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Sammanfattning 

Bemanningsbranschen har fått fäste på den svenska arbetsmarknaden sedan 
arbetskraftuthyrning i vinstsyfte blev tillåten 1993. En stor del av de arbetsrättsliga lagarna 
stiftades under 1970-talet. Det har inneburit att det finns vissa ”glapp” i regleringen av frågor 
som främst rör de beställarföretagsanställdas företrädesrätt kontra arbetsgivarens 
arbetsgivarprerogativ. Detta har i sin tur lett till rättsliga komplikationer och ett oklart 
rättsläge på området. Företrädesrätten till återanställning och till fortsatt anställning är viktiga 
delar i arbetstagarens anställningsskydd. Företrädesrätten gäller dock bara vid 
nyanställningar, inte vid inhyrning av arbetskraft. Det har inneburit att det uppstått tvister när 
arbetsgivare utövat sin arbetsledningsrätt och valt att hyra in personal under perioder när 
företrädesrätt råder. I samhällsdebatten har det talats om att LAS har tappat sin betydelse. 
 
Den här uppsatsen syftar till att ta reda på om inhyrning av arbetskraft innebär en försvagning 
av LAS regler om företrädesrätt. Vi har använt oss av en traditionell rättsdogmatisk metod 
och historiska återblickar. Ett antal rättstvister har visat att rättsläget är oklart i 
bemanningsfrågan, och vi belyser tre av dessa i uppsatsen. I ett av målen har dom ännu inte 
fallit. Utgången i denna tvist förutspår vi ha en stor betydelse för framtida hantering av 
bemanningsfrågan. 
 
Vi har också gjort en historisk tillbakablick på bemanningsbranschens utveckling och på 
tillkomsten av de lagrum som berör området. De lagar som huvudsakligen reglerar 
bemanningsverksamhet är arbetsförmedlingslagen, lagen om anställningsskydd och 
medbestämmandelagen. Uppsatsen redogör också för den så kallade svenska modellen som 
innebär att arbetsmarknadens parter själva reglerar lön och anställningsvillkor utan statlig 
inblandning. De tvister mellan arbetsmarknadens parter som uppstått i bemanningsfrågan har 
lett till att bemanningsfrågan allt oftare tas upp i kollektivavtal. De fackliga organisationerna 
anser att de är tvungna att täppa till luckor i lagen genom kollektivavtalsreglering. Av den 
anledningen fick bemanningsfrågan stort utrymme i avtalsrörelsen 2010. Uppsatsen behandlar 
hur avtalsrörelsen framskred. 
 
Under 2011 skall ett bemanningsdirektiv implementeras i alla EU:s medlemsländer. På grund 
av detta innehåller uppsatsen också ett kapitel som behandlar vad direktivet innehåller samt 
hur detta direktiv ska implementeras i svensk rätt. 
 
Vårt svar på frågan om LAS företrädesrättsregler försvagats på grund av inhyrning av 
arbetskraft är inte entydigt. Eftersom det inte är olagligt för arbetsgivaren att hyra in 
arbetskraft trots att det finns tidigare anställda med återanställningsrätt skulle det kunna 
innebära att företrädesrätten inte har något reellt värde. Samtidigt ser vi att det finns anledning 
att tro att inhyrning bara är en temporär lösning och därigenom inte borde utgöra något större 
hot mot företrädesrätten. 
 
Förevarande uppsats visar slutligen att regleringen på bemanningsområdet står inför ännu en 
stor förändring och att det därför finns all anledning att bevaka utvecklingen genom fortsatt 
forskning. 
 
�yckelord: bemanningsföretag, företrädesrätt, bemanningsdirektiv, arbetskraftsinhyrning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Den inbrytning bemanningsföretagen gjort på arbetsmarknaden sedan lagen om privat 
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft 1993 har varit betydande i 
omfattning. Eftersom det före 1993 inte var tillåtet att hyra in arbetskraft är de stora 
arbetsrättsliga lagarna i Sverige, som huvudsakligen tillkom på 1970-talet, inte utformade för 
att fånga upp eventuella problem som inhyrning kan medföra. På en och samma arbetsplats 
kan det numera finnas två arbetstagare som utför samma arbete under samma yttre villkor 
men som omfattas av olika regelverk. Det har medfört att många frågor avseende den 
arbetsrättsliga lagstiftningens omfattning och tolkningar har kommit till ytan under senare år. 
Ett av dessa problem är det ”glapp” som uppstått mellan företrädesrätten till återanställning 
och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Vår avsikt är att analysera hur denna 
diskrepans påverkar arbetstagares företrädesrätt till återanställning. 
 
Det finns några återkommande frågor i diskussionen om uthyrningsverksamhet. Den svenska 
arbetsmarknaden har präglats av ett tydligt ramverk som bygger på att arbetsplats och 
arbetsgivare sammanfaller. I takt med att nya anställningsformer och tjänsteföretag blommat 
upp, där arbetskraften är anställd hos en arbetsgivare men utför arbetsuppgifter hos en annan, 
har regelverket inte alltid kunnat ge svar på de frågor som uppkommit. En oro har uttryckts 
för risken att oseriös verksamhet skall etablera sig genom att utnyttja dessa luckor som 
uppstår. En annan fråga handlar om oro för att fasta jobb på arbetsplatserna skall försvinna 
och ersättas med personal från bemanningsföretag. Den ekonomiska otryggheten för 
bemanningsanställda är ytterligare en farhåga som tagits upp i samhällsdebatten. De 
anställningsformer som använts inom uthyrningsverksamhet har inte alltid varit förenliga med 
de anställningsformer som ges i LAS. Oron grundar sig i att bemanningspersonal anställts 
uppdrag för uppdrag och därmed inte getts ekonomiska garantier mellan uppdragen. Ett 
sådant anställningsförfarande kan leda till ekonomisk otrygghet och en risk för urholkning av 
den arbetsrättsliga lagstiftningen.1 
 
Sedan personaluthyrning legaliserades har tvister uppstått mellan fackliga organisationer och 
företag rörande fall då inhyrning av arbetskraft skett trots att det funnits tidigare anställda med 
återanställningsrätt. Även om uppsägningar på grund av arbetsbrist förekommit eller 
förekommer på en arbetsplats så är det idag ändå helt lagligt för arbetsgivaren att hyra in 
personal. Den restriktion som finns är att en sådan handling inte får vara ett sätt att kringgå de 
skyddsregler som finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Tvister som uppstått har främst 
berört ämnet om arbetsgivares agerande varit kringgående av lagstiftningen eller ej. Fackliga 
företrädare har menat att då företag tillåts att hyra in arbetskraft när det finns personer med 
företrädesrätt till återanställning urholkas anställningsskyddet för arbetstagarna. 
 
Inhyrning av arbetskraft är som sagt tillåtet oavsett om arbetsgivaren har personal med 
återanställningsrätt eller inte. Uthyrning av arbetskraft är det som huvudsakligen förknippas 
med bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen är en relativt ung företeelse på 
arbetsmarknaden och omfattade ursprungligen hjälp med rekrytering till företag, uthyrning av 

                                                 
1 SOU 1997:58 s 53 
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arbetskraft till företag och övertagande av arbetsuppgifter på entreprenad. När 
arbetsförmedlingsmonopolet upphörde den 1 juli 1993 skapades förutsättningarna för 
bemanningsbranschens utveckling. Idag omfattar bemanningsbranschen förutom 
personaluthyrning även rekrytering, outsourcing, omställning, callcenter, headhunting, 
uppdragsutbildning, telemarketing samt livs- och karriärplanering.2 
 
I proposition 1990/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
listades ett antal för- och nackdelar med gällande rätt angående privat arbetsförmedling och 
uthyrning av arbetskraft. Fördelarna med arbetskraft från uthyrningsföretag är att det anses 
bekvämt och smidigt att anlita inhyrd arbetskraft för att lösa tillfälliga behov av extra 
personal. Dessa behov uppkommer vid exempelvis oväntade arbetstoppar, semestrar, sjukdom 
och omorganiseringar. Beställarföretaget ersätter uthyrningsföretaget för kostnader såsom lön, 
skatt, sociala avgifter samt administrativa kostnader inklusive vinst. Nackdelar kan vara att 
risken läggs över på de anställda vid uthyrningsföretagen då framförallt en del oseriösa 
aktörer försöker kringgå arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal och undandra sig skatter och 
avgifter. Anställningstryggheten hos de anställda vid uthyrningsföretag är också en faktor som 
påverkas negativt av att arbetstagare anställs uppdrag för uppdrag.3 
 
Företrädesrätt till återanställning, även kallad återanställningsrätten, regleras i LAS. Denna 
rätt innebär att en anställd som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan göra anspråk på 
återanställning om tillfälle bjuds hos den tidigare arbetsgivaren. I folkmun används ofta 
uttrycket ”LASad”. Med detta uttryck menas egentligen att en arbetstagare uppnått 
återanställningsrätt. Det är framförallt vid tidsbegränsade anställningar, då en arbetstagare 
varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren, som uttrycket används. 
Efteranställningsskydd ges därmed en arbetstagare och innebär företrädesrätt till ny 
anställning under vissa förutsättningar.4 
 
På samma sätt används också förkortningen ”LAS” som ett ord i sammanhang som egentligen 
syftar enbart till reglerna om turordning och återanställningsrätten i Lagen om 
anställningsskydd. Dessa regler har varit föremål för diskussion på flertalet arenor och i 
senaste valrörelsen förekom önskemål om att ”avveckla LAS”. Det var dock främst de 
nämnda företrädesrättsreglerna i lagen som åsyftades. Då vi anser att detta är ett vedertaget 
bruk har vi valt att i uppsatsens titel använda det i folkmun använda ordet LAS även om vi 
syftar till företrädesrätten. 

                                                 
2 Granberg, O Personaladministration och organisationsutveckling, s 350 
3 Prop 1990/91:124 s 14 ff 
4 Iseskog, T Arbetsrätt för chefer, s 35 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med det här arbetet är att undersöka hur arbetstagarens skydd i lagen 
om anställningsskydd påverkats av arbetsgivarens möjligheter att utnyttja arbetskraft från 
bemanningsföretag. Eftersom uthyrning av arbetskraft blivit ett allt vanligare förekommande 
fenomen på den öppna arbetsmarknaden har ämnet fått stort utrymme i samhällsdebatten 
under senare år. 
 
Den frågeställning vi avser att besvara i denna uppsats lyder sålunda: 
 

• Innebär inhyrning av arbetskraft en försvagning av företrädesrätten i LAS? 

1.3 Avgränsning 

Av utrymmesskäl har vi valt att inte göra jämförelser med andra länders lagstiftning på 
området. Däremot har vi gjort en kort redogörelse för EU-rätten eftersom den 
gemenskapsrättsliga regleringen gäller före nationell lag. Sedan Sveriges inträde i EU, 1995, 
är EU-rätten även en del av den svenska rätten. 
 
Vidare behandlar uppsatsen endast uppsägning på grund av arbetsbrist; inte uppsägning på 
grund av personliga skäl. Denna avgränsning har vi gjort eftersom företrädesrätten endast 
gäller för den arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. 
 
För att inte frångå uppsatsens syfte har vi valt att inte heller beröra de eventuella problem 
bemanningsarbetare kan stöta på gällande a-kasseregler. 
 
När det gäller kollektivavtal har vi hållit oss främst till industrisektorn, eftersom vi av 
utrymmesskäl inte kunnat ta del av övriga avtal. Ytterligare en orsak till valet att begränsa oss 
till industrin är att industrins avtalsrörelse för 2010 lyfte frågan om uthyrning av arbetskraft. 

1.4 Metod 

För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av en rättsdogmatisk metod. Metoden 
innebär att vi sökt utröna gällande rätt (de lege lata) genom att tolka och systematisera 
rättskällorna.5 Det material vi arbetat med är sålunda lagförarbeten, lagtext, doktrin i form av 
artiklar och läroböcker samt praxis. 
 
Eftersom vi också anser det viktigt att få en förståelse för bemanningsbranschens utveckling 
och lagbestämmelsernas framväxt har vi dessutom gjort rättshistoriska återblickar där vi 
funnit det motiverat. Vidare är vi av den åsikten att en undersökning av de rättspolitiska 
diskussioner som förts i förarbetena till nu gällande lagar är en förutsättning för att kunna föra 
en de lege ferenda-diskussion liknande den vi för i uppsatsens avslutande analysdel. 

                                                 
5 Peczenik, A Juridikens teori och metod, s 33 
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1.5 Centrala begrepp 

Bemanningsföretag – är ett samlingsnamn för företag som antingen förmedlar, hyr ut eller 
outsourcar arbetskraft. Beroende på vilken sorts bemanning som är aktuell gäller delvis olika 
reglering.6 
 
Uthyrning av arbetskraft – är ”ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare 
som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande 
för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet”.7 Anställningsavtalet träffas mellan 
uthyraren och arbetstagaren, medan det mellan uthyraren och beställaren träffas avtal om hyra 
av arbetstagare.8 
 
Arbetsförmedling – är en ”verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till 
arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare och som inte innebär uthyrning av 
arbetskraft”.9 
 
Arbetsförmedlingslagen – avser 1935 års lag med vissa bestämmelser om arbetsförmedling 
som sedermera blev 1991 års lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
Numer gäller 1993 års lag med samma namn. Vi har valt att i uppsatsen benämna samtliga av 
dessa lagar för ”arbetsförmedlingslagen”. 
 
Företrädesrätt – avser både de så kallade turordningsreglerna och återanställningsrätten. 
 
Uppsägning på grund av arbetsbrist – Begreppet definieras inte i lagtext. Däremot visar 
praxis att arbetsbrist omfattar alla fall där arbetsgivarens uppsägning av arbetstagare inte 
beror på personliga skäl. Det måste således inte råda brist på arbete för att arbetsbrist ska 
kunna åberopas. Även organisatoriska eller företagsekonomiska orsaker kan ligga bakom ett 
uppsägningsbeslut på grund av arbetsbrist.10 
 
Eftersom arbetstagarbegreppet och arbetsgivarbegreppet är avgörande för de arbetsrättsliga 
lagarnas tillämplighet har vi valt att mer ingående behandla dessa begrepp längre fram i 
arbetet. I samband med detta görs också en kort redogörelse för begreppen uthyrare och 
beställare. 

                                                 
6 Berg, A Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. s 114 
7 Citatet är hämtat från 2 § Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 
8 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 40 
9 Citatet är hämtat från 1 § Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 
10 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 133 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio kapitel. Varje kapitel, förutom det första, har en inledning och 
avslutas med en sammanfattande kommentar för att läsaren lättare skall kunna följa 
uppsatsens röda tråd. Upplägget på uppsatsen kommer att se ut enligt följande: 
 
Kapitel 1: Inledning 
I uppsatsens första kapitel ges en bakgrund till ämnet och dess problemdiskussion. På denna 
följer uppsatsens syfte och frågeställning. Vi tar upp de avgränsningar som gjorts, vilken 
metod som använts samt redogör för ett antal centrala begrepp som är viktiga att ha kunskap 
om vid läsning av uppsatsen. Kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 2: Analys av begrepp 
I kapitel två reder vi ut ett antal begrepp som är av rättslig vikt och därmed också av vikt för 
uppsatsen. Dessa är arbetstagar-, uppdragstagar-, arbetsgivar- och beställarbegreppet. 
 
Kapitel 3: Historisk bakgrund 
För att läsaren skall ha en förståelse för framförallt bemanningsbranschens bakgrund ges en 
rättshistorisk tillbakablick. Där redogörs för avregleringen av bemanningsbranschen och 
arbetsförmedlingsmonopolet. För att ge ett underlag för läsaren inför kommande kapitel tas 
även vissa parters synpunkter på avregleringen upp. Här ges även den historiska bakgrunden 
till de lagrum som redogörs för i kapitel 4. 
 
Kapitel 4: Rättsliga utgångspunkter 
Kapitel fyra består av en rättsdogmatisk analys av de lagrum som påverkar uppsatsens 
frågeställning. Dessa bestämmelser är arbetsförmedlingslagen, reglerna om företrädesrätt till 
återanställning samt de fackliga vetoreglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet. 
 
Kapitel 5: Kollektivavtalsreglering 
I detta kapitel ger vi läsaren en inblick i avtalsrörelsen för industrin 2010. Denna avtalsrörelse 
är ett uttryck för den svenska modellen, därför ges läsaren en förklaring till denna. 
Avslutningsvis ges en redogörelse för de olika parternas syn på bemanningsverksamhet idag, 
denna jämförs i den sammanfattande kommentaren med den syn som gavs vid 
bemanningsbranschens begynnelse. 
 
Kapitel 6: EU-rättsligt inflytande på bemanningsverksamhet 
Bemanningsverksamhet har kommit att bli en fråga även i EU-sammanhang. Ett 
bemanningsdirektiv har lämnats till medlemsländerna och skall vara implementerat i slutet av 
2011. I detta kapitel ges en sammanfattning av detta direktiv samt förslag på hur det skall 
implementeras i svensk rätt. 
 
Kapitel 7: Rättsfallsgranskning 
Inhyrning av arbetskraft i kombination med reglerna för företrädesrätt till återanställning har 
varit föremål för ett antal tvister mellan arbetsgivare och kollektivavtalsslutande facklig 
organisation. Kapitel sju tar upp tre rättsfall som behandlar dessa frågor. ”ABU Garcia-målet” 
är ett känt rättsfall som fått prejudicerande verkan. ”Grafiska-målet” fastslog ännu en gång 
arbetsgivarens rätt att hyra in personal så länge syftet inte är att kringgå LAS. ”Marabou-
målet” är en tvist som pågått under en längre tid men som ännu inte avgjorts. Samtliga tre mål 
gås igenom och analyseras i kapitlets sammanfattande kommentar. 
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Kapitel 8: Analys 
Kapitlet analyserar uppsatsens frågeställning och ger svar på frågan: Innebär inhyrning av 
arbetskraft en försvagning av företrädesrätten i LAS? De föregående kapitlens 
sammanfattande kommentarer ger en bakgrund till denna analys. 
 
