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Abstract: The essay shows that temporary agency employees work in a complex business. 

Both labor and management differs from other businesses in the Swedish labor market. 

Regarding the unemployment insurance, they have previously been separated from other 

businesses through legislation. Based on the essay question regarding workers protection has 

the statutory rights for employees been strengthened. This by the implementation of the 

directive on manning into Swedish law and now covers all workers in the business. It is clear 

that the overall protection of workers already settled through collective agreements. The 

labour market parties introduced better protection for the workers than what existed in the 

Swedish legislation. From this, no direct effects are found regarding differences between the 

blue and white collar collective agreements in the private sector after the implementation of 

the directive on manning regarding salory. The level of protection for the workers and the 

wage principles are both the unions and the defendant agreed at an earlier stage. They pay 

principles used in the private sector are within the exception for the directive of manning 

regarding the equal treatment principle. However, wage principles are different in the 

collective agreements for the employees in the private sector. Both models have advantages 

and disadvantages. Together with the rest of the protection for workers in their collective 

agreements it is much more than the directive on manning and the new Swedish law regarding 

to the directive to legislate. The main difference relating to workers protection is for the 

employees working for temporary agencies without collective agreements. Their protection 

has been strengthened considerably by letting the law especially regarding equal treatment 

and the right to information. 

 

It is worth noting that all workers in temporary agencies through practice this year will get an 

improvement regarding unemployment insurance. This by the assessment of the right to 

unemployment benefits between part-time employment is changing. It can be seen that the 

business as a whole will be equivalence with other businesses in the Swedish labor market. 

 

Keywords: Temporary agency work, Equal treatment principle, Collective agreements, 

Directive on manning, Employee protection. 

Nyckelord:  Bemanningsföretag, Likabehandlingsprincipen, Kollektivtal, 

Bemanningsdirektivet, Arbetstagarskydd 
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1. 1 Inledning 

Dagens arbetsmarknad kan vara svår att komma in på framförallt om du saknar högre 

utbildning, är ung eller har utländsk härkomst. Många arbetssökande i Sverige får sin första 

anställning genom ett bemanningsföretag som inhyrd arbetskraft.
1
 Efter 

bemanningsföretagens etablering på svensk arbetsmarknad har det visat sig att de fyller en 

viktig funktion gällande integration.
2
 Företag har en möjlighet att vara flexibla genom att i 

perioder ha möjlighet att hyra in personal, yngre har chans att få sin första anställning och 

invandrare kan få in en fot på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det en förhållandevis ung 

bransch där villkoren för arbetstagaren ofta är sämre än hos kundföretagen.
3
 Samtidigt finns 

risk för att arbete inom bemanningsbranschen som på engelska heter temporary agency work 

blir allt annat än temporärt. Det kan bli svårt som arbetstagare att komma vidare till andra 

branscher på arbetsmarknaden. I statens utredning Integrationens svarta bok synliggörs flera 

problem kring integration och den s.k. strukturella diskrimineringen som finns i dagens 

samhälle.
4
 Arbetstagare inom bemanningsbranschen riskerar en svag ställning på dagens 

arbetsmarknad genom ojämlika arbetsvillkor. Det finns även risk för inlåsning i 

lågkvalificerande och dåligt betalda arbeten.
5
 

För att ta reda på mer om arbetstagarskyddet och vilka rättigheter som finns för arbetstagare 

inom bemanningsbranschen behöver en översiktlig studie göras. Ämnet är även intressant att 

belysa utifrån ett samhällsperspektiv. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög, i mars 2013 

uppgick den till 28,1 % i åldern 15-24 år.
6
 Förutom ungdomar är det även svårt för 

utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden för utlandsfödda låg i 

mars 2013 på 56,7% att sätta i relation till övriga befolkningens snitt på 64,5 %. Det positiva 

är att sysselsättningsgraden för utlandsfödda ökar stadigt sedan årsskiftet 2010/2011 och ska 

vara statistiskt säkerställd enligt SCB.
7
 Bemanningsbranschen är komplex och har varit 

åtskild från övriga arbetsmarknaden via lagstiftning under flera år. Vad är gällande rätt och 

hur fungerar det i praktiken ur ett arbetstagarperspektiv inom branschen före och efter 

införandet av Bemanningsdirektivet 2008/104/EG?  

                                                           
1
 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 8. 

2
 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 9. 

3
 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 16. 

4
 SOU 2006:79, s. 172-173. 

5 
SOU 2006:79, s.17. 

6
 http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx Hämtad 2013-05-13. 

7
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____356228.aspx Hämtad 2013-05-13. 
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Bemanningsföretagen bedriver verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering och 

ska följa svensk lag.
8
 Det är intressant att undersöka om svenska arbetstagare blivit 

missgynnade av att implementeringen av bemanningsdirektivet dröjde. Avsikten var att 

direktivet skulle vara integrerat i svensk rätt senast 5 december 2011. Svensk arbetsmarknad 

regleras många gånger genom kollektivavtal så även inom bemanningsbranschen genom sin 

arbetsgivarorganisation Bemanningsföretagen eller genom att teckna s.k. hängavtal. Vad har 

parterna på svensk arbetsmarknad gjort för att avtala fram skäliga villkor för de 

bemanningsanställda hittills och kommer något förändras när den nya lagen (2012:854) om 

uthyrning av arbetstagare börjat gälla 1 januari 2013? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen utreder gällande rätt och vilken inverkan bemanningsdirektivet fått på svensk 

arbetsmarknad. Syftet är att få mer kunskap om branschen och dess arbetstagare. Hur ser 

bemanningsanställdas arbetssituation ut? Är det är någon direkt skillnad före och efter 

implementeringen av bemanningsdirektivet i svensk lag? Hur har det påverkat arbetstagarna i 

branschen, är det någon skillnad på kollektivavtalen inom privat sektor gällande 

tjänstemannaavtalet och arbetaravtalet utifrån löneprinciper? Syftet med uppsatsen är att 

utreda vilket skydd som funnits för arbetstagarna hittills och vilka konsekvenser den nya 

lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare får i framtiden utifrån ett 

arbetstagarperspektiv.  

För att tydliggöra syftet har jag för avsikt att besvara frågeställningarna: 

 Hur har arbetstagarskyddet för arbetstagaren inom bemanningsbranschen förändrats 

genom EU-direktiv, svensk lag och kollektivavtal? 

 Vilka effekter har fördröjandet av implementeringen fått för arbetstagare inom 

respektive kollektivavtalsområdes löneprinciper? 

1.3 Metod 

Uppsatsen använder traditionell rättsdogmatisk metod genom litteraturstudier såsom Lehrberg 

beskriver.
9
 Det tydliggör hur gällande rätt ser ut. Detta görs genom att belysa olika rättskällor 

såsom lagar, förarbeten, studier och rättspraxis som finns inom valt studieområde . Genom att 

                                                           
8
 www.bemanningsforetagen.se/om-oss Hämtad 2013-01-15. 

9
 Lehrberg, B. (2010). Praktisk juridisk metod, s. 167-168. 

http://www.bemanningsforetagen.se/om-oss
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systematisera och analysera dessa rättskällor kan därefter materialet användas i en 

rättsvetenskaplig studie.
10

 För att få en djupare förståelse för ett komplext ämne tas ytterligare 

perspektiv i anspråk. Detta görs för att placera gällande rätt i ett större sammanhang och vidga 

uppsatsens perspektiv. Utgångspunkten av valt ämne är som Sandgren beskriver författarens 

förförståelse för problem, tillgång till material och kunskapsintresse.
11

Uppsatsens upplägg 

utgår ifrån en praktisk modell för teoribildning som han presenterar vidare i sin artikel om 

teoribildning och rättsvetenskap.
12

 

Uppsatsen är en översiktlig studie där gällande rätt placeras i sitt verkliga sammanhang. Den 

rättsdogmatiska metoden har främst används genom litteraturstudier utifrån gällande rätt på 

EU-nivå, inom svensk rätt samt berörda kollektivavtal. Internet har använts för att finna 

lämpliga rättsunderlag såsom domar från Förvaltningsrätten och Kammarrätten samt det 

handläggarstöd som SO tar fram. Underlaget har sedan systematiserats för att få en 

överskådlig bild av gällande rätt vilket presenteras i uppsatsen på de olika rättsliga nivåerna. 

Utifrån ett arbetstagarperspektiv redogörs vilket skydd arbetstagare inom 

bemanningsbranschen på svensk arbetsmarknad inom privat sektor har. För att kunna 

tydliggöra problematiken inom branschen och få ett bredare perspektiv på uppsatsen har även 

andra källor använts. Detta genom artiklar och framförallt rapporter som i vissa fall är 

neutrala eller partsgemensamma men mestadels med en bakomliggande ideologisk tanke. 

