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Abstract 
 

In Sweden has the temporary agency work industry settled in an explosive way since the 

deregulation of the unemployment agency monopole in 1993. The demand of civil right for 

the employer that is rented out confronts the entire labour law regulation with new challenges. 

The purpose with this paper is an investigation of the principle of equal treatment in The 

Swedish temporary agency work act and also to create a deeper understanding of the effects 

of labour and employment relationship. An investigation of relevant collective agreements 

will be done to highlight the difficulties the principal of equal treatment is exposed to.  

Further on is there a will to gain understanding for the wage concept and what possible can be 

included in the wage concept in relation to the principal of equal treatment in The temporary 

agency work directive. By using the dogmatic method, an approach to descriptive identifying 

relevant sources of law and clarify the legal situation in the area. 

In the conclusions it will be determined that the principle of equal treatment in The Swedish 

temporary agency work act have different effects depending on if the temporary agency or if 

the client corporation is tied to an collective agreement alternative if a collective agreement is 

completely missing. Since the temporary agency work industry do not have complete 

coverage ratio by collective agreements cannot the principal of equal treatment with respect to 

wages be guaranteed for all workers that are rented by the temporary agencies. 

Further on is noted that the temporary workers agreement that regulates working and 

conditions of employment for workers in temporary agency work industry, is present only 

available in the Swedish language. Mainly is it the measurement model of average earning 

positions that is the basis for wage setting for those workers that are rented out. The model is 

deemed to be somewhat complex and difficult to understand.  

Given the above, and as well that people with migrant backgrounds are well represented 

within the temporary agency industry, it is considered a reasonable action to provide 

collective agreement in various languages. To offer collective agreements on workers, 

respective language, would mean that any linguistic confusions is been taken care of and all 

workers, regardless of ethnicity, may take part in collective agreement on equal terms.    

Keyword: Temporary agency work directive, collective agreement, principal of equal 

treatment, Salary (wages), The Swedish temporary agency work act. 



 
 

Sammanfattning 
 

I Sverige har bemanningsbranschen etablerat sig explosionsartat efter avregleringen av 

arbetsförmedlingsmonopolet 1993. För att möta behovet av rättsligt skydd för arbetstagare 

som hyrs ut har den arbetsrättsliga regleringen ställts inför utmaningar. 

Syftet med uppsatsen är att utreda likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen samt skapa en 

djupare förståelse för dess eventuella verkningar gällande arbets- och anställningsförhållande. 

För att tydliggöra den problematik likabehandlingsprincipen kan tänkas skapa kommer 

relevanta kollektivavtal att studeras på ett exemplifierande sätt. Vidare finns viljan att få 

förståelse för lönebegreppet och vad som möjligen kan inkluderas i lönebegreppet i relation 

till likabehandlingsprincipen i bemanningsdirektivet. Genom att använda den rättsdogmatiska 

metoden görs en ansats att deskriptivt kartlägga relevanta rättskällor och klargöra rättsläget på 

området.      

I slutsatserna konstateras att likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen får olika effekt 

beroende på om antingen bemanningsföretaget eller kundföretaget är bunden av kollektivavtal 

alternativt om kollektivavtal helt saknas. Eftersom att bemanningsbranschen inte har 

fullständig täckningsgrad av kollektivavtal kan inte likabehandlingsprincipen beträffande lön 

garanteras för samtliga arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Vidare konstateras att 

Bemanningsavtalet, som reglerar arbets- och anställningsvillkor för arbetare inom 

bemanningsbranschen, i dagsläget endast finns på svenska. Huvudsakligen är det 

beräkningsmodellen om genomsnittligt förtjänstläge som utgör grunden för lönesättningen för 

de arbetstagare som hyrs ut. Modellen anses vara något komplex och svårförståelig.  

Mot ovanstående och att personer med invandrarbakgrund är välrepresenterade inom 

bemanningsbranschen anses en rimlig åtgärd vara att tillhandahålla gällande kollektivavtal på 

olika språk. Att erbjuda kollektivavtalen på arbetstagarnas respektive språk skulle medföra att 

eventuella språkförbistringar överbyggs och att samtliga arbetstagare, oavsett etnicitet, får ta 

del av gällande kollektivavtal på lika villkor.  

Nyckelord: Bemanningsdirektivet, Kollektivavtal, Likabehandlingsprincipen, Lön, Uthyrningslagen 
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1 Inledning 
 

Bemanningsbranschen är historiskt sett ny på arbetsmarknaden där många spännande frågor 

ännu inte är besvarade. Den aktualiserade lagstiftningen på området är inte på något sätt 

uttömd för rättslig prövning och intressanta tvister kan komma i framtiden.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Sedan avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet år 1993 har bemanningsbranschen 

expanderat fort och är i dagsläget en stor aktör på arbetsmarknaden.
1
 De arbetstagare som är 

anställda i bemanningsföretag omfattas av den lagstiftning som finns på arbetsrättens område 

utan förbehåll. Dock kan vissa problem uppstå då arbetsrättsregleringen är utformad för en 

tvåpartsrelation snarare än för den trepartsrelation som en anställning inom 

bemanningsbranschen innebär.
2
   

Genom implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 

november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, vidare kallat 

bemanningsdirektivet, antas arbetstagare som hyrs ut få ett starkare rättslig skydd än vad de 

har omfattats av tidigare. Bemanningsdirektivet införlivades i Sverige genom Lag (2012:584) 

om uthyrning av arbetstagare, vidare kallad uthyrningslagen, vilken trädde i kraft 1 januari 

2013.  

I uthyrningslagen är likabehandlingsprincipen grundläggande då det föreskrivs att 

bemanningsföretag skall tillförsäkra de arbetstagare som hyrs ut minst de grundläggande 

arbets- och anställningsvillkor som de skulle ha haft om de anställts direkt av kundföretaget 

för att utföra samma arbete.
3
 En högst relevant fråga som skall framgå i anställningsvillkoren 

är vilken lön som arbetstagaren skall erhålla i och med anställningen. Dock finns ingen 

lagstadgad lön i Sverige vilket gör att domstolspraxis får bidra med vägledning i det fall tvist 

uppstår gällande likabehandlingsprincipen och lönevillkor. Eftersom uthyrningslagen nyligen 

                                                           
1
Silva, Paulo, Hylander, Johannes, Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad - En rapport om 

bemanningsanställda, Svenskt Näringsliv, 2012, sid. 4. 
2
 Regeringens skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, sid. 9. 

3
 Lag 2012:857 om uthyrning av arbetstagare, 6 §. 
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har trätt i kraft finns av naturliga skäl inga tvister rörande ovanstående som blivit fall för 

prövning.  

I Sverige kan det konstateras att lönerna för arbetstagare som hyrs ut tidigare varit lägre än för 

arbetstagare som är anställda direkt på ett företag.
4
 Dock har det visat sig att olika typer av 

arbetskraft har haft olika förutsättningar till mer eller mindre förmånliga anställningsvillkor.
5
 

Mot den bakgrunden ser jag att det blir intressant att söka svar på likabehandlingsprincipens 

verkningar och hur lön skall tolkas i relation till bemanningsdirektivet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Med anledning av att ämnet har aktuell status och till stor del berör den svenska 

arbetsmarknadens utveckling vill jag få fördjupade kunskaper inom området. Uppsatsen syftar 

till att utreda likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen samt skapa en djupare förståelse för 

dess eventuella verkningar gällande arbets- och anställningsförhållanden. För att tydliggöra 

den problematik likabehandlingsprincipen kan tänkas skapa kommer relevanta kollektivavtal 

att studeras på ett exemplifierande sätt. Frågeställningarna kommer även att analyseras utifrån 

ett mångfaldsperspektiv för att få en nyanserad bild av vad likabehandlingsprincipen och 

lönebegreppet kan tänkas ge för effekter på olika grupper i samhället t.ex. unga eller personer 

med utländsk härkomst.  

De frågeställningar som behandlas är: 

1. Vad innebär likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen för arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag? 

2. Vad inkluderas i begreppet lön i relation till likabehandlingsprincipen i 

bemanningsdirektivet? 