Kapitel 9: Diskussion 
Avslutningsvis tar vi upp en de lege ferenda-diskussion samt ger förslag till fortsatt forskning. 
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2 Analys av begrepp 

2.1 Inledning 

De lagrum som utgör rättsliga ramar för denna uppsats rör förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Vid en första anblick verkar dessa begrepp vara självklara men 
bestämmandet av begreppen har varit föremål för diskussion i en mängd rättsfall.11 Av den 
anledningen försöker vi i detta kapitel klargöra den rättsliga innebörden av begreppen 
arbetstagare, uppdragstagare, arbetsgivare och beställare. 

2.2 Arbetstagarbegreppet 

Det finns ett EU-gemensamt arbetstagarbegrepp som används exempelvis i frågor om lika lön 
eller frågor som rör den fria rörligheten för arbetstagare inom unionen.12 Detta begrepp 
definierar arbetstagare som en person som ”under en viss tid, mot ersättning utför arbete av 
ekonomiskt värde åt någon annan under dennes ledning”.13 
 
Även om EU-rätten påverkar den svenska arbetsrättsregleringen överlämnas bestämningen av 
vem som är att anse som arbetstagare i den nationella lagstiftningen åt medlemsstaten själv.14 
Artikel 2.1 d i direktiv 98/50/EG stadgar exempelvis att arbetstagare är ”varje person som i 
den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som arbetstagare enligt den nationella 
lagstiftningen rörande anställningsförhållandet”. 
 
Eftersom det i svensk arbetslagstiftning inte finns någon direkt entydig definition av 
arbetstagarbegreppet får definitionen sökas i rättspraxis, doktrin och lagförarbeten. 
Tolkningen av arbetstagarbegreppet beror på vilken lag som ligger för handen.15 Generellt kan 
dock följande kriterier anges. 
 
I motiven till svensk arbetsrättslig lagstiftning står att finna att ett anställningsförhållande 
bygger på frivillighet. Det ska med andra ord finnas någon form av avtal för att det ska kunna 
röra sig om ett arbetstagar – arbetsgivarförhållande. Detta innebär exempelvis att en intern 
inom fångvården som utför sysslor som en del av sitt straff inte räknas som arbetstagare. 16 
 
Grundläggande för anställningskontrakt är att de innehåller förpliktiganden om att part mot 
betalning utför arbete åt annan part. Det finns inga formkrav på ett sådant avtal, vilket innebär 
att muntliga avtal, skriftliga avtal och avtal genom konkludent handlande alla är lika giltiga.17 
 
Ett ytterligare kriterium för arbetstagarbegreppet är att personen ska ”utföra arbete i egentlig 
bemärkelse”.18 Innebörden i detta är att hjälp och vård som ges inom ramen för familje- eller 

                                                 
11 Se exempelvis AD 2005:33, AD 2006:04, AD 1994:104 
12 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 19 
13 Citatet är hämtat från mål 66/85 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, REG 1986, s 2121 
14 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 18 
15 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 20 
16A st 
17 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 27 
18 Citatet är hämtat från Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd, s 21 
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vänförhållanden ska särskiljas från arbete. En person som hjälper sin åldrande far att putsa 
fönster utför inte arbete i egentlig mening, och är därför inte heller arbetstagare.19 
 
Andra kännetecken på anställningsförhållanden är om arbetet är av varaktig karaktär och om 
personen som utför arbetet genom detta inte kan stå till annan arbetsgivares förfogande. För 
att anses som arbetstagare ska arbetet dessutom utföras åt någon annan under dennes ledning 
och kontroll.20 Den senare förutsättningen har dock visat sig vara svår att bedöma i praktiken. 
Det är viktigt att poängtera att nämnda kriterium alla är just kriterium och inte rekvisit. I 
slutänden är det en objektiv helhetsbedömning av arbetssituationen som ligger till grund för 
om arbetsdomstolen bedömer en person vara arbetstagare eller ej.21 
 
När det gäller användningen av arbetstagarbegreppet i kollektivavtal har det samma innebörd 
som i arbetsrättslagstiftningen om inget annat anges. Källström och Malmberg pekar dock på 
att praxis har visat att sociala, organisatoriska och ekonomiska faktorer påverkar hur 
begreppet används i avtalsregleringen.22 

2.3 Uppdragstagarbegreppet 

I det föregående har vi behandlat arbetstagarbegreppet. Genom att använda samma kriterier 
som används för att fastställa huruvida en arbetare är arbetstagare eller ej är det också möjligt 
att motsatsvis bestämma om det rör sig om en uppdragstagare eller ej. 
 
Hur parterna själva väljer att benämna sin avtalssituation är inte av någon större betydelse 
eftersom arbetstagarbegreppet kan ses som tvingande. Det är därför den faktiska situationen 
mellan parterna som är avgörande i bedömningen.23 Detta för att förhindra att den tvingande 
arbetslagstiftningen kringgås genom att parterna kallar avtalet något annat.24 

2.4 Arbetsgivarbegreppet 

I EG-direktivet om verksamhetsövergångar kan utläsas att arbetsgivare är en fysisk eller 
juridisk person som kan få rättsliga skyldigheter och rättigheter samt har rättssubjektivitet 
enligt allmänna principer.25 Precis som är fallet med arbetstagarbegreppet är det den 
nationella rättsordningen som får avgöra vem som är att anse som arbetsgivare enligt den 
nationella arbetsrättsliga lagstiftningen.26 
 
Arbetsdomstolen har definierat arbetsgivare som arbetstagares fysiska eller juridiska motpart i 
anställningsavtalet.27 Det kan dock uppstå situationer när det är svårt att avgöra vem denna 
motpart är, eftersom anställningsavtalet inte kräver särskild form. I sådant fall ser man till 
vem som regelbundet betalar ut lönen; denne part kan anses vara arbetsgivaren.28 Det är 
emellertid viktigt att påpeka att arbetsgivarfunktionerna mycket väl kan fördelas på flera 

                                                 
19 A st 
20 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 27 
21 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 22 f 
22 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 32 
23 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 23 f 
24 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 28 
25 Direktiv 2001/23/EG 
26 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 40 
27 A a s 41 
28 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 37 
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parter. Det kan vara en som leder arbetet, en annan som har anställningsskyddsansvaret och 
en tredje som betalar ut lönen. Den som står för det ekonomiska ansvaret kan i ett sådant 
förhållande inte bära arbetsgivaransvaret under alla omständigheter.29 
 
En annan tumregel i sammanhanget är att den som arbetstagaren med fog kunnat anta vara 
arbetsgivare också kan anses vara det, enligt allmänna avtalsrättsliga regler.30 
 
Vidare är det reglerat i 6 c § LAS att arbetsgivaren är skyldig att, senast en månad efter 
arbetstagarens tillträde till tjänsten, ge arbetstagaren skriftlig information bland annat om 
arbetsgivarens adress och namn. Vid rättslig prövning av vem som är arbetsgivare fungerar 
denna information som rättsbevis. Anledningen till att den skriftliga informationen inte ges 
mer tyngd än som rättsbevis hänger ihop med att det, som anförts ovan, är den faktiska 
situationen som avgör. Det är därför vid tvist den som antingen uttryckligen slutit 
anställningsavtal eller faktiskt dragit nytta av arbetstagarens prestationer som bestäms vara 
arbetsgivare.31 
 
I tvist som uppstår i trepartskonstellationer, det vill säga om det förutom avtalsparterna finns 
en tredje man inblandad, måste en objektiv prövning göras. Generellt kan dock sägas att en 
skillnad görs beroende på om den tredje mannen, exempelvis en förmedlare av arbetskraft, är 
en fysisk eller juridisk person. Om förmedlaren är en fysisk person anses denne vara en 
representant för beställaren. Om förmedlaren däremot är en juridisk person blir bedömningen 
en annan.32 
 
Vid verksamhetsövergång som avses i 6 b § LAS ska de rättigheter och skyldigheter som 
arbetsgivaren har enligt anställningsavtalet övergå på den nya arbetsgivaren.33 
 
För kommunal verksamhet och landstingen gäller att varje kommun eller landsting är att 
betrakta som en juridisk person. I och med detta är kommunen och landstinget arbetsgivare 
även om arbetsgivarfunktionen delegerats ut på olika förvaltningar och verksamheter.34 Praxis 
visar att ansvaret för omplacering ligger på kommunen eller landstinget inom vilket 
arbetstagaren är anställd. I frågor som rör arbetsledningen eller turordningsregleringen är det 
dock berörd förvaltningsenhet, nämnd eller dylikt som är att betrakta som arbetsgivare.35 
 
För den statliga sektorn används ett så kallat funktionellt arbetsgivarbegrepp. Innebörden av 
detta begrepp förklaras av Lunning och Toijer som att ”varje myndighet inom ramen för sin 
verksamhet utför många av de uppgifter som ligger på en arbetsgivare”.36 3 § AF säger att 
”[f]rågor om anställning skall prövas av den myndighet där arbetstagaren kan komma att bli 
eller är anställd […]”. Arbetsgivarrollen ligger sålunda på anställningsmyndigheten även om 
staten är en enda juridisk person och därmed att betrakta som arbetsgivare.37 Vid beräkningen 
av en arbetstagares anställningstid används dock inte det funktionella synsättet, utan då räknas 
all anställning hos staten in.38 

                                                 
29 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 39 
30 A a s 38 
31 A a s 37 
32 A a s 38 
33 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 42 
34 A a s 43 
35 A a s 44 
36 A st 
37 A st 
38 Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 47 
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Begreppet arbetsgivarprerogativ används för att beskriva de befogenheter arbetsgivaren har 
att utöva makt och rätt att bestämma över verksamheten och arbetstagarna. Dessa 
befogenheter är arbetsgivarens anställningsrätt, arbetsledningsrätt, uppsägningsrätt och 
företags- och verksamhetsledningsrätt.39 Inom den statliga sektorn gäller dock inte den fria 
anställningsrätten. Detta förhållande kommer att förklaras närmare längre fram i arbetet. 

2.5 Beställarbegreppet 

Beställarparten, det vill säga det företag som hyr in personal via bemanningsföretag, har inga 
arbetsrättsliga skyldigheter gentemot den inhyrda arbetskraften. Dessa skyldigheter står 
uthyrningsföretaget för. Mellan beställaren och uthyraren finns ett civilrättsligt avtal. Det är 
innehållet i detta avtal som avgör hur ett uthyrningsuppdrag ska sägas upp, inte den 
arbetsrättsliga lagstiftningen.40 
 
Själva arbetsgivarfunktionen är delvis delad mellan uthyraren och beställaren. Beställaren har 
det arbetsledande ansvaret och i vissa avseenden även ett rättsligt ansvar. Exempel på då 
beställaren har ett direkt rättsligt ansvar för arbetstagaren är enligt 3 kapitlet i 
arbetsmiljölagen (AML). Även i diskrimineringslagstiftningen41 finns bestämmelser där 
beställaren har ansvar gentemot inhyrd arbetskraft. Det har emellanåt visat sig vara svårt att 
avgöra om arbetstagaren varit anställd av beställaren eller av uthyraren. Därmed blir det 
samtidigt svårt att avgöra om det handlar om arbetsförmedling eller uthyrning av 
arbetstagare.42 Som redan påpekats har rättspraxis visat att bedömningen i sådant fall görs 
med utgångspunkt i vem som har det ekonomiska ansvaret mot arbetstagarna.43 

2.6 Sammanfattande kommentar 

Ur rättslig utgångspunkt har det visat sig vara avgörande om en person anses vara arbetstagare 
eller uppdragstagare. Detta är viktigt för att avgöra om personen i fråga överhuvudtaget 
omfattas av lagens bestämmelser. Som framgår av kapitlet står en arbetstagare under skydd 
hos den arbetsgivare där arbete utförs medan en uppdragstagare står under arbetsrättsligt 
skydd hos den som hyr ut arbetskraften. Frågan är med andra ord av yttersta vikt för att 
avgöra vem som har det arbetsrättsliga ansvaret på en arbetsplats. På samma sätt är frågan 
avgörande rörande förhållandet mellan arbetsgivare – beställare för att veta hur lagstiftningen 
skall tillämpas. 
 
Det är inte tillåtet för arbetsgivare att försöka kringgå de arbetsrättsliga reglerna genom att 
avsiktligt använda fel begreppsbestämning. Med ett sådant kringgående menar vi exempelvis 
om en arbetsgivare väljer att benämna en arbetstagare för uppdragstagare i syfte att undgå 
arbetsgivaransvar. Det är som påpekas i kapitlet inte möjligt för arbetsgivare och arbetstagare 
att komma överens om att de har ett annat anställningsförhållande än vad som faktiskt är 
fallet. 

                                                 
39 Berg, A Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. s 183 
40 A st 
41 Diskrimineringslag (2008:567) 
42 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 40 f 
43 Se exempelvis AD 2006:24 
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3 Historisk bakgrund 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt avser vi att redogöra för bemanningsbranschens ursprung och utveckling. I 
sammanhanget tas även arbetsförmedling upp eftersom dessa två verksamheter är nära 
besläktade. Vi har även valt att ta med de olika arbetsmarknadsparternas synpunkter på 
arbetsförmedlingsmonopolets avveckling. Detta för att förbereda läsaren för den kommande 
diskussionen om parternas skilda ståndpunkter i bemanningsfrågan. Kapitlet ger också en 
historisk tillbakablick på de bestämmelser som påverkat, och påverkats av, 
bemanningsbranschens utveckling. Dessa bestämmelser är arbetsförmedlingslagen, 
företrädesrätten samt de fackliga vetoreglerna i medbestämmandelagen. 

3.2 Arbetsförmedlingens historiska bakgrund 

Redan på 1700-talet fanns privata arbetsförmedlingar. En tidig ansats till utvecklande av 
arbetsförmedling utgjorde bildandet av det så kallade privilegierade adresskontoret i 
Stockholm. Arbetsförmedlingar från denna tid och fram till slutet av 1800-talet var ofta 
avgiftsbelagda och bedrevs i vinstsyfte. Oftast var dessa privata förmedlingar också inriktade 
på ett visst yrke och samtidigt begränsade lokalt. De var främst till för att förse 
kvinnoarbetsmarknaden med arbetskraft.44 
 
De första offentliga arbetsförmedlingarna kom till i början av 1900-talet i Helsingborg och 
Göteborg. Detta skedde trots att riksdagen avslagit de motioner om kommunala 
arbetsförmedlingar som framkommit.45 Framförallt låg det i arbetsgivarnas intresse att 
avgiftsfria och offentliga förmedlingar av arbetskraft infördes. Statsbidrag infördes så 
småningom för den här typen av verksamheter under förutsättning att de bedrevs opartiskt och 
med en partssammansatt ledning samt att de ställde sig under statlig inspektion. I och med att 
länsarbetsnämnderna inrättades förstatligades organisationen. Förstatligandet blev slutgiltigt 
1948 då Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) inrättades.46 
 
Arbetsförmedlingslagen47 infördes 1935 och med den upprättades ett förbud mot nyetablering 
av privata arbetsförmedlingar enligt ILO-konvention nr. 34.48 Begreppet privat 
arbetsförmedling omfattade då även uthyrning av arbetskraft.49 En reviderad konvention 
angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer antogs av ILO 1949. Syftet var att 
underlätta internationell arbetsförmedling inom främst musiker- och artistbranschen. 1951 
trädde denna konvention (nr 96) i kraft i Sverige.50 Det statliga arbetsförmedlingsmonopolet 
kom på så vis att tillåta att privat arbetsförmedling bedrevs i dessa fall, under förutsättning att 

                                                 
44 SOU 1992:116 s 21 
45 Delander, L m.fl. Arbetsförmedlingens historia s 18 
46 SOU 1992:116 s 22 
47 Lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling 
48 SOU 1992:116 s 23 
49 Prop 1990/91:124 s 10 
50 SOU 1992:116 s 26 f 



  12   

där inte fanns vinstsyfte samt att AMS gett sitt tillstånd. Sådant tillstånd gavs bara om det 
fanns ett arbetsmarknadspolitiskt behov av verksamheten.51 
 
Bemanningsbranschen är en yngre företeelse än arbetsförmedlingsbranschen. Stockholms 
Stenografservice, som bildades 1953, var Sveriges första bemanningsföretag enligt modern 
definition. Deras verksamhet gick ut på att hyra ut sekreterare för kortare perioder och att på 
uppdrag utföra sekreterartjänster. Företag med liknande tjänster blommade upp och ur dessa 
utvecklades dagens personaluthyrnings- och bemanningsföretag.52 
 
De ledande bemanningsföretagen bildade 1996 Svenska Personaluthyrnings- och 
Rekryteringsförbundet, SPUR. Ändamålet med SPUR var att sammansluta företag som drev 
yrkesmässig bemanningsverksamhet. Uppgiften var att verka för etiska regler, hög kvalitet 
och sund personalpolitik i bemanningsbranschen. Därmed arbetade SPUR fram etiska 
riktlinjer som hade till syfte att följas mellan chefer och medarbetare internt och i 
marknadsföring och kundrelationer externt. Ett etiskt råd grundades som fick till uppgift att 
kontrollera att branschen upprätthåller en god etik. Denna kontroll inkluderade även icke 
anslutna företag. Den bakomliggande orsaken till bildandet av SPUR var att komma till rätta 
med de avarter av verksamheter som förekom i branschen.53 
 
År 2004 gick SPUR samman med bemanningsföretagen i Almega Tjänsteföretagen. Dagens 
benämning på bemanningsföretagens branschorganisation är Bemanningsföretagen och dess 
verksamhet omfattar såväl bransch- som arbetsgivarfrågor. Detta förbund organiserar idag 
både de mindre och de större bemanningsföretagen.54 
 
Arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen är också medlem av Svenskt Näringsliv. En 
integration har skett mellan bemanningsbranschen och de normala 
arbetsmarknadsrelationerna i och med att Bemanningsföretagen slutit kollektivavtal med både 
arbetar- och tjänstemannafacken. På arbetarområdet bygger kollektivavtalet på principen att 
lönen för uthyrd arbetskraft sätts i relation till lönen hos de anställda i beställarföretaget. 
Avtalet på tjänstemannaområdet friställer uthyrningsbranschen från lönenivåerna i 
beställarföretagen. Här ses uthyrningsbranschen som en egen, särskild bransch med egna 
lönenivåer.55 

3.3 Avregleringen av bemanningsbranschen 

I början av 1990-talet uppstod ett stort behov av tillfällig arbetskraft inom näringslivet. I och 
med detta kom den första avregleringen av 1935 års arbetsförmedlingslag.56 
 
Det kan konstateras att inför ändringen i lag 1935:113 rådde delade meningar om hur den nya 
arbetsförmedlingslagen skulle utformas. Propositionen57 innehöll en mängd ändringar från det 
ursprungliga förslaget som gavs i promemorian ”Arbetsförmedlingslagen – en översyn”58. 
Remissinstanserna gav promemorian kraftig kritik och menade att en alltför långtgående 

                                                 
51 A bet s 28 
52 Bemanningsföretagen, Historisk tillbakablick 
53 Granberg, O Personaladministration och organisationsutveckling s 352 
54 Bemanningsföretagen, Historisk tillbakablick 
55 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet, s 40 
56 SOU 1992:116 s 11 
57 Prop 1990/91:124 
58 Ds 1989:30 
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reglering skulle skapa komplikationer och göra uthyrningsverksamhet ineffektiv och kostsam. 
Trots dessa invändningar blev resultatet i den nya arbetsförmedlingslagen (1991:746) fortsatt 
väldigt regelstyrt. En av de stora förändringarna från 1935 års lag var att 
uthyrningsverksamhet bröts ut ur arbetsförmedlingsbegreppet och reglerades separat i lagen.59 
 
Den nya lagen inkluderade också en bestämmelse som ledde till nya möjligheter att förmedla 
personer och hyra ut arbetskraft i chefspositioner.60 Lagen byggde dock på ILO-konventionen 
nr 96. Detta innebar att lagen fortfarande reglerade ett förbud mot vinstdrivande 
arbetsförmedlingar och att företag bara fick hyra in arbetskraft under vissa förhållanden.61 
Med sådana förhållanden menades att ett tillfälligt behov av extra arbetskraft måste råda och 
att enskilda personer bara fick hyras in under maximalt fyra månader.62 Lagen (1991:746) om 
privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft och ersatte den gamla 
arbetsförmedlingslagen den 1 januari 1992. 
 
Samtidigt som 1991 års arbetsförmedlingslag trädde i kraft gjordes ändringar i 38 § MBL. 
Ändringarna gjorde arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörd facklig organisation innan 
arbetstagare hyrs in. Arbetsgivaren fick även en mer vidsträckt skyldighet att lämna 
upplysningar och information om tilltänkta åtgärder. Avsikten med dessa tillägg i MBL var att 
ge arbetstagarorganisationerna större inflytande när arbetsgivaren planerar att hyra in 
arbetskraft utifrån.63 
 
1991 upprättades av Arbetsmarknadsdepartementet en promemoria64 med förslag om 
uppsägning av ILO nr 96 angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Enligt 
promemorian låg ursprungligen två skäl bakom förbudet att bedriva privata 
arbetsförmedlingar och att upprätthålla det statliga arbetsförmedlingsmonopolet. Det ena var 
att det var svårt att komma till rätta med missförhållanden som rådde inom arbetsförmedlingar 
bedrivna yrkesmässigt. Det andra var att staten regelbundet behövde uppdaterad information 
om hur arbetsmarknaden såg ut för att kunna styra och bedöma behov av insatser på 
arbetsmarknaden. Detta förfarande underlättades av att förmedlingsverksamheten samlades på 
så få parter som möjligt.65 
 
Enligt departementets promemoria hade utvecklingen av arbetsmarknaden och samhället gjort 
att det första skälet till ILO nr 96 blivit historia. Eftersom den arbetsrättsliga och sociala 
skyddslagstiftningen blivit utbredd och tack vare de fackliga organisationernas framväxt 
ansågs de missförhållanden som rådde då konventionen stiftades inte längre vara aktuella. 
Något som talade mot det andra skälet till ILO nr 96 var att den ökade arbetslösheten gjort att 
arbetsförmedlingens insatser blivit allt viktigare. Det vore i ett sådant läge, menade 
utredningen, oklokt att inte tillåta den utökning av resurser fristående arbetsförmedlingar 
skulle innebära.66 
 
Proposition 1991/92:89 innehöll förslag att säga upp ILO-konventionen nr 96 angående 
avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Denna proposition godkändes av riksdagen. 

                                                 
59 Prop 1990/91:124 
60 3§ p 2 1991:746 
61 Prop 1992/93:218 s 10 
62 9,10 §§ 1991:746 
63 Prop 1990/91:124 s 48 f 
64 R 22441/91 
65 SOU 1992:116 s 30 f 
66 A bet s 31 f 
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Tidigare hade regeringen även lämnat in en proposition67 med förslag om att förbereda för en 
avskaffning av arbetsförmedlingsmonopolet. Utredningsuppdraget som utgavs handlade 
därmed om hur avregleringen skulle ske snarare än om. Syftet med denna nya reglering var att 
skapa en bättre fungerande arbetsmarknad.68 
 
Konventionen om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer sades upp med verkan från den 4 
juni 1993.69 

3.4 Avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet 

Nästa steg i avregleringen av bemanningsbranschen blev stiftandet av den nu gällande lagen 
(1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Lagen föranleddes av en 
utredning om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet. Denna SOU-utredning fick i 
uppgift att göra ett förslag till hur den offentliga arbetsförmedlingens monopol skulle 
avregleras och förändra lagen så att privat arbetsförmedling skulle få genomföras i vinstsyfte 
och utan krav på tillstånd från AMS.70 Utredningens betänkande stöddes av regeringen som 
lämnade sitt förslag till ny lagstiftning i prop. 1992/93:218. 
 
I propositionen bifölls SOU-utredningens förslag att AMS tillsynsverksamhet skulle upphöra. 
Ett förbud mot att ta ut avgift från de arbetssökande skulle också införas för att förhindra att 
oseriösa arbetsförmedlingsföretag utnyttjar människors arbetslöshet.71 
 
Avskaffas skulle också den tidigare begränsade uthyrningstiden på fyra månader eftersom 
regeln ansågs vara opraktisk då den medförde att inhyrd personal vid uppdrag som krävde 
personal över längre tid tvingades bytas ut mot annan inhyrd personal. Då den nya inhyrda 
arbetskraften också behöver läras upp ansåg man att regeln gjorde förfarandet ineffektivt. 
Dessutom förutspådde regeringen att det inte var särskilt troligt att problem skulle uppstå med 
att beställarföretag hyrde in personal för längre tid än fyra månader då det är dyrare att hyra in 
personal än att anställa direkt. Det påpekades dock i propositionen att om det skulle visa sig 
att längre uppdrag, som exempelvis sträckte sig över år, skulle uppstå skulle saken behöva ses 
över på nytt.72 
 
Dessutom föreslogs att regeln som sade att företag bara fick hyra in arbetskraft om ett 
tillfälligt behov av arbetskraft fanns skulle tas bort. Anledningen till detta anges i 
propositionen vara att regelns aktualitet försvann i och med fyramånadersregelns 
borttagande.73 
 
Det rekommenderades också att LAS regler om anställningsformer skulle gälla även i 
bemanningsbranschen för att alla arbetstagare, oavsett bransch, bör skyddas från tvivelaktiga 
anställningsformer.74 
 

                                                 
67 Prop 1991/92:51 
68 SOU 1992:116 s 19 
69 Prop 1992/93:218 s 8 
70 SOU 1992:116 s 11 
71 Prop 1992/93:218 s 26 
72 A prop s 30 
73 A prop s 28 
74 A prop s 33 f 
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Samtliga ändringar kom alltså att göras och är nu lagfästa i lagen (1993:440) om privat 
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som trädde i kraft den 1 juli 1993. Med denna 
lags införande var avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet ett faktum. Regeringen 
efterfrågade dock att en utredning av konsekvenser och effekter på arbetsmarknaden efter 
arbetsförmedlingsmonopolets avreglering skulle göras.75 

3.5 Förslag till lagförändring 

Konsekvenserna av arbetsförmedlingsmonopolets avreglering utvärderades och analyserades 
under åren 1996 till våren 1998. Slutbetänkandet av denna utredning, SOU 1997:58, kom att 
kallas Rosengrenutredningen. I denna rapport föreslogs en uppdelning av rådande lag i en lag 
för personaluthyrning och en lag om privat arbetsförmedling. Samtidigt ville man ändra 
lagtexten så att den inte förhindrade en sund och seriös utveckling av 
personaluthyrningsbranschen.76 
 
Förutom förslaget till ny lagstiftning såg Rosengrenutredningen en risk i de, för tiden, nya 
reglerna i LAS. Det var reglerna om att vikariat, under vissa förutsättningar, skulle övergå till 
tillsvidareanställning som åsyftades. Utredningen menade att dessa regler skulle komma att 
urholkas om arbetsgivare valde att hyra in personal istället för att anställa vikarier. 
Utredningens förslag var därför att även inhyrd personal skulle ges företräde till 
tillsvidareanställningar hos inhyraren på samma villkor som vikarier.77 
 
Trots att Rosengrenutredningen var mycket positiv till bemanningsbranschen avslogs 
förslaget om en ny lagstiftning för personaluthyrningsföretagen. Regeringen meddelade i 
vårpropositionen 1998 att någon ny lag inte skulle antas. Anledningen var att man såg en 
tendens till att kollektivavtal samt frivilliga auktorisationer blev mer vanliga i branschen. 
Något behov av ny lagstiftning förutsågs därför inte vid tillfället. Dock påpekade regeringen 
att de noga skulle följa utvecklingen av branschen och vid behov ändra de gällande lagarna.78 

3.6 Arbetsmarknadens parters synpunkter på avregleringen 

SOU-utredningen om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet79 innehöll också synpunkter 
från ett antal remissinstanser. Nedan redovisas ett urval av instansernas åsikter på 
avregleringen. 
 
De instanser som förhöll sig positiva till avvecklingen var Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF)80 och Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). 
 
SAF hade i flera år arbetat för en avreglering av arbetsförmedling och uthyrning samt för 
avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet. De ansåg att det inte fanns några hinder för en 
total avreglering. Samtidigt menade de att debatten om det skall vara tillåtet att ta betalt av 
arbetssökande hade fått för stort fokus. Enligt SAF skulle detta lösas utan reglering som 
exempelvis i Danmark där frivilliga överenskommelser kring denna fråga upprättats. Reglerna 

                                                 
75 SOU 1992:116 
76 Bemanningsföretagen, Historisk tillbakablick  
77 SOU 1997:58 s 10 
78 Prop 1997/98:150 s 105 
79 SOU 1992:116 
80 SAF lades ner 2001 och ersattes av Föreningen Svenskt Näringsliv. 
http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sa-foddes-svenskt-naringsliv_9758.html 
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om allmän platsanmälan skulle tas bort ansåg SAF. Om lagen om allmän platsanmälan ändå 
skulle vara kvar var det viktigt att också privata arbetsförmedlingar fick tillgång till dessa 
uppgifter.81 
 
SACO menade att eftersom endast 5-7 % av akademikerna fick arbete genom den offentliga 
arbetsförmedlingen såg man positivt på en avreglering. Syftet med en sådan avreglering skulle 
enligt SACO vara att få en bättre matchning mellan platser och arbetssökande. SACO såg 
brister i den offentliga arbetsförmedlingens kunskap om akademikers arbetsmarknad. Man 
framhöll därför att det snarare är kunniga förmedlare som behövs än att all platsinformation 
finns åtkomlig.82 
 
De instanser som förhöll sig mer avvaktande till en avreglering av 
arbetsförmedlingsmonopolet var de offentliga arbetsgivarna, Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO) och Landsorganisationen (LO). 
 
De offentliga arbetsgivarna hade inga bestridanden mot uppdraget som getts utredningen. De 
påpekade att det låg i deras intresse att arbetsrättsliga frågetecken rätades ut när det kom till 
in- och uthyrning av arbetskraft. Samtidigt lade de vikt vid att karensregeln borde kvarstå för 
att förhindra tvivelaktig rekryteringsverksamhet.83 Den så kallade karensregeln innebär att en 
arbetstagare som sagt upp sin anställning och tagit ny anställning hos ett uthyrningsföretag 
inte får hyras ut till sin forne arbetsgivare tidigare än sex månader efter anställningens 
upphörande.84 
 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) ansåg det viktigt att en offentlig arbetsförmedling 
skulle finnas kvar och fortsatt skulle ge god arbetsförmedling avgiftsfritt i hela landet. Man 
befarade att de privata förmedlingarna skulle komma att få fördel i konkurrensen om de 
offentliga förmedlingarnas informationssystem kunde användas även av de privata aktörerna. 
TCO förespråkade en lagstiftning om att arbetsförmedling skulle vara avgiftsfri för alla 
arbetssökande. TCO såg även att uthyrningsverksamhet krävde kontroll och 
registreringsförfarande. Förutom den fackliga vetorätten menade TCO att det skulle ges 
möjlighet även för andra samhällsorgan att kunna ingripa.85 
 
Landsorganisationen (LO) såg en risk i att en avreglering skulle leda till en segregering av de 
sökande på arbetsmarknaden. En elitism skulle kunna uppstå där den offentliga 
arbetsförmedlingen får ta sig an de svaga sökande. De tryckte också på att den allmänna 
platsanmälan skulle kvarstå eftersom de ansåg att en öppen information var avgörande för att 
kunna styra medel inom arbetsmarknadspolitiken. LO ville därför behålla rådande lagstiftning 
både gällande arbetsförmedling och uthyrningsverksamhet.86 
 
Gemensamt för alla intressenter var åsikten att den offentliga arbetsförmedlingen skulle sköta 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, inkluderat att de arbetslösa skulle anmäla sig där. Det 
man också ville undvika var att nya monopol uppstod genom att privata arbetsförmedlingar 
specialiserade sig på en viss del av arbetsmarknaden.87 

                                                 
81 A bet s 79 
82 SOU 1992:116 s 82 
83 A bet s 80 
84 A bet s 99 
85 A bet s 81 
86 A bet s 80 
87 A bet s 82 
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3.7 Arbetsförmedlingslagen 

Den tidiga arbetsförmedlingslagen från 1935 innehöll ingen uttalad reglering angående 
uthyrning av arbetskraft. Lagen reglerade ansvaret för arbetsförmedling i Sverige genom 
arbetsmarknadsverket som skulle skaffa arbete eller tillhandahålla arbetskraft som en slags 
avgiftsfri service åt arbetssökande och arbetsgivare. Viss begränsad privat arbetsförmedling 
var tillåten under noggrant reglerade former. Den äldre lagen vilade dessutom på ILO-
konventionen nr 34 som sedermera reviderades till nr 96. Häri reglerades ett förbud mot 
avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer och arbetsförmedlingar i förvärvssyfte. Lagen från 
1935 innehåller ingen definition av vad arbetsförmedling är. Däremot beskrivs vilken typ av 
verksamhet som omfattas. Här pekar man på att om huvudsyftet med anställningen är att 
förmedla arbete åt den arbetssökande är verksamheten att anse som arbetsförmedling88 
 
Ett stort problem har varit att fastställa var gränsen går mellan självständigt arbetsuppdrag, så 
kallad entreprenad, och uthyrning av arbetskraft. En tolkning av dessa begrepp har slagits fast 
i rättspraxis. Vid verksamhet som ansetts fungera som entreprenadverksamhet har reglerna i 
arbetsförmedlingslagen inte varit tillämpbara. Däremot har lagreglerna varit tillämpliga om en 
verksamhets syfte varit att hyra ut personal. Denna skiljelinje har varit föremål för en mängd 
utredningar på området genom åren och inte minst inför den nya arbetsförmedlingslagen som 
trädde i kraft i januari 1992.89 
 
Arbetsförmedlingslagen från 1991 innehöll två regler som utredningen om privat förmedling 
och uthyrning av arbetskraft90 ville behålla i det nya lagförslaget. Dessa var dels karensregeln 
och dels regeln om att en arbetstagare inte får hindras att ta arbete hos beställaren då ett 
uppdrag slutförts. Karensregelns syfte är att motverka kringgående av den arbetsrättsliga 
lagstiftningen och oönskad rekryteringsverksamhet. Skillnaden som man föreslog från den 
äldre lagen var att reglerna skulle riktas endast mot uthyrarens verksamhet.91 
 
Regeringen la fram en proposition92 som biföll utredningens förslag när det gällde 
karensregeln och regeln om förbud mot hindrande av anställning efter utfört uppdrag. 
Propositionen nämner dock, i samband med diskussionen om karensregeln, de olika 
remissinstansernas synpunkter. Bland annat uttalade sig SPUR om att förbudet mot att hyra ut 
arbetstagare till sin forna arbetsgivare inom sex månader kan leda till vissa 
gränsdragningsproblem exempelvis då ett företag tar över en hel funktion från en kund på 
entreprenad. Lagstiftaren menade dock att det problem som SPUR angett aldrig skulle behöva 
uppstå då ett företag tar över en hel funktion på entreprenad. Detta eftersom kravet för att 
lagens bestämmelser ska bli tillämpliga är att det aktuella arbetet måste utföras i den tidigare 
arbetsgivarens, det vill säga beställarens, verksamhet.93 