Genom att använda partiskt material kan det innebära att uppsatsen får en vinkling utifrån 

parternas syn på problemområden även om materialet tolkas och utvärderas i uppsatsen. För 

att kunna förklara och ge en djupare förståelse för problematiken inom branschen behöver de 

partiska källorna användas. Hade materialet utelämnats skulle uppsatsen troligtvis blivit 

ointressant och endast berört gällande rätt. För att balansera relevansen i uppsatsen har 

material genom rapporter används från svenskt näringsliv, fackförbund för arbetare, 

fackförbund för tjänstemän samt arbetstagar- och branschrådet Bemanningsföretagen. Genom 

att använda rapporter som källor har arbetstagarnas situation kunnat kartläggas och 

problemområden kunnats belysas. För att åskådliggöra arbetstagarnas situation före och efter 

implementeringen av bemanningsdirektivet gällande lön kan uppsatsen öka kunskapen kring 

arbetstagarnas situation och de förändringar som förekommit inom branschen. För att öka 

kunskapen och belysa bemanningsbranschen kring jämställdhet och mångfald har utredningen 

Integrationens svarta bok (2006) används samt Annika Bergs avhandling Bemanningsarbete, 

                                                           
10

 Sandgren, C. (2004). Om teoribildning och rättsvetenskap. Särtryck, s. 314.  
11 Sandgren, C. (2004). Om teoribildning och rättsvetenskap. Särtryck, s. 312. 
12 Sandgren, C. (2004). Om teoribildning och rättsvetenskap. Särtryck, s. 311. 
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flexibilitet och likabehandling (2008). Båda källorna skrevs för ett par år sedan och en del 

förändringar har skett bland annat gällande lagstiftning kring A-kassan (se kap. 2.3.3). Efter 

ekonomiska krisen 2008-2009  har samhället hårdnat ytterligare vilket eventuellt kan ha ökat 

utanförskapet ytterligare för redan utsatta grupper som tas upp i utredningen Integrationens 

svarta bok. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avser bemanningsföretag inom privat sektor i Sverige och tjänsten de erbjuder 

gällande inhyrd personal. Flera av bemanningsföretagen erbjuder mycket mer än så, 

exempelvis rekrytering, omställning etc. vilket arbetet avgränsar sig från. Fokus ligger på 

bemanningsdirektivet, svensk lag kring inhyrd personal och de kollektivavtal som finns inom 

branschen på svensk arbetsmarknad inom privat sektor. Omfattningen på uppsatsen behöver 

begränsas ytterligare och koncentreras till berörda kollektivavtals löneprinciper. Utifrån 

innehållet i bemanningsdirektivet kring likabehandling studeras de löneprinciper som används 

inom bemanningsbranschen inom privat sektor idag samt hur de påverkats utifrån 

implementeringen av direktivet. Det är i huvudsak tillsvidareanställningar som berörs i 

uppsatsen även om deltidsanställningar och visstidsanställningar förekommer inom 

bemanningsbranschen. 

I utredningen som gjordes i Sverige utifrån hur bemanningsdirektivet skulle kunna 

implementeras i svensk lag togs nationella hinder upp. Där jämförs de nationella hinder som 

finns i andra EU-länder vilket uppsatsen inte tar upp och reflekterar över. Uppsatsen 

koncentreras på arbetstagarens skydd och arbetssituation i Sverige utifrån EU-rätt, svensk rätt 

och kollektivavtal utifrån ett arbetstagarperspektiv. Författaren har valt att inte beröra själva 

lagstiftningsförfarandet inom EU, i svensk lag eller tillkomsten av kollektivavtal i Sverige. 

Den kunskap förutsätts att läsaren redan har i tillräcklig utsträckning. Flexicurity som används 

för benämning inom EG-rätten och handlar om anställningsavtal som ska vara flexibla och 

trygga på samma gång berörs inte i uppsatsen utifrån begränsning av kandidatuppsats.  

1.5 Disposition 

Under inledningen i uppsatsens första kapitel presenteras ämnesvalet och en beskrivning av 

vad som är intresseväckande kring införandet av bemanningsdirektivet i Sverige. Vidare 

specificeras syftet med uppsatsen och de frågeställningar som arbetet avser att besvara. Ett 

ingående metodavsnitt tydliggör på vilket sätt uppsatsens material är framtaget och blir belyst 
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genom arbetet. I metodavsnittet tas även källkritik upp då uppsatsen belyser olika parters 

ståndpunkt i flera frågor. För att uppsatsen ska vara tydlig har avgränsningar gjorts i ett 

separat avsnitt innan rättsutredningen tar vid. Bemanningsbranschen presenteras ingående i 

kapitel två. Ett första avsnitt tar upp bakgrunden inom EU och det speciella 

trepartsförhållandet som symboliserar bemanningsbranschen. Vidare presenteras 

bemanningsbranschen i Sverige. Det görs genom en kort historik om branschen, arbetstagarna 

och den speciallagstiftning som finns. Efter den grundläggande delen presenteras 

bemanningsdirektivet i kapitel tre genom hörstenarna i direktivet uppdelade på 

tillämpningsområde, likabehandlingsprincipen och minimikrav. I kapitel fyra behandlas 

utredningen kring bemanningsdirektivet i Sverige. Först med ett inledande allmänt avsnitt och 

sedan utredningens resultat. Under kapitel fem gällande kollektivavtal klargörs skillnaderna 

mellan arbetstagare med och utan kollektivavtal, kollektivavtal för arbetare respektive 

tjänstemän samt vad respektive arbetstagarpart tycker är viktigt inom branschen. Kapitlet 

avslutas med framtiden för branschen som det ser ut just nu. Efter rättsutredningen kommer 

analysen av uppsatsen i kapitel sex. För att förtydliga väsentliga delar som rättsutredningen 

utrett är analysen uppdelad i fem olika avsnitt där flera avsnitt berör integration, jämställdhet 

och mångfald. Kapitlet inleds med analys av branschen i stort, arbetstagarna och införandet av 

bemanningsdirektivet i Sverige. Vidare analyseras likabehandlingsprincipen och branschens 

utmaningar framöver. Uppsatsen avslutas med kapitel sju som avser sammanfattning genom 

slutsatser och övriga reflektioner från författaren.  

2 Bemanningsbranschen 

2.1 Bakgrund 

Inom EU:s gemensamma inre marknad berörs rättigheter för enskilda personer. EU vill 

säkerställa möjligheten till fri rörlighet men också motverka diskriminering bland annat 

kopplat till arbetsrätten. Genom olika direktiv har EU harmoniserat medlemsländernas 

lagstiftning genom åren.
13

 Medlemsstaterna har inte alltid varit överens om behovet av 

reglering inom arbetsrättens område länderna emellan. Det har gjort att förändringar periodvis 

gått väldigt långsamt.
14

 De EU-rättsliga reglerna syftar i huvudsak på att ge ökad 

anställningstrygghet, löneskydd och jämställdhet genom bl.a. visstidsdirektivet. Det som är 

viktigt att känna till är att dessa rättsakter endast täcker vissa delar av arbetsrätten. Enskilda 

rättsakter åstadkommer inte något fulländat system då de till störst del utgörs av 

                                                           
13

 Bernitz, U, Kjellgren, A. (2010). Europarättens grunder, s. 3. 
14

 Bernitz, U, Kjellgren, A. (2010). Europarättens grunder, s. 386. 
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minimiregler.
15

 För att kunna tolka rättsakterna inleds direktiven med syftet som preciseras 

genom olika skäl. Dessa skäl utgör en del av rättsakten men är inte juridiskt bindande för 

medlemsstaterna. De utgör dock en betydelsefull hjälp för tolkning av direktiven.
16

 

Under flertalet år har diskussioner förekommit inom EU kopplat till olika skyddsmekanismer 

för uthyrda arbetstagare i medlemsstaterna. Olika förslag har varit uppe för diskussion genom 

åren och 1982 presenterade kommissionen ett första förslag till direktiv gällande 

tidsbegränsningar inom bemanningsbranschen.
17

 Eftersom enighet inte kunde nås i rådet 

drogs dock förslaget tillbaka.
18

 Det fortsatta arbetet med att försöka skapa regler för uthyrda 

arbetstagare pågick genom åren samtidigt som branschen blev allt mer accepterat på 

arbetsmarknaden.
19

 Efter ett antal år med flera olika förslag antogs slutligen 

bemanningsdirektivet i december 2008. Direktivet innebär att uthyrda arbetstagare skall 

omfattas av samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som de skulle ha rätt till om 

de anställts direkt i kundföretaget.
20

 Att direktivet slutligen kunde antas berodde på att en 

undantagsregel införts till skillnad från tidigare förslag. Det var ett krav från Storbritannien 

och innebär att medlemsstaterna kan införa en kvalificeringsperiod nationellt under vilken tid 

den uthyrda arbetstagaren inte ska vara berättigad till likabehandling.
21

 

2.2 Trepartsförhållandet 

Bemanningsföretag skiljer sig från övriga arbetsmarknaden gällande organisationens 

uppbyggnad. Det vanligen förekommande på arbetsmarknaden är tvåpartsförhållandet det vill 

säga arbetsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
22

 Som arbetstagare inom 

bemanningsbranschen är arbetstagaren en del av ett så kallat trepartsförhållande. Det som 

skiljer sig från ett vanligt tvåpartsförhållande är att det finns två parter istället för en på 

arbetsgivarsidan. Bemanningsföretaget, där arbetstagaren är anställd, och kundföretaget som 

hyr in arbetskraften. Rent rättsligt förekommer inget avtal mellan arbetstagaren och 

kundföretaget utan de avtal som finns är mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget 

                                                           
15

 Bernitz, U, Kjellgren, A. (2010). Europarättens grunder, s. 386. 
16

 Bernitz, U, Kjellgren, A. (2010). Europarättens grunder, s. 39. 
17

 KOM (82) 155 slutlig, senare ändrad till KOM (84) 159 slutlig. 
18

 SOU 2011:5, s. 54. 
19

 SOU 2011:5, s. 54. 
20

 SOU 2011:5, s. 55. 
21

 SOU 2011:5, s. 55. 
22

 Bruun, N. (2001). Uthyrning av arbetskraft – behövs arbetsrättslig särreglering? s. 25.  
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respektive bemanningsföretaget och kundföretaget.
23

 Genom figuren nedan visas 

trepartsförhållandet på ett överskådligt sätt. 