 

 
 

 

                                                           
4
 SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, sid. 61. 

5
 Glavå, Mats, Arbetsrätt, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 46. 
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1.3 Metod och material 
 

Uppsatsen syftar till att deskriptivt försöka kartlägga rättskällor och klargöra gällande 

rättsregler inom området, de lege lata.
6
 För att uppfylla syftet och försöka finna svar på de 

frågeställningar som är föremål för uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska 

metoden där utgångspunkten ligger i att förarbeten, lagar, rättspraxis och doktrin studeras och 

analyseras.
7
Även kollektivavtal kommer att studeras som ett komplement till de redan 

nämnda rättskällorna.
8
  

För att exemplifiera hur kollektivavtalsregleringen inom bemanningsbranschen kan se ut 

kommer kollektivavtal för arbetare inom LO-förbundet att studeras. Arbetarnas kollektivavtal 

inom bemanningsbranschen löper ut 30 april 2013.
9
  Parterna har inte enats som ett 

fullständigt nytt avtal, däremot har parterna enats om lön och andra ersättningar, varför ett 

förhandlingsprotokoll
10

 på dessa bestämmelser ligger till grund för analysen av lön. 

Kollektivavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall löper ut den 31 mars 2013
11

 och 

något nytt avtal har i skrivande stund inte träffats varför det får vara föremål för jämförelse. 

Dock borde inte giltighetstiden på avtalet vara avgörande för analysen då utformningen på 

kollektivavtalet för bemanningsbranschen spelgas av riksavtalen för övriga branscher när det 

gäller de centrala delarna av löneregleringen.  

För att få vägledning om hur lönesättningen sker i bemanningsbranschen har både 

arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan hörts för information om tolkning av kollektivavtalet. 

Parterna är samstämmiga och därmed får tolkningen anses fullt giltig. Det skall påpekas att 

informationen är till för vägledning och inte på något sätt en absolut sanning utan snarare ett 

sätt att bringa viss klarhet i hur lönesättningen fungerar i praktiken.   

 

                                                           
6
 Kellgren, Jan, Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, sid. 44–45. 

7
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, femte upplagan, 

Polen, 2006, sid. 178. 
8
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

juridik, Stockholm 2006, sid. 37. 
9
 Arbetare – Avtal för bemanningsföretag, Giltigt 2010-11-01 till 2013-04-30. 

10
 Bilaga 1, Förhandlingsprotokoll Bemanningsföretagen – LO. 

11
 Teknikavtalet - IF Metall, Giltigt 2012-02-01 till 2013-03-31. 
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Eftersom att fokus ligger på uthyrningslagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, finns det av 

naturliga skäl inga rättsfall som avgjorts utifrån det aktuella lagrummet.
12

 Vilket gör att ingen 

vägledning, för att besvara frågeställningarna, kan hämtas från praxis i nuläget.  

Syftet och de frågeställningar som behandlas i uppsatsen har en självklar koppling till 

bemanningsbranschen vilket gör att rättsutredningen kommer att kompletteras av statistiskt 

material om bemanningsbranschen hämtat från Bemanningsföretagen, som är en bransch- och 

arbetsgivarorganisation till företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och 

rekrytering som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Denna källa kan tänkas 

uppfattas som partisk. En mer neutral källa skulle kunna vara SCB, statistiska centralbyrån, 

men de tillhandahåller inte sådan branschspecifik statistik.  

De rapporter och studier som granskats och som handlar om bemanningsbranschen har gjorts 

på uppdrag av Svenskt Näringsliv men även på uppdrag av Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, vilket är ett forskningsinstitut under 

Näringsdepartementet. Det medför en mer nyanserad bild av informationen som annars hade 

kunnat tänkas förstärka arbetsgivarpartens intresse eftersom att statistiken är hämtad från 

Bemanningsföretagen. Vidare kan konstateras att någon hänsyn inte tagits till hur statistiken 

inhämtats ifråga om studiernas utformning etc. Dock kan det påpekas att de källor som 

använts för information och statistik om bemanningsbranschen i denna uppsats även 

förekommer som referenser i såväl SOU 2011:5 och propositionen 2011/12:178.     

I och med att frågeställningarna delvis är förenade med det, i sammanhanget, odefinierade 

begreppet lön görs en ansats att definiera lönebegreppets betydelse i bemanningsdirektivet.
13

 

Mot ovanstående kommer rättspraxis som berör lönebegreppet och likabehandlingsprincipen 

att hämtas från deltidsdirektivet
14

 och likabehandlingsdirektivet
15

, för att utifrån denna praxis 

eventuellt kunna identifiera likheter.
16

 Det är inte utan att kritik kan riktas mot resultatet då 

det mynnat ut genom analogisk tolkning men under rådande omständigheter och avsaknad av 

prejudikat från uthyrningslagen ses detta tillvägagångssätt vara mest relevant. 

 

                                                           
12

 Lehrberg, sid. 149. 
13

 Sandgren, Cleas, Om teoribildning och rättsvetenskap, Särtryck ur juridisk tidskrift, 2004-05 nr.2 sid. 301. 
14

 Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, 

CEEP och EFS, EUT L 14 20.1.98.  
15

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om 

lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, EUT L 204 26.7.2006. 
16

 Lehrberg, sid. 117. 
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I anknytning därtill kommer relevant litteratur att studeras för att bidra med perspektiv på 

ämnet. Författarna till den litteratur som valts ut är experter eller annars välbildade och 

ledande på respektive specialområde.
17

 Utifrån det torde litteraturens värde vara av hög 

kvalité. Kanske hade uppsatsen ytterligare berikats av att studera utländsk litteratur men 

utifrån mängden nationell litteratur som finns att tillgå ses detta som ett alltför omfattande 

alternativ i relation till den tidsram som uppsatsen omfattas av. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Pension är ett område där det ännu inte finns någon tydlig harmoniserad lagstiftning inom 

europarätten vilket gör att det blir svårt att överblicka.
18

 I uppsatsen görs avgränsning från 

området pensionsfrågor även om det kan finns en intim relation mellan lika arbets- och 

anställningsförhållanden och pensionsavsättning. Syftet och frågeställningarna kopplas till 

nationell rätt och den överordnade europarättsliga regleringen. Det finns ingen avsikt att 

ytterligare nyansera området genom att vidare undersöka ytterligare internationell reglering. 

Avgränsningarna görs även med anledning av uppsatsen omfattning för att inte tendera att 

försvaga framställningen i övrigt. 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är uppbyggd på så vis att efter det inledande kapitlet följer rättsutredningen under 

kapitel två, tre och fyra. Därefter presenteras analysen för att avslutningsvis följas av de 

slutsatser som dragits.   

Efter det inledande kapitlet följer kapitel två, ”Bemanningsbranschens expansion i Sverige”, 

som ger en kortfattad historisk tillbakablick över bemanningsarbete i Sverige och hur en 

framträdande bransch vuxit sig stark. Här presenteras även hur den svenska lagstiftningen 

förändrats över tid och hur dessa förändringar möjliggjort branschens expansion. Kapitel två 

avslutas med underkapitlet, ”Vilka arbetar i bemanningsbranschen?”, som syftar till att skapa 

en uppfattning om vilka som företrädesvis arbetar i bemanningsbranschen. 

                                                           
17

 Se uppsatsens källförteckning. 
18

  Socialförsäkringsutskottets utlåtande 2011/12:SfU 15, sid. 5. 
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Där på följer kapitel tre, EU- rätt, med två underrubriker som behandlar bemanningsdirektivet 

och andra EU- rättsliga handlingar. Under rubriken, ”Bakgrund till bemanningsdirektivet och 

dess intention”, återfinns de delar av direktivet som är aktuella för uppsatsen samt direktivets 

intention. I följande underkapitel, ”Europarättsliga referensramar för analogisk tolkning av 

lönebegreppet” beskrivs likabehandlingsprincipen med hjälp av annan EU-rättslig reglering. I 

anknytning därtill har två rättsfall valts ut för ytterligare ge perspektiv i hopp om att kunna 

besvara de frågeställningar som behandlas i uppsatsen. 