                                                 
88 Betänkande från arbetsmarknadsutskottet 1989/90:AU14 s 2 
89 A bet s 3 
90 SOU 1992:116 
91 A bet s 105 
92 Prop 1992/93:218 
93 A prop s 32 
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3.8 Företrädesrätten 

Lagstiftning om turordning, det vill säga företrädesrätt till fortsatt anställning, samt 
lagstiftning om företrädesrätt till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist kom 
till genom 1971-års lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare. Huvudsyftet med 
regleringen var att skydda den äldre delen av arbetskraften och arbetstagare som av andra 
orsaker hade svårt att göra sig hörda på arbetsmarknaden.94 
 
Innan 1974 års anställningsskyddslag var arbetsgivaren inte skyldig att se till de anställdas 
anställningstid när han sade upp arbetstagare på grund av arbetsbrist, såvida inte frågan var 
kollektivavtalsreglerad. Om det däremot fanns en anledning att tro att en uppsägning hade 
föreningsrättskränkande motiv var arbetsgivaren tvungen att påvisa skälig anledning till sitt 
val att bortse från anställningstid.95 
 
Arbetsgivare utan kollektivavtalsreglering i frågan var inte heller skyldig att ge tidigare 
anställda företräde till en tjänst vid nyanställning. Eftersom det i grundlagen fanns, och 
fortfarande finns, en bestämmelse om att det var förtjänst och skicklighet som skulle ligga till 
grund för anställning av tjänstemän inom stat och kommun ansågs regler om företrädesrätt till 
återanställning inte vara tillämpliga här. Det var dock inte ovanligt att det ingicks avtal för 
andra offentliganställda om reglering av återanställningsrätt.96 
 
1969 tillsattes den så kallade Åmanska utredningen i syfte att utreda frågan om ett utökat 
anställningsskydd. I väntan på resultatet från den utredningen infördes provisoriskt de så 
kallade äldrelagarna. Bestämmelserna i äldrelagarna föreskrev att arbetstagare över 45 år med 
en bestämd minsta anställningstid hade återanställningsrätt vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist, samt att denna grupp arbetstagare hade längre uppsägningstid än övriga 
arbetstagare. Den Åmanska utredningen kom med ett slutgiltigt förslag 1973 och året därpå 
ersattes äldrelagarna med LAS och LAFÅ. De två största förändringarna som dessa lagar 
medförde var reglerna om krav på saklig grund vid uppsägning samt reglerna om att 
tillsvidareanställning är normalformen av anställning.97 

3.9 Den fackliga vetorätten 

Medbestämmandelagens 38-40 §§ har stått inför en rad förändringar genom åren och inte 
minst har paragraferna medverkat i diskussioner kring lagen om privat arbetsförmedling och 
uthyrning av arbetskraft. 
 
I proposition 1990/91:124 beskrivs grunden till bestämmelserna i 38-40 §§ MBL. Syftet med 
dessa bestämmelser är att förstärka möjligheterna att förhindra olaglig uthyrning av 
arbetskraft. Med andra ord såg man inte bara de dåvarande bestämmelserna om tillsyn och 
straff i arbetsförmedlingslagen som ett sätt att motverka olaga arbetsförmedling. Vetoreglerna 
och de skadeståndsregler som knutits till dessa ger de fackliga organisationerna ett effektivt 

                                                 
94 SOU 1993:32 s 445 
95 A bet s 443 f 
96 A bet s 444 
97 Andersson, A m.fl. Arbetsrätt, s 76 f ; Lunning, L & Toijer, G Anställningsskydd s 139 
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verktyg till att förhindra att en arbetsgivare anlitar uthyrningsföretag med misstänkt olaga 
arbetsförmedlingsverksamhet.98 
 
De problem som låg för handen under 1990-talets första hälft var förekomsten av så kallad grå 
arbetskraft. Det handlade främst om uthyrningsföretagens bristande vilja att fullgöra sina 
skyldigheter gentemot det allmänna. Lagstiftaren såg missbruk av avtalsfriheten i syfte att 
kringgå lagar och avtal som utmärkande för uthyrningsverksamhet och detta blev därför de 
bärande motiven till reglerna i medbestämmandelagen om facklig vetorätt. Vanligast 
förekommande var att uthyrningsföretag undandrog sig förpliktelser enligt 
skattelagstiftningen och socialavgiftslagstiftning samt gjorde försök att kringgå arbetsrättslig 
lagstiftning och gällande kollektivavtal. Dessutom såg man, vid den här tiden, att anställda vid 
uthyrningsföretag befann sig i ett underläge gentemot både sin egen arbetsgivare och den till 
vilken de hyrts ut. Man menade att arbetstagare av detta slag ofta råkade ut för svårigheter av 
olika slag, som otillfredsställd anställningstrygghet där risken vältrades över på arbetstagaren 
då företag försökte komma ur sitt arbetsgivaransvar.99 
 
Begreppet grå arbetskraft uppkom för att beskriva företeelsen att uthyrande företag inte gjorde 
avdrag för preliminär A-skatt eller lämnade kontrolluppgifter vid utbetalning av 
arbetstagarnas ersättningar. Detta gav arbetstagaren möjlighet att undanhålla sina inkomster 
från beskattning utan någon större risk för att bli upptäckt. En slags ohelig allians uppstod 
därmed mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där anställningstryggheten byttes mot 
möjligheten att undandra sig skatt.100 
 
En frågeställning som förekom i propositionen till arbetsförmedlingslagen från 1991 var hur 
det kom sig att fackliga organisationer inte använde sig av vetorätten i större utsträckning än 
vad som var fallet. En orsak som nämns är de praktiska svårigheter som uppkommit att med 
stöd av reglerna effektivt motverka missbruk i samband med in- och uthyrning. Ett skäl var 
det omfattande utredningsarbete och den komplicerade rättsliga bedömning som skulle göras 
vid fall av misstänkt olaga arbetsförmedling. En annan orsak misstänkte man var det tysta 
samtycke som lämnades av den lokala fackliga organisationen. Ofta har ju både arbetsgivaren 
och den lokala organisationen ett gemensamt intresse av att produktionen och därmed den 
egna sysselsättningen räddas. Anlitande av icke anställd arbetskraft accepteras därmed och 
blir lösningen för dessa situationer.101 

3.10 Sammanfattande kommentar 

Samhällsutvecklingen har gjort att en avveckling av den äldre arbetsförmedlingslagen varit 
omöjlig att stå emot. Vi tycker oss kunna se en tydlig tveksamhet till avveckling 
överhuvudtaget till en början. Då lagen från 1935 utreddes och blev till 1991 års 
arbetsförmedlingslag hade relativt små förändringar skett. Arbetsmarknaden har dock ställts 
inför nya krav vilket medfört att anställningsförhållandena blivit mer flexibla. Det man 
därmed kan se är att avregleringen skett successivt i små steg. Till en början skedde små 
förändringar av den äldre lagen från 1935 för att landa i den lag som nu är gällande från 1993. 
Samhällsutvecklingen har gått mot ett ökat användande av bemanningsföretag sedan 1990-
talet. Trots de många småändringar som gjorts genom tiderna verkar lagstiftandet ändå inte 
hunnit med de ändringar som skett. 
                                                 
98 Prop 1990/91:124 s 13 
99 Prop 1990/91:124 s 15 
100 A prop s 16 
101 A prop s 17 
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Vi frågar oss dock om inte vissa utav de ovan nämnda remissinstansernas farhågor faktiskt 
besannats. LO belyste tidigt risken för att en avreglering av det offentliga 
arbetsförmedlingsmonopolet skulle kunna leda till en segregering av de sökande på 
arbetsmarknaden. De menade att en elitism skulle kunna uppstå där en offentlig 
arbetsförmedling bara skulle ha kvar att arbeta med de svagast sökande. Eftersom den 
obligatoriska platsanmälan idag är borttagen och eftersom utbudet av privata 
arbetsförmedlingar är stort så kan vi se att LO hade delvis rätt. Den offentliga 
arbetsförmedlingen är den instans som har hand om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
samt arbetslöshetsanmälningar. Det innebär att den offentliga arbetsförmedlingen främst 
arbetar med arbetslösa som har arbetslöshetsersättning. Personer som redan är aktiva på 
arbetsmarknaden men som söker nytt arbete vänder sig idag knappast till denna 
arbetsförmedling. I det avseendet kan vi se att en elitism har uppstått. 
 
Rosengrenutredningen tog upp ett antal problem med bemanningsbranschen såsom oro för att 
oseriösa uthyrningsföretag skulle etablera sig, att fasta arbeten på arbetsmarknaden skulle 
bytas ut mot tillfälliga inhyrningsarbeten samt att den arbetsrättsliga lagstiftningen skulle 
urholkas.102 Dessutom föreslogs i utredningen en ny lagstiftning för att komma tillrätta med 
dessa problem. Denna avslogs dock i regeringens vårproposition. Regeringen utlovade att 
utvecklingen av bemanningsbranschen skulle följas noga och att de gällande lagarna skulle 
ändras vid behov. Vi tycker att det finns fog att ifrågasätta om en uppföljning av utvecklingen 
verkligen skett. Uppenbarligen finns stora frågetecken och en osäkerhet bland företag som 
väljer att hyra in personal trots att de har tidigare personal med återanställningsrätt. Här finns 
brister i gällande lagstiftning och en otydlighet som borde vara tillräcklig för en rättslig 
reglering anser vi. 
 
Förslag tillfördes Rosengrenutredningen om att det ska vara förbjudet att hyra in arbetskraft 
då det finns anställda som har företrädesrätt till högre sysselsättning alternativt till 
återanställning enligt LAS. Anledningen till att dessa förslag lades fram var att man såg en 
risk i att arbetsgivare skulle kunna göra sig av med arbetskraft genom motiveringen 
arbetsbrist för att sedan med hjälp av inhyrning lösa sitt arbetskraftbehov tills företrädesrätten 
löpt ut.103 Rosengrenutredningen menade att man inte kunde utesluta att den här typen av fall 
kommer att uppstå. Samtidigt såg man ett regelförfarande med generellt förbud mot inhyrning 
på arbetsplatser där företrädesrätt finns skulle vara alldeles för klumpigt. Ett behov av att 
tillfälligt lösa akuta behov av arbetskraft kan uppstå även på företag som sagt upp arbetskraft 
på grund av arbetsbrist. Det är inte rimligt, enligt utredningen, att lösa ett sådant behov genom 
att återanställa enligt företrädesreglerna.104 
 
Arbetsförmedlingslagens innehåll har vid tre tillfällen reviderats för att möta 
arbetsmarknadens krav. Vi anser att det är anmärkningsvärt att ingen revidering skett under de 
senaste 10 åren. Vår uppfattning är att eftersom bemanningsbranschen etablerat sig och 
accepterats på arbetsmarknaden under det senaste decenniet borde detta i större utsträckning 
färga av sig på lagstiftningen. 

                                                 
102 SOU 1997:58 s 53 
103 A bet s 58 
104 A bet s 58 f 
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Återanställningsrätten har inte förändrats sedan den nya arbetsförmedlingslagens tillkomst. 
Detta har enligt oss inneburit att företrädesrätten har förlorat sin ursprungliga tyngd. I och 
med LAS bildande på 1970-talet fick arbetstagare ett efteranställningsskydd i form av 
företrädesrätten. När arbetsförmedlingslagen fick sitt nuvarande innehåll och 
arbetskraftsinhyrning legaliserades försvagades reglerna i LAS, anser vi. Vi finner det 
märkligt att LAS inte fick en översyn i samband med att den nuvarande 
arbetsförmedlingslagen stiftades. Reglerna om vetorätt i MBL fick däremot en översyn i och 
med arbetsförmedlingslagens nuvarande utformning. Arbetsgivarens förhandlings – och 
informationsskyldighet förstärktes för att på så sätt ge de fackliga organisationerna större 
inflytande. 
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4 Rättsliga utgångspunkter 

4.1 Inledning 

I förevarande kapitel redogörs för de lagrum som styr och berör uppsatsens frågeställning. 
Arbetsförmedlingslagen, som har stått inför omfattande förändringar genom åren, är den lag 
som ligger till grund för uthyrning av arbetskraft. LAS regler om företrädesrätt är de regler 
som visat sig vara svårast att förena med bemanningsbranschens intågande på 
arbetsmarknaden. Därför finner vi det även motiverat att redogöra för dessa. Slutligen redogör 
vi för den fackliga vetorätten. Den är det verktyg som finns att tillgå för att från fackligt håll 
förhindra att arbetsgivare använder sig av otillbörlig inhyrning av arbetskraft. 

4.2 Arbetsförmedlingslagens nuvarande utformning 

Den nu gällande lagen (1993:440) om arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft ersatte 
den tidigare lagen från 1991 som i sin tur ersatte arbetsförmedlingslagen från 1935. I och med 
lagen 1993:440 avskaffades det tidigare kravet på tillstånd från AMS för privat 
arbetsförmedling.105 
 
Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft är den lag som reglerar 
bemanningsverksamhet. Lagen särskiljer begreppen arbetsförmedling och uthyrning. 
Arbetsförmedling innebär verksamhet vars ändamål är att skaffa arbetskraft åt arbetsgivare 
eller att skaffa arbete till arbetssökande. Denna begreppsförklaring finner man i lagens 1 § 2 
stycket. Enligt lagens 1 § gäller lagen arbetsförmedling som inte är offentlig 
arbetsförmedling. Skriftlig eller annan arbetsförmedling där tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetslagen gäller omfattas dock inte. 
 
I lagens 2 § redogörs för vad som menas med uthyrning av arbetskraft. Då någon för annans 
räkning träffar avtal om anställning är det med andra ord fråga om arbetsförmedling och inte 
uthyrning. Uthyrning av arbetskraft är ett rättsförhållande mellan en beställare och en 
arbetsgivare. Innebörden i detta förhållande är att arbetsgivaren ställer arbetskraft till 
beställarens förfogande mot en ersättning. Arbetet som ska utföras hör till beställarens 
verksamhet och mellan uthyraren och beställaren föreligger ett avtal om hyra av arbetstagare. 
Det är uthyraren som är arbetsgivare och mellan denne och arbetstagaren föreligger således ett 
anställningsavtal.106 
 
Lagens innehåll består också av ett förbud mot att ta ut ersättning från arbetssökande. Detta 
regleras i lagens 6 §. Ersättning får dock tas ut av arbetsgivare som söker personal. I övrigt 
finns bara två bestämmelser i den nu gällande lagen som kvarstår från de tidigare lagarna. 
Dessa är att arbetstagare inte får hindras att ta anställning hos beställarföretaget och den så 
kallade karensregeln. Denna regel innebär, som nämnts tidigare, att den som sagt upp sig och 
tagit anställning hos ett uthyrningsföretag inte får hyras in hos den forna arbetsgivaren 
tidigare än sex månader efter avslutad tjänst.107 

                                                 
105 SOU 1997:58 s 18 
106 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 40 f 
107 SOU 1997:58 s 18 
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Arbetsgivares ansvar vid uthyrning av arbetskraft, enligt ovan, regleras i lagens 4 § punkterna 
1 och 2. Slutligen har lagen i sin 7 § sanktionsbestämmelser för arbetsgivare som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet bryter mot den. 

4.3 Företrädesrätt till fortsatt anställning 

LAS regler gäller för arbetstagare både inom allmän och inom offentlig tjänst. I 1 § anges 
dock att vissa kategorier arbetare inte omfattas av lagen. Dessa grupper är: 
 

1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande 
eller därmed jämförlig ställning, 
2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 
4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i 
utvecklingsanställning. 
 

I 22 § LAS finns de bestämmelser som gäller turordningen vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Huvudregeln är den så kallade senioritetsregeln, eller sist-in-först-ut-principen. 
Den innebär att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med 
kortare anställningstid inom en viss turordningskrets.108 
 
Det står arbetsgivaren fritt att, efter förhandling med berörda fackliga organisationer, avgöra 
inom vilka eller vilken turordningskrets uppsägningar ska ske. När det gäller 
turordningskretsens storlek är det normala att varje driftsenhet motsvarar en 
turordningskrets.109 Om företaget dessutom är eller brukar vara kollektivavtalsbundet ska 
varje kollektivavtalsområde inom driftsenheten motsvara en turordningskrets. Detta innebär i 
praktiken att tjänstemän och arbetare normalt inte ingår i samma turordningskrets.110 Hur 
turordningskretsarna ska utformas är dock också till stor del upp till arbetsgivaren att 
bestämma.111 För att avgöra hur arbetsgivarens handlingsfrihet ser ut är det av betydande vikt 
hur turordningskretsen är konstruerad. Eftersom det är arbetsgivaren som bestämmer inom 
vilka turordningskretsar nedskärningar i personal ska göras är storleken på kretsen viktig. 
Arbetsgivarorganisationen vill ha mindre kretsar och de fackliga organisationerna vill ha 
större kretsar.112 
 
Arbetsgivare som sysselsätter högst tio arbetstagare får enligt 22 § LAS undanta högst två 
arbetstagare som denne anser är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från 
turordningskretsen.113 Dessutom kan arbetsgivaren, om han så önskar, givetvis behålla 
personer som inte omfattas av LAS, exempelvis familjemedlemmar. 
 