 

2.3 Bemanningsbranschen i Sverige 

2.3.1 Historia 

Fram till 1990-talet var privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft förbjuden i 

svensk lag. På 1990-talet hade svensk arbetsmarknad stort behov av tillfällig arbetskraft och 

den första avregleringen kom. Efter ett par år kom sedan lagen (1993:440) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Lagen reglerade att det endast var tillåtet att 

hyra in extra arbetskraft vid behov på företaget samtidigt som en enskild person begränsades 

genom att den endast fick hyras ut i fyra månader till ett och samma företag.
24

 Möjligheten att 

förhandla bort dessa två krav fanns genom att teckna kollektivavtal med en central 

arbetstagarorganisation.
25

 Arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har slutit 

kollektivavtal med både arbetar- och tjänstemannafack inom privat sektor.
26

 Enligt 

Bemanningsföretagens topp 25 gällande tredje kvartalet 2012 är följande bemanningsföretag 

de fem största i Sverige utifrån marknadsandel:
 27

 

 
Företag Marknadsandel 

1 Manpower 20,2% 

2 Proffice 17,5% 

3 Adecco 11,9% 

4 Uniflex Bemanning 7,8% 

5 Lernia Bemanning AB 6,7% 

                                                           
23

 Bruun, N. (2001). Uthyrning av arbetskraft – behövs arbetsrättslig särreglering? s. 31. 
24

 SFS (1991:746) §§ 9:1, 10.  
25

 SFS (1991:746) § 11. 
26

 Källström, K, Malmberg, J. (2009). Anställningsförhållandet, s. 40. 
27

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/rapporter/2012-arkiv-rapporter/topp-25-q3-2012   

Hämtad 2013-02-12. 

Bemanningsföretag

KundföretagArbetstagare

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/rapporter/2012-arkiv-rapporter/topp-25-q3-2012
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2.3.2 Arbetstagarna 

Inom bemanningsbranschen utgör arbetstagarna 1,4 % av totala antalet löntagare på svensk 

arbetsmarknad i åldern 16-64 år. Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän inom 

branschen är 40 % respektive 60 %.
28

 Drygt 400 bemanningsföretag är auktoriserade genom 

arbetsgivar- och branschorganisationen Bemanningsföretagen, en del av Almega 

tjänsteföretagen.
 29

 Det motsvarar ca: 85 % av alla företag inom branschen.
30

 80 % av de 

anställda inom auktoriserade bemanningsföretag har en tillsvidareanställning.
31

 Kvinnor, 

ungdomar och andra generationens invandrare utgör en stor del av arbetstagarna inom 

bemanningsbranschen i jämförelse med övriga arbetsmarknaden.
32

 Närmare hälften av de 

bemanningsanställda är under 29 år
33

 och andelen utlandsfödda är 16 %.
34

 Av de anställda har 

ca: 50 % en akademisk examen, knappt hälften har en gymnasieexamen. De dominerande 

tjänsterna inom uthyrning är främst inom kontor och administration. IT, ekonomi och juridik 

har ökat senaste åren samtidigt som industri och lager håller en oförändrad nivå. 2002 var 58 

% av de anställda kvinnor och uppdragen dominerades av kvinnodominerade yrken.
35

 Det har 

börjat förändras då bemanningsuppdrag inom mer mansdominerade yrken t.ex. befattningar 

inom IT och produktion ökar.
36

 Utvecklingen framöver inom branschen kommer troligtvis 

generera fler uppdrag inom tjänstesektorn än inom industrin. Efterfrågan på kvalificerad 

personal ökar från kundföretagen och bemanningsuppdragen blir allt längre.
37

 Även vid 

upphandlingar kommer troligtvis kraven på bemanningsföretagen öka, framförallt gällande 

finansiella poster men även att det finns jämställdhetsplan etc.
38

 Framöver ser dock antalet 

bemanningsföretag ut att minska genom företagsköp och samgåenden.
39

 Utifrån 

arbetsmarknadens förändringar senaste åren med avregleringar, ökade krav på flexibilitet, 

större rörlighet och bl.a. flytt av arbetstillfällen till låglöneländer ställs höga krav idag på både 

arbetsgivare och arbetstagare. I utredningen Integrationens svarta bok påtalas effekterna för 

arbetstagarna av samhällsförändringen genom att konkurrensen om jobben har hårdnat. De 

                                                           
28

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta Hämtad 2013-03-11. 
29

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta Hämtad 2013-03-11. 
30

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fler_siffror Hämtad 2013-03-11. 
31

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fler_siffror Hämtad 2013-03-11. 
32

 Svenskt Näringsliv. (2012). Jobb i bemanningsföretag – en bra start på karriären, s. 6. 
33

 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/de-som-jobbar Hämtad 2013-03-11. 
34

 Jansson, L. (2010). Bemanningsföretag – en språngbräda för integration, s. 2.    
35

 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 58. 
36

 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 58. 
37

 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 55. 
38

 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 55. 
39

 Åberg, E (2008). Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 56. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/
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menar att situationen för den invandrade arbetskraften har försämrats genom åren men att det 

är instabila anställningar, sämre villkor och tillfälliga jobb som delat upp arbetsmarknaden 

ytterligare.
40

 De konstaterar att diskriminering idag förekommer inom alla sektorer på dagens 

arbetsmarknad men inte visar sig genom direkt maktutövning. Istället är det genom vardagliga 

handlingar som ojämlika anställningsvillkor, inlåsning i lågkvalificerade och dåligt betalda 

arbeten som möjliggör diskriminering, underordning och exkludering i arbetslivet.
41

 

Utredningen menar att den sociala segregationen i samhället bibehåller uppdelningen i 

branscher och arbetsuppgifter istället för att utveckla den då tillgången till makt och 

inflytande i samhället är nyckeln till integration.
42

      

2.3.3 Avvikande A-kasseregler 

Lagstiftningen A-kassorna grundar sina beslut på utgår från lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkringen och genom SO:s handläggarstöd. SO hjälper A-kassorna att tolka 

reglerna i arbetslöshetsförsäkringen och ger handläggarstöd för hur myndighetsutövningen 

ska utföras.
43

 Vid arbetslöshet har A-kassan tidigare bedömt möjligheten för deltidsanställda 

inom bemanningsbranschen att fyllnadsstämpla som omöjlig. En anställning inom 

bemanningsbranschen bedömdes tidigare annorlunda än inom andra branscher.
44

 

Bedömningen grundades på att arbetstagaren inte ansågs stå till arbetsmarknadens förfogande 

utan betraktats som anställd i väntan på uppdrag. Efter ett mål i Förvaltningsrätten
45

 som 

överklagades till Kammarrätten i april 2012
46

 kommer reglerna nu att ändras. Via prop. 

2012/13:12 kommer 9 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen att ändras från och 

med 1 september 2013. Det innebär att anställda inom bemanningsbranschen kommer via 

ändrad rättspraxis få samma rätt som anställda inom andra branscher att fyllnadsstämpla vid 

deltidsanställning.
47

 

                                                           
40

 SOU 2006:79, s. 172. 
41

 SOU 2006:79, s. 16-17. 
42

 SOU 2006:79, s. 73 och 76. 
43

 http://www.samorg.org/so/Index.aspx Hämtad 2013-05-11. 
44

 SO (2009). Arbetslöshetsersättning för uthyrd arbetskraft – ett handläggarstöd för arbetslöshetskassorna, s. 12. 
45

 Mål nr: 30491-10. 
46

 Mål nr: 7348-11. 
47

 SO (2012). Anställda vid bemanningsföretags rätt till arbetslöshetsersättning, s. 1. 
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3. Bemanningsdirektivet 

3.1 Grundläggande 

Syftet med direktivet är att skydda de bemanningsanställda, erkänna bemanningsbranschen 

som arbetsgivare samtidigt som det kan medverka till att fler arbetstillfällen skapas i 

medlemsländerna. Genom denna ramlag ges möjlighet till flexibla arbetsformer som bland 

annat används inom bemanningsbranschen. Branschen kan bli mer homogen då direktivet 

innefattar principen om likabehandling.
48

 

Direktivet är förenligt med EU:s grundläggande rättigheter och ska tillvarata de 

grundläggande sociala rättigheter arbetstagarna inom EU behöver genom bland annat 

förbättring av levnads- och arbetsvillkor.
49

 EU arbetar löpande med att samordna villkoren för 

arbetstagare med särskilda arbetsformer. Exempel på särskilda arbetsformer är 

visstidsanställda, säsongsarbete och arbetstagare uthyrda via bemanningsföretag.
50

 Det 

parlamentet och rådet kunnat konstatera är att arbetsvillkoren för de inhyrda via 

bemanningsföretag skiljer sig åt avsevärt inom EU.
51

 De fastslår även att 

bemanningsbranschen fyller en viktig funktion på den europeiska arbetsmarknaden. Detta 

genom att se till företagens behov genom att kunna erbjuda anpassningsbarhet men samtidigt 

erbjuda en arbetsmöjlighet till de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden.
52

 

Genom att införa direktivet skapas en gemensam skyddsram för alla arbetstagare inom Europa 

som blir uthyrda via bemanningsföretag så de minst har samma villkor som för motsvarande 

tjänst på det kundföretag de hyrs in till.
53

 Medlemsstaterna ska se över de eventuella hinder 

som finns nationellt gällande inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag. Detta för att 

kunna implementera bemanningsdirektivet. Vidare anges att arbetsmarknadens parter i 

respektive land har rätt att teckna kollektivavtal så länge den övergripande skyddsnivån för 

arbetstagare respekteras.
54

 Bemanningsdirektivet är indelat i tre kapitel som berör olika 

områden; tillämpningsområde, likabehandlingsprincipen och minimikrav.  

