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Abstract 

The usage of temporary work agencies services is increasing in the Swedish labour 

market and it has also caused some problems. There have been cases where employers 

have been accused to circumvent the preferential right to reinstatement by using 

temporary agency workers rather than rehire preference eligible employees during 

labour need. 

The purpose of this thesis is to describe, analyse and enhance the understanding of the 

preferential rights to reinstatement and study when hiring of temporary agency 

workers, during the period when there is preference eligible former employees, is 

permitted. The method being used in this thesis has been applied with particular 

attention to the directives, laws, legislative history and doctrine. 

The preferential rights to reinstatement in 25-27 §§ of the Employment Protection Act is 

a protection which states that the employer has to hire employees or former dismissed 

employees during increased labour needs. The purpose of this right is that an employer 

should not be able to terminate an employee due to redundancy and then later hire new 

employees. An employee is entitled to the preferential right as he/she meets the criteria 

of the Employment Protection Act. An increased labour need does not guarantee 

preference eligible workers a reinstatement. The employee must be qualified for the 

position. 

In order for an employer's action to be considered as circumvention of the preferential 

rights, requires that the action claiming to be circumventing is substantiated, was meant 

to avoid the preferential right and been unfair considering the circumstances of the 

individual case. 

The preferential right can only be applied in hiring situations. The usage of temporary 

agency workers is not included in the concept of hiring new employees and is therefore 

a permitted action during the preferential rights period. A law change should take place 

since the preferential right no longer fulfils its purpose. 

Keywords: Preferential rights to reinstatement, hiring, The Agency Workers Directive, 

temporary agency work. 



 
 

Sammanfattning 

Användandet av bemanningsföretagens tjänster ökar på den svenska arbetsmarknaden 

och det har även medfört en del problem. Fall har uppmärksammats där arbetsgivare 

påstås ha kringgått företrädesrätten med anledning att de hyrt in bemanningspersonal 

istället för att återanställa företrädesberättigade arbetstagare vid arbetskraftsbehov.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva, belysa och öka förståelsen för gällande rätt vid 

företrädesrätt till återanställning samt att utreda när inhyrning av personal, under den 

period då det finns företrädesberättigade tidigare anställda, är tillåten. En 

rättsdogmatisk metod har tillämpats med främst vikt lagd vid direktiv, lagar, förarbeten 

och doktrin. 

Företrädesrätten i 25-27 §§ LAS är ett så kallat efteranställningsskydd som avser att 

arbetsgivaren ska använda anställda eller tidigare anställda vid ökat arbetskraftsbehov. 

Syftet med denna rätt är att en arbetsgivare inte ska kunna säga upp anställda på grund 

av arbetsbrist och senare anställa nya arbetstagare. En arbetstagare blir 

företrädesberättigad då den uppfyller de kriterier som står i LAS. Ett ökat 

arbetskraftsbehov garanterar inte en företrädesberättigad arbetstagare en 

återanställning då det krävs att denne måste ha tillräckliga kvalifikationer för 

befattningen.  

För att en arbetsgivares handlande ska anses som kringgående av företrädesrätten 

krävs det att de åtgärder som påstås kringgå företrädesrätten blir styrkta, varit menade 

att undgå företrädesrätten samt varit otillbörliga med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet.  

Företrädesrätten kan endast tillämpas i nyanställningssituationer. Inhyrning av 

personal räknas inte in i begreppet nyanställning och är därav en tillåten handling för en 

arbetsgivare att vidta under företrädesrättsperioden. En lagändring bör ske då 

företrädesrätten inte längre fyller den funktion som det var menat vid lagens tillträde.  

Nyckelord: Företrädesrätt till återanställning, nyanställning, bemanningsdirektivet, 

bemanningsarbete.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Före år 1992 var uthyrning av arbetstagare förbjudet i Sverige. Det var alltså först efter 

detta årtal, då uthyrning av arbetstagare legaliserades,1 som det blev möjligt för 

bemanningsföretag att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.  Bemanningsföretagen 

har sedan dess vuxit sig stora i Sverige och står numera för minst 1,4 % av den 

sysselsatta befolkningen.2 

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) kom redan år 1974 långt innan 

bemanningsföretagen kom till Sverige. Denna lag kräver att en uppsägning ska vara 

sakligt grundad.3 Paragraferna 25-27 i LAS tar upp den så kallade företrädesrätten för 

arbetstagarna. Denna rätt är en form av skydd som syftar till att arbetsgivare ska nyttja 

anställda eller tidigare anställda vid ökat behov av arbetskraft. Med denna lagstiftning 

ska alltså en arbetsgivare till exempel inte kunna säga upp personal på grund av 

arbetsbrist för att sedan anställa ny personal under de tidigare anställdas 

företrädesrättsperiod när de har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Eftersom 

anställningsskyddet kom relativt tidigt finns det så kallade kryphål som arbetsgivaren 

kan använda sig av vid tillfällen gällande inhyrning av personal. Det finns fall där 

arbetsgivaren har hyrt in personal från bemanningsföretag då tidigare anställda har haft 

företrädesrätt.4 Har arbetsgivaren rätt att kringgå 25§ i lagen om anställningsskydd 

genom att hyra in personal under företrädesperioden? Och i så fall när får detta ske? Vad 

säger den svenska lagstiftningen och hur har den påverkats av EU direktivet?  

Eftersom bemanningsföretag har blivit allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden 

och är ett relativt nytt fenomen tycker jag att det är intressant att se hur arbetsgivare 

kan utnyttja deras tjänster till sin fördel och även vad som står skrivet i lag om detta. 

                                                           
1
 Andersson, Pernilla. Wadensjö, Eskil. Hur fungerar bemanningsbranschen. Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala, 2004, s.50 
2
  Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2011– bemanningsföretagens utveckling. 

Inquiry Financial Europe AB s. 3 
3
 7§ Lag (1982:80) om anställningsskydd 

4
 AD 2003 nr 4. AD 2007 nr 72 



8 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att beskriva, belysa och öka förståelsen för gällande rätt vid 

företrädesrätt till återanställning samt att utreda när inhyrning av personal, under den 

period då det finns företrädesberättigade personer, är tillåten.  

Uppsatsen kommer även att studera hur den svenska lagen om uthyrning av 

arbetstagare förhåller sig till bemanningsdirektivet samt belysa de nya problem som 

både arbetsgivare och arbetstagare står inför genom att inhyrning av personal från 

bemanningsföretag har blivit allt vanligare.  

Utifrån detta syfte har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

– För vem gäller företrädesrätten till återanställning? Och när gäller den? 

– Är det tillåtet för arbetsgivare att hyra in personal under företrädesrättsperioden? I så 

fall under vilka omständigheter? Och var går gränsen? 

– Vad har bemanningsföretagen för roll på den svenska arbetsmarknaden?  

Mina frågeställningar kommer att ses ur ett mångfaldsperspektiv, ekonomiskt 

perspektiv och internationellt perspektiv. 

1.3 Metod 

Jag har valt att använda mig av en rättsdogmatisk metod för att studera detta ämne. Den 

rättsdogmatiska metoden är den metod som används mest för studier inom juridik. 

Denna metod innebär att man studerar olika rättskällor. Dessa olika rättskällor har en 

hierarkisk ordning som lyder; grundlag, lag, förordning, förarbete, rättspraxis, doktrin 

och sedvänja.5 Rättskällorna har därför olika vikt när beslut ska fattas.6 Förarbeten och 

rättspraxis är subsidiära källor. Båda förarbeten och rättspraxis har stor betydelse vid 

beslutande. Hur stor betydelse ett förarbete har beror på hur nytt det är, ju nyare det är 

desto större betydelse har det. Om däremot lagstiftningen är gammal eller om det har 

skett mycket inom det aktuella rättsområdet sedan lagen antogs har rättspraxis större 

betydelse.7 Detta är något som jag kommer att beakta i min analys och diskussion.   

                                                           
5
 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2 hämtad 2013-02-05 13:41 

6
 Hellner, Jan. Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm, 2001, s 22f   

7
 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2 hämtad 2013-02-05 13:41 

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2
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För att besvara mina frågeställningar kommer jag att titta på lagar, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Det faktaunderlag som jag använt för min studie står utskrivet i 

lag, litteraturkällor och Internetkällor. Mina rättsfall har jag funnit i sökmotorn Zeteo 

med sökorden ”inhyrning företrädesrätt”. 

Jag har valt att sätta ihop min analys- och diskussionsdel under en rubrik då jag anser att 

det ger ett bättre flyt i uppsatsen, minskar risken för upprepningar samt underlättar för 

läsaren. 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på 25§ LAS och väljer därför bort 25a och 26§§ LAS om ökad 

sysselsättning och turordning då jag anser att dessa paragrafer inte har någon betydelse 

för syftet och frågeställningarna i denna uppsats. Utstationeringsdirektivet har jag valt 

att inte gå in närmare på då jag anser att det inte påverkar bemanningssituationen 

eftersom bemanningsdirektivet är ett EU rättsligt direktiv och därför alltid tillämpbart i 

Sverige oavsett vilket land bemanningspersonalen kommer ifrån.   