En arbetstagare som har kortare anställningstid kan, även om dennes tjänst inte dras in, 
”puttas ut” av en arbetstagare med längre anställningstid som begär omplacering till annat 
arbete inom turordningskretsen. Av arbetsbristen berörda arbetstagare som utan godtagbar 
anledning tackar nej till skäligt erbjudande om omplacering som denne har tillräckliga 
kvalifikationer att utföra kan sägas upp oavsett turordningen.114 Särskilda regler avseende 

                                                 
108 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 145 
109 A st 
110 A a s 146 
111 Prop 1973:129 s 156 
112 Glavå, M Arbetsbrist och kravet på saklig grund s 513 
113 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 146 
114 A a s 147 
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turordningen gäller för vissa grupper av arbetstagare. Exempelvis ska arbetstagare som beretts 
särskild sysselsättning på grund av nedsatt arbetsförmåga gå före turordningslistan.115 Det 
samma gäller fackliga förtroendemän, om det är viktigt för den fackliga verksamhetens 
fortgående på arbetsplatsen.116 Turordningsreglerna omfattar inte alls arbetstagare som fyllt 
67 år.117 
 
Regleringen i 22 § LAS är av semidispositiv karaktär vilket innebär att parterna i 
kollektivavtal kan komma överens om andra turordningsregler, exempelvis i form av 
turordningsbestämmelser för framtida uppsägningar eller avtalsturlistor för redan uppkommen 
arbetsbrist (2 § 3 st. LAS). Sådan överenskommelse fattas antingen på lokal nivå, om centralt 
kollektivavtal redan finns i andra frågor, eller på central nivå.118 
 
Inom den offentliga sektorn, det vill säga den kommunala samt den statliga sektorn, finns 
särskild reglering om företrädesrätten. Även om företrädesrätten till återanställning enligt 25 § 
LAS gäller även i den offentliga förvaltningen är den begränsad av annan reglering.119 Det är 
grundlagsbefäst att det vid tjänstetillsättning inom den statliga sektorn enbart ska tas hänsyn 
till sakliga grunder som förtjänst och skicklighet.120 Den fria anställningsrätten som gäller i 
stort på den privata arbetsmarknaden är alltså inte gällande inom den statliga.121 I 4 § LOA 
preciseras bestämmelsen om förtjänst och skicklighet ytterligare. Där står att läsa att 
”[s]kickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.” I 4 § AF 
stadgas vidare att myndigheten också ska ta andra faktorer såsom ”sakliga grunder som 
stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättnings- 
politiska mål” i beaktande vid anställning.  
 
Den kommunala sektorn omfattas inte av reglerna om förtjänst och skicklighet. Det finns 
dock i 1 kap. 9 § RF en viktig bestämmelse som säger att 
 

[d]omstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. 
 

Inom den offentliga sektorn är det också, till skillnad från inom den privata sektorn, möjligt 
att överklaga ett anställningsbeslut. Om en tjänstetillsättning inom det kommunala strider mot 
lagen, exempelvis genom att urvalet varit diskriminerande, överklagas beslutet genom så 
kallat kommunalbesvär. Beslutet kan då upplösas och nytt beslut fattas. Det innebär dock inte 
att den klagande får tjänsten per automatik.122 
 
Inom den statliga sektorn överklagas beslut om tjänstetillsättning genom så kallat 
förvaltningsbesvär. Ett sådant förfarande sker på liknande sätt som ett kommunalbesvär men 
utmärker sig genom att den klagande på rättslig väg kan ”tvinga” till sig en anställning. Här 
skiljer sig sålunda kommunalbesvär och förvaltningsbesvär åt.123 

                                                 
115 23 § LAS 
116 8 § Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
117 33 § LAS 
118 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 150 f 
119 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 106 f 
120
11 kap 9 § 2 st RF 

121 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 106 f 
122 A a s 108 
123 A st 
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4.4 Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätten till återanställning regleras i 25-27 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd 
och kompletterar reglerna om turordning som återfinns i 22 § LAS.124 Reglerna om 
företrädesrätt till återanställning skapades för att förhindra att arbetsgivare kringgår reglerna 
om turordning. Precis som vid turordningsreglernas uppkomst hade lagstiftaren vid 
tillkomsten av återanställningsreglerna de äldre arbetstagarnas behov och möjligheter på 
arbetsmarknaden i åtanke.125 Företrädesrätten till återanställning gäller arbetstagare som under 
de senaste tre åren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader, 
exklusive provanställningstid.126 Den rättsliga regleringen är vidare sådan att arbetstagare som 
är 67 år fyllda överhuvudtaget inte omfattas av företrädesrätt till återanställning.127 
 
Om en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist har denne enligt LAS företrädesrätt till 
återanställning vid nyanställning i företaget.128 Denna rätt tillfaller även tidsbegränsat 
anställda som inte kan fortsätta sin anställning på grund av arbetsbrist.129 
Återanställningsrätten gäller dock enbart inom den driftsenhet och det kollektivavtalsområde 
arbetstagaren tidigare arbetat.130 En förutsättning för detta är att arbetstagaren har de 
kvalifikationer som anställningen kräver. Begreppen kollektivavtalsområde, driftsenhet och 
tillräckliga kvalifikationer ska tolkas på samma sätt som stadgas i 22 § LAS.131 
 
Det finns en tidsfrist under vilken återanställningsrätten är gällande. För tidsbegränsat 
anställda gäller denna tidsfrist från dess att arbetsgivaren lämnar, eller skulle ha lämnat, 
besked om anställningens upphörande och nio månader framåt. För tillsvidareanställda löper 
tidsfristen från och med tidpunkten för uppsägningen och nio månader framåt. När denna 
tidsfrist löpt ut har arbetstagaren ingen möjlighet att göra anspråk på nyanställningar till 
företaget.132 
 
Om det är flera personer som har företrädesrätt gäller de turordningsregler som är gällande 
vid uppsägning.133 Till skillnad från turordningsreglerna, där 8 § FML och 23 § LAS 
innehåller särskild reglering för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga eller fackliga 
förtroendemän, gäller dock regleringen i återanställningsfrågor alla tidigare anställda som 
motsvarar kriterierna för företrädesrätt som nämnts ovan.134 Av 2 § 3 st. framgår att reglerna 
om företrädesrätt till återanställning är semidispositiva, vilket innebär att 
kollektivavtalsparterna kan avtala om annan ordning. En sådan överenskommelse ska i sådana 
fall göras på förhand och följa god sed.135 
 
Det kan även vara intressant att notera att i sådant fall att arbetsgivaren väljer att omplacera 
eller befordra en annan arbetstagare till en vakans får företrädesrätten stå tillbaka.136 

                                                 
124 SOU 1993:32 s 455 
125 A st 
126 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 152 
127 33 § 3 st LAS 
128 SOU 1993:32 s 456 
129 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 152 
130 25 § 3 st LAS 
131 SOU 1993:32 s 456 
132 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 152 
133 26 § LAS 
134 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 152 
135 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 154 
136 SOU 1993:32 s 456 
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Domar i Arbetsdomstolen har visat att arbetstagare som uppträtt illojalt mot arbetsgivaren 
efter anställningens slut kan bli av med rätten till företräde vid återanställning. I AD 1989:137 
fann domstolen att ett betydande delägarskap i konkurrerande verksamhet kan anses vara 
illojalt uppträdande, och därmed innebära att företrädesrätten bortfaller.137 Det faktum att en 
arbetstagare tar anställning i ett konkurrerande företag är dock inte att anse som illojalt mot 
den tidigare arbetsgivaren.138 
 
Arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning ska meddelas om detta av 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att uppge att arbetstagaren måsta göra en anmälan om 
anspråk på företrädesrätt. Därefter åligger det arbetstagaren att enligt 27 § LAS göra denna 
anspråksanmälan hos arbetsgivaren. Det finns inga formkrav på hur en sådan anmälan ska se 
ut, men det är upp till arbetstagaren att bevisa att anmälan gjorts om tvist uppstår.139 Om 
arbetstagaren inte blivit underrättad av arbetsgivaren om att en anmälan måste inlämnas kan 
arbetstagaren hävda sin rätt till återanställning även utan att anmälan lämnats in.140 
 
Om arbetstagaren får ett skäligt erbjudande om återanställning men tackar nej blir 
arbetstagaren av med sin företrädesrätt. Det samma gäller om arbetstagaren accepterar 
erbjudandet.141 En arbetstagare som tackar ja till ett erbjudande om återanställning har enligt 
27 § LAS skälig övergångstid innan anställningen ska tillträdas. För att avgöra vad skälig 
tillträdestid är görs en in casu-bedömning utifrån både arbetstagarens och arbetsgivarens 
intresse.142 
 
Som nämnts i förbigående ovan gäller återanställningsrätten enbart vid nyanställningar. Det är 
dock inte tvunget att den uppstådda anställningen har den form som arbetstagaren hade 
tidigare, utan återanställningsrätten omfattar alla anställningsformer som kan bli aktuella.143 
 
Om arbetsgivaren står inför ett behov av arbetskraft måste inte detta behov nödvändigtvis 
täckas genom nyanställning. Det är fullt möjligt för arbetsgivaren att exempelvis hyra in 
arbetskraft genom bemanningsföretag så länge syftet inte är att kringgå reglerna om 
företrädesrätt.144 

4.5 Fackligt inflytande vid arbetskraftsinhyrning 

Medbestämmandelagens paragrafer 38-40 reglerar det fackliga inflytandet vid inhyrning av 
arbetskraft och vid anlitande av entreprenör. Det är endast den kollektivavtalsbärande 
arbetstagarorganisationen som har förhandlingsrätt och veto enligt 38-40 §§ MBL. Dessutom 
gäller det bara entreprenad inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet. Det innebär att om 
en arbetsgivare, som vill få tjänstemannauppgifter utförda, anlitar en konsultfirma så 
föreligger ingen förhandlingsskyldighet gentemot exempelvis fackförbund på LO-sidan.145 
 

                                                 
137 AD 1989:137 
138 Prop 1973:129 s 166 
139 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 154 
140 SOU 1993:32 s 458 
141 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 154 
142 SOU 1993:32 s 458 
143 Källström, K & Malmberg, J Anställningsförhållandet s 153 
144 A st 
145 Hämtat från kommentarer till §§ 38-40 MBL, Lagen.nu 
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I 38 § MBL stadgas att om en arbetsgivare vill anlita uppdragstagare för att arbeta i dennes 
verksamhet eller för dennes räkning måste arbetsgivaren först initiera förhandling med den 
arbetstagarorganisation kollektivavtalet är slutet med. Under förhandlingen måste 
arbetsgivaren tillse att den fackliga organisationen får den information den behöver. 
Bestämmelsen syftar till att ge arbetstagarorganisationen en möjlighet att avgöra om en 
eventuell entreprenad kan vara att anse som lagstridig eller ett brott mot kollektivavtalet. 
Eftersom part som ingår avtal måste kunna förlita sig på att ingånget avtal är giltigt gäller 
uppdragsavtal som ingåtts även utan att förhandling föregått. Däremot kan arbetsgivaren i en 
sådan situation komma att fällas för brott mot 38 § MBL.146 
 
Vidare görs undantag från förhandlingsskyldigheten om det från fackligt håll redan godkänts 
en åtgärd som till arbetets art och villkor motsvarar den aktuella åtgärden. Om 
arbetstagarorganisationen så begär är dock arbetsgivaren skyldig att förhandla även i dessa 
fall innan beslut kan fattas i frågan. Eftersom det kan vara svårt för arbetsgivaren att förutse 
en sådan önskan från arbetstagarorganisationen kan emellertid särskilda skäl åberopas av 
arbetsgivaren för att slippa förhandling.147 
 
I tredje stycket 38 § MBL stadgas att synnerliga skäl kan medge ytterligare undantag från 
skyldigheten att förhandla innan anlitande av entreprenad. Med synnerliga skäl menas 
elavbrott, vattenavbrott, maskinhaverier och liknande situationer arbetsgivaren inte råder över 
och som måste åtgärdas omgående.148 
 
Medbestämmandelagens 39 § reglerar den fackliga vetorätten vid inhyrning och entreprenad. 
Vetorättsreglerna är till för att förhindra att brott sker mot arbetsrättsliga regler. Ett exempel 
då facklig vetorätt i första hand bör användas är då en arbetsgivare försöker kringgå 
arbetstagarbegreppet. Ett exempel på det är då arbetsgivaren vill anlita någon, utan att anställa 
denne, som kommer att arbeta under förhållanden som liknar en ordinarie arbetstagares. 
Syftet med ett sådant handlande kan vara att kringgå lagstiftning eller kollektivavtal.149 
 
Vetorätten kan också användas då brott mot annan lagstiftning sker, exempelvis vid brott mot 
skattelagstiftning eller mot lagen om socialförsäkringar. Förhandling enligt 38 § MBL ska ha 
ägt rum och arbetstagarorganisationen ska ha bedömt vad en framtida entreprenad kan leda 
till. Det räcker att den fackliga organisationen kan göra det sannolikt att en åtgärd från 
arbetsgivaren kan leda till åsidosättande av lag och avtal för att vetorätten ska kunna 
användas. Arbetstagarorganisationen behöver alltså inte bevisa någonting. Bedöms ett tilltänkt 
handlande strida mot vad som är allmänt godtaget inom avtalsområdet eller åsidosätts lag 
alternativt kollektivavtal så får åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbetsgivaren.150 Det 
andra stycket behandlar de specialregler som finns vid offentlig upphandling och hänvisningar 
görs till dessa i paragrafen. 
 
I § 40 MBL behandlas situationen då en arbetstagarorganisation saknar fog för den ståndpunkt 
som hävdas för att få till ett veto. Saknas detta gäller inte förbudet enligt 39 § MBL mot 
arbetsgivarens tilltänkta åtgärd. 
 

                                                 
146Andersson, A m.fl. Arbetsrätt, s 40 ff 
147 A st 
148 A st 
149 Prop 1993/94:67 s 49 
150 Hämtat från kommentarer till §§ 38-40 MBL, Lagen.nu 
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Paragrafens andra stycke anger ett undantag från den fackliga vetorätten. Detta uppstår då 
arbetsgivaren har synnerliga skäl att besluta, enligt 38 § 3 st. MBL, om entreprenad utan att 
förhandla. Synnerliga skäl kan vara då exempelvis säkerheten på arbetsplatsen äventyras eller 
då arbetsgivaren försätts i en oförberedd situation som kräver ett omedelbart beslut. 
Synnerliga skäl skall tolkas snävt och i förarbeten finner man att det bara är i 
undantagssituationer, liknande exemplen ovan, som arbetsgivaren gått fri från att förhandla.151 

4.6 Sammanfattande kommentar 

I kapitlet har vi redogjort för de arbetsrättsliga lagar och regler som påverkar 
bemanningsverksamhet. Arbetsförmedlingslagen är den lag som reglerar uthyrning av 
arbetskraft. Reglerna om företrädesrätt till återanställning i LAS påverkas av att arbetsgivare 
har möjlighet att hyra in arbetskraft trots att det finns tidigare anställda med 
återanställningsrätt. De fackliga vetoreglerna i medbestämmandelagen är de regler som 
skyddar arbetstagare vid beställarföretaget från att bytas ut mot inhyrd arbetskraft. 
 
Vidare redogjorde vi i kapitlet för den övriga lagstiftning som finns på området rörande 
företrädesrätt till återanställning. Här syftade vi till de särskilda regler som finns inom den 
offentliga sektorn. Inom både kommunal och statlig verksamhet finns vid anställningsärenden 
möjlighet för enskilda arbetssökande att överklaga anställningsbeslut. Dessa möjligheter 
kallas kommunal- respektive förvaltningsbesvär och skiljer sig delvis åt. 

                                                 
151 A st 
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5 Kollektivavtalsreglering 

5.1 Inledning 

Turordningsreglerna och återanställningsrätten som regleras i LAS är semidispositiva. Det 
innebär att dessa bestämmelser kan förhandlas bort genom kollektivavtal. I detta avsnitt ger vi 
läsaren bakgrunden till denna möjlighet. 
 
Kollektivavtal förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter. Ofta löper många 
kollektivavtal ut under samma tidsperiod och kommer sålunda att förhandlas om samtidigt. 
Denna företeelse benämns avtalsrörelse. Inom industrins avtalsrörelse 2010 togs för första 
gången frågan om att kollektivavtalsreglera bemanningsverksamhet upp. 
 
Genom historien kan man se en tydlig delning i synen på bemanningsverksamhet mellan 
arbetsmarknadens parter. I kapitlet beskriver vi både de åsikter som parterna har i nutid såväl 
som de åsikter som fanns i början av 1990-talet. 