                                                           
48

 Direktiv 2008/104/EG, artikel 2. 
49

 Direktiv 2008/104/EG, skäl 1. 
50

 Direktiv 2008/104/EG, skäl 2. 
51

 Direktiv 2008/104/EG, skäl 10. 
52

 Direktiv 2008/104/EG, skäl 11. 
53

 Direktiv 2008/104/EG, skäl 12 och 14. 
54

 Direktiv 2008/104/EG, skäl 21 och 17. 
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3.2 Hörnstenarna i direktivet 

3.2.1 Tillämpningsområde 

I det första kapitlet berörs syftet med direktivet och dess tillämpningsområde. Under artikel 

3.2  tas det särskilt upp att direktivet inte ska inverka på tillämpningen av nationell 

lagstiftning gällande definitionen av lön, anställningskontrakt, anställningsförhållande eller 

arbetstagare.
55

  

3.2.2 Likabehandlingsprincipen 

Artikel 5 i direktivet avser likabehandlingsprincipen. Direktivet säger att villkoren kring 

grundläggande arbets- och anställningsvillkor ska vara minst i samma nivå som motsvarats 

om arbetstagaren varit anställd direkt i kundföretaget istället för via ett bemanningsföretag.  

Avvikelser får dock göras nationellt gällande grundläggande arbets- och anställningsvillkor 

genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter till exempel via kollektivavtal om 

den övergripande skyddsnivån följs.
56

 Vidare får undantag från likabehandlingsprincipen 

gällande lön göras efter samråd mellan arbetsmarknadens parter förutsatt att arbetstagaren är 

tillsvidareanställd i bemanningsföretaget och får lön mellan två uppdrag.
57

 Under artikel 6, 7 

och 8 anges regleringar avseende rätt till information om lediga tjänster, 

arbetstagarrepresentation och tillgång till gemensamma inrättningar på kundföretaget. 

3.2.3 Minimikrav 

Direktivet anger i artikel 9 att det inte finns någon begränsning för medlemsstaterna att 

använda mer fördelaktiga bestämmelser nationellt än vad direktivet säger. Direktivet ska 

istället ses som en miniminivå och inte vara en anledning till att sänka skyddsnivån i något 

medlemsland.
58

 

4. Utredningen om bemanningsdirektivets genomförande i Sverige  

4.1 Allmänt 

Bemanningsdirektivet skulle implementeras i nationell lagstiftning senast 5 december 2011.
 59

 

EU-kommissionen fick dock uppmana Sverige i juni 2012 genom ett så kallat motiverat 

yttrande eftersom implementeringen inte genomförts i tid nationellt. EU-kommissionen 

                                                           
55

 Direktiv 2008/104/EG, artikel 3.2. 
56

 Direktiv 2008/104/EG, artikel 5.3. 
57

 Direktiv 2008/104/EG, artikel 5.2. 
58

 Direktiv 2008/104/EG, artikel 9. 
59

 Direktiv 2008/104/EG, artikel 4.5. 
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önskade få besked om vilka åtgärder Sverige vidtagit för att följa bemanningsdirektivet. 

Kommissionen saknade exakta uppgifter om när det påbörjade arbetet med implementeringen 

skulle vara slutförd. Om Sverige skulle underlåta sig att återkomma kan kommissionen 

dessutom väcka talan inför EU-domstolen.
60

 Uppdraget för utredningen gavs hösten 2009 av 

regeringen i ett så kallat kommittédirektiv, dir. 2009:85.
61

 Utredningen som pågick fram till 

januari 2012 fick i uppgift att se över vilka eventuella nationella hinder som fanns för att ta in 

bemanningsdirektivet i svensk lag.
62

 En viktig del av uppdraget var att bevara den 

grundläggande principen att det är arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för 

reglering av löne- och anställningsvillkor.
63

  

4.2 Utredningens resultat 

Utredningen kom fram till att det inte gick att implementera bemanningsdirektivet fullt ut i 

Sverige enbart genom kollektivavtalsreglering.
64

 Det grundar sig på att EU-domstolen har 

ansett att den nordiska modell som Sverige använder gällande kollektivavtal inte är tillräcklig 

för att tillgodose direktiv.
65

 Problemet utifrån EU:s synvinkel är att Sverige valt att endast 

lagstifta det arbetsrättsliga området genom att fastställa ramar och ge förutsättningar för 

parterna på arbetsmarknaden. Det är sedan arbetsmarknadens parter som tillsammans 

förhandlar fram kollektivavtalen.
66

 De kollektivavtal som förhandlas fram omfattar dock inte 

alla arbetstagare då Sverige saknar allmängiltiga kollektivavtal. Kollektivavtal tecknas mellan 

fackförbunden och en arbetstagarorganisation där företagen är anslutna eller via hängavtal. 

Utredningen kom fram till att en ny lag behövdes för att samtliga arbetstagare skulle omfattas 

av rättigheterna i enlighet med bemanningsdirektivet. Den nya lagen behövde även 

kompletteras med vissa delar från lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning 

av arbetskraft.
67

  

En betydelsefull del av utredningen var området gällande likabehandlingsprincipen som utgör 

en central del av bemanningsdirektivet. Utredningen visade att det saknades föreskrifter i 

svensk rätt. All uthyrd arbetskraft ska omfattas av samma grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor när de utför arbete i ett företag som om de varit anställda direkt i det 

                                                           
60

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-669_sv.htm?locale=en. Hämtad 2012-11-30. 
61

 SOU 2011:5, s. 233. 
62

 SOU 2011:5, s. 67. 
63

 SOU 2011:5, s. 147. 
64

 SOU 2011:5, s. 146. 
65

Nyström, B. (2011). EU och arbetsrätten, s. 59. 
66

Nyström, B. (2011). EU och arbetsrätten, s. 59. 
67

 SOU 2011:5, s. 150. 
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inhyrande företaget och utför samma arbete.
68

 Utredningen konstaterade att miniminivåerna 

gällande rättigheter som ska omfatta samtliga på arbetsmarknaden bör lagstiftas.
69

 Tidigare 

har Sverige använt sig av metoden att göra den arbetsrättsliga lagstiftningen dispositiv med 

EU-spärr. Det innebär att kollektivavtalen får frångå lagstiftningen så länge det inte bryter 

mot det tillämpliga EU-direktivet.
70

 Efter tidigare erfarenheter när Sverige implementerat 

arbetstidsdirektivet
71

 gällande minimiskydd för alla arbetstagare har EU-domstolen varit 

missnöjd med resultatet.
72

 Sverige hade infört en EU-spärr i arbetstidslagen (1982:673) men i 

lagtexten saknades uttryckligen regler kring dygnsvila, veckoarbetstid och nattarbete. Det 

innebar att bara vissa delar av rättigheterna som direktivet bestämde fanns reglerat för 

samtliga arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Övriga rättigheter fanns reglerade i 

kollektivavtal som endast omfattade företagen med kollektivavtal det vill säga inte alla 

arbetstagare på svensk arbetsmarknad.
73

 

Utredningen kom fram till att nya lagen, uthyrningslagen bör ha formen av en ramlag som 

undviker detaljregleringar. Vidare ansågs att lagen endast skulle omfatta uthyrning av 

arbetstagare och inte entreprenadverksamhet. Gränsdragningen däremellan är inte alltid lätt att 

avgöra. För entreprenadverksamhet utgörs den faktiska arbetsledningen av företaget 

arbetstagaren är anställd på. En riktlinje för entreprenad är att arbetet som utförs hos 

beställaren oftast skiljer sig från företagets ordinarie verksamhet.
74

 

Avvikelser från likabehandlingsprincipen fastslogs vara principiellt viktiga för att slå vakt om 

den svenska arbetsmarknadsmodellen. Undantaget avser lönesättning där arbetsmarknadens 

parter ansågs kunna reglera dessa via kollektivavtal enligt den svenska modellen. Enligt 

direktivet får avvikelser göras i frågan. Detta förutsatt att arbetstagaren är tillsvidareanställd 

och har rätt till lön mellan uthyrningstillfällena.
75

  

Speciallagstiftningen för bemanningsbranschen sågs över och en översyn gjordes av lagen 

(1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Det som ansågs som ett 

hinder för att anlita arbetstagare var karensregeln under 4 § 2 stycket. Den innebar att en 

arbetstagare som sagt upp sig inte kunde hyras ut till sin förra arbetsgivare via ett 

                                                           
68

 SOU 2011:5, s. 146. 
69

 SOU 2011:5, s. 146. 
70

 SOU 2011:5, s. 147. 
71

 Direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden som nu ersatts av direktiv 2003/88/EG 
72

 C-287/04 Kommissionen mot Sverige, dom 2005-95-26 (opublicerad). 
73

 SOU 2011:5, s 148. 
74

 SOU 2011:5, s. 152-153. 
75

 SOU 2011:5, s. 171. 
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bemanningsföretag förrän efter minst sex månader.
76

 Förslaget från utredningen var att ta bort 

karensregeln som ansågs utgöra ett hinder mot uthyrning enligt skäl 4 i bemanningsdirektivet. 

Detta skedde genom ändring av lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning 

av arbetskraft som tog bort den tidigare paragrafen från 1 januari 2013.
77

 Samtidigt som 

utredningslagen trädde i kraft. 