I det fjärde kapitlet, där tyngdpunkten i uppsatsen återfinns, behandlas nationellt gällande rätt. 

Under rubriken ”Om likabehandlingsprincipen och lön i uthyrningslagen” presenteras de 

relevanta delarna av uthyrningslagen med anknytning till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därtill beskrivs problematiken kring lönebegreppet och det faktum att lön 

inte är reglerat i den svenska lagstiftningen. Sedan övergår fokus till underkapitlet, 

”Kollektivavtalsreglering inom bemanningsbranschen”, vilket syftar till att ge insyn i hur 

bemanningsföretagens kollektivavtal är uppbyggt när det gäller lön. I detta sammanhang blir 

begreppet genomsnittligt förtjänstläge centralt varför detta tillägnas relativt stort utrymme 

genom exemplifiering i det avslutande underkapitlet. 

Därefter följer kapitel fem där analysen återfinns. För att läsarens skall få en känsla av 

stringens i uppsatsen är analysen uppdelad i två underkapitel som var och ett, i hög grad 

analyserar föregående kapitels fakta. I det första underkapitlet, ”Uthyrda arbetstagares skydd 

av likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen” presenteras en rad olika scenarion om 

huruvida en uthyrd arbetstagare kan komma i åtnjutande av likabehandlingsprincipens skydd 

eller inte. Analysens fokus kommer under nästa rubrik, ” Om lön i relation till 

likabehandlingsprincipen”, där lönefrågan kopplas till nationell och europarättslig reglering. 

Avslutningsvis kommer kapitel sex där slutsatserna presenteras med förhoppningen om att 

syftet och frågeställningarna som formulerats kan besvaras med en väl underbyggd 

argumentation.  I anslutning därtill delges läsaren även de funderingar och framtida 

forskningsfrågor som väckts genom arbetets gång.   
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2 Bemanningsbranschens expansion i Sverige 
 

Bemanningsarbete av olika slag har förekommit under lång tid. Under 1900-talet har 

regleringen av bemanningsarbete sett olika ut. Genom förändrad lagstiftning i slutet på 1990-

talet kom bemanningsbranschen att rota sig på den svenska arbetsmarknaden.  

 

2.1 Från arbetsförmedlingsmonopol till erkännandet som 

arbetsgivare 
 

År 1935 beslutades om förbud att bedriva privata arbetsförmedlingar i vinstdrivande syfte 

genom lagreglering.
19

 Det var därmed inte tillåtet att bedriva privata arbetsförmedlingar under 

större delen av 1900-talet eftersom att det var först 1991 som lagstiftaren enades om en 

lagreglering som gjorde det möjligt att hyra ut arbetskraft.
20

 Dock dröjde det inte länge innan 

samtliga begränsningar för privata arbetsförmedlingar och uthyrning av arbetskraft helt togs 

bort. Det gick inte längre än två år innan den nya lagen om privat arbetsförmedling och 

uthyrning av arbetskraft
21

 trädde i kraft år 1993. 

Efter avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet 1993 har användningen av inhyrd 

arbetskraft ökat enormt från i princip noll till över 40 000 personer år 2006.
22

 Under år 2011 

uppgick antalet anställda i bemanningsbranschen till 62 900 årsanställda.
23

 Samtidigt hade 

139 000 personer varit anställda i bemanningsbranschen någon gång under året 2011.
24

 En 

förklaring till att bemanningsbranschen expanderat i denna omfattning kan förklaras av den 

flexibilitet som kundföretagen erbjuds genom att anlita bemanningsföretag.
25

 En orsak till att 

företag hyr in personal kan vara att arbetsgivaransvaret i samband med uppsägningar är 

omfattande och av den anledningen anses tillsvidareanställningar mer komplicerade än att 

anlita bemanningsföretag för att täcka upp arbetskraftsbehov.
26

 En annan förklaring kan vara 

                                                           
19

 Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. 
20

 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
21

 Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling. 
22

 Bergström, Håkansson, Isidorsson, Walter, Den nya arbetsmarknaden – bemanningsbranschens etablering i 

Sverige, Academia Adacta, Karlshamn, 2007, sid. 7. 
23

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta Besökt: 2013-01-31 kl:09:23. 
24

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta Besökt: 2013-01-31 kl:09:23. 
25

 Bergström, Håkansson, Isidorsson, Walter, sid. 14. 
26

 Bergström, Håkansson, Isidorsson, Walter, sid. 15. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
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att rekryteringsförfarandet för företag är en kostsam och ibland en process som tar tid vilken 

kan kringgås genom att anlita ett bemanningsföretag för att matcha rekryteringsbehovet.
27

 

I samhällsdebatten har det förekommit diverse olika nyanser på inställningen till 

bemanningsföretagens verksamhet. Olika vinklar på huruvida bemanningsföretagen skall få 

verka och vad de orsakar eller inte har publicerats i diverse forum. I den 

arbetsmarknadspolitik som bedrivs idag är målet full sysselsättning, varför en vision är att alla 

som vill och kan arbeta skall få möjlighet att göra det. Bemanningsbranschen fyller en viktig 

funktion och ses som en dynamisk del av den svenska arbetsmarknaden som kan bidra till att 

visionen införlivas. Bemanningsföretagen kan vara inkörsporten till arbete för grupper som 

annars kan ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
28

 

Sedan 2003 finns bransch- och arbetsgivareorganisationen, Bemanningsföretagen, som ingår i 

Almega och är medlem i Svenskt näringsliv. 
29

 Bemanningsföretagen har 500 medlemmar 

varav 400 är så kallade auktoriserade bemanningsföretag. Genom att erkännas som 

auktoriserat bemanningsföretag förväntas det av arbetsgivaren att denne bl. a. följer 

förbundets stadgar, respekterar förbundets etiska riktlinjer, är bunden av kollektivavtal för 

området och att denne har en jämställdhetsplan.
30

 I bemanningsbranschen finns idag 

kollektivavtal för både arbetar – och tjänstemannasidan och därmed anses branschen vara väl 

reglerad av kollektivavtal.
31

  Mot ovanstående och i samband med implementeringen av 

bemanningsdirektivet står det klart att Sverige som underordnad EU numera skall acceptera 

bemanningsföretagen som en erkänd arbetsgivare.
32

  

 

 

 
 

 

                                                           
27

 Andersson, Pernilla & Wadensjö, Eskil, Hur fungerar bemanningsbranschen?, IFAU Rapport 2004:15, 

Institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärderingar, Uppsala, 2004, sid. 8-9. 
28

 Betänkande 2012/13 AU5 Lag om uthyrning av arbetstagare m.m., sid. 17. 
29

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/milstolpar besökt den 7 februari 2013 kl: 

08:50. 
30

 http://www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer/auktorisation-for-bemanningsforetag besökt den 7 

februari 2013 kl:09:05. 
31

  SOU 2011:5, sid. 61. 
32

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

av bemanningsföretag, EUT L 327, 5.12.2008, artikel 2. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/milstolpar
http://www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer/auktorisation-for-bemanningsforetag
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2.2 Vilka arbetar i bemanningsbranschen? 
 

De som arbetar inom bemanningsbranschen är företrädesvis unga och invandrargrupper, 

främst från icke-västliga länder.
33

 Många arbeten förmedlas via informella kontakter och för 

den som står utanför arbetsmarknaden kan det vara svårt att få tillgång till information om 

lediga tjänster. Därav kan det vara en stor del av dem som inte redan är etablerade på 

arbetsmarknaden som tar anställning i bemanningsföretag.
34

 Studier som gjorts har bland 

annat visat att invandrare har svårare att få kontakt med arbetsgivare men även att invandrare 

som är i arbete ofta har en högre utbildningsnivå än andra med motsvarande arbeten.
35

 Att ta 

anställning på ett bemanningsföretag kan vara ett sätt att överbygga avsaknaden av kontakt 

med arbetsgivare.  