1.5 Disposition 

Det första kapitlet i uppsatsen har behandlat ämnesval, syfte, frågeställningar, metod 

och avgränsningar. I det andra kapitlet presenteras historiken kring 

bemanningsföretagens uppkomst. Detta för att ge läsaren en inblick i hur legaliseringen 

av bemanningsföretag har påverkat den svenska arbetsmarknaden. Det tredje kapitlet 

fortsätter som en förlängning av det andra kapitlet och går närmare in på hur inhyrning 

av personal går till och vilka som arbetar inom bemanningsbranschen. Samma kapitel 

presenterar även användandet av bemanningsföretagens tjänster i Sverige samt de 

problem som har uppstått genom detta användande. Det kommande kapitlet handlar om 

EU-rätt och fördjupar sig i artikel tre och fyra i bemanningsdirektivet och även 

införandet av dessa i svensk rätt. Efter att ha presenterat EU-rätten handlar det femte 

kapitlet om svensk rätt. Där presenteras lagen om uthyrning av arbetstagare, 

anställningsskyddslagen med en fördjupning kring företrädesrätten och dess begrepp 

samt förhandlingsplikten i medbestämmandelagen. Efter att ha fått företrädesrätten 

presenterad redovisas två rättsfall i sjätte kapitlet där företrädesrätten påstås ha 

kringgåtts. Det sjunde kapitlet utgörs av uppsatsens analys och diskussion. I detta 

kapitel analyseras och diskuteras det som tagits upp i kapitel två till sex och kopplas till 
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mina frågeställningar. I kapitel åtta summeras mina slutsatser från analysen och 

diskussionen och jag delar med mig av mina övriga reflektioner. 

 2. Historik 

Det är svårt att säga exakt hur länge uthyrning av arbetskraft har funnits på den svenska 

arbetsmarknaden. Uthyrning av arbetskraft hade varit förbjudet i 57 år innan det 

legaliserades år 1992 men troligtvis har det funnits arbetsförmedlingar så länge det har 

funnits arbete.8 Legaliseringen skedde i två steg. Det första steget togs genom lagen 

(1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft och ett år senare 

kom lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Detta 

ledde till stora förändringar av anställningsstrukturen då en anställning tidigare oftast 

handlade om tillsvidareanställningar på heltid och att arbetstagarna utförde arbete hos 

den verksamhet de var anställda i. Med anledning av att uthyrning av arbetskraft blev 

lagligt dök andra typer av anställningsformer upp på den svenska arbetsmarknaden. En 

arbetstagare som arbetar för ett bemanningsföretag följer inte den ”traditionella” 

anställningen då denne utför sitt arbete hos en annan arbetsgivare än den är anställd 

hos och att den inhyrande arbetsgivaren sköter arbetsledningen för arbetstagaren. Det 

är många företag som idag väljer att ha en liten fast personalstyrka för att istället anlita 

tillfällig arbetskraft vid behov. Detta har skapat en marknad för inhyrning av arbetskraft 

från bemanningsföretag.9  

3. Bemanningsföretag 

När ett företag är i behov av tillfällig arbetskraft kan det hyra in arbetskraft från ett 

bemanningsföretag. Med uthyrning av arbetskraft menas att ett bemanningsföretag hyr 

ut sina arbetstagare till ett företag där beställaren står för arbetsledningen. 

Bemanningsföretaget tar sedan betalt av beställaren, även kallat kundföretaget, för 

uthyrningen av arbetskraft och betalar sedan sina anställda.10 

                                                           
8
 SOU 1992:116, s. 23   

9
 SOU 2011:5 s.55 

10
 Andersson, P. Wadensjö, E. s.1 
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Användningen av personal från bemanningsföretag blir allt vanligare i Sverige.  Mellan 

åren 2002 och 2011 hade antalet anställda inom bemanningsbranschen i Sverige mer än 

fördubblats. Det hade gått från närmare 25 000 till 60 000 anställda. 11  

Bemanningspersonal används både i den offentliga- och privata sektorn. Den största 

anledningen till att företag anlitar bemanningsföretag är för att det är flexibelt och att de 

då kan anpassa personalantalet efter konjunktur och efterfrågan på varor och tjänster 

samt att de slipper rekryteringskostnader.12 Många företag efterfrågar hjälp med vissa 

arbetsuppgifter under endast några timmar i veckan eller på heltid under en vecka och 

eftersom många arbetstagare vill arbeta mer än så blir bemanningspersonal en bra 

lösning.13  

Bemanningsbranschen domineras av unga arbetstagare. Ungefär 60 procent av 

arbetstagarna var 20-34 år under år 2010. Det finns även en högre procent av utländska 

arbetare i bemanningsbranschen i jämförelse med alla sysselsatta på arbetsmarknaden. 

Fram till år 2003 var det mestadels kvinnor som arbetade som bemanningspersonal då 

bemanningsbranschen var inriktad på yrken med kvinnlig överrepresentation. Detta har 

dock ändrats med åren och numera finns det bemanningsföretag inom många fler 

yrkesområden.14 År 2011 visade det sig att det var 59 procent män och 41 procent 

kvinnor som arbetade i branschen.15 Cirka 90 procent av de bemanningsanställda 

arbetar inom branschen ett till tre år då de flesta ungdomar och invandrare går från en 

bemanningsanställning till en anställning i en annan bransch. Det är även vanligt att 

invandrare går från att vara arbetslösa till att vara anställda i bemanningsbranschen. 

Det har visat sig att arbetslösa invandrare som blivit anställda av bemanningsföretag får 

ökade förutsättningar för en anställning i en annan bransch. 16  Med detta kan sägas att 

rörligheten är mycket hög i branschen samt att många arbetstagare ser en kortvarig 

anställning hos ett bemanningsföretag som en fot in på arbetsmarknaden. 17 

                                                           
11

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345094.aspx hämtad 2013-02-09 14.00 
12

 http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf s. 4-5 hämtad 2013-02-
09  
13

 Andersson, P. Wadensjö, E. s.8 
14

 http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf s. 4-5 hämtad 2013-02-
09 
15

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345094.aspx  hämtad 2013-02-09 2013 14.00 
16

 Andersson, P. Wadensjö, E. s.1 
17

 http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf s. 4-5 hämtad 2013-02-
09 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345094.aspx
http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf
http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf%20s.%204-5
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345094.aspx
http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf%20s.%204-5
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3.1 Problematik 

I riksdagen har problemen med bemanningsföretagen uppmärksammats. Det har varit 

debatter om detta ämne och det har diskuterats huruvida det borde genomföras någon 

lagändring för att förhindra att arbetsgivare ”missbrukar” bemanningsföretagens 

tjänster. På den svenska arbetsmarknaden förekommer det idag att företag hyr in 

bemanningspersonal som en permanent lösning istället för att använda sig av denna 

tjänst vid produktionstopp eller som en tillfällig lösning. Det finns exempelvis fall där 

personal har varit inhyrd i elva år. I andra fall har det skett att ordinarie personal har 

sagts upp på grund av arbetsbrist och den inhyrda personalen har fått stanna på 

arbetsplatsen eller att det har hyrts in personal efter uppsägningen då tidigare anställda 

haft företrädesrätt till återanställning. Det har därmed hänt att arbetsgivare har 

kringgått gällande rätt genom sitt användande av bemanningsföretag.18 

Rättsfall där arbetsgivaren påstås ha kringgått lagen genom att ha anställd 

bemanningspersonal har kommit upp till Arbetsdomstolen. Det senaste fallet där 

arbetsgivaren ansågs ha kringgått företrädesrätten var år 2010. Marabou sa upp 130 

anställda på grund av arbetsbrist. Några veckor senare hyrde de in personal från 

bemanningsföretag. Detta fall kom aldrig upp till Arbetsdomstolen då de i februari år 

2011, efter 4 års förberedande, enades om en förlikning.19 

I januari år 2013 kom arbetsmarknadsdepartementet ut med ett pressmeddelande om 

att en ny utredning angående inhyrning av personal och företrädesrätt till 

återanställning ska ske. Denna utredning ska undersöka i vilken omfattning 

bemanningspersonal hyrs in i situationer där tidigare anställda har företrädesrätt till 

återanställning. Syftet med utredningen är att belysa om och hur företrädesrätten 

påverkas av inhyrning av personal. Undersökningen ska ske i både privat och offentlig 

sektor. Denna utredning ska vara klar i januari år 2014.20 

                                                           
18

 http://arbetet.se/2011/02/10/livs-och-marabou-forlikades-i-inhyrningsfragan/  
19

 http://arbetet.se/2011/02/10/livs-och-marabou-forlikades-i-inhyrningsfragan/  
20

 Dir. 2013:1 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning s.1 

http://arbetet.se/2011/02/10/livs-och-marabou-forlikades-i-inhyrningsfragan/
http://arbetet.se/2011/02/10/livs-och-marabou-forlikades-i-inhyrningsfragan/
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4. EU-rätt 

4.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag 

Inom EU tas det beslut som ska gälla alla medlemsstater. Dessa beslut kallas direktiv och 