5. Kollektivavtal 

5.1 Arbetstagare utan kollektivavtal 

För arbetstagare med anställning på ett företag som saknar kollektivavtal eller hängavtal
78

 

måste anställningen regleras fullt ut i det personliga anställningsavtalet. Lagstiftningen utgör 

den skyddsmekanism som finns för arbetstagaren och det personliga anställningsavtalet får 

inte vara sämre än vad lagen anger.
79

  

5.2 Arbetstagare med kollektivavtal 

Enligt bemanningsdirektivet artikel 5.2 och 5.3 får undantag göras genom kollektivavtal från 

likabehandlingsprincipen. Om undantag ska göras måste det säkerställas att arbetstagaren via 

kollektivavtalet har ett grundläggande skydd.
80

 Om något försämras på ett område skall 

arbetstagaren kompenseras på ett annat. Denna undantagsregel gör att arbetsmarknadens 

parter kan anpassa krav och förutsättningar för bemanningsbranschen via 

kollektivavtalsregleringar.
81

 Undantag från likabehandlingsprincipen gällande lön får också 

göras förutsatt att arbetstagaren är tillsvidareanställd och är garanterad lön mellan två 

uppdrag.
82

 

5.2.1 Kollektivavtal för arbetare 

Det gällande avtalet mellan Bemanningsföretagen och LO skrevs i under hösten 2012, 

omfattar 14 av LO:s medlemsförbund och har en avtalsperiod fram till sista april 2015.
83

 I 

första hand är alla tillsvidareanställda
84

 och är garanterade lön mellan sina uthyrningsuppdrag, 
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 SOU 2011:5, s. 141. 
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 SOU 2011:5, s. 141. 
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 Sigeman, T. (2010). Arbetsrätten, s. 82. 
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 Sigeman, T. (2010). Arbetsrätten, s. 24. 
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 SOU 2011:5, s. 168. 
81
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då utgår en timlönegaranti som är fastställd i kollektivavtalet. Löneprincipen inom 

kollektivavtalet på LO-området anger inga siffror utan är en princip för hur lönen ska räknas 

fram. Den timlön/månadslön som arbetstagaren från bemanningsföretaget får skall motsvara 

den genomsnittliga lönen hos jämförande grupper inom kundföretaget. Detta innebär att 

genomsnittslönen kommer att variera beroende på löneläget på kundföretaget arbetstagaren är 

inhyrd till.
85

 För att komma fram till den genomsnittliga lönen används begreppet GFL som är 

inskrivet i kollektivavtalet mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden. Det innebär att 

kundföretaget måste lämna ut en del information om löneläget inom ett visst 

verksamhetsområde. Om gruppen omfattar flera yrkesgrupper med löneskillnader utifrån 

befogenheter och arbetsuppgifter avgränsas gruppen till lämpligt jämförbart objekt det vill 

säga en del av gruppen. Lönen som arbetstagaren ska få är ett genomsnitt på lönen inom den 

jämförbara gruppen.
86

 I nedanstående figur tydliggörs vilka ersättningar som ingår respektive 

står utanför uträkningen av GFL.
87

 

 

En alternativregel finns också då GFL istället fastställs genom en överenskommelse mellan 

kundföretaget och deras fackliga organisation. Överenskommelsen gäller tillsvidare om 

parterna inte avtalar en viss tidpunkt. När kundföretaget sedan hyr in personal bekräftas 

överenskommelsen mellan fackförbundet och det inhyrda bemanningsföretaget i ett lokalt 

avtal. Fördelen med att använda alternativregeln är att alla involverade parter tar del av 

samma information och minimerar risken för diskussioner i efterhand om gällande 

förtjänstläge.
88

 Nackdelen är framförallt för den inhyrda arbetstagaren som får den 

framförhandlade lönen även om den genomsnittliga lönen ligger högre i den yrkesgrupp 

arbetet ska utföras inom.  
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5.2.2 Vad vill arbetarfacken? 

LO menar att de behöver förhålla sig till det EU-direktiv som finns och tycker det är viktigt 

att framhålla att tillfällig inhyrning inte ska fylla ett permanentbehov på kundföretagen.
89

 

Samtidigt måste det jämföras med att kundföretagen istället visstidsanställer och förespråkar 

då hellre en tillsvidareanställning inom ett auktoriserat bemanningsföretag än en 

tidsbegränsad heltid eller deltidsanställning som innebär osäkerhet för arbetstagaren.
90

 Under 

avtalsrörelsen 2010 fanns förslag från LO att begränsa möjligheten för kundföretag att ta in 

bemanningsföretag om det fanns arbetstagare som blivit uppsagda på kundföretaget som hade 

rätt till återanställning. Det gjorde att flera lokala avtal på kundföretag fick skrivningar om 

förstärkt förhandlingsrätt innan bemanningsföretag skall tas in.
91

 På en del företag finns även 

lokala avtal som har skrivningar om att de inhyrda inte får överstiga en viss andel av den 

totala arbetsstyrkan på företaget men detta finns inte med i det centrala avtal LO tecknat.
92

 LO 

är inte emot bemanningsbranschen men är politiskt emot att bemanningsarbete ska tillgodose 

arbetskraftsbehov som en permanent lösning på kundföretagen.
93

 Vidare framhåller LO att de 

vill organisera bemanningsbranschen och förbättra för medlemmarna genom att teckna 

kollektivavtal. Däremot finns fortfarande problemområden för anställda inom 

bemanningsbranschen såsom lågt inflytande på sitt arbete och en osäkerhetsfaktor i att vara 

uthyrd på uppdrag som är svåra att påverka.   

5.2.3 Kollektivavtal för tjänstemän 

Det senaste kollektivavtalet som tecknades på tjänstemannasidan är ettårigt och går ut 2013-

04-30 och avser tjänstemännen inom Unionen och Akademikerförbunden (SACO). Avtalet 

liknar till mångt och mycket avtalen som tecknades inom fler andra branscher med bland 

annat individgaranti, höjda lägstalöner och den så kallade 0,2 % som fanns kvar från förra 

avtalet som även det var ettårigt, 2011-2012. 0,2 % av lönen för varje arbetstagare avsattes för 

kompetensutveckling men där har parterna (PTK och Svenskt Näringsliv) inte kommit fram 

till hur dessa ska förvaltas under avtalstiden. Det innebar nu att parterna på lokal nivå själva 

                                                           
89

 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6F3A6F9DACB5EC65C1257A6000482955  

Hämtad 2013-03-11. 
90

 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6F3A6F9DACB5EC65C1257A6000482955  

Hämtad 2013-03-11. 
91

 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6F3A6F9DACB5EC65C1257A6000482955  

Hämtad 2013-03-11. 
92

 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6F3A6F9DACB5EC65C1257A6000482955  

Hämtad 2013-03-11. 
93

 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6F3A6F9DACB5EC65C1257A6000482955  

Hämtad 2013-03-11. 



22 
 

får bestämma hur de ska användas. Kommer de inte överens om en lokal kompetenssatsning 

ska summan, 0,2 % per arbetstagare falla ut i löneökning istället.  

Avtalet skiljer på stationära tjänstemän, de som arbetar i företagets egen administration och 

entreprenad tjänstemän. De särskiljer även tjänstemännen som har sin fasta arbetsplats på 

kundföretaget samt de ambulerande tjänstemännen. I deras fall utförs arbetet i kundföretag 

men arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett överenskommet 

tjänstgöringsområde. Uppdelningen har gjorts utifrån särskiljande villkor för de ambulerande 

tjänstemännen som beror på flertalet uppdrag samt skilda turordningskretsar för grupperna.
94

  

Inom tjänstemannaavtalet är löneprincipen att bemanningsbranschen utgör en egen yrkeskår 

med individuella och differentierade löner.
95

 Det finns ingen relation med kundföretagets 

löner utan lönen sätts utifrån arbetstagarens kompetens och likvärdiga befattningar på 

bemanningsföretaget.
96

 Anställningen är som regel tillsvidare vilket innebär att tjänstemännen 

erhåller lön även mellan sina uthyrningsuppdrag. Lönen är indelad i en så kallad garantilön 

som motsvarar ca: 80 % de första 18 månaderna under tillsvidareanställningen och ca 90 % 

därefter. Garantilönen faller ut oavsett om arbetstagaren har ett uppdrag eller inte. Utöver 

garantilönen finns även en del som kallas prestationslön. Den avser de timmar per månad du 

är uthyrd mer än 133 timmar (motsvarar ca 80 %) respektive 150 timmar (motsvarar ca 90 %) 

per månad.
97

  

5.2.4 Vad vill tjänstemannafacken? 

Fackförbunden inom TCO vill framförallt försäkra sig om att arbetstagare med osäkra 

anställningar ges möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling vilket omfattar 

bland annat bemanningsbranschen. TCO varnar för att många arbetstagare idag har fått en 

svagare ställning gentemot sin arbetsgivare. Anledningen är att de i hög grad är utbytbara på 

sina arbeten. TCO menar att en hög och specialiserad utbildning är nyckeln kombinerad med 

erfarenhet och kompetens för att stärka sin position. Det finns ingen koppling till någon 

enskild sektor på arbetsmarknaden. Det som avgör är istället graden av arbetets komplexitet 

och kunskapsinnehåll. De lågutbildade och icke specialiserade arbetstagarna som saknar 

erfarenhet och kompetens tror TCO kommer få det svårare på arbetsmarknaden framöver. Det 

finns även branscher där arbetstagare oavsett utbildning fortsätter att arbeta under sämre 
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förhållanden med korta anställningar och otrygga villkor.
98

 De framhäver att det är av yttersta 

vikt att bevaka att inte anställningsskyddet inom bemanningsbranschen försämras.
99

 I TCO:s 

rapport påpekar de att medlemskapet i EU tenderar att långsiktigt utjämna de olika 

arbetsmarknadsmodeller som används av länderna inom EU. Sverige (och Nordens) 

kollektivavtalssystem är svåra att upprätthålla även om flera andra medlemsländer ser 

modellen som väl fungerande. 
100

 

6. Analys  

6.1 Branschen 

Branschen har varit relativt oreglerad sedan lagen om privata arbetsförmedlingar togs bort och 

fått reglerat sig själv. Bemanningsföretag och bemanningsanställda var en ny företeelse för de 

flesta företag på svensk arbetsmarknad 1990-talet. Olika åsikter fanns om de fyller en 

funktion på dagens arbetsmarknad eller endast är utav ondo.
101

 Fördelarna är att 

kundföretagen kan vara flexibla och på relativt kort tid öka eller minska sin personal men det 

kan också påverka arbetstagarnas trygghet. För att hitta någon generell linje inom branschen 

valde ett flertal företag att auktorisera sig via en arbetstagar- och branschorganisation, 

Bemanningsföretagen.
102

 Flera kundföretag har krav på att bemanningsföretagen de tar in har 

kollektivavtal och på så sätt har branschen till stor del självreglerats. Idag har 85 % av alla 

bemanningsföretag tecknat kollektivavtal, vilket är positivt.
103

 För arbetstagaren innebär det 

stor skillnad. I kollektivavtalet anges minimiregler gällande anställningsvillkoren som skall 

vara ett skydd för arbetstagaren. Den samlingen regler som kollektivavtalet omfattar skall ge 

både företaget och den anställda en grundtrygghet. 
104

 Förutom allmänna anställningsvillkor 

såsom semester, ersättning vid sjukdom, övertidsersättning etc. omfattar kollektivavtalet även 

omställningsavtal, försäkringar, pension, arbetstid, arbetsmiljö och kompetensutveckling.
105

 

För arbetstagare utan kollektivavtal är det endast svensk lag som finns som arbetstagarskydd. 