Av antalet anställda inom bemanningsbranschen är idag 40 % arbetare och 60 % tjänstemän.
36

 

I en studie som behandlade varför de anställda valt att arbeta som bemanningskonsulter 

framkom att den vanligaste anledningen var att bemanningsföretaget erbjöd ett intressant 

uppdrag. Därefter kom den näst vanligaste anledningen som var önskan om att se olika 

arbetsplatser och skaffa sig mångsidig arbetslivserfarenhet.
37

 

Många som tagit anställning inom bemanningsbranschen vill jobba heltid och ser en möjlighet 

i att bemanningsföretaget samordnar en tjänst med en högre sysselsättningsgrad än vad som 

annars hade inneburit korta vikariat eller timanställningar.
38

 Andra väljer 

bemanningsbranschen för att anställningen där erbjuder större flexibilitet än vad en 

tillsvidareanställning innebär.
39

  

 

 

 

 

                                                           
33

 SOU 2011:5, sid. 60. 
34

 Andersson, Wadensjö, 2004, sid. 1. 
35

 Silva, Hylander, 2012, sid. 8. 
36

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta Besökt den 6 februari 2013 

kl:17:45. 
37

 Jobbet i bemanningsbranschen – En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/12, 

Bemanningsföretagen, sid. 2. 
38

 Andersson, Wadensjö, 2004, sid. 8. 
39

 Silva, Hylander, 2012, sid. 8-9. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
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3 EU-rätt 
 

I den europarättsliga regleringen saknades tidigare medel för att motverka skillnader i 

uthyrda arbetstagares arbets- och anställningsvillkor. Genom bemanningsdirektivet och dess 

centrala likabehandlingsprincip önskas skillnaderna utjämnas och att en harmoniserad 

skyddsram för uthyrda arbetstagares åstadkoms. 

 

3.1 Bakgrund till bemanningsdirektivet och dess intention 
 

Inom den europarättsliga regleringen finns en rad olika regler på arbetsområdet som syftar till 

att stärka unionsmedborgarnas rättigheter i arbetslivet. Bland de rättsakter som finns, 

vanligast förekommande som direktiv, ligger fokus på ökad anställningstrygget och 

löneskydd.
40

 Trots en omfattande samling av rättsregler förelåg skillnader inom EU när det 

gällde anlitandet av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, rättsläget för uthyrda 

arbetstagare var oklart och det rådde skillnader i arbetsvillkoren.
41

  Mot den bakgrunden 

utformades och antogs bemanningsdirektivet för att harmonisera arbetsvillkoren för 

arbetstagare inom bemanningsbranschen.
42

 Målet med direktivet var således att, på 

gemenskapsnivå, fastställa en harmoniserad skyddsram som skall ge skydd åt arbetstagare 

som hyrs ut av bemanningsföretag.
43

  

Centralt i bemanningsdirektivet är den s.k. likabehandlingsprincipen. Med denna som 

utgångspunkt föreskrivs det att arbetstagare som hyrs ut av ett bemanningsföretag skall 

erhålla minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om hon 

eller han skulle ha anställts direkt på kundföretaget för att inneha samma tjänst, under den tid 

som uppdraget i kundföretaget varar.
44

 Likabehandlingsprincipen är endast tillämpningsbar på 

de specifika grundläggande arbets- och anställningsvillkor som delvis definieras nedan. Det 

gör att likabehandlingsprincipen i bemanningsdirektivet har en snävare innebörd än vad 

densamma har i deltids- och likabehandlingsdirektivet.
45

 

                                                           
40

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik AB, fjärde upplagan, Mölnlycke, 

2010, sid. 386. 
41

 2008/104/EG, skäl 10. 
42

 2008/104/EG, sid. 9. 
43

 2008/104/EG, skäl 23.  
44

 2008/104/EG, artikel 5. 
45

 SOU 2011:5, sid. 166. 
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Med grundläggande arbets- och anställningsvillkor avses de arbets- och anställningsvillkor 

som fastställts i lagar och andra författningar, kollektivavtal och/eller andra bindande 

generella bestämmelser som är gällande i kundföretaget och som avser: 

1. arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester och helgdagar 

2. lön
46

 

Vad som avses med lön finns inte preciserat i direktivet. Men eftersom lönen inte får 

underskrida den lönenivå som gäller för motsvarade arbetstagare hos kundföretaget kan denna 

lönenivå ses som minimilön.
47

 Dock finns ingen begränsning till att lön endast skall omfatta 

minimilön eller lägsta lönenivå.
48

  

Direktivet medger en undantagsmöjlighet från likabehandlingsprincipen beträffande lön. 

Undantagsmöjlighet tillåter att arbetstagare som är tillsvidareanställda på ett 

bemanningsföretag och får lön för tiden mellan två uppdrag kan exkluderas från 

löneregleringen utifrån likabehandlingsprincipen.
49

 Formuleringen av texten i bestämmelsen 

ger ingen anvisning om de inslag av inkomstvariationer som är vanliga för 

bemanningsanställdas lönesituation. Exempelvis finns ingen definierad beräkningsgrund för 

hur lönen mellan två uppdrag skall fastställas för att falla inom ramen för undantaget.
50

   

Det är även möjligt att under vissa begränsade omständigheter och på grundval av avtal som 

slutit mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå göra begränsade avsteg från 

likabehandlingsprincipen. Dock under förutsättning att en tillräcklig skyddsnivå uppnås 

utifrån direktivets mening.
51

 Vidare skall bemanningsdirektivet inte påverka 

arbetsmarknadens parters självbestämmanderätt att förhandla eller sluta kollektivavtal i 

enlighet med nationell lagstiftning.
52

 Efter att ha samrått med arbetsmarknadens parter får 

medlemsstaterna ge dem möjlighet att bibehålla eller sluta nya kollektivavtal som fastställer 

överrenskommelser om avvikelser från de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som 

definieras i artikel 5.1.
53

  

                                                           
46

 2008/104/EG, artikel 3 punkt 1 f. i-ii. 
47

 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling - en studie av svensk rätt och 

kollektivavtalsreglering med komparativa inslag, Juristförlaget, Lund, 2008, sid. 95. 
48

 Propositionen 2011/12:178, sid. 39. 
49

 2008/104/EG, artikel 5.2. 
50

 Berg, 2008 sid. 96. 
51

 2008/104/EG, skäl 17. 
52

 2008/104/EG, skäl 19. 
53

 2008/104/EG, artikel 5.3. 
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3.3 Europarättsliga referensramar för analogisk tolkning av 

lönebegreppet 
 

Lika lön för lika arbete är ett av EU:s prioriterade områden för att främja jämställdhet för 

unionens medborgare. Jämställdhetsarbetet vilar på artikel 157 FEUF som är fundamentet till 

bland annat likabehandlingsdirektivet.
54

 Definitionen av lön i 157 FEUF skall förstås:  

”den gängse grund- och minimilönen samt alla övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som 

arbetstagaren, direkt eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen. Lika lön utan 

könsdiskriminering innebär att: 

a) ackordslön för lika arbete ska fastställas enligt samma beräkningsgrunder, 

b) tidlön ska vara lika för lika arbete.”
55 

Innebörden av likabehandlingsprincipen avseende lön har tolkats extensivt utifrån artikel 157 

FEUF och likabehandlingsdirektivet
56

. Enligt praxis inbegrips i begreppet lön bland annat; 

sjuklön, avgångsvederlag, julbonus och en rad olika pensionsavgifter/förmåner.
57

  

I mål 171/88 Rinner-Kühn
58

 preciserar domstolen att begreppet lön skall förstås såsom att det: 

”omfattar alla förmåner, i form av kontanter eller naturaförmåner, som arbetstagaren, direkt eller indirekt, får 

från arbetsgivaren på grund av anställningen, oavsett om förmånen utges i enlighet med anställningsavtal eller 

lag eller på frivillig grund.” 
59

 

I de fall lön inte är lagstadgat och istället regleras genom kollektivavtal har EU domstolen 

belyst betydelsen av detta exempelvis i mål C-127/92 Enderby.
60

  I detta mål fastslogs att om 

det föreligger löneskillnader, mellan kvinnor och män med likvärdiga arbeten, får 

arbetsgivaren inte enbart åberopa omständigheten att lönerna fastställts vid olika 

kollektivavtalsförhandlingar. I mål C-400/93 Royal Copenhagen
61

 förtydligas detta ytterligare 

då det där förklarades att likalöneprincipen är tillämplig även om lönerna fastställs i kollektiva 

förhandlingar och att nationella domstolarna måste ta hänsyn till detta när de skall avgöra om 

löneskillnader beror på objektiva faktorer. 