är bindande. Medlemsstaten har en skyldighet att se till att direktivets mål uppfylls i den 

nationella rätten.21  

Bemanningsdirektivet är ett direktiv från EU som gäller för arbetstagare som har ett 

anställningskontrakt eller anställningsförhållande med ett bemanningsföretag. Denna 

arbetstagare ska även hyras ut till kundföretag temporärt.22 Direktivet gäller för både 

offentliga och privata bemannings- eller kundföretag som driver en ekonomisk 

verksamhet med antingen ett syfte att gå med vinst eller utan.23  

Bemanningsdirektivets syfte är att skydda den arbetstagare som är anställd i ett 

bemanningsföretag då den utför ett arbete hos ett kundföretag. Direktivet ska även 

garantera principen om likabehandling genom att erkänna bemanningsföretag som 

arbetsgivare och fastställa en ram för bemanningsarbete så att det effektivt kan skapa 

arbetstillfällen och flexibla arbetsformer.24 

Det centrala i bemanningsdirektivets olika artiklar är likabehandlingsprincipen vilket 

innebär att de arbetstagare som är uthyrda av bemanningsföretag ska ha samma 

rättigheter i arbetet som de ordinarie anställda. Likväl får det inte ske diskriminering på 

grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder 

eller sexuell läggning. Det ska finnas en likabehandling mellan kvinnor och män samt ett 

skydd för gravida, ammande kvinnor, barn och ungdomar. Genom antingen lagstiftning, 

författningar, kollektivavtal eller generella bestämmelser ska dessa krav uppfyllas hos 

kundföretaget. De uthyrda arbetstagarna ska ha samma rättigheter som de ordinarie 

                                                           
21

 SOU 2011:5 s. 68 
22

 Kapitel 1, artikel 1, punkt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs 
ut av bemanningsföretag  
23

 Kapitel 1, artikel 1, punkt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs 
ut av bemanningsföretag 
24

 Kapitel 1, artikel 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag. Prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare s. 18 

http://zeteo.nj.se.proxy.lnu.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2011q12q178x_lopnr1
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anställda på kundföretaget, de ska alltså ha samma tillgång till personalmatsal, transport 

m.m.25  

4.2 Tillfälligt arbete 

Artikel 3 i bemanningsdirektivet tar upp termen tillfälligt arbete. Exempelvis att en 

uthyrd arbetstagare är en arbetstagare som hyrs ut för att tillfälligt arbeta under 

kundföretagets ledning.  I bemanningsdirektivet på engelska är termen för tillfälligt 

arbete ”temporary” och bemanningsarbete är ”temporary agency work”. Ordet tillfälligt 

finns genomgående i hela direktivet. Vid utredningen SOU 2011:5 framgick det att 

tillfälligt arbete inte har någon tidsbegränsning utan begreppet har istället den innebörd 

att den uthyrda arbetstagaren inte är anställd hos kundföretaget utan endast ”tillfälligt” 

arbetar där även om det i verkligheten handlar om en längre tid.26  

4.3 Översyn av begränsningar eller förbud 

I kapitel 1 artikel 4 i bemanningsdirektivet kan man läsa om översyn av begränsningar 

och förbud mot inhyrande av arbetskraft. Där står att begränsningar eller förbud mot 

inhyrning av arbetskraft endast får motiveras av allmänintresset.27 

En översyn av detta förbud skulle göras i alla medlemsstater, även Sverige, senast den 

femte december 2011. En utredning startade för att se vilka åtgärder som behövde 

vidtas för att genomföra bemanningsdirektivet i svensk rätt.28  

4.4 Införandet av direktiv 2008/104/EG i svensk rätt  

När översynen av eventuella begränsningar eller förbud mot att anlita arbetskraft från 

bemanningsföretag skulle göras undersökte utredaren hur direktivet borde genomföras 

då villkoren för anställda i bemanningsföretag var reglerade i kollektivavtal. 29 

Utredaren tog ställning till om det var möjligt att följa direktivets bestämmelser helt 

eller delvis genom kollektivavtal. De övervägde om det behövdes införas ny lagstiftning 

och lämnade förslag på en sådan reglering. Utredaren såg även över om det fanns 

omotiverade hinder på den svenska arbetsmarknaden mot arbete som utförs av 

                                                           
25

 Kapitel 2, artikel 5 och 6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut 
av bemanningsföretag 
26

 SOU 2011:5 sid 159f. Prop. 2011/12:178 s. 28 
27

 Kapitel 1, artikel 4, punkt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs 
ut av bemanningsföretag 
28

 SOU 2011:5 s.3 
29

 Dir. 2009:85 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag 
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bemanningspersonal i lag, förordningar eller praxis. Nästa uppgift var att se om dessa 

hinder var motiverade av de skäl som fanns i direktivet samt att ge förslag på ändringar 

om eventuell begränsning hittades. Utredaren kom fram till att ett eventuellt hinder 

fanns i särskilda förhandlingsordningar som hade införts i samband med avtalsrörelsen 

år 2010.30 Bakgrunden till denna avtalsrörelse var att flera av LOs medlemsförbund 

hade problem med att arbetsgivare kringgick reglerna om företrädesrätt till 

återanställning. Istället för att de erbjöd företrädesberättigade arbetstagare arbetet så 

hyrde de in arbetskraft från bemanningsföretag. Bedömningen blev dock att 

kundföretagens skyldighet att förhandla med facklig organisation knappast kunde göra 

det mindre attraktivt att anlita bemanningsföretag. Detta var en fråga som de skulle låta 

EU-domstolen avgöra.31 

I januari år 2011 lämnade utredaren över betänkandet om bemanningsdirektivets 

genomförande i Sverige. Utredaren ansåg att det inte var tillräckligt med en reglering i 

kollektivavtal då inte alla inom bemanningsbranschen omfattas av detta och föreslog en 

ny lag om uthyrning av arbetstagare.32  

5. Svensk rätt 

5.1 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 

I januari år 2013 började lagen om uthyrning av arbetstagare att gälla. Uthyrningslagen 

gäller för arbetstagare som är anställda på ett bemanningsföretag som hyrs ut till 

kundföretag för att arbeta under dess kontroll och ledning. Det centrala i 

uthyrningslagen är principen om likabehandling. Med denna lag ska 

bemanningspersonalen tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor som skulle ha gällt om personen varit anställd direkt hos 

kundföretaget.33 Grundläggande arbets- och anställningsvillkor innebär de villkor som 

fastställts i exempelvis kollektivavtal och som gäller hos kundföretaget. Dessa villkor 

avser arbetstidens längd, övertid, raster, löner, skydd för barn och gravida, skydd mot 

diskriminering med mera.34 Ett undantag från likabehandlingen kan göras genom 

                                                           
30

 2011/1359/ARM s.1 
31

 2011/1359/ARM s.2 
32

 SOU 2011:5 s. 11 
33

 6 § Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 
34

 5 § pkt 3 a-d Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 
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kollektivavtal. Lagen innehåller skyldigheter för så väl bemanningsföretag som 

kundföretag.35  

5.1.2 Tillfälligt arbete 

Uthyrningslagen skiljer sig från bemanningsdirektivet då den inte har med begreppet 

tillfälligt arbete. I utredningen SOU 2011:5 beslutades att det inte skulle sättas någon 

tidsgräns på bemanningsarbetet i Uthyrningslagen. Detta eftersom begreppet ”tillfälligt” 

inte har någon bestämd tidsram i bemanningsdirektivet utan endast betyder att den 

bemanningsanställda inte har en anställning hos kundföretaget. TCO argumenterade 

under utredningen för att det skulle införas en materiell regel i Uthyrningslagen som 

syftade på att motverka inhyrning av personal vid ett mera permanent 

arbetskraftsbehov. Någon sådan regel infördes emellertid inte då utredarens 

uppfattning var att det inte ingick i utredningsdirektiven.36  

5.2 Lag (1982:80) om anställningsskydd  

Innan lagen om anställningsskydd kom år 1974 var det fritt för arbetsgivarna att 

anställa och avskeda arbetstagare. I och med lagens uppkomst infördes det 

bestämmelser kring detta och numera krävs det godtagbara anledningar för att säga upp 

eller avskeda en arbetstagare. Lagens huvudregel är att en anställning ska vara tills 

vidare. 37  

5.2.1 För vem gäller lagen? 

För att kunna utreda när företrädesrätt gäller är det viktigt att se för vem 

anställningsskyddslagen gäller. I 1 § LAS står det att den gäller arbetstagare i allmän 

eller enskild tjänst. Lagen gäller för de som arbetar inom såväl offentlig- som privat 

sektor.38 Dock finns det några undantag nämligen de arbetstagare som anses ha 

företagsledande eller en jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens 

familj, arbetstagare som är anställda för att arbeta i arbetsgivarens hushåll samt 

arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd. Dessa personer omfattas 