Det kan innebära skillnader i inkomst både nu och senare i livet för en arbetstagare som inte 

reglerar detta i sitt personliga anställningsavtal. Förutom de direkta skillnaderna mellan 

företag som har eller saknar kollektivavtal kan även ett medlemskap i ett fackförbund göra 
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skillnad. Via ett fackligt medlemskap ingår LO-TCO Rättsskydd. Det innebär att 

arbetstagaren får råd, stöd och hjälp för att driva en eventuell rättsprocess om arbetsgivaren 

brutit mot lag eller kollektivavtal. LO-TCO Rättsskydd är fackets egna juridiska byrå och ägs 

av TCO och LO.
106

 En stor nackdel för arbetstagare inom bemanningsbranschen kan vara att 

de saknar uppdrag och på så sätt förlorar inkomst. Huvudregeln vid anställning i Sverige är att 

den ska vara tillsvidare. Det är en viktig del i LAS för att arbetsmarknaden ska vara så trygg 

som möjligt för arbetstagaren. För en anställd inom bemanningsbranschen varierar dock 

månadslönen beroende på om du är uthyrd eller ej. En tillsvidareanställning minskar 

arbetstagarens ekonomiska utsatthet något eftersom garantilön betalas ut. Det förekommer 

dock, framförallt att icke auktoriserade dvs. bemanningsföretag utan kollektivavtal vill 

anställa tillfälligt vilket då istället ökar otryggheten .
107

 I princip omfattas arbetstagarna inom 

bemanningsbranschen av samma arbetsrättsliga lagstiftning och praxis som inom andra 

branscher. Skillnaderna ligger istället i de reella arbetsvillkoren ute på kundföretaget.
108

 

Annika Berg menar att det är osäkerhetsfaktorn gällande arbetstidens omfattning och 

beräknad inkomst som är skillnaden jämfört med en tillsvidareanställning i traditionell 

bemärkelse. Omfattningen och beräkningen av inkomst styrs av tredje part dvs. 

kundföretagens arbetskraftsbehov.
109

 Arbetstagarorganisationerna LO och TCO påtalar båda 

vikten att arbetstagarnas ställning inom bemanningsbranschen. De koncentrerar sig på att se 

på hur bemanningsbranschen ser ut idag och vad som måste förbättras för befintliga 

arbetstagare. Det går inte att finna hur de ska kunna påverka möjligheterna till förbättrad 

integration i branschen. 

6.2 Arbetstagarna 

Bemanningsbranschen är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden framförallt för unga och 

personer födda utanför Sverige.
110

 Det är både fackförbund och arbetsgivare överens om.  

Svenskt näringsliv skriver i sin rapport gällande integration att Sverige präglas av ett högt 

utanförskap. Framförallt utrikesfödda har svårt att komma i på arbetsmarknaden vilket kan 

bero på flera olika anledningar. Bland annat nämns skillnad i utbildningsnivå och tillgång till 

informella nätverk.
111

 Förmodligen finns det fler förklaringar och en skulle kunna vara 

bristande språkkunskap som är grundläggande för nästan alla kategorier av arbeten idag. 
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Enligt EU:s Eurobarometerundersökning om integration är det framförallt fyra viktiga 

faktorer som kan skapa förutsättningar för integration. Det som ansågs vara allra viktigast var 

att kunna tala landets språk. De övriga tre faktorerna var att ha ett arbete, respektera kulturen 

och ha en tydlig rättslig ställning.112 En svårighet som ny på arbetsmarknaden kan vara att 

ställa krav på arbetsgivaren som saknar kollektivavtal. Det primära är att få jobbet och att 

reglera övriga villkor i paritet med ett kollektivavtal i det personliga anställningskontraktet 

blir sekundärt. I Integrationens svarta bok påtalas att den s.k. jämlikhetsprincipen begränsas 

till att omfatta enbart lika rättigheter men att bortse ifrån strukturell diskriminering. Det 

utredningen menar är: 

"regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra 

samhällsstrukturer som utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter 

oavsett etnisk eller religiös tillhörighet"
113

 

Med utredningens syn på den strukturella diskrimineringen i åtanke finns det stora utmaningar 

i samhället inte bara inom bemanningsbranschen.  Det som arbetsmarknadens parter dvs. fack 

och arbetsgivare kan göra är att se över sina möjligheter att påverka möjligheten till 

integration inom sin bransch. Utredningen påpekar att individuella beslut kan påverka precis 

på samma sätt som regelverk som skapas utifrån lag för att minska ojämlikhet orsakade av 

strukturell diskriminering.
114

 De säger även att effekterna av marginaliseringen på dagens 

arbetsmarknad riskerar att normaliseras om ingenting förändras.
115

 Risken att hamna utanför 

arbetsmarknaden riskerar att skapa anställda i en underordnad position som accepterar sin 

situation då alternativet är att ställas utanför. Utan jobb ökar risken för utanförskap genom 

ökad otrygghet utan arbete, minskade valmöjligheter och möjligheten till konsumtion.
116

  

Bemanningsbranschen domineras inte längre av kvinnor utan har blivit mer jämställd 

generellt. Utifrån en jämställdhetsaspekt avseende lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för män och kvinnor inom bemanningsbranschen styr troligtvis uppdragen från 

kundföretagen till stor del. Exempelvis har uppdrag inom IT-sektorn ökat senaste åren som är 

en traditionell mansdominerad bransch.
117

 Det kan innebära att uppdragen 

bemanningsföretagen tillsätter inom IT-sektorn bidrar ytterligare till ett mansdominerat yrke 
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och bransch beroende på kompetens hos sin personal då fler män än kvinnor har formell 

kompetens för branschen. Utifrån uppdragen på kundföretagen som kan vara inom man- eller 

kvinnodominerade branscher kan sannolikt löneutveckling kopplas vilket då inte kan anses 

som särskilt jämställt. När det avser organisatorisk mångfald kan det ses med flera aspekter 

men utifrån diskrimineringsgrunderna har bemanningsbranschen en rejäl snedfördelning 

utifrån ålder då närmare hälften av de anställda är under 29 år.
118

  

6.3 Införandet av bemanningsdirektivet i svensk rätt 

Gällande implementeringen av bemanningsdirektivet i svensk rätt tog det ett par år för 

Sverige att genomföra arbetet. Förhoppningen från regeringen var att kunna införa direktivet 

utan behöva ändra i svensk rätt. Efter en grundlig utredning genom SOU 2011:05 beslutades 

dock i slutet av 2012 att en ny lag skulle tillkomma för att omfatta bemanningsdirektivet fullt 

ut inom svensk rätt. Den främsta anledningen till ny lagstiftning var att bemanningsdirektivet 

inte omfattar alla arbetstagare i Sverige via kollektivavtal. Det avser endast arbetstagare vars 

arbetsgivare tillhör en arbetstagarorganisation. I det här fallet Bemanningsföretagen eller 

arbetsgivare som tecknat hängavtal med ett fackförbund som organiserar branschen. Sedan 

tidigare har Sverige fått kritik gällande implementeringen av direktiv, framförallt det så 

kallade visstidsdirektivet. Sverige riskerar att hamna i EU-domstolen då TCO har anmält att 

Sverige inte följer direktivet då det inte är reglerat fullt ut i svensk lag.
119

 Utifrån tidigare 

problem är det besynnerligt att de styrande återigen har förhoppningar om att 

arbetsmarknadens parter kan reglera direktivet trots att Sverige inte har några allmängiltiga 

kollektivavtal. För att bemanningsdirektivet skall omfatta samtliga arbetstagare i Sverige 

måste det regleras i lag. Direktivet har funnits i ett par år och har på så sätt varit känt för 

parterna på svensk arbetsmarknad som tecknar kollektivavtal inom bemanningsbranschen. 

