samt att möjligheten till blockad har blivit allt mer reglerad. Lex Laval 

innebär enligt LO att inhemska och utländska bolag inte kommer att likabehandlas, och att vid 
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begäran om svenska kollektivavtal så får det endast ske med begäran av branschens avtalade 

minimilön, som i mångt och mycket sällan är samma som de utgående lönerna.
35

 

4 applicering av legitimitetsteorin 

i detta kapitel så ställs den operationaliserade legitimitetsteorin gentemot de uppgifter som 

presenterats i det tredje kapitlet för att söka finna om bemanningsavtalet innehar likvärdig 

legitimitet som de övriga kollektivavtalen. Med en återblick på operationaliseringen så 

uppkom tre nivåer som bemanningsavtalet skulle uppfylla för att det skulle inneha legitimitet. 

För att legitimitet skall finnas krävs det att bemanningsavtalet; 

i) följer de regler, lagar och avtal, som appliceras på dess arena 

ii) att reglerna rättfärdigas av alla berörda parter, över som underordnade, och slutligen  

iii) att det finns ett bevisligt uttryck för samtycke från alla berörda parter 

den första nivån uppfylls genom att avtalet följer de regler, lagar och avtal som återfinns 

inom den svenska arbetsrätten. Det har i tidigare kapitel konstaterats att avtalet har 

uppkommit på ett godtagbart sätt och inte bryter mot några lagar eller förordningar. 

Bemanningsavtalet som andra kollektivavtal kan man säga är en del av den första nivån. Det 

problem som uppstått är tolkningen av EU direktiv och dess överordnad till den svenska 

lagstiftningen. I och med Lavaldomen så har det blivit mer komplicerat att hänvisa fullt ut till 

att värdlandets kollektivavtal är överordnat ursprungslandet. Det som kom i och med domen 

är att tjänstedirektivet är överordnat utstationeringsdirektivet, och det senare finns till för att 

beskydda den inhemska arbetsrätten och motverka social dumpning, och det första för att 

främja fri rörlighet, en av EU:s grundpelare. Detta har i grund och botten försvagat de 

svenska kollektivavtalen och fackföreningarna, vilket innebär att bemanningsavtalet inte är 

ett undantag trots att det slutits på en central nivå. 

Men trots försvagningen av den inhemska arbetsrätten så vinner bemanningsavtalet 

legitimitet på den första nivån, då den i enlighet med gällande lagar och avtal slutits, och 

detta av parter som i sig innehar legitimitet för representationen. 
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På den andra nivån så söker man efter ett rättfärdigande av reglerna för alla inblandade 

parter, över som underordnade. De berörda parterna i denna fråga är arbetsgivarna och 

arbetstagarna, med viss uppbackning från sina respektive medlemsorganisationer. Det som 

efterfrågas är alltså ett rättfärdigande av avtalet hos arbetstagarna och arbetsgivarna. Frågan 

som då ställs är att om parternas värderingar respektive mål passar in i avtalet. 

Ur ett arbetsgivarperspektiv så blir svaret tvetydigt, samtidigt som en samordning av regler 

och lönesättning i kombination med fredsplikt är attraktivt för en arbetsgivare, så är avtalet ur 

ett rent vinstperspektiv inte gynnsamt. En ökad konkurrens om arbetstillfällen skulle ge ett 

ökat tryck för att sänka lönenivåerna för arbetstagarna, vilket skulle generera i ökade vinster 

för företaget. Man får ha i åtanke att avtalet är väldigt nytt liksom branschen, och att det är 

verkningssamt i kombination med de branschanpassade kollektivavtalen, vilket gör att avtalet 

tappar i styrka då det inte kan anses som varken under eller överordnat de andra avtalen. Det 

som talar för avtalet är inflytandet på rättspraxis som genom avtalsnämnden tar hand om sina 

egna ärenden i stället för att gå till domstol, samt att man har sina egna representanter vilket 

verkar för att de egna intressena förordas. 

Ur ett arbetstagarperspektiv så är svaret rimligtvis positivt, då ett avtal som reglerar 

arbetsvillkor alltid är gynnsamma för den enskilde arbetstagaren. Ett välutvecklat regelverk 

och avtal lägger grunden för trygga arbetsformer i en så pass skiftande arbetsmarknad som 

bemanningsföretagen befinner sig på. Det som kan påverka även det här fallet, något som 

genomsyrar hela legitimitetsteorin, är att genom Lavaldomen så är tjänstedirektivet 

överordnat utstationeringsdirektivet och till viss del de inhemska kollektivavtalen. Domen är 

i direkt kontakt med bemanningsbranschen eftersom den ämnar öppna upp möjligheterna till 

fri rörlighet för arbetstagare än mer, och bemanningsföretagen är de som ställs emot de 

utländska företagen i kampen om jobben. Men med den långa historien av kollektivavtal som 

norm för regleringen av den svenska arbetsmarknaden, så anses kollektivavtalen legitima av 

arbetstagarna och som en bra kanal gentemot arbetsgivarna. 