                                                           
54

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om 

lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning). 
55

 FEUF 157. 
56

 2006/54/EG. 
57

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Norstedts juridik AB, fjärde upplagan, Stockholm, 2011, sid. 177. 
58

 Mål 171/88 Rinner-Kühn mot FWW Spezial-Gebäudereiningung GmbH, REG 1989 2743.  
59

 Mål 171/88 Rinner-Kühn, Rec. sid. 2743. 
60

 Mål C-127/92 Enderby mot Frenchay Health Authority, REG 1993 I-5535. 
61

 Mål C-400/93 Specialarbejderforbundet i Danmark mot Dansk Industri, för Royal Copenhagen A/S, REG1995 

I-1275 . 
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4 Nationell rätt 
 

Implementeringen av bemanningsdirektivet i svensk lagstiftning har gjorts genom 

uthyrningslagen. Likabehandlingsprincipen från bemanningsdirektivet har fått en central roll 

även i den svenska uthyrningslagen. Lagstiftaren har haft att ta hänsyn till den svenska 

modellen med kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Hur det grundläggande 

villkoret, lön, skall tillämpas utifrån likabehandlingsprincipen har därför varit en fråga av 

något invecklad art. I bemanningsbranschens kollektivavtal finns en modell som används för 

att fastställa gällande lön för uthyrda arbetstagare som grundar sig på det genomsnittliga 

förtjänstläget hos kundföretaget. 

 

4.1 Om likabehandlingsprincipen och lön i uthyrningslagen 
 

Centralt i uthyrningslagen är att bemanningsföretagen skall tillförsäkra de arbetstagare som 

hyrs ut minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som de skulle ha haft om de 

anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.
62

 Definitionen av grundläggande 

arbets- och anställningsvillkor är villkor som fastställs i lagar eller andra författningar, 

kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos kundföretaget och 

som avser:  

a) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller helgdagar, 

b) lön
63

 

Kravet på likabehandling avseende de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som 

fastställs i lagar eller författningar tillgodoses genom att denna lagstiftning omfattar samtliga 

arbetstagare oavsett arbetsgivare.
64

 Uthyrningslagens krav på likabehandling vad avser lön 

gäller inte för tillsvidareanställda arbetstagare som uppbär lön mellan uthyrningsuppdrag.
65

  

Avvikelser från likabehandlingsprincipen gällande grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor får göras under förutsättning att kollektivavtal tecknas av 

                                                           
62

 6 § Uthyrningslagen. 
63

 5.3 a-b § Uthyrningslagen. 
64

 Malmberg, Jonas, Hur skall bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett diskussionsunderlag, Working 

paper 2010:2, Juridiska Fakulteten Uppsala universitet, sid. 13. 
65

 8 § Uthyrningslagen. 



14 
 

arbetsmarknadens centrala parter där det övergripande skydd för uthyrda arbetstagare, som 

bemanningsdirektivet anger, respekteras.
66

 Om ett kollektivavtal uppfyller ovanstående krav 

kommer de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för de arbetstagare som hyrs ut 

att regleras genom det aktuella kollektivavtalet. Därmed kan arbetstagaren inte göra 

likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen gällande i det fall tvist skulle uppstå.  

Om bemanningsföretaget inte är bundet av kollektivavtal men kundföretaget däremot är 

bundet av kollektivavtal eller har andra bindande generella bestämmelser som avser 

grundläggande arbets- och anställningsvillkor har även den uthyrda arbetstagaren rätt att 

omfattas av dessa. Det är bemanningsföretaget som är skyldig att tillförsäkra den uthyrda 

arbetstagaren dessa villkor.
67

 Utifrån bemanningsdirektivets syfte om en förstärkt skyddsnivå 

för arbetstagare som hyrs ut bör varje anställningsvillkor ses separat och därmed inte bli 

föremål för en samlad helhetsbedömning. Likabehandlingsprincipen bör tolkas strikt utifrån 

sin ordalydelse.
68

   

Lönefrågan i relation till likabehandlingsprincipen har varit föremål för tolkning av flera 

remissinstanser under lagstiftningsproceduren, där olika syn på vad som avses med lön givits. 

Arbetsgivarsidan med företrädare såsom Svenskt näringsliv och Medieföretagen anser att 

tillämpningen av likabehandlingsprincipen beträffande lön skall göras med vad som avser 

grundlön i kundföretaget och därmed inte ställa krav om att ta hänsyn till individuellt satta 

löner. Arbetsdomstolen däremot finner att det inte endast skall vara minimilönen som skall 

vara föremål för jämförelse.
 69

 I begreppet minimilön avses inte bara grundlön utan även t.ex. 

övertidsersättning, ob-tillägg och ersättning för nattarbete samt skiftarbetstillägg. 
70

  

Vidare konstateras att jämförelsen av lönevillkor i detta sammanhang inte skall begränsas till 

angivna miniminivåer i kollektivavtal. De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren 

som avses i bemanningsdirektivet är sådana som fastställs i bland annat kollektivavtal eller 

andra bindande generella bestämmelser.
71

 Kriterier från kollektivavtal som beaktas vid 

individuell lönesättning på kundföretaget får anses vara av karaktären bindande generella 

bestämmelser och skall därmed även vara en del i lönesättningen för de arbetstagare som hyrs 

                                                           
66

 2-3 §§ Uthyrningslagen. 
67

 6 § Uthyrningslagen.  
68

 Propositionen 2011/12:178 – Lag om uthyrning av arbetstagare, sid. 38. 
69

 Prop. 2011/12:178, sid. 38. 
70

 SOU 2011:5, sid.162, se även SOU 2008:123 sid. 280. 
71

 2008/104/EG, artikel 3.1 f. 
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ut av ett bemanningsföretag.
72

 Vidare är det upp till respektive bemanningsföretag att fritt 

tillämpa förmånligare villkor än de som angivits i 6 § uthyrningslagen.
73

 Om oenighet skulle 

uppstå angående innebörden av lönebegreppet, som torde kunna skifta mellan olika branscher, 

bör lönebegreppets innehåll avgöras utifrån gällande kollektivavtal i det aktuella 

kundföretaget. I fall kundföretaget saknar kollektivavtal får ledning till lönebegreppets 

innehåll hämtas från praxis inom branschen.
74

  

För de fall både kundföretag och bemanningsföretag saknar kollektivavtal blir det än mer 

oklart hur lönesättningen skall ske eftersom att anställningsavtalet i sig inte anses falla under 

definitionen bindande generella bestämmelser.
75

 Skulle det även saknas andra bindande 

generella bestämmelser om grundläggande arbets- och anställningsvillkor i kundföretaget är 

likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen inte tillämplig.
76

 Detta medför att den uthyrda 

arbetstagaren i sådan situation endast är skyddad av annan tillämplig lagstiftning.
77

 

Lagstiftning som skulle kunna komma att bli aktuell är exempelvis arbetstidslag (1982:673). 