Det innebär att vissa delar av direktivet kunnat implementeras via kollektivavtal och på så sätt 

reglerats för arbetstagarna redan innan det instiftades en ny lag. I första hand har det omfattat 

möjligheten till information från kundföretaget till den inhyrda arbetstagaren. Bland annat om 

lediga tjänster och rätt att ta del av förmåner och gemensamma inrättningar såsom 

personalmatsal, transporter etc.
120

 Detta finns med i kollektivavtalen skrivna för både 

tjänstemän och arbetare inom privat sektor redan innan nya lagen infördes 1 januari 2013.  
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6.4 Likabehandlingsprincipen 

När det gäller likabehandlingsprincipen har EU-domstolen tydligt slagit fast att 

likabehandling är en viktig rättsprincip för den europeiska gemenskapen. Den kan förklaras 

med följande lydelse: 

”Lika situationer får inte behandlas olika och olika situationer inte får behandlas lika”
121

 

Trots detta anges i bemanningsdirektivet, i artikel 5.2 och artikel 5.3 att avvikelser från 

likabehandlingsprincipen får göras på nationell nivå t.ex. genom kollektivavtal vilket Sverige 

använder sig av i nya uthyrningslagen. Annika Berg tar i sin avhandling upp problematiken 

kring att generell reglering inte med automatik leder till likabehandling.
122

 De olika 

löneprinciperna som används bryter inte mot bemanningsdirektivet men utifrån de olika 

lönemodellerna förekommer ändå skillnader för arbetstagarna beroende på vilken modell som 

används.
123

 Utredningen gällande bemanningsdirektivet gjorde bedömningen att 

arbetsmarknadens parter inom bemanningsbranschen även fortsättningsvis måste kunna 

teckna kollektivavtal som speglar branschens krav och särskilda förutsättningar framförallt 

gällande lönesättning.
124

 Detta görs på både kollektiv- och tjänstemannasidan gällande 

löneprinciperna inom privat sektor. Kollektivavtalen anses innehålla det övergripande skyddet 

för de inhyrda arbetstagarna och bryter således inte mot direktivet.
125

 I den utredning som 

gjordes gällande införandet av bemanningsdirektivet slog utredningen fast att de existerande 

kollektivavtalen inom bemanningsbranschen kunde vara fortsatt giltiga. Detta förutsatt att det 

övergripande skyddet även fortsättningsvis finns med i avtalen.
126

 Intressant är att utredningen 

påpekar att det finns stora möjligheter för arbetsmarknadens parter generellt att göra 

avvikelser från svensk lag genom kollektivavtal idag.
127

 Det innebär att förmågan att påverka 

skyddet för arbetstagarna är stort för arbetsmarknadens parter. De har samtidigt ett stort 

förhandlingsutrymme eftersom det ger stora möjligheter att anpassa avtalen efter branschens 

förhållanden förutsatt att de kommer överens. Utredningen bedömde att denna s.k. avtalsfrihet 

för parterna på något sätt behövde begränsas för att inte försvaga likabehandlingsprincipen. 

Detta gjordes genom att endast tillåta undantag via centrala kollektivavtal som i sin tur de 

lokala kollektivavtalen bygger på. De löneprinciper som återfinns inom kollektivavtalen inom 
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privat sektor, genomsnittslön för arbetarna och individuell lön för tjänstemännen, stämmer 

inte överens med kravet på likabehandling. Bedömningen utredningen gjorde gällande 

arbetarnas löneprincip är att den genomsnittliga lönen en uthyrd arbetstagare får kan vara 

högre men också lägre än den varit om personen istället varit anställd direkt i kundföretaget. 

Troligtvis hade arbetstagaren fått en lägre lön som nyanställd på kundföretaget än som 

inhyrd.
128

 När det gäller tjänstemännen är lönen individuell, kopplad till befattningen inom 

bemanningsbranschen och kompetens.
129

 Utredningen konstaterar att det övergripande 

skyddet för arbetstagarna fullgörs och även kan innebära bättre villkor än om arbetstagaren 

varit anställd i kundföretaget.
130

 Vidare ansåg utredningen att en lagstiftning för undantag mot 

likabehandlingsprincipen gällande lön aldrig kan bli aktuell då företag utan kollektivavtal då 

skulle få möjlighet att använda sig av undantaget enligt artikel 5.2 i bemanningsdirektivet. 

Förhoppningsvis kan undantaget som finns i nya uthyrningslagen 6 § gällande avvikelser i 

kollektivavtal gynna svenska arbetsmarknadsmodellen. Utredningen menar att de 

auktoriserade bemanningsföretagen får större möjligheter att påverka villkor än de utan 

kollektivavtal.
131

 Utifrån uppdraget som utredningen fick där regeringen specifikt påtalat 

vikten av att behålla de svenska löneprinciperna har detta hörsammats av utredningen. 

Parterna inom privata sektorn på svensk arbetsmarknad har dock valt olika sätt gällande sina 

löneprinciper. Tjänstemännen anser att anställningen görs upp mellan arbetstagaren och 

bemanningsföretaget utan koppling till kundföretaget. Lönen sätts utifrån kriterier och 

jämförelse med andra anställda tjänstemän på bemanningsföretaget. Här premieras 

arbetstagare med längre anställningstid. Det är positivt  utifrån att branschen ska ses som en 

av alla andra på arbetsmarknaden. Det negativa är att det kan bli svårare att bryta sig loss som 

arbetstagare eftersom det är en fördel utifrån lön men anställningen riskerar att bli permanent 

inom bemanningsbranschen.
132

 På arbetarsidan görs en jämförelse med lönerna hos 

kundföretaget inom verksamheten den bemanningsanställda ska hyras ut till för att hitta en 

lämplig lönenivå. Båda löneprinciperna har fördelar och nackdelar. Arbetarnas löneprincip 

med GFL kan göra att lönen varierar mycket vid flera korta uppdrag vilket kan utgöra en 

osäkerhet kring inkomsten. Samtidigt kan lönen också vara förhållandevis hög om du är 

oerfaren inom branschen. Detta eftersom lönen är ett genomsnitt av yrkesgruppen 

arbetstagaren är inhyrd till. En anställning direkt på kundföretaget hade troligtvis givit en 
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lägre lön att börja med. Annika Berg påpekar i sin avhandling att det är viktigt att inhyrning 

inte ska vara en form av "lågkostnadsalternativ". Hon menar att användningen av GFL 

behöver fungera som det är tänkt detta trots att det kan uppfattas som orättvist gällande 

lönesättningen. Om lönerna blir för låga riskerar det att på sikt äventyra anställningarna på 

kundföretaget.
133

 Tjänstemännens löneprincip ger arbetstagaren en jämnare nivå eftersom den 

är kopplad till anställningen på bemanningsföretaget. Arbetstagaren har även möjlighet att 

påverka lönen utifrån prestation och kompetens men det krävs argument och att kunna 

framhäva sin sak. Största nackdelen är prestationsdelen av lönen. Det kan vara svårt att 

komma upp i antalet timmar per månad om kundföretaget inte behöver dina tjänster och har 

stängt t.ex. arbetstidsförkortning på klämdagar. Det innebär för arbetstagaren att det endast 

utfaller garantilön dessa dagar. Annika Berg skriver om bemanningsanställdas arbets- och 

anställningsvillkor och fastslår att lön utgör en central del av deras arbetsvillkor.
134

 Utifrån 

båda löneprinciperna som används utgör de per automatik en osäkerhet för arbetstagaren 

gällande inkomst. De är skapade för att minimera skillnaderna i inkomst genom att 

tillmötesgå arbetsgivare och arbetstagare både utifrån branschens utmaning och flexibilitet.
135

 

De tillsvidareanställdas lönenivå är inte konstant men som Annika Berg konstaterar är täcks 

de allra flesta av de bemanningsanställda av kollektivavtal och genom det har en form av 

inkomstskydd.
136

Riskerna att få försämrade lönevillkor för de anställda inom 

bemanningsbranschen kan uppstå om antalet tidsbegränsade anställning ökar framöver.
137

 

I utredningen av bemanningsdirektivet påpekas att det framförallt kommer uppstå problem 

kring användningen av likabehandlingsprincipen när varken bemannings- eller kundföretaget 

omfattas av kollektivavtal.
138

 Anledningen är att det saknas reglering om lön i svensk lag.
139

 

Det skydd som den enskilde arbetstagaren då kan hävda är att driva en process via domstol för 

att hävda att avtalad lön är oskälig enligt 36 § avtalslagen.
140
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6.5 Framöver 

Enligt bemanningsutredningen skall det inte finnas några gällande kollektivavtal idag som 

bryter mot den nya lagen om uthyrning av arbetskraft.
141

 Genomgång av nya lagen (2012:854) 

om uthyrning av arbetstagare görs i samband med nytecknandet av kollektivavtal för att se att 

ingen missgynnas utifrån gällande lag. Under våren 2013 skall nya kollektivavtal tecknas 

inom privat sektor. I dagsläget är ett avtal klart, mellan bemanningsföretagen och 

akademikerförbunden.
142

 Ett treårigt processavtal dvs. där parterna lokalt ska komma överens 

om löneutrymmet utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Kan 

parterna lokalt inte enas ökas lönerna med 6,8 % för perioden 2013-2016. Som i många andra 

branscher utökades allmänna villkor med en sjätte föräldralönemånad. I avtalet står att 

parterna under avtalsperioden gemensamt skall arbeta fram ett underlag för kommande avtal 

inom tre områden: framtidens kollektivavtal, ett hållbart arbetsliv och lönebildning. Sedan 

tidigare är det påbörjat arbete kring kompetensutveckling, arbetsmiljö och lokalt facklig 

arbete.
143

 Det mest intressanta här är att andra branscher inom industrin fått in delpension i 

sina avtal kopplade till frågan om ett hållbart arbetsliv. Delpension handlar om två saker, dels 

spara en del av löneökningen för arbetstagaren som kan tas ut som utfyllnad när personen vill 

gå ner i tjänst samt möjligheten att gå ner i arbetstid till 80 % vid en viss uppnådd ålder. Detta 

fick inte SACO gehör för vilket kan göra det svårt för andra parter på tjänstemannasidan som 

ska teckna kollektivavtal framöver med arbetsorganisationen Almega, där 

Bemanningsföretagen ingår, som förhandlingspart. Det kan innebära att tjänstemän i andra 

branscher inom privat sektor får sämre villkor i sina kollektivavtal gällande delpension än vad 

,arbetarna inom samma bransch fått genom industriavtalet under våren.
144

 

Efter införandet av bemanningsdirektivet genom den nya uthyrningslagen kommer troligtvis 

ärenden som vill pröva lagen. Än så länge har det inte hunnit gå så lång tid men det hade varit 

intressant att få likabehandlingsprincipen kring lön prövad av en arbetstagare som anser sig 

missgynnad av sin arbetsgivare som saknar kollektivavtal. 
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7. Sammanfattning 

7.1 Slutsatser 

Den övergripande studien visar att bemanningsanställda verkar inom en komplex bransch. 