På den tredje nivån efterfrågas ett bevisligt uttryck för samtycke från alla berörda parter. Vad 

som skulle var ett bevisligt uttryck för legitimitet i bemanningsavtalet är handlingar som 

visar på ett samtycke eller missnöje, ett passivt deltagande är inte accepterat. En del av de 

bevisliga uttrycken skulle vara anslutningsgraden till facket. Denna var som tidigare nämnts 

svår att definiera och att det inte fanns några direkta siffror på det, men att uppskattningsvis 
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så är 30-35% inom bemanningsbranschen fackligt anslutna. I jämförelse med siffrorna 

angående anslutningsgraden 2009 så var 71 % av arbetarna fackligt anslutna, 40 % av 

ungdomar mellan 16-24 var medlem i facket, och 72 % av tjänstemännen var fackligt 

anslutna. I jämförelse med branscherna i stort så är tron att anslutningsgraden mindre än 

hälften av den totala anslutningsgraden, och mindre än anslutningsgraden hos unga.
36

 Om 

dessa siffror skulle vara säkerställda så skulle det visa på ett väldigt lågt intresse av 

kollektivavtalet för bemanningsföretagen hos arbetstagarna, vilket skulle leda till att 

legitimiteten i avtalet skulle vara hotad om den fackliga samverkan hos arbetstagarna skulle 

vara så låg att den inte kunde anses som representativ för branschen.  

Det som däremot skänker legitimitet till avtalet är att samtliga medlemsförbund ställer sig 

bakom det, och ser man till kollektivet som är LO så är arbetstagarna väl representerade. Men 

problemet med att fånga upp de som rör sig på arbetsmarknaden kvarstår, och den ständiga 

utvecklingen av avtalet kvarstår. 

Huruvida det finns ett bevisligt uttryck för samtycke från arbetsgivarna är relativt tvetydigt i 

den här frågan. De är väl representerade och goda motparter i avtalsförhandlingarna, men det 

finns ett allmänt missnöje gentemot strejkrätten som kan ses som en tvingande del i 

förhandlingarna om att sluta avtal. Dock så kan det sättas som förbehåll att strejkrätten, 

blockad och fredsplikten kan ses som det enda ”vapnet” för de fackliga organisationerna vid 

en avtalsförhandling gentemot arbetsgivarna. 

Men om man ställer arbetstagarna mot arbetsgivarna så kan man dra slutsatsen att 

arbetstagarna borde väga tyngst i och med att de är fler i antal och har en lite mer utsatt 

position gentemot arbetsgivarna. Alltså borde kriteriet om legitimitet på denna tredje nivå 

vara uppfyllt, om även det med vissa restriktioner. 
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 Facklig anslutning 2009, framtaget av LO. 
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5 diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på om bemanningsavtalet innehar samma legitimitet 

som de övriga kollektivavtalen. Detta skulle tas reda på genom en operationalisering av David 

Beethams legitimitetsteori och behandling av avtalet i sig, aktörerna och lagar och 

förordningar som antingen påverkar avtalet direkt eller arbetsmarknaden. För även om det vid 

många tillfällen kan kännas långt till Bryssel så är EU sedan länge en del av oss och definitivt 

en del av vår lagstiftning. Tjänstedirektivet och Lavaldomen har haft direkta inverkningar på 

både fackföreningsrörelsen och arbetsmarknaden i Sverige, och blir dessa påverkade så blir ju 

framför allt kollektivavtalen det med. Bemanningsavtalet befinner sig ju på flera stolar då 

tillämpas i kombination med de branschanpassade kollektivavtalen, vilket gör att det 

verkligen blir påverkade av inskränkningarna på strejkrätten och avsaknaden av att fullt ut få 

kräva svenska kollektivavtal på svenska arbetsplatser med inhyrda arbetstagare från andra 

länder. 

Utifrån legitimitetsteorin så innehar även bemanningsavtalet legitimitet såsom de övriga 

kollektivavtalen, men legitimiteten kommer med restriktioner. Den dåliga anslutningsgraden i 

kombination med restriktionerna som kommit i och med EU-direktiven och Lavaldomen har 

försatt alla kollektivavtal på en allt osäkrare sits när det kommer till att försvara sig på den 

inhemska arbetsmarknaden, och gentemot den öppna marknaden inom EU. 

Så det kan konstateras att även om legitimiteten fortfarande består i både unga som gamla 

kollektivavtal, så går vi allt jämt emot en osäkrare framtid för kollektivavtalen i dagens EU 

med sitt fokus på den fria rörligheten. 
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