Beträffande villkoret lön, som inte är lagstadgat i Sverige, skulle en arbetstagare som hyrs ut 

av ett bemanningsföretag under ovan nämnda förutsättning anse sig fått oskälig lön har denne 

inte någon, för situationen anpassad, lagstiftning att luta sig mot. Lagstiftaren hänvisar till 

möjligheten att hävda att avtalet är oskäligt och därmed skall jämkas enligt 3 kapitlet 36 § lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
 78

 I 

propositionen till denna paragraf framgår det att den även är tillämplig på arbetsrättens 

område, främst i situationer med enskilda avtal.
79

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillämpningen av likabehandlingsprincipen i 

uthyrningslagen i hög grad påverkas av huruvida bemanningsföretaget respektive 

kundföretaget är bundna av kollektivavtal eller om det finns andra generella bestämmelser i 

kundföretaget som reglerar de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren.
80

   

                                                           
72

 Prop. 2011/12:178, sid. 39. 
73

 Prop. 2011/12:178, sid. 101. 
74

 Prop. 2011:12/178, sid. 101. 
75

 Prop. 2011/12:178, sid. 39. 
76

 Prop. 2011/12:178, sid. 101. 
77

 Prop. 2011/12:178, sid. 102. 
78

 Prop. 2011/12:178 sid. 40. 
79

 Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område mm, sid. 112. 
80

 Betänkande 2012/13 AU5 - Lag om uthyrning av arbetstagare m.m., sid. 19. 
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4.2 Kollektivavtalsreglering för arbetare inom 

bemanningsbranschen 
 

Den svenska arbetsmarknaden har enligt lång tradition reglerats genom kollektivavtal.
81

 

Arbetsmarknadens parter och kollektivavtalet har en betydelsefull ställning i det svenska 

arbetsrättsliga systemet.
82

 I dagsläget anses bemanningsbranschen vara välreglerad då 

nästintill samtliga arbetare och tjänstemän täcks av kollektivavtal.
83

  

I kollektivavtalet för arbetare, mellan Bemanningsföretagen och LO, vidare kallat 

bemanningsavtalet, är huvudregeln att den arbetstagare som hyrs ut skall ha samma lön som 

de arbetstagare som är anställda direkt av kundföretaget. Av kollektivavtalet framgår att den 

lön som skall utbetalas till den uthyrda arbetstagaren skall utgå från det aktuella arbetet hos 

kunden och det vid tidpunkten för arbetet, gällande riksavtalet avseende löner och allmänna 

anställningsvillkor.
84

  

Kollektivavtalsregleringen inom LO- området fungerar som så att ett riksavtal för respektive 

bransch tecknas för att sedan kunna kompletteras av lokala avtal på respektive arbetsplats. 

Riksavtalen är en typ av minimiavtal som får vara utgångspunkten eftersom lokala avtal kan 

tecknas för gynnsammare villkor.
85

 

Den lön som en arbetstagare som hyrs av bemanningsföretag får kan delas in i olika delar, 

personlig lön, lön enligt genomsnittligt förtjänstläge hos kundföretaget och garantilön. Vid 

nyanställning sätts en personlig lön, så kallad individuellt avtalad, som utgår får lägsta lönerna 

i gällande kollektivavtal alternativt träffas en förmånligare överrenskommelse som då framgår 

av anställningsavtalet. I samband med avtalsrörelsen revideras sedan lönerna i allmänhet 

uppåt.  Huvudregeln är dock att den uthyrde arbetstagaren skall ersättas med lön som 

motsvarar det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara grupper på kundföretaget.
86

  

För de fall en arbetstagare under dess anställningstid på bemanningsföretaget inte är bokad för 

arbete på något kundföretag utgår en garantilön.
87

 Förenklat vill det säga att arbetstagaren får 

en generellt lägre ersättning för tid som denne inte arbetar på ett kundföretag med förbehåll 
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om att arbetstagaren skall stå till bemanningsföretagets förfogande och snabbt kunna inställa 

sig på ett kundföretag om behovet uppstår.  

 

4.3 Löneläge anpassat efter kundföretagets lönenorm 
 

I bemanningsavtalet är ett centralt begrepp GFL, genomsnittligt förtjänstläge, vilket är en 

beräkningsmodell som används för att dels lönesätta den uthyrda arbetstagaren men även en 

grund för att prissätta kontrakt mellan bemanningsföretaget och kundföretaget.
88

 

Här följer ett förenklat exempel för att förklara hur denna beräkningsmodell fungerar.  

Kundföretaget vill hyra in en arbetstagare för att utföra monteringsarbete. Utifrån 

kundföretagets löneläge görs en beräkning för motsvarande grupp arbetstagare. Låt säga att 

sektion B som utför monteringsarbete består av 10 arbetstagare. Varje arbetstagares lön 

adderas för att sedan divideras med antalet arbetstagare, där summan sedan motsvarar det 

genomsnittliga förtjänstläget. På kundföretagets sektion B har arbetstagarna olika ålder, 

anställningstid och lön. Det som är gemensamt för samtliga arbetstagare är att de har 

jämförbara arbetsuppgifter. Nedan illustreras en tabell som åskådliggör det aktuella 

kundföretagets underlag för beräkningsmodellen om genomsnittligt förtjänstläge. 

 

                                   Kundföretagets sektion B 

Arbetstagare Ålder Anställningstid Lön per månad 

Pelle 35 år 10 år 24 100 kr 

Conny 46 år 16 år 25 100 kr 

Stina 52 år 32 år 26 900 kr 

Mossony 34 år 14 år 24 700kr 

Herman 47 år 3 år 19 200 kr 

Sven 34 år 14 år 25 000 kr 

Pauline 61 år 37 år 26 700 kr 

Ove 59 år 38 år 28 000 kr 

Dejan 19 år Mindre än 1 år  17 650 kr 

Ola 21 år 2 år 18 600 kr 
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Utifrån tabellen på föregående sida, blir det genomsnittliga förtjänstläget 23 595 kronor vilket 

är den summa som bemanningsföretaget skall utge till den arbetstagare som hyrs ut i 

månadslön. Skulle det genomsnittliga förtjänstläget på kundföretaget underskrida vad som 

sagts om lägstalön i riksavtalet för branschen skall i stället dessa regler tillämpas.
89

  

Beräkningsmodellen bedöms som acceptabel och fullt rimlig att tillämpa inom 

bemanningsbranschen även om den kan medföra vissa skillnader i lönesättningen för den 

arbetstagare som hyrs ut. Dels kan den lön som den uthyrda arbetstagaren får vara betydligt 

högre än vad denne hade fått om den hade varit anställd direkt av kundföretaget. Men lönen 

skulle också kunna komma att bli lägre beroende på hur höga/ låga löner arbetstagarna på 

kundföretaget har. 
90

 

För att prissätta kontraktet för det arbete som kundföretaget efterfrågar multiplicerar 

bemanningsföretaget sedan summan som motsvarar det genomsnittliga förtjänstläget med en 

koefficient. Denna koefficient kan variera utifrån olika aspekter som exempelvis 

konjunkturläge, efterfrågan eller tillgängliga arbetstagare. Det är i detta skede ett 

förhandlingsutrymme för kontraktet mellan bemanningsföretaget och kundföretaget uppstår.
91

 

Vad som ovan beskrivits kan tendera att upplevas som svårbegriplig för den som inte är insatt 

i hur dels aktuellt kollektivavtal är utformat men även uppbyggnaden av beräkningsmodellen 

och hur den fungerar.  
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5 Analys 
 

Många men inte samtliga arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag omfattas av det 

skydd som uthyrningslagen ger. Det är dock huvudsakligen kollektivavtalsreglering som styr 

skyddet av de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren.    

 

5.1 Uthyrda arbetstagares skydd utifrån 

likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen  
 

För de arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag innebär likabehandlingsprincipen i 

uthyrningslagen att de minst skall få rätt till de grundläggande arbets- och anställningsvillkor 

som de skulle ha haft om de anställts direkt på kundföretaget.
92

 

Tillsynes kan det vara uppenbart hur tillämpningen skall ske men så är inte alltid fallet.  

Uthyrningslagen reglerar endast sådana grundläggande arbets- och anställningsvillkoren som 

fastställts genom kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos 

kundföretaget.
93

 Om bemanningsföretaget är bundet av kollektivavtal som uppfyller lagens 

krav är bemanningsföretaget inte skyldig att tillämpa uthyrningslagens krav på likabehandling 

avseende grundläggande arbets- och anställningsvillkor utan då är det kollektivavtalet som 

reglerar dessa villkor. Det faktum att samtliga bemanningsföretag och kundföretag inte är 

bundna av kollektivavtal gör att det kan uppstå situationer där likabehandlingsprincipen får 

mindre genomslagskraft.
94

 Om bemanningsföretaget inte är bunden av kollektivavtal men 

kundföretaget har kollektivavtal eller om där finns andra bindande generella bestämmelser 

skall den uthyrda arbetstagaren omfattas av dessa. 