5.2 Den svenska modellen 

I Sverige bestäms löne- och anställningsvillkor genom förhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter. Att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom 
förhandlingar mellan fackföreningarna och arbetsgivarna är en viktig del av den svenska 
modellen.152 
 
Ursprunget till den svenska modellen kommer ur en förändrad samhällssyn. I början av 1900-
talet sågs exempelvis arbetslöshet som något självförvållat och frivilligt. Uppfattningen att 
arbetsmarknaden var som vilken marknad som helst låg bakom denna syn. Efterfrågans 
storlek avgörs av varans pris. Enligt denna uppfattning berodde låg efterfrågan på för höga 
arbetskraftskostnader. Under 1930-talet började ett nytt synsätt göra sig gällande vilket 
innebar att även samhällsekonomiska mål vägdes in i åtgärder mot arbetslöshet.153 
 
Saltsjöbadsavtalet träffades 1938 mellan SAF och LO. Detta huvudavtal innebar att 
statsmakterna kom att anta en mer passiv inställning till arbetsförhållanden på 
arbetsmarknaden och lagstiftning. En rollfördelning markerades mellan parterna på 
arbetsmarknaden i och med Saltsjöbadsavtalet och statligt ingripande förebyggdes. Avtalet 
innehöll bland annat regler om begränsningar av ekonomiska stridsåtgärder och parterna tog 
ansvar för att stridsåtgärder inte skulle missbrukas. Uppdelningen av arbetsmarknaden med 
SAF och LO som parter och staten som en passiv aktör kom att leda till en 
kollektivavtalsreglering inom många områden.154 
 
Såväl arbetstagare som arbetsgivare är välorganiserade i Sverige och intressekonflikter 
kanaliseras i kollektiva former mer än i något annat land. Förhållandet mellan arbetsgivarna 
och de fackliga organisationerna kännetecknas av samarbete snarare än konfrontation. Detta 

                                                 
152 LO, Den svenska modellen, 2009-08-19 
153 Granberg, O Personaladministration och organisationsutveckling, s 60 
154 Schmidt, F m.fl. Facklig arbetsrätt, s 24 
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är ett för Sverige utmärkande drag som hänger samman med att de bägge parterna varit lika 
starka. Kompromissuppgörelser, som Saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO, är konsekvenser 
av detta samarbete mellan jämnstarka parter.155 
 
Unikt för de nordiska länderna är också den klassuppdelning som skett mellan fackförbunden 
och centralorganisationerna. Mest utmärkande är det genom LO, SACO och TCO som 
organiserar i respektive ordning, arbetare, akademiker och övriga tjänstemän. Den 
partipolitiska orienteringen kan också tyckas ha viss relevans då LO är starkt 
socialdemokratiskt medan SACO och TCO ser sig som partipolitiskt obundna.156 
 
Inför den redogörelse som vi nu kommer att göra för avtalsrörelsen 2010 kan det underlätta att 
ha kunskap om att ett samarbetsavtal i form av Industriavtalet kom till stånd 1997. På 
arbetsgivarsidan undertecknades avtalet av tolv samverkande arbetsgivarförbund. På den 
fackliga sidan gick LO:s fem förbund inom industrin (IF Metall, Industrifacket, Skogs- och 
träfacket, Livs och Pappers) samman med SACO:s och TCO:s största förbund och bildade 
Facken inom industrin.157 

5.3 Avtalsrörelsen 2010 

En månad innan de gamla kollektivavtalen löper ut tillsätts de så kallade Opartiska 
Ordförandena (OpO) för att hjälpa parterna att enas i kollektivavtalsförhandlingarna. Det är 
Industrikommittén, bestående av företrädare för parterna inom industrin, som utser de mellan 
fem till tio opartiska ordförandena.158 
 
I det följande presenteras OpO:s rapport ”Avtalsrörelsen 2010”, i vilken de beskriver turerna 
kring kollektivavtalsrörelsen ur sitt perspektiv. Enligt dem så kantades avtalsrörelsen av 
extrema påfrestningar och kom att skilja sig i de flesta avseenden från tidigare avtalsrörelser. 
Trots påfrestningarna uthärdade det svenska förhandlingssystemet. En fråga som fick stort 
utrymme var bemanningsfrågan och man frågar sig i rapporten hur den frågan kunde bli den 
kanske mest centrala frågan av alla i 2010 års avtalsrörelse.159 
 
Förutom de sedvanliga frågorna om löneökningar och avtalets längd kom parternas krav även 
att behandla de allmänna anställningsvillkoren. Från den fackliga sidan uppstod frågan om att 
reglera inhyrning av arbetskraft där arbetsgivarsidan av principiella skäl motsatte sig en sådan 
reglering. Arbetsgivarna hävdade att en sådan reglering inkräktade på deras rätt att leda och 
fördela arbetet.160 

5.4 Bemanningsfrågan i avtalsrörelsen 2010 

Missbruk i form av att säga upp anställda och ersätta dem med annan arbetskraft från 
bemanningsföretag eller av de uppsagda själva som anställda i bemanningsföretag skulle 
förhindras. Detta var sakfrågan som handlade om att reglera frågan om inhyrning av 
arbetskraft för att förhindra denna typ av missbruk. OpO menar i sin rapport att de efterfrågat 
exempel på var sådant missbruk uppstått och hur detta i så fall hanterats men exemplen ska ha 
                                                 
155 Hansen, L H & Orban, P (red.) Arbetslivet, s 229 f 
156 A a s 231 
157 A a s 236 
158 Industrikommittén, Opartiska ordföranden 
159 OpO, Avtalsrörelsen 2010, s 3 
160  A a s 26 
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uteblivit. Med det argumentet i ryggen menade OpO att frågan snarare handlade om att 
förhindra ett scenario som skulle kunna uppstå än att reglera något som faktiskt skett annat än 
undantagsvis.161 
 
OpO-gruppen upplevde frågan om en reglering av rätten att hyra in arbetskraft som en 
maktfråga mellan parterna och ville därför inte hantera den. Deras förslag var istället att ge ett 
uppdrag till parterna att direkt mellan sig behandla frågan. De förhandlande organisationerna 
ville att frågan skulle bli föremål för förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv.162 
 
I avtalsrörelsen kom bemanningsfrågan att beröra främst LO-förbunden och jämte lönefrågan 
blev detta avtalsrörelsens hetaste fråga. Samma stora intresse delades inte av tjänstemännens 
organisationer. Detta eftersom inhyrning från bemanningsföretag eller på annat sätt på 
tjänstemannasidan oftast handlar om konsulter som redan är medlemmar i förbundet. 
 
För avtalsrörelsens del innebar frågan om inhyrning att tjänstemännen uteslöts ur dessa 
förhandlingar. De kom att betrakta frågan med stor misstänksamhet eftersom man var rädd att 
resultatet av förhandlingarna skulle komma att leda till en lösning som innebar problem för 
tjänstemännen. Ytterligare ett problem i avtalsrörelsen blev att arbetsgivarna inom Svenskt 
Näringsliv enats om att inhyrningsfrågan skulle vara avgjord innan man gick in i andra 
förhandlingar. Detta riskerade att avtalsrörelsen skulle dra ut på tiden.163 
 
Frågan om formerna för inhyrning av arbetskraft kom i avtalsrörelsen att delegeras till 
Teknikföretagen och IF Metall. Dessa parter kom med ett lösningsförslag som OpO 
förväntade sig skulle lösa upp läget på alla övriga avtalsområden inom industrin. 
Lösningsförslaget löd: ”Parterna ska komma överens om regler som säkerställer att 
arbetstagares företrädesrätt i praktiken inte kränks.” Så blev dock inte fallet. LO-förbund 
inom och utom industrin samt vissa arbetsgivarorganisationer avslog uppgörelsen och krävde 
helt andra lösningar. OpO tolkade dock detta ursprungsyrkande under förhandlingarna som 
relativt tillgodosett. Anledningen till den synen var att arbetsgivarna var beredda att avtala om 
en förstärkt förhandlingsrätt. Samtidigt var också bemanningsföretagens egen 
arbetsgivarorganisation inom Almega öppna för att ändra sitt interna etiska regelverk för att 
stävja eventuella missbruk av arbetskrafts inhyrning. Ett nytt och mera långtgående yrkande 
kom i slutet av februari 2010: 
 

Företrädesrätten enligt 25-27 §§ anställningsskyddslagen eller enligt kollektivavtal gäller även inhyrning 
av arbetskraft enligt Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, om inte de 

lokala parterna träffar överenskommelser om annat.
164

 

 

LO-familjen hade i och med detta nya yrkande fastställt krav på avgörande inflytande över 
hur inhyrning skall regleras. Arbetsgivarna å sin sida uppfattade denna reglering som en 
arbetsledningsfråga.165 I och med detta förhållande mellan parterna blev det omöjligt för OpO 
att engagera sig i frågan eftersom det definitivt blev en maktfråga. Av en tillfällighet 
uppträdde politiker från bägge blocken i en TV-debatt en vecka innan detta nya yrkande 
överlämnades. I debatten lovade båda sidor att lagstiftning i frågan var att vänta.166 
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5.5 Sammanfattande kommentar 

Ända sedan 1938 har den svenska arbetsmarknaden präglats av det unika förhållandet mellan 
arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer. Den svenska modellen som detta 
fenomen kallas innebär att parterna utan statlig inblandning själva reglerar 
arbetsförhållandena. En förutsättning för den svenska modellen är att parterna kommer 
överens. Som vi ser det har meningsskiljaktigheterna i bemanningsfrågan under avtalsrörelsen 
2010 fått den svenska modellen att vackla. 
 
LO är den arbetstagarorganisation som kämpat hårdast för att få till en kollektiv-
avtalsreglering av bemanningsfrågan till skydd för arbetstagare med återanställningsrätt. Vi 
finner det underligt, om det nu är så som OpO påstår, att arbetstagarorganisationerna inte 
kunnat visa på fall där anställda sagts upp och sedan ersatts med bemanningsföretagsanställda. 
Längre fram i denna uppsats presenterar vi tre fall där just så skett. 
 
Om vår tolkning av OpO:s ståndpunkt är korrekt så menar de att frågan inte behöver regleras 
eftersom någon sådan situation ännu inte uppstått annat än undantagsvis. Vi anser att det finns 
anledning att reglera frågan oavsett om missbruket endast skett undantagsvis. För det första 
innebär ju rättstvister påfrestning för den enskilde och för det andra finns det ju alltid en risk 
att missbruk blir mer frekvent förekommande på arbetsmarknaden om tvetydigheter kvarstår. 
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6 EU-rättsligt inflytande på bemanningsverksamhet 

6.1 Inledning 

Ytterligare ett tecken på att bemanningsbranschen rotat sig på arbetsmarknaden är att det på 
EU-rättslig nivå kommit ett direktiv som reglerar hur bemanningsfrågan skall hanteras i 
medlemsländerna. Tanken med detta direktiv är att ge de bemanningsanställda inom EU ett 
ökat arbetsrättsligt skydd. Direktivet skall vara implementerat den 5 december 2011. Ett 
förslag på hur implementeringen skall ske i svensk rätt har lämnats av professor Jonas 
Malmberg vid Uppsala universitet. Hans förslag redovisar vi i detta kapitels andra del. 

6.2 Bemanningsdirektivet 

Direktiv 2008/104/EG, även kallat bemanningsdirektivet, röstades 2008 fram i 
Europaparlamentet och Ministerrådet. Direktivet innehåller minimiregler för arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag i medlemsländerna.167 Syftet med direktivet uppges i artikel 2 
vara att skydda bemanningsföretagsanställda, att förbättra deras arbetskvalitet samt att bidra 
till att fler arbetstillfällen och en mer flexibel arbetsmarknad skapas. 
 
Bemanningsdirektivet är tillämpligt på arbetstagare anställda i offentliga eller privata 
bemanningsföretag under bemanningsföretagets ledning och kontroll.168 Även 
deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda i sådana företag omfattas av direktivet.169 
 
Direktivet stadgar att medlemsstaterna ska se över förbud och begränsningar mot anlitande av 
bemanningsföretagsanställda. Medlemsländerna ska med andra ord undanröja hinder för 
uthyrningsverksamhet i nationell rätt. Resultatet av översynen ska rapporteras till 
kommissionen senast 5 december 2011.170 Samma datum ska direktivet också vara införlivat 
och offentliggjort i medlemsländerna.171 
 
Ett sätt att uppnå direktivets syfte är att tillämpa en så kallad likabehandlingsprincip avseende 
lön, arbetstidens längd och förläggning samt semester och helgdagar. 
Likabehandlingsprincipen benämndes i förslagen till direktivet ”principen om 
ickediskriminering”.172 Principens innebörd är att inhyrd personal, under uppdragstiden, ska 
ha rätt till minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor173 som reell eller 
hypotetisk personal anställd i kundföretaget med samma tjänst har.174 
 

                                                 
167 Direktiv 2008/104/EG art 9 
168 Direktiv 2008/104/EG art 1 
169 Direktiv 2008/104/EG art 3.2 2 st 
170 Direktiv 2008/104/EG art 4 
171 Direktiv 2008/104/EG art 11.1 
172 Berg, A Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling, s 94 f 
173 i Direktiv 2008/104/EG art. 3.1 f definieras grundläggande arbets- och anställningsvillkor som ”arbets- och 
anställningsvillkor som fastställs i lagar och andra författningar, kollektivavtal och/eller andra bindande 
generella bestämmelser som gäller i kundföretaget och som avser i) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, 
nattarbete, semester och helgdagar, ii) lön. ” 
174 Direktiv 2008/104/EG art 5 



  34   

Det finns dock tre undantag från 5.1 artikelns huvudregel om likabehandling. Det första 
undantaget stadgas i artikel 5.2. Där står att medlemsstaterna efter samråd med 
arbetsmarknadens parter får göra undantag från likabehandlingsprincipen avseende lön hos 
bemanningsanställda med tillsvidareanställning. Det krävs dock för att ett sådant undantag ska 
få göras att den anställde får lön även i perioden mellan två uppdrag. 
 
Det andra undantagsfallet innebär att likabehandlingsprincipen får göras semidispositiv under 
förutsättning att den bemanningsföretagsanställdes skydd bibehålls. Kollektivavtal som ingås 
enligt denna regel ska ingås på ”lämplig nivå”.175 
 
En tredje undantagsmöjlighet gäller kollektivavtalets utsträckning. Om de 
bemanningsanställda ges en tillräcklig skyddsnivå, och om parterna godkänt och avtalat om 
det, kan medlemsstater bestämma om annan ordning för de grundläggande arbets- och 
anställningsvillkoren än likabehandlingsprincipen.176 Utsträckta kollektivavtal, eller 
allmängiltiga kollektivavtal, får genom myndighetsbeslut giltighet över en hel bransch 
exempelvis.177 
 
I direktivets sjätte artikel finns en bestämmelse som ska göra det lättare för 
bemanningsanställda att få tillsvidareanställning hos kundföretaget. Detta ska ske genom 
exempelvis information om lediga platser178 och genom att medlemsstaten undanröjer 
rättsliga hinder för ingång i arbetsförhållande mellan kundföretag och bemanningsanställd 
efter uppdragets avslutande.179 Artikel 6.3 stadgar vidare att ett bemanningsföretag inte heller 
får kräva arbetstagaren på ersättning för ha förmedlat en plats eller för att en sådan placering 
lett till anställning hos kundföretaget.180 
 
Berg pekar på att det finns en brist i bemanningsdirektivet när det gäller att, som syftet lyder, 
”skydda arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och förbättra kvaliteten i det arbete 
som utförs av dem […]”181. Hon menar att, eftersom en av huvudfrågorna vid 
bemanningsanställningar är vilka lönevillkor som gäller när det råder brist på uppdrag, bör 
direktivet reglera även dessa frågor. En viss styrande verkan förutspår hon dock undantaget i 
artikel 5.2 ha när det gäller om den anställde ska erbjudas tillsvidareanställning eller annan 
anställningsform.182 

6.3 Direktivets implementering i svensk rätt 

Som nämnts i det föregående ska bemanningsdirektivet vara införlivat i EU:s medlemsländer 
senast den 5 december 2011. Med anledning av detta tillsatte den svenska regeringen en 
utredning183 som skulle lägga fram sitt förslag till implementering den 29 oktober 2010. 
Utredningens avslutande blev dock uppskjutet till den 10 december 2010. Inte heller vid den 
tidpunkten var förslaget färdigt, vilket ledde till att det sköts upp ännu en gång. Förslagets 

                                                 
175 Direktiv 2008/104/EG art 5.3 
176 Direktiv 2008/104/EG art 5.4 
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inlämningsdatum är nu satt till den 28 januari 2011.184 Det innebär att frågan hur direktivet 
ska införlivas i svensk rätt inte var besvarad vid tiden för skrivandet av detta arbete. 
 
Bemanningsföretagen gav Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt vid Uppsala Universitet, 
uppdraget att analysera direktivet och ge förslag på hur det kan implementeras i svensk rätt.185 
I det följande presenteras kort resultatet av hans arbete. 
 