                                                           
35

 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 
36

 SOU 2011:5 sid 159f 
37

5 § Lag (1982:80)om anställningsskydd 
38

 Prop. 1973:129 s.1 
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alltså inte av anställningsskyddslagen och är därmed inte berörda av det som står i 

denna lag.39 

5.2.2 Uppsägning på grund av arbetsbrist 

För att kunna säga upp en arbetstagare krävs det att det finns en saklig grund för 

uppsägningen. Arbetsbrist utgör en sådan saklig grund. Arbetsbrist kan tros betyda brist 

på arbete, men i den arbetsrättsliga världen är det mer vidsträckt än så. Den allmänna 

definitionen på arbetsbrist är att arbetsgivaren på grund av företagsekonomiska- eller 

verksamhetsekonomiska anledningar valt att förändra verksamheten. Uppsägning på 

grund av arbetsbrist står för alla typer av uppsägningar som inte är kopplat till 

arbetstagaren personligen så som till exempel brist på medel, brist på ägarintresse eller 

brist på lönsamhet. 40  

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan det inte krävas av arbetsgivaren att han ska 

hålla igång verksamheten i full utsträckning endast för att undvika att de anställda sägs 

upp. Driftsförändringar och andra omorganiseringar i verksamheten är tillåtna, även om 

detta leder till att arbetstagare sägs upp.41 

5.2.3 Bevisbörda vid arbetsbrist 

För att kunna undersöka om uppsägningar på grund av arbetsbrist har skett på ett 

riktigt sätt är det även viktigt att se vem som bär bevisbördan för detta. När 

arbetsgivaren ska göra en förändring i sin verksamhet som kommer att påverka de 

anställda måste han enligt 11 § MBL förhandla med den arbetstagarorganisation han är 

bunden till genom kollektivavtal. Vid sådana överläggningar kan förslag till andra 

åtgärder än uppsägningar tas upp. Dock leder oftast inte dessa förhandlingar till några 

lösningar om det inte går att undvika uppsägningar utan att verksamhetens intressen 

åsidosätts. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan när det råder arbetsbrist i en 

organisation och det är därmed dennes bedömning som är den gällande. Oftast blir det 

inte någon rättslig prövning på en arbetsgivarens uttalande om arbetsbrist då 

domstolen litar på att arbetsgivarens bedömning att han inte längre kan/vill driva sin 

verksamhet.42 Domstolen anser att de på grund av detta inte har befogenhet i att pröva 

                                                           
39

 1 § Lag (1982:80)om anställningsskydd 
40

 AD 1993 nr 101. Lunning, L. Toijer, G. Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, uppl: 8. 
Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 379f 
41

 Prop. 1973:129 s.123 
42

 Prop. 1973:129 s.123 
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om det verkligen råder arbetsbrist i en verksamhet. Detta innebär att domstolen inte 

kan gå närmare inpå de förändringar en arbetsgivare gör av företagsekonomiska skäl. 43 

Det är alltså upp till arbetsgivaren att bedöma om han behöver göra omorganiseringar i 

sin verksamhet som leder till uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är emellertid 

viktigt att beakta att arbetsgivaren ansvarar för att göra en noggrann och seriös 

bedömning av verksamheten och att uppsägningar är en så kallad sista utväg. 44 

5.2.4 Företrädesrätt 

För att kunna se när och för vem företrädesrätten gäller och när en arbetsgivare kan 

bortse ifrån denna rätt är det viktigt att förtydliga olika begrepp som förekommer under 

företrädesrätten. 

Reglerna om företrädesrätt gäller inom hela svenska arbetsmarknaden. Företrädesrätt 

till återanställning gäller alla som omfattas av LAS oavsett om arbetstagaren arbetar i 

offentlig- eller privat sektor. Vilken typ av anställning det är eller sysselsättningsgrad 

har heller i princip ingen betydelse för denna rätt.45 Om en arbetstagare har fyllt 67 år 

har den inte rätt till någon företrädesrätt, åldern räknas från den tidpunkt erbjudande 

om återanställning givits.46 

Efter att en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så fungerar 

företrädesrätten som ett så kallat efterskydd till anställningen.47 Bestämmelser kring 

företrädesrätten tas upp i 25 § LAS och i den står det att om en arbetstagare har blivit 

uppsagd på grund av arbetsbrist så har denne företrädesrätt till återanställning i den 

verksamhet som den tidigare var anställd i. Detta gäller även arbetstagare som har varit 

anställda för en tidbegränsad period enligt 5 § LAS och som sedan inte fått fortsatt 

anställning på grund av arbetsbrist.  

Om arbetsgivaren har en verksamhet med flera driftenheter eller om det finns olika 

kollektivavtalsområden i organisationen gäller företrädesrätten för den anställde inom 

den enhet eller avtalsområde där han/hon var sysselsatt när anställningen upphörde.48 

Företrädesrätten gäller inte endast de arbetsuppgifter som arbetstagaren hade i sitt 
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 Glavå, Mats. Arbetsrätt. Studentlitteratur AB, Lund, 2011 s. 526 
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 AD 1993 nr 101 
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 Ulander-Wänman, Carin. Företrädesrätt till återanställning, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2008, s.67f 
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tidigare arbete utan i princip alla nyanställningar som finns på den ort, enhet eller 

avtalsområde arbetstagaren tidigare arbetade.49  

5.2.4.1 Tidsaspekter 

För att det ska vara möjligt för en anställd att återanställas krävs det att arbetstagaren 

ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer en tolv månader under en 

treårsperiod. Om arbetstagaren har varit säsongsanställd så är det sammanlagt sex 

månaders anställning under en tvåårsperiod som gäller. Företrädesrätten gäller från 

den tidpunkt då uppsägningen skedde, då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 

15 § 1 st LAS och därefter ytterligare nio månader sedan den dagen anställningen 

upphörde. 50 

För säsongsanställda gäller företrädesrätten från den tidpunkt då besked lämnades eller 

skulle ha lämnades enligt 15 § 2 st LAS och sedan till dess att nio månader förflutit från 

den nya säsongens start. För säsongsarbetare gäller endast återanställning av samma 

form.51 Dock om en säsongsanställd har arbetat inom verksamheten i minst 12 månader 

de senaste tre åren, är denna kvalificerad för återanställning för tillsvidareanställningar 

och andra tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren.52 

5.2.4.2 Företrädesrättsanmälan 

Om besked har lämnats till arbetstagaren enligt 8 eller 16 §§ LAS, och därmed förklarats 

kvalificerad för företrädesrätt till återanställning, måste arbetstagaren lämna en 

anmälan till arbetsgivaren innan företrädesrätten blir gällande.  Detta formuleras i 27 § 

LAS och gäller då arbetsgivaren ställt sådant krav. Om en arbetstagare inte vill gå miste 

om något erbjudande är det alltså viktigt att en företrädesrättsanmälan görs.53 

5.2.4.3 Tillräckliga kvalifikationer 

”25 § - LAS /.../ En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har /.../ 

tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.” 

Tillräckliga kvalifikationer är ett centralt och viktigt begrepp i företrädesrätt till 

återanställning och bör därför förklaras närmare. Tillräckliga kvalifikationer är ett 
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 Ulander-Wänman, Carin. s.63 
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 25§ Lag (1982:80) om anställningsskydd 
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villkor för att en företrädesberättigad arbetstagare ska kunna göra anspråk på en ny 

anställning.54 Huvudregeln är att det är upp till arbetsgivaren själv att bedöma vad som 

utgör tillräckliga kvalifikationer för en viss befattning. Ett undantag från denna regel är 

om de uppställda kraven är obefogade, överdrivna, på något sätt försöker kringgå lagen 

eller strider mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren får alltså inte medvetet 

sätta upp högre krav än vad som är befogat för befattningen för att hindra 

företrädesberättigade arbetstagare från att få anställningen. En arbetsgivare ska sätta 

samma krav på en företrädesberättigad person som på en person som söker en 

anställning utifrån. Det som krävs av arbetstagaren är att den måste uppfylla ett slags 

minimikrav för den nya anställningen i form av utbildning och yrkeserfarenhet.55 Om 

anställningen kräver en särskild behörighet som arbetstagaren saknar har denne inte 

företräde till anställning.56 En arbetsgivare kan inte välja vilken av de 

företrädesberättigade arbetstagarna som ska få en viss tjänst.57  

Det finns inga krav på att den återanställda ska kunna alla arbetsuppgifter från första 

arbetsdagen. Även om en arbetstagare har blivit återanställd har denne samma rätt till 

upplärningstid som en anställd skulle ha haft som kom utifrån.58 Dock är denna 

inlärningstid av ett kortare slag. Det är upp till arbetsgivaren att bevisa att 

upplärningstiden skulle vara för lång för att en företrädesrättsberättigad arbetstagare 

skulle kunna uppfylla tillräckliga kvalifikationer för befattningen.59 Det finns inga 

riktlinjer på vad som ska anses accepterad upplärningstid. Detta är ett beslut som måste 

tas genom en helhetsbedömning av det särskilda fallet.60  

Krav på tillräckliga kvalifikationer har betydelsen att arbetstagaren ska ha de 

kvalifikationer som det normalt krävs för den befattning det handlar om.61 Om det 

handlar om en ny anställning som verksamheten inte tidigare har haft kan det vara svårt 

att kartlägga vilka kvalifikationer som krävs. Då görs oftast en jämförelse av andra 
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60

 Ulander-Wänman, Carin. s.201 
61

 AD 2005 nr 75 



21 
 

liknande befattningar på arbetsmarknaden för att se vilka kvalifikationer som krävdes 

där. 62 

Tillräckliga kvalifikationer ska ses utifrån befattningen som helhet. Det krävs alltså att 

man är kvalificerad för alla arbetsuppgifter som befattningen innebär. Utvärderingen av 

tillräckliga kvalifikationer hos de företrädesberättigade ska göras först vid den tidpunkt 

det blir aktuellt med en nyanställning hos arbetsgivaren.63 Det är inget krav på att 

arbetstagaren med företrädesrätt måste ha bättre kvalifikationer än vad den personen 

har som skulle ha fått tjänsten i annat fall.64 

Även de personliga förutsättningarna för tjänsten räknas in i kravet på tillräckliga 

kvalifikationer. Vilka egenskaper som arbetsgivaren väljer att titta på beror på vilka 

typer av arbetsuppgifter som kommer med anställningen samt vad som krävs för att 

utföra dem. De egenskaper som arbetsgivare huvudsakligen tar hänsyn till är 

hälsotillstånd, stresstålighet, förtroendeingivande, samarbetsförmåga, 

prestationsförmåga och social förmåga.65 

När Arbetsdomstolen har bedömt att arbetsgivaren har befogade krav på kvalifikationer 

för den nya anställningen gör de sedan en bedömning av huruvida arbetsgivaren har rätt 

i sitt påstående att arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. 