Både arbetsförhållanden och arbetsledning särskiljer sig från andra branscher på svensk 

arbetsmarknad. När det gäller A-kasseersättning har de tidigare blivit åtskilda från övriga 

branscher via lagstiftning. Utifrån uppsatsens frågeställning gällande arbetstagarskydd har den 

lagstadgade rätten stärkts för arbetstagarna. Detta genom att bemanningsdirektivet nu är 

implementerad i svensk rätt genom lagstiftning och omfattar samtliga arbetstagare i 

branschen. Tydligt är att det övergripande arbetstagarskyddet redan tidigare reglerats via 

kollektivavtalen där arbetsmarknadens parter tillsammans infört bättre skydd än vad som 

funnits inom svensk lagstiftning. Utifrån detta kan inga direkta effekter påträffas gällande 

skillnader mellan kollektivavtalsområdena gällande de löneprinciperna  som används inom 

privat sektor efter införandet av bemanningsdirektivet. Nivån på arbetstagarskyddet och hur 

löneprinciperna skall fungera har både facken för arbetare och tjänstemän tillsammans med 

motparten kommit överens om i ett tidigare skede. De löneprinciper som används inom privat 

sektor omfattas av undantaget från likabehandlingsprincipen i direktivet. Dock skiljer sig 

löneprinciperna åt för arbetare och tjänstemän. Båda modellerna har för- och nackdelar men 

ger tillsammans med övriga delar av kollektivavtalen ett högre arbetstagarskydd än 

bemanningsdirektivet och uthyrningslagen lagstadgar för arbetstagarna. Den största skillnaden 

avseende arbetstagarskydd gäller de arbetstagare som arbetar på bemanningsföretag utan 

kollektivavtal. Deras skydd har stärkts rejält genom uthyrningslagen framförallt gällande 

likabehandlingsprincipen och rätten till information.  

Värt att notera är att samtliga arbetstagare inom bemanningsbranschen via praxis senaste året 

kommer få en förbättring gällande arbetslöshetsförsäkringen. Detta genom att bedömningen 

om rätten till A-kassa mellan deltidsanställningar inom bemanningsbranschen förändras. Det 

kan ses som att branschen som helhet numer bedöms likvärdig med andra branscher på svensk 

arbetsmarknad.  

7.2 Övriga reflektioner 

Rättsutredningen väcker intressanta frågor bland annat kring den mycket aktuella 

diskussionen om att vi arbetstagare på svensk arbetsmarknad behöver arbeta allt längre. Det 

kommer inte vara en självklarhet att gå i pension vid 65-års ålder. Under mitt arbete har jag 

sett att det finns flera bemanningsföretag som vänder sig till äldre arbetstagare, bl.a. 
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Pensionärspoolen. Deras affärsidé är att anställa arbetskraft som är äldre men som fortfarande 

anser sig kunna arbeta. Alla orkar inte jobba efter fyllda 65 år vilket kan bero på inom vilken 

bransch du varit verksam i under ditt arbetsliv. Att behöva utöka sina inkomster, framförallt 

efter anställning på företag utan kollektivavtal som inte har satt undan pengar till din 

tjänstepension kan också vara en orsak. Lagmässigt finns idag ett hinder från att stanna så 

länge du vill på en arbetsplats genom den s.k. 67-årsregeln som återfinns i LAS 32 a §. Det 

gör att arbetsgivaren kan säga upp en person på grund av ålder, inte kompetens. Jag ser det 

både som positivt och negativt att regeln finns. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv kan företaget 

avgöra om personen är fortsatt duglig men som arbetstagare har du ingen rättighet att få 

stanna på företaget. Att då bli hänvisad till bemanningsföretag såsom Pensionärspoolen kan 

kännas som en degradering på arbetsmarknaden. Fördelen med att anställa någon över 65 är 

den lägre arbetsgivaravgiften
145

 men likväl kan de äldre då hamna i samma sits som dagens 

unga, att det kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden. En översyn av regelverket 

behöver göras om pensionsåldern ska höjas för att få en möjlighet att vrida och vända på alla 

argument.  

Kopplat till att vi ska jobba längre har jag även reflekterat över det som vi till vardags kallar 

det livslånga lärandet och kompetensutveckling. Även om du har kommit in på 

arbetsmarknaden finns det inget som säger att det är en anställning för livet. En 

tillsvidareanställning idag inom privat sektor kan vara otrygg när konjunkturen går ner och 

företaget behöver säga upp arbetskraft. För att kunna stå sig i konkurrensen blir det allt 

vanligare att det är kompetens som avgör istället för sist in först ut. Det handlar inte om att 

bryta mot LAS utan att lokalt avtala om en turordningslista då 22 § LAS är semidispositiv.
146

 

Det gör att det blivit allt viktigare att se till att vara anställningsbar och personligen ansvara 

för sin egen kompetensutveckling. Dels för att kunna vara attraktiv för nuvarande arbetsgivare 

vid en eventuell nerdragning men även för att ha möjlighet att byta arbetsplats genom att vara 

anställningsbar. Jag tror det är många anställda idag som inte förstår vikten av att vara 

anställningsbar och det personliga ansvaret. Som arbetstagare handlar det om att ställa krav på 

sin arbetsgivare för att få kompetensutveckling eller ombesörja det genom privata 

utbildningar utanför arbetstid. Bemanningsanställda har många gånger svårt att 

kompetensutveckla sig. De får erfarenhet och viss specifik utbildning på företaget de är 
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uthyrda till och bygger på så sätt sitt CV.
147

 Det avser dock endast det arbetet de är uthyrda 

för. Kompetensutveckling handlar om att tillgodose sig ny kunskap för att stärka sin 

kompetens och öka sin anställningsbarhet.
148

 Min erfarenhet säger att det kan vara svårt att få 

det tillgodosett som anställd inom ett bemanningsföretag. Varken det inhyrande företaget eller 

bemanningsavtalet vill ta kostnaden, både för själva kompetensutvecklingen men också för att 

täcka upp frånvaron som uppstår i organisationen.
149

 

Utifrån jämställdhet och mångfald inom bemanningsbranschen har utredningen 

Integrationens svarta bok fått mig att fundera kring flera olika punkter som tas upp. Flera 

frågor behöver lyftas på en högre nivå men något konkret som bemanningsbranschen skulle 

kunna utveckla är sin rekryteringsprocess. Det skulle kunna påverka mångfalden inom 

bemanningsföretaget, kundföretaget och branschen som helhet genom att fastslå kriterier som 

skall uppfyllas under processen t.ex. genom att avkodifiera ansökningarna. För att kunna 

åstadkomma några direkta effekter tror jag dock att ett regelverk som fastslås via lag skulle 

behövas för att påverka integrationen mer än vad arbetsmarknadens parterna mäktar med. De 

inlåsningseffekter som Integrationens svarta bok tar upp hade behövt belysas ytterligare. 

Detta för att tydliggöra vilka problem som finns, hur de ska kunna förändras och på vilket sätt 

det ska arbetas med framöver.  

Utifrån svårigheter att skaffa jobb på en segregerad arbetsmarknad menar utredningen att 

arbetstagare söker sig till lågstatusyrken och branscher utanför "normala" regelverk.
150

 Det 

här menar jag är en form av vägval som svensk arbetsmarknad måste göra. Hur vill vi att 

arbetsmarknaden och jobben i Sverige ska fungera? Vill vi ha en arbetsmarknad som inte är 

reglerad och att du som arbetstagare utanför en traditionell tillsvidareanställning ska bli 

marginaliserad? Ska arbetstagare vara tvungna att antingen ta flera jobb för att kunna få en 

skälig inkomst eller behöva leva på olika former av socialförsäkringsstöd? Dessa frågor är 

inte lätta att ta ställning till eller kan besvaras utan vidare utredning. För att öka jämställdhet 

och mångfald på dagens arbetsmarknad tror jag ett mer långtgående arbete behöver göras på 

flera olika nivåer i samhället för att kunna åstadkomma en förändring. På övergripande nivå 

tror jag det kommer krävas någon form av reglering för att inte det ska bli sämre förhållanden 

än det är idag utifrån den strukturella diskrimineringen. Den hårda konkurrensen om jobben 

ser ut att fortsätta och utifrån utredningen Integrationens svarta bok kommer då även att 
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marginaliseringen att öka gällande utlandsfödda om ingenting görs. Genom skrivningar i 

kollektivavtalen tror jag den snabbaste förändringen i positiv riktning skulle kunna göras. Det 

skulle kunna påverka bemanningsbranschen men då endast de som redan är arbetstagare i 

branschen via auktoriserade bemanningsföretag. Det skulle eventuellt kunna påverka 

möjligheterna för någon som är på väg in i branschen men inlåsningseffekterna och särskilda 

villkor tror jag blir svåra att påverka. Nackdelen med att genomföra förändringar på 

kollektivavtalsnivå är självklart att alla arbetstagare inte omfattas.  
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