Malmberg utreder i sin rapport frågan om det är möjligt att implementera direktivet 
kollektivavtalsvägen, utan att ändra lagstiftningen överhuvudtaget. EU-praxis visar att 
kollektivavtal är en godkänd metod för införlivande av direktiv, men endast om alla landets 
arbetstagare omfattas av avtalet. Inför inträdet i EU 1995 gavs dock Sverige indikationer på 
att EU-rätten inte skulle kräva ändringar av svensk praxis i arbetsmarknadsfrågor, och då i 
synnerhet avseende den så kallade svenska modellen. Till dags dato har inte denna metod 
prövats, men Malmberg menar att det inte är troligt att EU-domstolen skulle godkänna en 
sådan genomförandemetod.186 I direktivet ges, som tidigare påpekats, en möjlighet att 
utsträcka kollektivavtalet. Inte heller detta ser Malmberg som en framkomlig väg. Detta för att 
avtalens tillämpning förutsätter att parterna är aktivt delaktiga.187 
 
Malmberg föreslår istället att likabehandlingsprincipen lagstadgas. En sådan ny lagstiftning 
bör formuleras så att den gör minsta möjliga åverkan på arbetsmarknadens parters självstyre 
genom kollektivavtal. En ny bemanningsarbetslag, BAL, bör därför vara semidispositiv, anser 
Malmberg.188 På detta sätt kan kollektivavtalsbundna bemanningsföretag även fortsättningsvis 
tillämpa regleringen i avtalen och bortse från likabehandlingsprincipen, medan de icke 
kollektivavtalsbundna bemanningsföretagen måste tillämpa principen. Malmberg tror att en 
lagstadgad likabehandlingsprincip skulle medföra att fler arbetsgivare slöt kollektivavtal 
eftersom det är svårt att förutse kostnaderna för företaget om principen måste tillämpas.189 
 
Malmberg menar vidare att reglerna om den fackliga vetorätten i 38-39 §§ MBL kan få större 
vikt om likabehandlingsprincipen införs i lag. 38 § säger att facket får avge veto om det finns 
anledning att tro att lag eller kollektivavtal kommer att åsidosättas genom en viss åtgärd. 
Facket kan alltså, om implementeringen av direktivet får denna utformning, lägga in veto om 
de anser att likabehandlingsprincipen inte följs.190 
 
När det gäller möjlighet till undantag från likabehandlingsprincipen för tillsvidareanställda, 
som artikel 5.2 ger utrymme för, anser Malmberg att ett sådant undantag inte bör utnyttjas. 
Det finns två anledningar till detta, menar han. Dels skulle ett sådant undantag bara gälla 
kollektivavtalsbundna bemanningsföretag och dels kan ett val att inte utnyttja möjligheterna 
till undantag innebära att fler bemanningsföretag blir intresserade av att sluta kollektivavtal.191 
 
Artikel 6, som stadgar att kundföretaget har en skyldighet att ge information om eventuella 
lediga platser, kan lämpligen implementeras genom en ändring i 6 f § LAS, menar Malmberg. 
6 f § LAS handlar om arbetsgivarens informationsskyldighet, så en smärre ändring i denna 
paragraf skulle vara ett tämligen okomplicerat sätt att genomföra direktivets artikel. När det 
                                                 
184 Kommittédirektiv 2010:118 
185 Malmberg, J Hur ska bemanningsdirektivet genomföras I Sverige? s 4 
186 A a s 20 f 
187 A a s 23 f 
188 A a s 24 
189 A st 
190 A st 
191 A a s 25 
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kommer till vilken sanktion som ska gälla vid överträdelser menar dock Malmberg att dagens 
ekonomiska och allmänna skadestånd möjligen bör bytas mot annan sanktion. Av vilka skäl 
ett sådant reviderande skulle ske anger Malmberg inte i rapporten.192 
 
I arbetsförmedlingslagen finns en regel som säger att bemanningsföretag inte får hindra de 
anställda att ta anställning i kundföretaget.193 Denna regel är dock inte tillräcklig, hävdar 
Malmberg. Det är exempelvis inte klart uttryckt att ett sådant förbud inte gäller under 
uppdragets gång. Det bör därför i den nya lagen finnas en bestämmelse som bättre 
överensstämmer med artikel 6.2 i direktivet, menar han.194 
 
Artikel 6.3 i Bemanningsdirektivet, som säger att bemanningsföretaget inte får kräva de 
anställda på ersättning för placering i kundföretag eller för att de efter uppdraget får 
anställning i kundföretaget, behöver också regleras i BAL, menar Malmberg. Det finns en 
liknande bestämmelse i arbetsförmedlingslagen, men även denna reglering är för oprecis för 
att kunna anses täcka artikeln på ett tillfredsställande sätt.195 
 
Professor Malmberg förespråkar, så vitt vi förstår, en implementering av 
bemanningsdirektivet genom lagstiftning. Henrik Bäckström, förbundsdirektör för 
Bemanningsföretagen, hävdar däremot att direktivet är ett hot mot den svenska modellen om 
dess implementering kommer att innebära lagstiftning. Den svenska modellen bygger på att 
parterna själva avtalar om löner och anställningsvillkor. Bemanningsdirektivet, som det är 
utformat idag, skulle innebära att bemanningsbranschens parter fråntas rätten att förhandla 
och avtala om löner och anställningsvillkor och att dessa frågor istället lagregleras, hävdar 
han. Till skillnad från Malmberg anser Bäckström därför att undantagsmöjligheten bör 
utnyttjas för att ”rädda den svenska kollektivavtalsmöjligheten”.196 
 
Det kan vara värt att påpeka att Malmbergs analys av bemanningsdirektivet gjorts på uppdrag 
av bemanningsföretagen. Det är frestande att påstå att Malmberg skulle vara jävig i frågan av 
den anledningen. Dock tror vi att Malmbergs analys präglas av opartiskhet och att den ovan 
nämnda åtskillnad från förbundsdirektörens åsikt talar för detta. 

6.4 Sammanfattande kommentar 

Vi har noterat att det finns en stor oro inför Bemanningsdirektivets införlivande i det svenska 
rättssystemet. Eftersom Sverige kommit ganska långt i arbetet med att tillse att arbetskraften 
har goda arbetsvillkor finns redan reglering på de flesta punkter som direktivet behandlar. 
Den stora nyheten är likabehandlingsprincipen, och den fråga som verkar få mest 
uppmärksamhet är frågan om lönebildningen ska komma att lagstiftas. Detta är i så fall helt 
nytt i svensk rätt, där ju lönefrågor regleras genom kollektivavtal. 
 
Hur implementeringen ska lösas rent lagtekniskt väljer vi att inte uttala oss om. Som vi ser det 
borde dock inte den svenska modellen stå och falla med att ett direktiv införlivas genom 
lagstiftning. Bemanningsdirektivets huvudsyfte är att införa en likabehandlingsprincip i 
svensk rätt som ska säkerställa att bemanningsanställda inte behandlas sämre än anställda i 
beställarföretaget. Om skyddet för bemanningsanställda ges genom kollektivavtal eller genom 

                                                 
192 Malmberg, J Hur ska bemanningsdirektivet genomföras I Sverige? s 25 f 
193 SFS 1993:440 4 § p 1 
194 Malmberg, J Hur ska bemanningsdirektivet genomföras I Sverige? s 26 
195 A a s 27 
196 Bäckström, H Bemanningsdirektivet – en ödesfråga för den svenska modellen, 2010-11-08 
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lagstiftning borde, enligt vårt tycke, vara egalt. Huvudsaken måste vara att de faktiskt ges ett 
rättsligt skydd. Vi anar dock att den oro som finns kanske inte främst berör den här specifika 
implementeringen. Möjligen beror den snarare på en rädsla för att tvingas göra eftergifter från 
kollektivavtalslösningar även i framtida implementeringar av EU-direktiv. 
 
Det ska bli intressant att se hur Bemanningsdirektivet kommer att införas i svensk rätt. 
Kanske medför det att Sverige väljer att byta ut Arbetsförmedlingslagen mot en helt ny lag? 
Vi vill dock påpeka att det återigen är de bemanningsföretagsanställdas arbetssituation som är 
i fokus. Vi hoppas att lagstiftaren också passar på att se över de villkor som gäller för de 
anställda vid beställarföretaget. 
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7 Rättspraxis 

7.1 Inledning 

Vi har fördjupat oss i tre rättsfall för att belysa rättspraxis i den svenska lagstiftningen rörande 
uthyrningsverksamhet. De valda rättsfallen förekommer ofta i debatten kring 
bemanningsverksamhet. Det arbetsrättsliga skyddet för arbetstagare tillkom på 1970-talet, 
långt innan bemanningsbranschen gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden. Detta faktum är en 
förklaring till att tvister i frågan uppstår emellanåt. 
 
Det första rättsfallet som vi valt att återge är ”ABU Garcia-målet”. Detta rättsfall har tolkats 
av arbetsgivarsidan som att det är fritt fram att hyra in arbetskraft trots att man har uppsagd 
personal med återanställningsrätt. Det andra fallet som presenteras är ”Grafiska-målet”. Där 
fastslår AD återigen att arbetskraftsinhyrning under företrädesrättsperioden är tillåtet så länge 
syftet inte är att kringgå LAS regler om företrädesrätt. Det tredje rättsfallet, ”Marabou-målet”, 
är ännu inte avgjort i domstol. Trots detta är fallet intressant för vår uppsats då vi anser att det 
kommer bli vägledande för framtida hantering av bemanningsverksamhet. 

7.2 ”ABU Garcia-målet”, AD 2003:4 

7.2.1 Bakgrund 

ABU AB är ett företag som tillverkar fiskeutrustning. I november 2000 sade ABU upp 50 
anställda vid anläggningen i Svängsta på grund av arbetsbrist. Redan under påföljande vår 
uppstod nytt behov av arbetskraft. Lokala förhandlingar hölls, som ledde till att 
uppsägningstiden förlängdes för vissa av de anställda, några fick visstidsanställningar och 
ytterligare några återanställdes med tillsvidareanställningar. 
 
Under hösten 2001 bestämde ABU, efter lokala och centrala förhandlingar, att hyra in 
personal genom bemanningsföretaget Adecco. Förbundet lade, med stöd i 39 § MBL, in en 
vetoförklaring mot detta eftersom de var av den åsikten att åtgärden stred ”mot vad som är 
allmänt godtaget inom parternas avtalsområde”. De menade också att åtgärden kunde antas 
föra med sig att kollektivavtal och lagar åsidosattes. 
 
Under slutet av 2001 valde dock ABU att genomföra åtgärden trots vetot, eftersom de ansåg 
att det inte fanns fog för ett fackligt veto i den situation som rådde. 
 
I januari 2002 förhandlade parterna igen på lokal nivå. Inte heller nu kunde parterna komma 
till gemensamt beslut. Under våren 2002 valde ABU att hyra in ytterligare personal. 

7.2.2 Metalls yrkanden 

Metall anförde i första hand att ABU genom att hyra in personal under perioden då 
företrädesrätt förelåg hade kringgått LAS regler om företrädesrätt. Förbundet menade att även 
om det inte uttryckligen står i LAS att det är förbjudet att hyra in arbetskraft under sådana 
omständigheter så kan det läsas in i och med lagens skyddssyfte. 
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Metall hävdade i andra hand att det strider mot LAS att hyra in personal i den situation som 
var rådande i företaget. Det behov av arbetskraft som uppstått på företaget har inte varit 
tillfälligt, menade förbundet. Dessutom, hävdade Metall, kände företaget till detta redan vid 
tiden för uppsägningarna. Att behovet inte varit tillfälligt framgår, menade facket, av att det 
under merparten av den 9 månader långa företrädesrättsperioden funnits inhyrd arbetskraft i 
företaget. 
 
Metall menade vidare att ABU samarbetat med Adecco för att bemanningsföretaget skulle 
provanställa uppsagd personal. På detta sätt har ABU, menade Metall, kunnat välja ut den 
personal de vill ha kvar i verksamheten. 
 
Slutligen hävdade Metall att det veto förbundet lagt in varit befogat och att ABU därför var 
skyldiga till brott mot MBL. 

7.2.3 Arbetsgivarparternas yrkanden 

Arbetsgivarparterna svarade att de inte handlat i strid mot LAS. Hur produktionsbehovet 
skulle komma att te sig har varit omöjligt att förutse, menade ABU. Därmed har de heller inte 
kunnat förutspå ett arbetskraftsbehov av mer varaktig karaktär. 
 
ABU bestred också att samarbetet med Adecco skulle ha syftat till att göra selektivt urval av 
personal genom att förvandla tillsvidareanställningar i det egna företaget till provanställningar 
hos bemanningsföretaget. Arbetsgivarparterna påpekade att orsaken till att de tvingades hyra 
in personal var att Verkstadsklubben inte ville tillåta att dess medlemmar visstidsanställdes. 

7.2.4 Domskäl 

AD konstaterade att det inte finns något generellt förbud mot inhyrning av arbetskraft under 
tid då företrädesrätt till återanställning råder, som Metall hävdat. 
 
Som AD såg det hade ABU tre handlingsmöjligheter när arbetskraftsbehovet uppstod i slutet 
av 2001. Ett alternativ var att tillsvidareanställa personal med företrädesrätt. Det var inte 
aktuellt på grund av företagsekonomiska skäl. Ett andra alternativ var att visstidsanställa 
personal med företrädesrätt. Detta alternativ var företagets primära val men det motsattes av 
Verkstadsklubben. Det tredje, och enda återstående, alternativet var att hyra in arbetskraft. 
AD menade att arbetsgivaren i och med erbjudandet av visstidsanställningar uppfyllt sina 
skyldigheter att ge företrädesrätt till återanställning. AD dömde därför att företaget inte kunde 
anses ha kringgått LAS-reglerna om återanställningsrätten. 
 
Arbetsdomstolen fann det inte styrkt att det funnits ett sådant samarbete mellan ABU och 
Adecco som Metall hävdat. 
 
I och med att förbundets argument avslogs menade AD att det heller inte funnits förutsättning 
för Metall att lägga veto enligt 39 § MBL. På punkten huruvida det funnits fog för förbundets 
veto eller ej dömde domstolen även här till ABU:s fördel. AD menade att fackförbundet i det 
här fallet gjort en så tydlig missbedömning i frågan att de inte kan anses ha haft fog för att 
lägga in om veto. I och med detta hade ABU, enligt 40 § MBL, inte begått något brott när de 
bröt igenom vetot. Arbetsdomstolens beslut var enhälligt. 
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7.3 ”Grafiska-målet”, AD 2007:72 

7.3.1 Bakgrund 

Backemarks Grafiska AB (Grafiska) är ett tryckeriföretag som bland annat tillverkar julkort 
och gratulationskort. I juni 2005 sade Grafiska upp personal på grund av arbetsbrist. Den 
uppsagda personalens sista anställningsdag var den 23 december 2005. 
 
En arbetstopp uppkom dock hos Grafiska i mitten av januari påföljande år. För att tillgodose 
det arbetskraftbehovet hyrde Grafiska in tre personer från bemanningsföretaget Lernia 
Bemanning AB (Lernia) under en period av sex veckor. Samtliga av de inhyrda tillhörde den 
grupp anställda som blivit uppsagda från Grafiska i juni 2005. Två av dessa personer hade de 
kortaste anställningstiderna och den tredje personen hade den längsta anställningstiden hos 
Grafiska av de personer som fick gå. Det innebär att endast en av de som nu hyrdes in för att 
arbeta på Grafiska skulle vara aktuell för återanställning om arbetskraftsbehovet tillgodosetts 
genom visstidsanställning istället för inhyrning. De övriga två uppfyllde inte kraven på 
företrädesrätt till återanställning. 

7.3.2 Förbundets yrkanden 

Grafiska Fackförbundet (förbundet) menade att Grafiska agerat i syfte att kringgå LAS 
återanställningsregler. Företaget hade, menade facket, varit aktiva i valet av personer som 
hyrdes in alternativt medverkat till bemanningsföretagets rekrytering. Förbundet hävdade 
också att Grafiska kunnat förutse arbetstoppen och därför borde ha visstidsanställt tidigare 
anställda med återanställningsrätt istället för att använda sig av inhyrd arbetskraft. 

7.3.3 Grafiskas yrkanden 

Grafiska menade att uppsägningarna gjordes efter företagsekonomiska överväganden. 
Företaget hade för avsikt att lösa framtida arbetstoppar genom arbetskraftsinhyrning. De har 
inte haft för avsikt att kringgå LAS regler om företrädesrätt till återanställning. Inte heller har 
de på otillbörligt sätt deltagit i urvalsprocessen av den inhyrda personalen, hävdade de. 

7.3.4 Domskäl 

AD konstaterade att det redan var klargjort att inhyrning av personal inte i sig innebär ett 
kringgående av företrädesrätten till återanställning. Tvisten gällde därför huruvida Grafiska 
syftat till att kringgå återanställningsrätten när de valde att hyra in personal eller ej. AD 
fastslog att det inte fanns något som pekade mot att Grafiska haft annat syfte med 
uppsägningarna annat än rent företagsekonomiska. Domstolen påpekade att det av förarbetena 
till LAS framgår att arbetsgivare, även om det skulle uppstå ett arbetskraftbehov, har rätt att 
låta bli att erbjuda anställning eller ingå avtal under den tid företrädesrätten gäller. Det fanns 
heller inte, menade AD, fog för påståendet att Grafiska på otillåtet sätt medverkat i valet av 
den inhyrda arbetskraften. 
 
AD:s bedömning var sålunda att Grafiska inte genom inhyrningen kringgått LAS regler om 
företrädesrätt till återanställning. Förbundets talan avslogs av en enhällig domstol. 
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7.4 ”Marabou-målet” 

Det så kallade ”Marabou-målet” ligger för prövning i arbetsdomstolen i skrivande stund. 
Utslaget kommer att bli principiellt viktigt för hur bemanningsfrågan kommer att regleras i 
framtiden. Av den anledningen finner vi det motiverat att presentera fallet i detta arbete. 
 
Parterna i målet är Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) och Kraft Foods Sverige AB 
(Marabou). 
 
139 personer anställda på Marabous anläggning i Upplands Väsby blev den 1 januari 2005 
uppsagda på grund av arbetsbrist. Två veckor senare hyrde företaget in personal från 
bemanningsföretaget Kellys Service. Bland de inhyrda fanns personer som just blivit 
uppsagda från Marabou. Livs protesterade men Marabou höll fast vid sitt beslut. Eftersom 
oenigheten kvarstod efter både lokala och centrala förhandlingar valde Livs 2006 att stämma 
Kraft Foods.197 
 
Livs anklagar Marabou för att ha valt ut personer bland de tidigare anställda som de ville hyra 
in. Småbarnsföräldrar och personer med hög sjukfrånvaro ska ha valts bort, hävdar Livs. I och 
med detta har Marabou kringgått LAS regler om företrädesrätt till återanställning. Livs kräver 
därför att Kraft Foods betalar skadestånd till de cirka 80 berörda medlemmarna.198 
 
Kraft Foods, i sin tur, hävdar att uppsägningarna berodde på att effektiviseringar gjorts i 
Marabou-fabriken. Förändringarna medförde att den kompetens som fortsättningsvis 
behövdes inte fanns bland dem som hade återanställningsrätt.199 
 
Målet, som är det största skadeståndsmålet i svensk historia, har fortfarande inte efter fem år 
blivit avgjort.200 

7.5 Sammanfattande kommentar 

De tre målen som vi i detta kapitel behandlat påminner mycket om varandra. Den stora 
skillnaden dem emellan är att i ”ABU-fallet” och ”Grafiska-fallet” var arbetskraftsbehovet av 
tillfällig karaktär medan det i Marabous verksamhet fortfarande, fem år efter stämning, finns 
personal inhyrd via bemanningsföretag.201 Denna skillnad skulle kunna innebära att AD i sin 
dom kommer fastslå att inhyrning av permanent karaktär kan vara att anse som lagstridigt. I 
förarbetena till 1993 års arbetsförmedlingslag förmodas att problem med att företag hyr in 
personal för uppdrag längre än fyra månader knappast skulle uppstå. Motiveringen bakom 
detta påstående var att inhyrd personal kostar mer än ordinarie personal.202 
 
Den situation som uppstått i de tre rättsfallen skulle inte ha funnits om den regel om 
tidsbegränsning som fanns i 1991 års arbetsförmedlingslag funnits kvar, menar vi. Regeln 
sade att uppdrag skulle begränsas till högst fyra månader om inte annat kollektivavtalats fram. 
 