Arbetsdomstolen tar då hänsyn till arbetstagarens utbildning, erfarenhet och personlig 

lämplighet. Domstolen värderar arbetstagarens meriter med kraven på befattningen. 66 

Vid bedömningen av utbildning och erfarenhet gör Arbetsdomstolen en avvägning 

huruvida arbetstagarens meriter kan uppfylla de krav som finns för befattningen. Om 

det inte finns några behörighetskrav på anställningen kan Arbetsdomstolen jämföra 

med vad som krävs för liknande befattningar. Arbetstagarens yrkeserfarenhet kan 

jämställas med utbildningskrav i vissa fall då arbetstagarens praktiska arbete gett 

liknande kunskaper som en utbildning skulle ha gjort.  Domstolen konstaterar även att 

annan utbildning än den som arbetsgivaren kräver kan vara likvärdig och därför räcka 

för att arbetstagaren ska vara kvalificerad.67 När domstolen värderar en arbetstagares 
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utbildning väger de in hur gammal den är och på vilken nivå den ligger. Om utbildningen 

inte lever upp till befattningens specifika krav utan endast är en grundläggande och 

allmän utbildning kan inte detta räknas som tillräckliga kvalifikationer. Det är även av 

vikt att titta på om arbetstagaren har varit verksam inom det denne är utbildad i.68 

Vad gäller personlig lämplighet studerar Arbetsdomstolen hur arbetstagaren har 

presterat tidigare samt hur denne kan tänkas prestera i sin nya anställning. Tidigare 

misskötsel eller annan bristande förmåga i arbetet kan vara en anledning till att 

arbetsgivaren tycker att arbetstagaren inte är kvalificerad för arbetet. I sådana fall 

undersöker Arbetsdomstolen om detta missnöje varit påtalat av arbetsgivaren och om 

arbetstagaren haft chansen att bättra sig. Gällande de framtida spekulationerna om 

bristande förmåga i den nya anställningen gör domstolen en bedömning om detta kan 

skada arbetsgivarens verksamhet.69 

5.2.4.4 Krav på arbetstagaren 

Förutom tillräckliga kvalifikationer och en viss anställningstid krävs det även att 

arbetstagaren beter sig lojalt mot arbetsgivaren under sin företrädesrättsperiod för att 

kunna få återanställas. Ett illojalt handlande av arbetstagaren kan jämställas med saklig 

grund för uppsägning och därmed förfalla en företrädesrätt till återanställning.70 

5.2.4.5 Tillfälligt-/ permanent arbetskraftsbehov 

För att företrädesrätten ska träda i kraft krävs att det uppstår ett behov av arbetskraft 

hos den tidigare arbetsgivaren. Det har tidigare konstaterats att det är upp till 

arbetsgivaren att bedöma hur denne vill täcka sitt arbetskraftsbehov och att inhyrning 

av personal är ett giltigt alternativ.  

Det har fastslagits av AD att det skulle vara utmanande och stridande mot rättskänslan 

om en arbetsgivare lånar in personal när det vore möjligt att tillgodose det mera 

permanenta arbetskraftsbehovet med tidigare anställda med företrädesrätt.71 Detta 

uttalande gäller även för inhyrning av arbetstagare då det har fastslagits att inhyrning av 

arbetstagare ska beaktas mer restriktivt än inlåning av arbetstagare.72 I den svenska 

rätten idag finns det ingen lagstiftning som tidsbegränsar inhyrning av personal. Den 
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första lagen om uthyrning av arbetskraft innehöll en begränsning som sa att en 

arbetsgivare endast fick använda sig av inhyrd personal när det fanns arbetskraftsbehov 

av en tillfällig karaktär.73 I lagen som kom år 1993 togs tidsbegränsningen bort eftersom 

det inte tycktes finnas något behov för att begränsa möjligheterna till inhyrning av 

arbetskraft då inhyrning av arbetskraft inte skulle vara ekonomiskt hållbart under en 

längre period.74 

5.2.4.6 Nyanställning 

Begreppet nyanställning är ett viktigt begrepp att utreda eftersom det endast är vid en 

sådan anställning företrädesrätten gäller. Nyanställning kan delas upp i två delar. 

Begreppet ny och anställning. Med begreppet ny menas att det ska röra sig om en ny 

anställning. Omplaceringsrätten går före företrädesrätten. Detta innebär att 

omplaceringar och omplaceringar som rent formellt innebär nya anställningar inte kan 

räknas in i företrädesrätten. Det andra begreppet anställning har den betydelsen att det 

ska handla just om en anställning. Om en arbetsgivare väljer att använda sig av något 

annat formavtal än anställningsavtal så är detta tillåtet, till exempel inhyrning av 

personal. En arbetsgivare kan även välja att inte tillgodose sitt arbetskraftbehov 

överhuvudtaget.75 Arbetsgivaren får lov att undvika att göra några nyanställningar 

under företrädesrättsperioden för tidigare anställda utan att detta räknas som 

kringgående av lagen. Detta innebär att en arbetstagare inte kan se sig garanterad en 

återanställning endast av anledningen att arbetsgivaren har ett arbetskraftsbehov under 

den anställdes företrädesrättsperiod.76  

Företrädesrätten gäller inte när personer som inte omfattas av anställningsskyddslagen 

gör anspråk på en ledig anställning. En arbetsgivare kan till exempel välja att anställa 

någon från sin familj för att tillgodose sitt arbetskraftsbehov och då kan inte en 

företrädesberättigad arbetstagare göra anspråk på den anställningen.77  

5.3 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet   

I 38 § MBL står det att en arbetsgivare på eget initiativ ska förhandla med den 

arbetstagarorganisation han/hon är bunden till genom kollektivavtal innan beslut tas 
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om att låta någon annan, än de arbetstagare som är anställda i verksamheten, utföra 

arbete för hans/hennes räkning eller verksamhet. Arbetsgivare ska vid förhandling 

lämna information om det tilltänka arbetet till arbetstagarorganisationen så att de ska 

kunna ta ställning i förhandlingsfrågan.  

Ovanstående gäller inte om det tilltänkta arbetet kräver särskild sakkunskap, är av 

kortvarig och tillfällig natur eller i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som tidigare 

godtagits av arbetstagarorganisationen. 38 § 1st MBL gäller dock då det är fråga om att 

anlita arbetstagare enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.78 

6. Kringgående av företrädesrätten? 

6.1 AD 2003 nr 4 

6.1.1 Bakgrund 

Arbetsgivaren ABU Aktiebolag sade upp ett antal anställda på grund av arbetsbrist. Inte 

långt därefter uppkom det behov av arbetskraft och ABU valde att tillgodose behovet 

med hjälp av inhyrning av personal från bemanningsföretag. Detta hände vid ett flertal 

tillfällen och gillades inte av fackförbundet som ansåg att arbetskraftsbehovet varit 

permanent och att arbetsgivaren då hade kringgått anställningsskyddslagen eftersom 

det fanns företrädesberättigade tidigare anställda. Fallet blev en fråga om 

arbetsgivarens handlande hade inneburit ett kringgående av de tidigare anställdas 

företrädesrätt till återanställning enligt LAS. 

6.1.2 Domslut 

Arbetsdomstolen slog fast att företrädesrätten till återanställning endast gäller i fråga 

om nyanställningar. En fråga som därmed uppkom var huruvida en inhyrning av 

personal, utan att göra nyanställning, kunde likställas med nyanställning när man såg till 

reglerna om företrädesrätt. Det blev även en fråga om en arbetsgivare kunde på ett 

otillbörligt sätt kringgå företrädesrättsreglerna om han/hon hyr in personal från 

bemanningsföretag.  

Domstolen poängterade att företrädesrättsreglerna inte betyder att en arbetsgivare är 

skyldig att anställa en tidigare uppsagd som har företrädesrätt endast på grund av att 
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det finns ett arbetskraftsbehov. En arbetsgivare får själv avgöra om en nyanställning ska 

ske under företrädesrättsperioden eller ej. En arbetsgivare har rätt att bestämma själv 

om sin verksamhet och företrädesrätten ska inte användas i syfte att skapa nya 

arbetstillfällen. En arbetsgivare får själv bedöma och göra det som anses mest gynnsamt 

företagsekonomiskt för sin verksamhet. I detta ingår även inhyrning av arbetskraft.  