 För de fall kundföretaget inte är bundet av kollektivavtal eller har några andra bindande 

generella bestämmelser beträffade lön är inte uthyrningslagen tillämplig. Det skydd som 

arbetstagaren har om denne anser sig fått en oskälig lön är att få upprättelse enligt 36 § 

avtalslagen, om jämkning.
95
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En avvägning mellan den fria föreningsrätten och direktivets innebörd har varit nödvändig. 

Ett alternativ till utformningen av lagen kunde ha varit att låta kollektivavtal inom branschen 

få en normerande verkan men det hade varit främmande för den svenska modellen. Frågan är 

då om lagstiftaren har tillgodosett kravet på en tillräcklig skyddsnivå för arbetstagare som 

hyrs ut i enlighet med bemanningsdirektivet? 

Efter utformningen på bemanningsdirektivet att döma och att den tillåter medlemsstaterna att 

implementera direktivet i den nationella lagstiftning med anpassningar till hur 

arbetsmarknaden vanligtvis fungerar
96

 ser jag inte hur implementeringen skulle kunna ha 

genomförts på ett lämpligare sätt utifrån sedvänjan på den svenska arbetsmarknaden. 

Samtidigt framgår det i bemanningsdirektivet att implementeringen i medlemsstaterna skall 

ske genom att alla åtgärder som möjligen kan vidtas, för att garantera att målen med direktivet 

uppnås, skall genomföras.
97

  Frågan blir då på vilket sätt Sverige skulle kunna företa mer 

ingripande åtgärder än vad som följer med den nuvarande lagstiftningen utan att för den delen 

kränka den fria föreningsrätten. Här blir det en fråga om mål och medel. Vilka intressen anses 

vara mest skyddsvärda?   

 

5.2 Om lön i relation till likabehandlingsprincipen  
 

Uthyrda arbetstagares lön regleras huvudsakligen genom kollektivavtal. För gruppen arbetare 

inom bemanningsbranschen sätts lönerna främst utifrån beräkningsmodellen om 

genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp på kundföretaget. Skulle den summan 

underskrida vad det för tidpunkten tillämpliga riksavtalet anger som lägsta lön skall istället 

lönen fastställas enligt riksavtalets lönevillkor.
98

  

I propositionen till uthyrningslagen framkommer att kriterier från kollektivavtal som beaktas 

vid individuell lönesättning på kundföretaget anses vara av karaktären bindande generella 

bestämmelser och skall därmed även vara en del i lönesättningen för de arbetstagare som hyrs 

ut av ett bemanningsföretag.
99

 En fråga som väckts är om bemanningsföretagens 

beräkningsmodell anses ta hänsyn till dessa kriterier? Vidare ställer jag mig frågande till om 

lönesättning enligt modellen om genomsnittligt förtjänstläge anses falla inom ramen för 
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individuell lönesättning? Jag ser att det snarare är ett genomsnittsmått på kundföretagets 

anställda än på den uthyrda arbetstagarens personliga prestation. Dock är det kanske aldrig en 

frågeställning som kommer omvandlas till tvistefråga då de arbetstagare som hyrs ut numera 

vanligtvis få bättre lönevillkor än om de anställts direkt av kundföretaget dock eventuellt på 

bekostnad av anställningstryggheten.  

Vidare till vad som kan tänkas falla inom ramen för begreppet lön i relation till 

bemanningsdirektivet och dess likabehandlingsprincip vilket är en fråga som inte är utan 

frågetecken. Den analogiska tolkningen av innebörden av bemanningsdirektivets lönebegrepp 

och likabehandlingsdirektivets lönebegrepp har bidragit till ökad förståelse för hur EU- 

domstolen gör dess bedömningar.  

Utifrån likabehandlingsdirektivet ses lön som all ersättning som utges för utfört arbete, såväl 

tid som pengar, både i realtid och i framtid.
100

 Att lönenivån fastställts vid olika kollektiva 

förhandlingar ses inte per automatik som en godtagbar ursäkt för eventuella löneskillnader, 

utan löneskillnaderna måste kunna förklaras av objektiva kriterier.
101

 Dock skall 

likabehandlingsprincipen i bemanningsdirektivet inte ses så omfattande utan tolkas snävare.
102

 

Grundtanken med likabehandlingsdirektivet är att utjämna skillnader mellan kvinnor och män 

i arbetslivet d v s. att direktivet tillämpas vid tvister om könsdiskriminering.
103

 

Bemanningsdirektivet däremot syftar till att säkerställa ett visst skydd för uthyrda arbetstagare 

och vidare att en uthyrd arbetstagare skall få motsvarande lön som arbetstagaren skulle ha fått 

om denne anställt direkt på kundföretaget.
104

  

Utifrån direktivens olika syften syns en skillnad i vad som kan tänkas falla inom begreppet 

lön eftersom att direktiven behandlar skilda relationer, kvinna – man eller uthyrd arbetstagare 

– direkt anställd arbetstagare. Direktiven har även olika bakomliggande drivkrafter då 

bemanningsdirektivet har att ta hänsyn till den fria rörligheten för tjänster och personer och en 

fungerande arbetsmarknad medans likabehandlingsdirektivet vilar på alla människors lika 

värde oberoende av i detta fall, kön. Det kan tänkas finnas olika tyngd i de underliggande 

fundamentala värderingarna som styr praxis för vad som skall anses falla inom begreppet lön.  
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Bemanningsdirektivet lämnar det öppet för den nationella lagstiftaren att definiera vad denne 

avser med begreppet lön.
105

 Därav kan det verka överflödigt att söka svara på den exakta 

begreppsdefinitionen utifrån likabehandlingsprincipen i bemanningsdirektivet. Dock är det 

inte helt otänkbart att EU-rätten kommer att ha inflytande på den nationella definitionen av 

lön.
106

 Jag påstår att det finns en viss sannolikhet att EU-domstolen kommer att uttala sig om 

vad som skall definieras som ”lön” utifrån bemanningsdirektivet i likhet med hur EU-

domstolen uttalade sig i Laval-målet
107

. EU-domstolen uttalande sig i frågan trots att 

strejkrätten tydligt är undantagen från EU:s kompetensområden.
108

 I uttalandet erinrade EU-

domstolen även om betydelsen av att iaktta den övergripande proportionalitetsprincipen.
109

 

Jag tänker mig att det kan bli av bedömning av lönebegreppet utifrån 

proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen
110

. Eftersom att EU-domstolens 

uttalande anses vara förtydligande av direktivens innebörd och därmed bidrar med vägledning 

i rättstillämpningen får uttalandena en reglerande verkan i frågan.  

Bemanningsdirektivet syfte om en ökad skyddsram för arbetstagare som hyrs ut och om att 

det skall främja bemanningsverksamhet som ett sätt att skapa arbetstillfällen och utveckla 

flexiblare arbetsformer visar redan där på en avvägningssituation när det kommer till lön. Den 

lön som uthyrda arbetstagare, på arbetarsidan, skall få i Sverige utifrån gällande kollektivavtal 

har jag svårt att föreställa mig skulle komma att starkt ifrågasättas. Dock skulle ett uttalande 

från EU-domstolen om ett förtydligande av lönedefinitionen i bemanningsdirektivet kunna 

komma att få konsekvenser för Sverige. Vad jag kan se skulle ett eventuellt förtydligande inte 

innebära en precisering av kronor och ören utan snarare om vilka olika typer av ersättningar 

som skall falla inom begreppsdefinitionen. I förlängningen skulle detta kunna innebära att en 

modifiering av beräkningsmodellen om genomsnittligt förtjänstläge skulle vara ofrånkomlig.      

Lönevillkor har enligt den svenska modellen bestämts genom kollektiva avtalsförhandlingar 

vilket även respektera i uthyrningslagen. Sambandet mellan att bemanningsbranschen 

företrädesvis hyr ut unga arbetstagare och kollektivavtalen är utformade på aktuellt sätt gör att 
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större delen av de arbetstagare som hyrs ut inte kommer att få sämre lön än vad de hade haft 

om de anställts direkt av kundföretaget.  