                                                 
197 Östberg, T Choklad med bitter eftersmak, LO, 2009-12-17 
198 Brulin, G Livs kräver rätt att få tillbaka jobb, Mål & medel, nr 1, 2010 
199 Realtid, Marabou stäms på 60 miljoner kronor, 2007-01-08 
200 Brulin, G Livs kräver rätt att få tillbaka jobb, Mål & medel, nr 1, 2010 
201 Laurén, L De ska driva jättemålet om bemanning i AD, TCO-tidningen, 2010-03-31 
202 Prop 1992/93:218 s 30 
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I Rosengrenutredningen argumenteras för att om en situation skulle uppstå där en arbetsgivare 
säger upp personal på grund av arbetsbrist som sedan direkt följs av långtidsinhyrning av 
personal är detta att tolka som ett kringgående av LAS.203 Med detta argument i åtanke borde 
utgången i ”Marabou-målet” enligt vår åsikt vara till Livs fördel. Ytterligare en faktor som 
talar mot Marabou i målet är att företaget inte gjort någon ansats att lösa problemet. Företaget 
erbjöd aldrig den uppsagda personalen med företrädesrätt några nya anställningar. Det gjorde 
man däremot i ”ABU-målet” i och med att de anställda erbjöds visstidsanställningar. 
 
Fackförbundens enda möjlighet till inflytande i bemanningsfrågan är vetorätten. Vi menar att 
”ABU Garcia-fallet” visar att denna regel är ganska tandlös. Möjligen kan dock ett ökat 
inflytande medges om Bemanningsdirektivet implementeras genom en ny lag, som Malmberg 
föreslår.204 
 
De advokater som skall driva ”Marabou-målet” för Livs räkning menar att en viktig uppgift 
för AD är att fastställa om företag får hyra in personal för ett permanent behov eller ej. AD 
måste också i så fall klargöra vad som menas med ett sådant behov. En annan fråga AD måste 
besluta om i ”Marabou-målet” är beskyllningar om att företaget valt ut den personal som 
sedemera hyrdes in. Denna fråga är inte lika intressant för framtida domar då det redan är 
fastställt att ett sådant förfarande är otillåtet.205 Vi tycker dock att utslaget på den punkten 
ändå kan vara intressant för att frågan om bevisbördan ska komma upp till diskussion, 
eftersom det även i de övriga fall vi tagit upp i denna uppsats funnits liknande beskyllningar. I 
”ABU Garcia-fallet” gjorde Metall uttalanden om att ABU valt ut personal ur den uppsagda 
personalstyrkan för att sedan hyra in dessa genom ett bemanningsföretag. Detta ansåg AD inte 
kunna styrkas. I ”Grafiska-målet” hävdade förbundet att Grafiska också gjort ett otillbörligt 
urval av personalen. Inte heller i detta mål fann AD anklagelserna stärkta. 

                                                 
203 SOU 1997:58 s 59 
204 Malmberg, J Hur ska bemanningsdirektivet genomföras I Sverige? s 24 
205 Laurén, L De ska driva jättemålet om bemanning i AD, TCO-tidningen, 2010-03-31 
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8 Analys 

8.1 Lagstiftningen på området 

Arbetsmarknadens krav på att det ges möjlighet att anställa tillfällig arbetskraft medförde att 
de tidigare bestämmelserna om förbud mot privat arbetskraftuthyrning togs bort. Utöver det 
undantag som redan gjorts för musiker och andra artister var det nu också möjligt att med 
tillstånd från AMS bedriva arbetsförmedling i vinstsyfte för personer i företagsledande 
ställning. Samtidigt avskaffades det statliga arbetsförmedlingsmonopolet. 
 
I och med införandet av lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft togs 
bestämmelsen om att företag bara fick hyra in personal vid tillfälliga behov bort. Den maxtid 
om fyra månader som gällde för uthyrning avskaffades också vid denna tid. Detta ser vi som 
tydliga tecken på att bemanningsbranschen blir allt friare. Vi har dock svårt att se varför 
denna regel togs bort. Syftet med att göra fyramånadersbestämmelsen i 1991 års lag 
semidispositiv var ju att ge parterna möjlighet att anpassa tidsperioden efter behovet.206 Om 
regeln ändå var möjlig att förhandla bort var ju möjligheten att anpassa uppdragens längd 
aldrig hotad, menar vi. 
 
Vi kan se att en vilja att undanröja problemen med oseriösa arbetsförmedlingar och 
bemanningsföretag har varit en drivande faktor bakom både lagstiftningsarbetet och i 
branschens självreglering genom historien. Till en början var det staten och internationella 
konventioner som såg till att arbetskraft inte otillbörligt utnyttjades, exempelvis genom att 
förbjuda vinstdrivande arbetsförmedlingar. Under senare tid har bemanningsbranschen 
undergått en självsanering bland annat genom att ett etiskt råd med uppgift att granska 
branschen tillsatts. 
 
Vi undrar dock om det måhända kan finnas en skillnad i de bakomliggande orsakerna till 
statens och bemanningsbranschens viljor. Medan statens målsättning varit att skapa ett bättre 
flöde i arbetskraftstillsättningen på arbetsmarknaden har bemanningsbranschens motiv 
gissningsvis varit ren självbevarelsedrift. Bemanningsarbetskraftens ökade skydd har kanske, 
som vi ser det, varit en positiv bieffekt. 
 
En annan fråga som fått vår uppmärksamhet under uppsatsskrivandet rör karensregeln. Som 
lagstiftningen ser ut nu gäller karensen bara när arbetstagaren säger upp sig själv. Syftet med 
denna bestämmelse är, som förarbetena visar, att förhindra att situationer uppstår där 
arbetskraft anställs av bemanningsföretag i syfte att hyra ut den till tidigare arbetsgivare. Vår 
uppfattning är att karensregeln därför rimligtvis även bör gälla i de situationer då 
arbetsgivaren säger upp personal. Det verkar i våra ögon som om arbetstagarparten har mest 
att förlora på att regeln finns kvar i sin nuvarande utformning. Rosengrenutredningen, som 
tillsattes tre år efter arbetsförmedlingslagens tillkomst, lämnade förslag om att helt ta bort den 
så kallade karensregeln. Enligt utredningen såg man från fackligt håll inte några skäl för 
reglering av detta slag. Regeln innebär ju en inskränkning i en arbetstagares rätt att byta 
arbetsgivare och detta rimmar inte med marknadsekonomin då man anser att en reglering skall 
gälla samtliga parter.207 
                                                 
206 Prop 1990/91:124 s 40 
207 SOU 1997:58 s 80 



  44   

Vidare verkar det som om lagstiftaren hitintills fokuserat på hur de uthyrda påverkas av 
lagregleringen, och inte alls i samma utsträckning på hur de anställda på beställarföretaget kan 
komma att påverkas av lagar som reglerar bemanningsfrågor. Vi menar att det är här hela 
problematiken med ”glapp” i lagstiftningen har sin upprinnelse. Det faktum att förslaget till 
bemanningsdirektivets införande i det svenska rättssystemet skjutits upp ett flertal gånger 
under hösten skulle, menar vi, kunna bero på att regeringen väntar på AD:s beslut i 
”Marabou-målet”. Vi tror på dessa grunder att mer intresse kommer visas för ordinarie 
arbetskraft vid införandet av bemanningsdirektivet i svensk rätt. 
 
Rosengrenutredningen förutsåg flera av de problem som arbetsmarknaden nu står inför 
angående risken för LAS urholkning. Den vid tiden sittande regeringen hade kanske, menar 
vi, för stor tilltro till parternas förmåga att komma överens utan statlig inblandning och avslog 
därför utredningens förslag. Regeringen tillade dock att de skulle återkomma i frågan om så 
behövdes i framtiden. Idag, tretton år senare, gäller dock fortfarande lagen (1993:440) om 
privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft i oförändrat skick. 

8.2 Vetorätten 

Förhandlingsplikten i § 38 MBL är en spärr som finns till för att skydda de ordinarie anställda 
från att bytas ut mot inhyrd arbetskraft. Ytterligare en facklig möjlighet som finns till skydd 
för ordinarie arbetstagare anställda i beställarföretag är vetorätten enligt § 39 MBL. 
Rosengrenutredningen menar att ett exempel på situation då facklig vetorätt borde vara 
välgrundad är då en arbetsgivare minskar personalstyrkan och ersätter den med inhyrd 
personal på mer permanent basis. Detta skulle enligt utredningen kunna tolkas som ett 
kringgående av LAS. 
 
Är då den fackliga vetorätten verkligen ett så starkt skydd som Rosengrenutredningen vill 
påvisa? De rättsliga tvister som uppstått i ärendet har visat att det inte varit fullt så enkelt att 
fastslå ett kringgående av LAS. Flera kriterier måste vägas in för att avgöra om den inhyrning 
som skett skulle vara otillbörlig. Det går inte att generellt säga att inhyrning av arbetskraft vid 
situationer då det finns personal med återanställningsrätt är ett kringgående av lagstiftningen. 
Varje situation måste bedömas utifrån dess specifika förutsättningar. Det framgår tydligt av 
domskälen i ”ABU Garcia-domen”. Malmberg hävdar dock att den fackliga vetorätten kan 
komma att stärkas om likabehandlingsprincipen införs i lag. Detta eftersom facket då kan 
hävda hot mot principen som anledning till att lägga in om veto. Vi ställer oss dock 
tveksamma till att det skulle innebära någon större förändring. Även här torde en individuell 
bedömning krävas. 
 
Ytterligare en faktor som vi ifrågasätter rörande den fackliga vetorätten enligt 39 § MBL är att 
det bara är kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer som ges förhandlings- och 
vetorätt. Om en arbetsgivare inte är kollektivavtalssluten, vilket rättsligt skydd ges 
arbetstagarna hos denne, undrar vi. Malmberg menar att ett införande av 
likabehandlingsprincipen i lag skulle medföra att fler arbetsgivare skulle sluta kollektivavtal, 
då detta skulle göra det enklare att planera ekonomin i företaget. 
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8.3 Politikens inverkan 

Man kan tydligt följa hur de arbetsrättliga reglerna förändrats i takt med att det partipolitiska 
styrandet av Sverige förändrats. Det är omöjligt att bortse från det politiska inflytandet på den 
rättsliga regleringen av arbetsförhållanden. De arbetsrättsliga lagarna har förändrats i samband 
med att den sittande regeringen bytt partifärg. Den fackliga vetorätten i 
medbestämmandelagen är en reglering som förändrats radikalt genom åren. De fackliga 
vetoreglerna tillkom redan i den första lagen om medbestämmande i arbetslivet. 
 
När propositionen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft208, som lämnades 
in av den sittande socialdemokratiska regeringen, antogs av riksdagen förstärktes det fackliga 
inflytandet. Förändringen som infördes innebar en förstärkning av förhandlings- och 
informationsskyldigheten från arbetsgivarens sida.209 
 
Den 1 januari 1994 slopades de fackliga vetoreglerna helt. Propositionen om ändringar i lagen 
om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet210 föregick denna ändring 
och överlämnades till riksdagen av den borgerliga regeringen. Anledningen till upphörandet 
av MBL:s 38-40 §§ anges bland annat vara att underlätta en expansion av småföretagande och 
att inför en konjunkturuppgång ge möjlighet för arbetslösa och främst ungdomar att lättare få 
anställning. Man menade att det inte fanns belägg för att den avsedda effekten med reglerna i 
38-40 §§ uppnåtts. Det fanns enligt propositionen ingen risk att oseriösa företag anlitades som 
undandrog skatter och avgifter från det allmänna.211 
 
Redan året efter stod åter reglerna i 38-40 §§ MBL inför förändring. I propositionen om 
förändring av vissa arbetsrättsliga regler212, förkastades de ändringar som gjorts i januari 
1994. Som bekant innebar de ändringar som gjorts att bestämmelserna om facklig vetorätt 
upphävdes. Det förslag som nu framfördes var att de berörda delar som ändrats skulle 
återställas till det innehåll som gällde före den 1 januari 1994. Propositionen överlämnades till 
riksdagen av socialdemokratiska statsministern.213 

8.4 Vår slutsats 

Vår avsikt med den här uppsatsen var att svara på frågan om uthyrning innebär en försvagning 
av LAS. För att kunna svara på frågan har vi analyserat innebörden av och bakgrunden till 
uthyrningsverksamhet. Vi har också redogjort för vad vi menar med försvagning av LAS i vår 
frågeställning. Det som åsyftas i LAS är alltså reglerna om företräde till återanställning och 
till fortsatt anställning. 
 
Det som talar mot att en försvagning av återanställningsrätten sker vid inhyrning av 
arbetskraft är att den inhyrda arbetskraften bara är temporär. Av den anledningen skulle 
inhyrd arbetskraft inte utgöra ett hot mot den uppsagda arbetskraft som har 
återanställningsrätt. Vi kan dock konstatera att det inte går att se inhyrning av arbetskraft som 
en tillfällig arbetskraftslösning längre. I ”Marabou-målet” har den inhyrda arbetskraften varit 
                                                 
208 Prop 1990/91:124 
209 A prop s 3 
210 Prop 1993/94:67 
211 A prop s 48 ff 
212 Prop 1994/95:76 
213 A prop s 1 
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verksam i fem år vilket knappast kan anses vara temporärt. Om det fallet döms till Krafts 
fördel kan vi klart se att uthyrningsverksamhet utgjort en försvagning av 
återanställningsrätten. Vi vill dock påminna om att det ännu inte finns en dom i ”Marabou-
målet”. Det är fullt möjligt att situationen i målet kommer att anses vara otillbörligt 
kringgående av de arbetsrättsliga reglerna. 
 
Det som dock talar för att uthyrning av arbetskraft innebär en försvagning av 
återanställningsrätten är att arbetsgivaren helt lagligt kan hyra in arbetskraft trots att det finns 
tidigare anställda med återanställningsrätt. De restriktioner som finns är att inhyrningens syfte 
inte får vara att kringgå arbetsrättsliga lagar samt att arbetsgivaren måste ha uppfyllt 
förhandlingsvillkoren enligt 38 § MBL innan sådan inhyrning får ske. Arbetsgivarens rätt att 
leda och fördela arbetet gör att beslut om inhyrning kan tas efter genomförd förhandling. Det 
enda skydd som finns för arbetstagarna hos beställarföretaget vid en sådan situation är den 
fackliga vetorätten. Om den kollektivavtalslutande arbetstagarorganisationen anser att 
arbetsgivarens tilltänkta åtgärd strider mot lag, kollektivavtal eller mot allmänt vedertagna 
regler kan inhyrningen stoppas. Som nämnts ovan har det dock visat sig i rättsliga tvister att 
denna åtgärd inte vägs till arbetstagarorganisationers fördel särskilt ofta. 
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9 Diskussion 

Vi kan konstatera att det finns uppenbara brister med regleringen på bemanningsområdet. I 
dagsläget är den lösning vi kan se att lösa problemen kollektivavtalsvägen. Vi tror dock att 
”Marabou-målets” utgång och bemanningsdirektivets implementering kommer att ha stort 
inflytande på bemanningsbranschens fortsatta utveckling. 
 
Vi tror att de frågetecken som finns angående vad som är att anse som kringgående av 
arbetsrättsliga regler kommer att rätas ut i och med att ”Marabou-målet” avgörs. ”Marabou-
målet” innefattar de frågeställningar som har lett till tvister om företrädesrätten kontra 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt sedan bemanningsbranschens legalisering. Ett avgörande 
från Arbetsdomstolen skulle förhoppningsvis innebära ett slutgiltigt ställningstagande och en 
tydlig markering för hur frågan skall hanteras. Arbetsdomstolen eftersträvar att arbetsrättsliga 
tvister avgörs genom förlikning. Som vi ser det är det varken troligt eller önskvärt att tvisten 
får sin lösning på detta sätt i det här specifika fallet. Vi tror att om en förlikning vore aktuell 
så borde den ha kommit tidigare. ”Marabou-målet” tycks ha blivit en principfråga där inte 
bara parterna i målet utan också parterna på arbetsmarknaden vill ha ett prejudicerande 
domslut. 
 
Domslutet kan också vara intressant för lagstiftaren inför implementeringen av 
bemanningsdirektivet, tror vi. Eftersom bemanningsdirektivet måste implementeras under 
innevarande år förväntar vi oss en betydande förändring i den arbetsrättsliga regleringen inom 
kort. Som vi ser det kan bemanningsdirektivet införlivas på två sätt. Det första alternativet är 
att lagstiftaren väljer att skapa en helt ny lag angående bemanningsverksamhet alternativt 
integrera direktivet i redan befintliga lagar. Det andra alternativet är att direktivet införlivas 
genom kollektivavtal. Alldeles oavsett vilket alternativ som väljs skulle resultatet innebära en 
historisk vändpunkt. En implementering genom lagstiftning vore historisk eftersom 
lönebildning tidigare varit en fråga för arbetsmarknadens parter att avtala om. Om 
implementeringen skulle ske genom kollektivavtal vore detta också en milstolpe i historien 
eftersom direktiv aldrig implementerats genom kollektivavtal tidigare. 
 
Om dom i ”Marabou-målet” faller innan direktivet införlivas kan utformningen av eventuell 
ny lag anpassas så att ”glapp” i gällande rätt elimineras. Möjligen skulle det kunna vara så att 
lagstiftaren väntar med att presentera implementeringsförslaget av just den anledningen. 
 
Regleringen rörande bemanningsverksamhet står således inför ett omvälvande år. Vi anser 
därför att det finns anledning att följa utvecklingen och att utrymme finns för vidare forskning 
på området. 
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