Vid bedömningen av förbundets påstående om att ABU skulle ha velat kringgå 

företrädesrätten till återanställning granskade AD fallets olika omständigheter. För att 

ett handlande ska anses som kringgående av företrädesrätten krävs det att de åtgärder 

som påstår kringgåendet blir styrkta, varit menade att undgå företrädesrätten samt varit 

otillbörliga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 79 AD fastslog att ABU 

hade rätt till sitt handlade på grund av omständigheterna och att arbetskraftsbehovet på 

företaget hade varit svårt att förutspå, berodde på tekniska problem samt förändringar 

av efterfrågan. Arbetsdomstolen beslut blev därmed att ABU inte hade kringgått 

reglerna kring företrädesrätt till återanställning och avslog förbundets yrkande om 

skadestånd. 

6.2 AD 2007 nr 72 

6.2.1 Bakgrund 

I detta fall sade Backemarks Grafiska Aktiebolag upp anställda på grund av arbetsbrist. 

Vid en arbetstopp valde bolaget att hyra in personal från bemanningsföretag för att 

tillgodose sitt arbetskraftsbehov, något som fackförbundet ogillade. Här blev det en 

fråga om arbetsgivarens handlande kunde innebära ett kringgående av de tidigare 

anställdas företrädesrätt till återanställning och räknas som otillbörligt. 

6.2.2 Domskäl 

AD gjorde en utredning av fallet och fastslog att bolagets inhyrning av personal inte hade 

berott på något annat än att beslutet var det mest ekonomiskt gynnande alternativet för 

företaget. Domstolen ansåg inte heller att arbetsgivarens samarbete med 

bemanningsföretaget kunde räknas in som otillbörligt handlande. Därmed avslogs 

fackförbundets talan. 
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7. Analys/Diskussion  

7.1 När gäller företrädesrätten till återanställning? För vem gäller den? 

7.1.1 Uppsägning på grund av arbetsbrist 

En arbetsgivare har rätt att själv bestämma över sin verksamhet och hur den ska vara 

organiserad.80 En arbetstagare kan bli företrädesrättsberättigad efter att den blivit 

uppsagd på grund av arbetsbrist. Begreppet arbetsbrist behöver inte endast betyda brist 

på arbete utan den allmänna definitionen är att arbetsgivaren på grund av 

företagsekonomiska eller verksamhetsekonomiska anledningar har valt att göra 

förändringar i verksamheten som lett till att arbetskraftsantalet måste ändras.81  

När en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist är inte detta kopplat till 

arbetstagaren personligen utan det kan bero på brist på medel, ägarintresse eller 

lönsamhet. Arbetsgivaren är den som har bevisbördan vad gäller uppsägning på grund 

av arbetsbrist. MBL uttrycker arbetsgivarens skyldighet att förhandla med en 

kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation innan han tar beslut om att låta någon 

annan än hans anställda utföra arbete för honom. Arbetstagarorganisationerna kan då 

försöka att förhandla med arbetsgivaren för att undvika uppsägningar när det råder 

arbetsbrist samt föreslå att använda företrädesberättigade arbetstagare, men detta leder 

oftast inte till något då arbetsgivarens rätt att fritt bestämma om sin verksamhet väger 

tungt.82 

Att en arbetsgivare själv får bestämma över sin verksamhet tror jag är bra till en viss del 

om arbetsgivaren använder sin rätt på ett korrekt sätt. Enligt mig finns det en del luckor 

i anställningslagen som arbetsgivaren kan utnyttja till sin fördel. Eftersom 

arbetsgivarens rätt att bestämma fritt över sin verksamhet är så stark finner jag det 

väldigt lätt för en arbetsgivare att säga upp sina anställda på grund av arbetsbrist. Jag 

anser det vara väldigt enkelt för en arbetsgivare att hävda att den inte har användning 

av en befattning på grund av företagsekonomiska skäl och därmed säga upp 

arbetstagaren, när den egentliga anledningen grundar sig i personliga skäl. Så länge 

arbetsgivaren sköter det snyggt och inte ersätter arbetstagaren med någon 

nyanställning och har välformulerade företagsekonomiska anledningar till 
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uppsägningen tror jag att mörkläggningen av en uppsägning på grund av personliga skäl 

kan göras utan komplikationer. Min åsikt är den att om en arbetsgivare är i behov av 

arbetskraft, för att ersätta den person som precis sagts upp, kan den hyra in 

bemanningspersonal eftersom det är en giltig handling även under företrädesrätten och 

på så sätt gå runt lagen på ett ”tillåtet sätt”.  

7.1.2 Kriterier för företrädesberättigande  

Det finns en del kriterier som måste uppfyllas för att en arbetstagare ska vara berättigad 

företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätt till återanställning har de arbetstagare 

som omfattas av lagen om anställningsskydd. Detta gäller alltså för anställda både inom 

privat- och offentlig sektor.83  

Det krävs att en arbetstagare ska ha varit anställd under minst tolv månader under en 

treårsperiod och av en säsongsanställd krävs det att den har varit anställd i minst sex 

månader under en tvåårsperiod för att företrädesrätten till återanställning ska gälla. Om 

en säsongsanställd har arbetat mer är 12 månader under en treårsperiod i 

verksamheten har den behörighet för även andra tjänster.84  

Om en arbetstagare uppfyller de arbetstidskrav som finns för att bli berättigad 

företrädesrätt är det viktigt att den gör en anmälan om intresse till återanställning. Om 

inte detta görs kan inte en arbetstagare hävda att den är berättigad en anställning hos 

arbetsgivaren när nytt arbetskraftsbehov uppkommit.85 

När en arbetstagare väl har blivit berättigad företrädesrätt till återanställning gäller 

denna rätt i nio månader och för den enhet eller kollektivavtalsområde som 

arbetstagaren tidigare var sysselsatt i.86  

Detta är alltså de kriterier som en arbetstagare ska uppfylla innan den kan bli berättigad 

företrädesrätt till återanställning. Jag kan inte se några problem med det då jag anser att 

det är viktigt att kriterier finns så att det sker ett urval i vilka som kan få möjligheten att 

återanställas. Dock tror jag att det är viktigt att man som arbetstagare är medveten om 

dessa kriterier och vet på vilka villkor man blir beviljad företrädesrätt så att man inte 
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går miste om möjligheten att återanställas, genom att exempelvis glömma att anmäla sitt 

intresse om att återanställas. 

7.1.3 Kriterier för återanställning 

En arbetstagare är inte garanterad en tjänst endast utav den anledningen att den har 

företrädesrätt och att det uppkommer ett arbetskraftsbehov under denna period. Det är 

många faktorer som ska vägas in för att det ska leda till en återanställning.  

För det första kan en arbetsgivare välja att inte tillgodose sitt arbetskraftsbehov alls 

under företrädesrättsperioden även om det finns behov av det.87 En arbetsgivare har 

även under de tidigare anställdas företrädesrättsperiod rätt att ta in personal som inte 

omfattas av LAS utan att det kan ses som kringgående av lagen. Att exempelvis en 

arbetsgivare anställer en familjemedlem för att tillgodose arbetskraftsbehovet är fullt 

tillåtet.88   

Det måste röra sig om en nyanställning för att en återanställning ska komma på tal. Det 

ska därför följaktligen handla om en ny anställning. Omplaceringar räknas inte som nya 

anställningar och ingår därför inte i företrädesrätten. En arbetsgivare kan därav välja att 

omplacera sin personal vid arbetskraftsbehov på ett sätt så behovet tillgodoses utan att 

det kan räknas som kringgående av företrädesrätten. Med begreppet nyanställning 

menas att det även ska röra sig om just en anställning hos arbetsgivare. Därför har 

arbetsgivaren möjligheten att använda sig av inhyrd personal utan att detta kringgår 

företrädesrätten, då bemanningspersonalen har sina anställningsavtal med 

bemanningsföretaget. 89 Här är det tydligt att inhyrning av personal är giltigt under 

företrädesrätten och det har även klargjorts i de rättsfall från Arbetsdomstolen som jag 

har presenterat.90 Jag tror att många glömmer faktorn om nyanställning, alternativt att 

de inte vet vad den innebär och att det därför uppkommer fall där arbetstagarna tror att 

arbetsgivaren har handlat fel. Jag tycker att man tydligt kan se att reglerna kring 

företrädesrätten kom innan uthyrning av arbetstagare legaliserades och att begreppet 

nyanställning är föråldrad då uthyrning inte ingår i detta. Om det skulle skrivas en lag 

idag tror jag att begreppet nyanställning skulle tagits bort och ersatts av något annat då 

begreppet gör att företrädesrätten tappar kraft och blir lätt att nonchalera.  