På frågan om de arbetstagare som hyrs ut garanteras lön motsvarande vad de hade fått om de 

anställdes direkt av kundföretaget kan svaret tyckas bli ja under förutsättning att kontrollen 

görs vid den tidpunkten då arbetstagaren arbetar på kundföretaget. Men i den situationen tags 

inte hänsyn till lön enligt något heltidsarbetsmått. Som tidigare nämnts föreskriver direktivet 

inte någon beräkningsmodell för heltidsmått. En fråga som väckts är inom vilka ramar lika lön 

i bemanningsdirektivet skulle kunna tänkas sträcka sig?  

I kollektivavtalet för bemanningsföretagen står det att, under utbokad tid skall det för den 

anställde tillämpas, för det aktuella arbetet hos kunden, vid varje tidpunkt tillämpliga 

riksavtalet avseende löner.
111

 Låt säga att den uthyrda arbetstagaren är inbokad på företag A 

under fyra månader men att kundföretaget efter två månader inte behöver arbetstagarens 

längre. Den lön som den uthyrde arbetstagaren förväntat sig ha under fyra månader halveras. 

Må hända att arbetstagaren får viss kompensation i form av garantilön under en begränsad tid. 

Skulle bemanningsföretaget efter det inte ha kundunderlag för ytterligare arbete för den 

aktuella arbetstagaren står denne utan arbete och då även tryggad inkomst från anställningen. 

Sannolikt tar inte bemanningsdirektivet hänsyn till detta scenario då det snarare övergått till 

en fråga om anställningstrygghet eller inte, men jag anser att det kan vara värt att belysa 

problematiken då lön är så mycket mer än enbart pengar. I bemanningsdirektivet utgås det 

från att det vanligaste anställningskontraktet är i form av tillsvidareanställning
112

 vilket inte är 

fallet inom bemanningsbranschen i Sverige.
113

 

När frågan sattes i ett annat perspektiv väcktes tanken om den uthyrda arbetstagaren får den 

lön som denne skall ha rätt till utifrån bemanningsavtalet
114

. Utifrån modellen för 

lönesättingen genom GFL, finner jag att det kan vara svårt för den uthyrda arbetstagaren att 

verkligen förvissa sig om att denne faktiskt får lön som motsvarar summan av det 

genomsnittliga förtjänstläget. Hur skall arbetstagaren möjligen förvissa sig om vilka löner de 

olika arbetstagarna på kundföretaget faktiskt har? Ett sätt hade varit att väcka frågan hos den 

lokala fackföreningen men troligen är det inte något som ligger nära till hands för berörd 

arbetstagare. Utifrån bilden av hur bemanningsbranschen ser ut där arbetstagarna som hyrs ut 
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är överrepresenterade av unga, personer med invandrarbakgrund eller personer som länge 

varit utanför arbetsmarknaden gör jag antagandet om att dessa grupper inte på något sätt vill 

verka besvärliga. Jag tänker mig att de personer som inte är vana att kunna få alternativt byta 

jobb obehindrat är glada över att de faktiskt fått en anställning och av den anledningen även 

gör allt för att få behålla den. Med andra ord tänker jag mig att personerna inte kommer att 

vara påstridiga med att förklara och argumentera om deras rättigheter.  

I anknytning till lönesättning och beräkningsmodellen funderar jag om det kan uppstå 

situationer där ett eventuellt missgynnande på grund av ålder skulle kunna bli aktuellt?      

I beräkningsmodellen för GFL skall inräknas även eventuell bonus.
115

 Utifrån det har en 

annan frågeställning väckts om hur det faktiskt ser ut i realiteten. Får de uthyrda arbetstagarna 

ta del av eventuella årliga bonusar som arbetstagare på kundföretaget tillgodogör sig under 

deras anställningstid? Om ja, hur beräknas fördelningen av bonusen? För att få klarhet i den 

frågan skulle en djupare undersökning behöva genomföras.   

Vidare ser jag att beräkningsmodellen inte är att anses som lättförstålig varför det kan vara 

svårt att begripa hur den fungerar. Själva matematiken är svår att kritisera då den utformas 

enligt dess accepterade formler däremot vore det önskvärt att motverka eventuella 

språkförbistringar. Bemanningsavtalet finns idag endast på svenska.
116

 Mot bakgrunden om 

att bemanningsbranschen är välrepresenterad av personer med utländsk bakgrund gör jag 

antagandet om att dessa personer inte har svenska som modersmål och därmed kan tänkas ha 

vissa svårigheter med det svenska språket. På så vis kan denna personkrets följaktligen ha 

svårare än andra arbetstagare som hyrs ut, att ta del av deras arbets- och anställningsvillkor i 

gällande kollektivavtal. En möjlighet att överbygga eventuella problem hade varit att 

översätta gällande kollektivavtal på de språk vilka de anställda är bekväma med och därmed 

kan tillgodogöra sig informationen på lika villkor.     
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6 Slutsatser 
 

Likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen får olika innebörd för arbetstagare som hyrs ut 

beroende på om antingen bemanningsföretaget eller kundföretaget är bunden av kollektivavtal 

alternativt om kollektivavtal helt saknas.  

Om kollektivavtalet innehåller bestämmelser om lön är det i kollektivavtalet som regleringen 

av lön kommer att ske. Likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen är inte tillämplig då 

bemanningsföretaget är bundet av kollektivavtal som reglerar frågan. Däremot blir 

likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen tillämplig då bemanningsföretaget saknar 

kollektivavtal men kundföretaget är bunden av kollektivavtal eller har andra bindande 

generella bestämmelser som reglerar lönefrågan t.ex. fastställda lönekriterier. Arbetstagaren 

som hyrs ut skall då tillförsäkras lön enligt likabehandlingsprincipen.  

Eftersom likabehandlingsprincipen tar sikte på grundläggande arbets- och anställningsvillkor 

som fastställs i kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser är 

likabehandlingsprincipen inte tillämplig på scenario som helt saknar både kollektivavtal eller 

andra bindande generella bestämmelser på området. Detta gör att likabehandlingsprincipen 

inte fullt ut kan säkerställas för samtliga arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag 

eftersom att täckningsgraden av kollektivavtal inte är fullständig inom branschen.  

Ett förslag på hur samtliga arbetstagare skulle kunna åtnjuta de rättigheter som följer med 

likabehandlingsprincipen hade varit att låta göra kollektivavtalen allmängiltiga vilket dock får 

anses vara en allt för främmande åtgärd för den svenska modellen.   

Vad som inkluderas i begreppet lön i relation till bemanningsdirektivet och dess 

likabehandlingsprincip är inte klargjort, verken i denna uppsats eller i praxis. De slutsatser 

som dras i detta sammanhang är att likabehandlingsprincipen i direktiven har olika omfång 

och att drivkrafterna bakom bemanningsdirektivet och likabehandlingsdirektiver skiljer sig så 

oerhört att det blir svårt att dra paralleller ur tolkningen av lönebegreppet i 

likabehandlingsdirektivet.  Det är inte orimligt att EU-domstolen kan komma att uttala sig 

med en precisering av definitionen av lön även om bemanningsdirektivet låtit det vara upp till 

medlemsstaternas att initialt tillämpa dess nationella definition. I det fall EU-domstolen 

faktiskt gör ett uttalande kan detta komma att få betydelse för utformningen av 

beräkningsmodellen om genomsnittligt förtjänstläge.   
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Vidare har beräkningsmodellen varit i fokus för analysen och frågan är huruvida den 

accepterade beräkningsmodellen om genomsnittligt förtjänstläge kan tänkas ge en rättvis 

lönesättning för uthyrda arbetstagare. Mot att bemanningsbranschen företrädesvis sysselsätts 

av unga personer och att det kollektivavtalsområde som studerats är utformat på dess 

specifika sätt antas de uthyrda arbetstagarnas lönenivå sällan ifrågasättas.  
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