                                                           
87

 Glavå, Mats. s. 309. Ulander-Wänman, Carin. s.64f 
88

 AD 1979 nr 145 
89

 Glavå, Mats. s. 309. Ulander-Wänman, Carin. s.64f 
90

 AD 2003 nr 4. AD 2007 nr 72 



29 
 

Det är inte tillräckligt att det rör sig om en nyanställning för att en företrädesberättigad 

tidigare anställd ska vara garanterad återanställning. För att en företrädesberättigad 

arbetstagare ska få en återanställning genom en tjänst som uppkommit vid arbetsbehov 

krävs det att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.  Vad som ska utgöra 

tillräckliga kvalifikationer för befattningen avgör arbetsgivaren.91  

Vid bedömningen av tillräckliga kvalifikationer tittar arbetsgivaren bland annat på 

stresstålighet, samarbetsförmåga och social förmåga.92 Jag ställer mig undrades till detta 

och ifrågasätter vem som egentligen gör denna bedömning. Är det högsta chefen eller en 

enhetschef? Jag anser att utgången kan bli väldigt olik beroende på vem det är som gör 

bedömningen. En högre chef som aldrig har sett arbetstagaren arbeta har enligt min 

mening svårt att bedöma hur arbetstagaren exempelvis arbetar under stress eller 

tillsammans med andra. Detta anser jag även att en enhetschef kan ha om det är ett 

större företag. Lämnar enhetscheferna betyg på de anställda vid uppsägningen på grund 

av arbetsbrist som de sedan tittar på vid en eventuell återanställning? Jag anser att det 

är hyfsat enkelt för en arbetsgivare att påstå att en arbetstagare inte uppfyller kraven 

för befattningen, då det faktiskt är arbetsgivaren som sätter kraven från början. De som 

enligt mig har bäst förmåga att bedöma social förmåga och samarbetsförmåga är 

arbetskamraterna till den tidigare anställda. Jag tror dock inte att utredningen går så 

långt att de frågar arbetskamraterna då detta antagligen är ett väldigt tidskrävande 

arbete. Jag kan förstå arbetsgivaren i de situationer där de väljer att hyra in personal 

under en tillfällig period av anledningen att det är flexiblare. Enligt mig borde det 

emellertid vara både enklare, snabbare och mer ekonomiskt att återanställa 

företrädesberättigade tidigare anställda eftersom de har arbetat på arbetsplatsen 

tidigare och därav kan de flesta av arbetsuppgifterna. Jag anser speciellt att detta gäller 

vid monotona arbeten, så som exempelvis industriarbete. Trots detta väljer arbetsgivare 

att ta in bemanningsanställda före företrädesberättigade arbetstagare.93 En fundering är 

om detta kan bero på att arbetsgivaren anser det enklare att ”göra sig av” med 

bemanningsanställda när arbetskraftsbehovet minskar. 
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Arbetsdomstolen kan gå in och bedöma om arbetsgivarens krav på befattningen är 

skäliga samt se om en arbetstagare uppfyller dessa krav.94 Jag tror dock att detta är 

väldigt svårt.  Domstolen har konstaterat att det inte endast är arbetstagarens formella 

utbildning som är av vikt för tjänsten utan att även tidigare erfarenheter och arbete 

spelar en viktig roll.95 Det finns enligt mig många personer som är presterar mycket bra 

i det praktiska arbetet, samtidigt som de inte ser alls lika duktiga ut om man endast 

utgår från deras CV. Jag tycker därför att det är bra att AD tar med tidigare erfarenheter i 

bedömningen, men jag tror samtidigt att det kan vara svårt för en domstol att se hur 

pass bra en arbetstagare har utfört sitt arbete på tidigare arbetsplatser.  

En annan faktor som väger in vid bedömningen av om en företrädesberättigad 

arbetstagare ska bli återanställd är upplärningstidens längd. Om arbetsgivaren anser att 

upplärningstiden skulle bli för lång vid återanställning av en företrädesberättigad 

arbetstagare så är det en giltig anledning för att ej använda sig av denna 

företrädesberättigade arbetstagare. Det finns inga riktlinjer i lag eller avtal på hur lång 

en upplärningstid maximalt får vara utan det är arbetsgivarens bedömning som är 

gällande.96 Jag anser att en arbetsgivare alltid kan påstå att upplärningstiden skulle bli 

för lång just eftersom det inte finns några riktlinjer på vad som utgör ”för lång” 

upplärningstid. En arbetsgivare kan därför enkelt hävda att det är mer ekonomiskt 

lönsamt med något annat alternativ så som inhyrning av personal när det inte behövs 

någon längre upplärningstid. Enligt mig borde emellertid upplärningstiden för en 

företrädesberättigad tidigare anställd vara kortare än för en helt ny arbetstagare som 

kommer ifrån ett bemanningsföretag. Detta eftersom den tidigare anställda har arbetat 

på arbetsplatsen förut. Vid frågan om det borde finnas någon tidsbegränsning för 

upplärningstid anser jag att det inte är rimligt då jag har fått uppfattningen om att det 

helt beror på tjänsten och dess arbetsuppgifter. 

Det är alltså mycket som ska stämma in för att en företrädesberättigad arbetstagare ska 

återanställas. Jag kan tycka att det nästan vore lättare att hitta arbete någon annanstans 

än att ”vinna” mot en arbetsgivare som inte vill återanställa företrädesberättigade 

arbetstagare. Jag tror att allt främst hänger på arbetsgivaren. Det kvittar hur kvalificerad 

den tidigare anställda är, hur länge den arbetat på företaget eller om den inte kräver 
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någon upplärningstid alls. Om arbetsgivaren inte vill ha tillbaka den 

företrädesberättigade arbetstagaren, så finns det inte mycket att göra åt saken då det 

finns andra lagliga alternativ som arbetsgivaren kan använda. Enligt mig är 

företrädesrätten ett efteranställningsskydd som ej fungerar. 

7.2 Är det tillåtet att hyra in personal under företrädesrätten? Under vilka 

omständigheter är detta tillåtet? 

Genom de rättsfall och den teori som tidigare presenterats i denna uppsats har det 

klargjorts att det är tillåtet att hyra in arbetstagare under företrädesrätten då detta inte 

utgör en nyanställning. I princip kan arbetsgivaren hyra in personer hur den vill till sitt 

företag utan att behöva ta hänsyn till de företrädesberättigade arbetstagarna. 

Domstolen har uttalat sig i både AD 2003 nr 4 och AD 2007 nr 72 om att det finns 

tillfällen då inhyrning av personal kan utgöra ett kringgående av företrädesrätten. De 

krav som måste uppfyllas för att detta ska ske är att arbetsgivaren måste utföra en 

handling som i sig kringgår företrädesrätten, denna handling ska kunna styrkas, syftet 

med handlingen ska vara att kringgå reglerna samt att arbetsgivarens handlande ska 

anses som otillbörligt till situationen.97 Dessa faktorer måste alltså stämma för att 

arbetsgivarens handlande ska räknas som ett kringgående av företrädesrättsreglerna. 

Jag tycker det är svårt att säga om det finns någon gräns för när arbetsgivaren har 

kringgått företrädesrätten. Begreppet otillbörligt handlande för situationen anser jag är 

väldigt tolkningsbart. Jag tror att det beror mycket på omständigheterna och i hur stor 

utsträckning bemanningsföretagens tjänster används.  

Eftersom ADs uttalande om inlåning av arbete även gäller för inhyrning av personal98 

kan det formuleras såhär; det vore utmanande och stridande mot gällande rätt om en 

arbetsgivare hyr in personal när det vore möjligt att tillgodose ett mera permanent 

arbetskraftsbehov genom tidigare anställda med företrädesrätt.99 I detta uttalade hittar 

jag begrepp som är otydliga och tolkningsbara. Begreppet när det vore möjligt känns 

oklart mig. Vem är det som bedömer när det är möjligt? Och vad menas egentligen med 

möjligt? Ett annat begrepp i uttalandet är ett mera permanent arbetskraftsbehov. Vad är 

egentligen ett permanent arbetskraftsbehov? Vart går gränsen mellan det och ett 
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tillfälligt behov? Vad jag har kunnat se finns det inga tydliga riktlinjer för när det övergår 

till permanent arbetskraftsbehov och om ens det hade spelat någon roll då de i 

Uthyrningslagen valt att inte ta med begreppet om tillfälligt arbete. 

De två rättsfallen som tidigare tagits upp i uppsatsen påvisar på att det är tillåtet att 

hyra in bemanningsanställda under företrädesrättsperioden. I AD 2007 nr 72 tyckte jag 

att det var tydligt att det endast hade handlat om en ren arbetstopp, därav tillfälligt 

arbetskraftsbehov, och att företrädesrätten därför inte hade kringgåtts vid det här fallet. 

I det andra rättsfallet, AD 2003 nr 4, var det flera omständigheter som skulle vägas in vid 

beslutandet om kringgående av företrädesrätten hade skett. Bolaget hade i detta fall 

använt bemanningsanställda vid ett flertal olika tillfällen. Jag anser att detta är ett mer 

svårbedömt fall eftersom det inte handlar om ett tillfälligt arbetskraftsbehov. 

Arbetsdomstolen fastslog att arbetsgivaren hade rätt till sitt handlande på grund av 

omständigheterna och att arbetskraftsbehovet hade varit svårt att förutse. Jag undrar 

om domslutet hade sett annorlunda ut om arbetskraftsbehovet istället hade varit lätt att 

förutse. Hade arbetsgivaren i sådana fall kringgått företrädesrätten? Hade den 

tidsperiod då de bemanningsanställda arbetade där utgjort ett permanent 

arbetskraftsbehov? Jag tycker att det hade varit intressant att se ett liknande rättsfall 

där utfallet blivit att arbetsgivaren kringgått företrädesrätten. Då hade det rättsfallet 

kanske kunnat sätta en tidsgräns på när tillfälligt arbetskraftbehov går över till 

permanent arbetskraftsbehov. 

Företrädesrättens verkan anser jag fungerar bra ihop med grundtanken att 

arbetsgivaren själv får styra över sin verksamhet. Dock ifrågasätter jag huruvida 

företrädesrättsreglerna uppfyller sitt egentliga syfte, så som det var menat när lagen 

stiftades, efter att uthyrning av arbetstagare legaliserades. Jag anser att 

företrädesrättens kraft har försvagats och jag tror därmed att den inte fyller den 

funktion som det var menat från början. Jag tror att det tidigare inte fanns så många 

andra alternativ till nyanställning innan bemanningsföretagen kom till Sverige och att 

arbetsgivaren därför var mer ”tvungen” att återanställda de företrädesberättigade 

arbetstagarna.  

Jag tycker det är tydligt att anställningsskyddslagen skrevs innan bemanningsföretagen 

etablerade sig på den svenska arbetsmarknaden. Om anställningsskyddslagen hade 

kommit senare tror jag att det hade funnits en paragraf någonstans om användandet av 
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bemanningsföretag. Jag anser inte att paragrafen borde utgöra något hinder eller förbud 

mot användandet av bemanningstjänster, utan istället klargöra när det är giltigt att hyra 

in bemanningspersonal under företrädesrättsperioden, för att undvika framtida 

problem.  

7.3 Vad har bemanningsföretagen för roll på den svenska arbetsmarknaden? 

Bemanningsföretagen har idag en viktig funktion i den svenska samhällsekonomin. 

Bemanningsbranschen sysselsätter främst unga och personer med utländskt ursprung. 

Bemanningsbranschen är viktig för att den öppnar nya dörrar för arbetstagare. En del 

anser att bemanningsbranschen minskar arbetslösheten genom att skapa fler 

arbetstillfällen.100 Många invandrare har även gått från att vara arbetslösa till att vara 

sysselsatta inom bemanningsbranschen.101  

Bemanningsföretagen sägs fungera som en stötdämpare för företag. 

Bemanningsföretagens tjänster kan användas när företagen behöver något flexibelt. Det 

är många arbetsgivare som idag väljer att ha en liten fast personalstyrka och sedan hyr 

in personal efter behov. Företagen kan därigenom gå med högre vinst då de inte har 

onödiga personalkostnader när produktionen är låg och personal inte efterfrågas. 

Bemanningsföretag kan alltså hjälpa företag genom olika konjunkturer och anpassa sig 

efter efterfrågan.102 

Jag tycker att bemanningsföretagen utgör en viktig del på arbetsmarknaden då de enligt 

mig sysselsätter de folkgrupper som har det svårast att få arbete. Jag är själv anställd på 

ett bemanningsföretag och kan därför vara partisk i min diskussion, men jag tycker att 

bemanningsarbete är en jättebra möjlighet för oss unga. Jag har verkligen förståelse för 

varför bemanningsbranschen har växt sig så stor i Sverige. Bemanningspersonalen får 

en fot in på arbetsmarknaden, arbetet går att kombinera ihop med studier och det går 

även att kombinera ihop olika uppdrag till ett heltidsarbete, något som kanske hade 

varit omöjligt för arbetstagaren att få i vanliga fall. Jag kan även ur ett ekonomiskt 

perspektiv förstå varför arbetsgivaren väljer att ibland använda sig av 

bemanningsföretagens tjänster. De slipper på så sätt annonserings-, rekryterings- och 
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inskolningskostnader samtidigt som de inte behöver inte bry sig om försäkringar med 

mera.  

Det är enkelt att endast se allt det positiva med bemanningsföretagens tjänster. Att 

inhyrning av personal är tillåtet är givetvis bra för de bemanningsanställda och 

arbetsgivaren. Dock tror jag inte att det anses som lika bra alternativ om det ses ifrån de 

företrädesberättigades perspektiv. Om jag hade varit fast anställd någonstans hade jag 

inte uppskattat tanken av att kunna bli utbytt. Även om bemanningsbranschen är bra för 

arbetsgivaren och samhällsekonomin så tror jag att det kan skapa oro på 

arbetsmarknaden.  

Man kan även ställa sig frågan om hur inhyrd personal påverkar arbetsmiljön när det 

hela tiden kommer ny personal till företaget. Jag själv arbetar inom barnomsorgen och 

har samtalat med ordinarie personal på förskolorna som tycker det är jobbigt eftersom 

kommunen har valt att använda bemanningsföretagens tjänster istället för det gamla 

systemet med vikariepool. Tidigare ringde förskolepersonalen själva in vikarier, vilket 

ofta ledde till en och samma person kom. Numera får de ofta olika personal hela tiden. 

Detta kan upplevas som ansträngande för ordinarie personal som måste ”lära upp” den 

inhyrda deras rutiner med mera.  

7.4 Tidsbegränsa uthyrning av arbetstagare? 

En fråga som har kommit upp under arbetets gång är om uthyrning av arbetstagare 

borde tidsbegränsas. Lagen om uthyrning av arbetstagare skiljer sig en del från 

bemanningsdirektivet då den svenska lagen inte tar upp termen om tillfälligt arbete. 

Eftersom begreppet ”temporary” i bemanningsdirektivet inte har någon tidsmässig 

betydelse har därför lagstiftaren valt bort den helt i uthyrningslagen då det hade kunnat 

tolkas olika beroende på vem som läste lagtexten. 103 Med detta har således lagstiftaren 

valt att inte sätta någon tidsgräns på hur länge en arbetsgivare får ha inhyrd personal i 

sin verksamhet. Borde det finnas en sådan tidsgräns? Och hur lång skulle denna 

tidsbegränsning i sådana fall vara? Sex månader? Två år? Denna uppsats tycker jag 

öppnar upp för ytterligare undersökningar kring detta ämne.  

Bemanningsdirektivet förhindrar en lagstiftning om tidsbegränsning av uthyrning av 

arbetstagare eftersom det i artikel 4 står att förbud och hinder mot uthyrning av 
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arbetstagare ej är tillåtna. ”Problemet” som idag finns på arbetsmarknaden är att 

arbetsgivare hyr in personal när de hade kunnat återanställa företrädesberättigade 

personer. Detta hade kunnat lösas genom en lagändring som säger att det inte är tillåtet 

att hyra in personal under företrädesrättsperioden. Jag ställer mig frågande till är om en 

tidsbegränsning på uthyrning av arbetstagare är möjlig utan att utgöra ett hinder och 

därmed gå emot bemanningsdirektivet.  

Att vi i Sverige inte har någon tidsbegränsning för bemanningsarbete anser jag är bra 

eftersom jag tror att en tidsbegränsning hade tagit bort de positiva effekter som 

bemanningsbranschen faktiskt har. Fenomenet att bemanningsanställda får arbete i en 

annan bransch tror jag skulle minska genom en tidsbegränsning då de 

bemanningsanställda inte får samma chans att ”visa upp sig” på arbetsmarknaden. 
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8. Slutsatser och övriga reflektioner 

Företrädesrätten är ett efteranställningsskydd som inte fyller den funktion som det var 

menat vid lagens tillträde. Arbetsgivarens fria rätt att själv bestämma över hur sin 

verksamhet ska vara organiserad är stark. Efter att uthyrning av arbetstagare blev 

lagligt i Sverige har företrädesrättens verkan numera blivit helt beroende av 

arbetsgivaren. Det är upp till arbetsgivaren själv att bedöma hur hans arbetskraftsbehov 

bäst kan bli tillgodosett. Om en arbetsgivare inte vill tillgodose sitt arbetskraftsbehov 

alls har denne även rätt till det. Samma sak gäller om arbetsgivaren vill använda andra 

alternativ än nyanställningar. Det finns därmed inget som kan hindra en arbetsgivare 

från att hyra in personal till sin verksamhet under företrädesrätten då detta inte räknas 

som en nyanställning. 

Begreppet nyanställning i företrädesrätten är föråldrad. Idag kan arbetsgivaren använda 

sig av andra alternativ än nyanställning vid tillkommet arbetskraftsbehov. Detta leder 

till att rätten inte kan tillämpas i lika stor utsträckning som tidigare. En lagändring bör 

ske för att företrädesrätten ska återfå kraft och inte längre kunna nonchaleras. På grund 

av det som står skrivet i bemanningsdirektivet får dock inte denna lagändring utgöra 

något hinder eller förbud mot inhyrning av arbetskraft.  

Arbetsdomstolen har konstaterat att inhyrning av arbetskraftsbehov för att tillgodose 

ett mera permanent arbetskraftsbehov kan utgöra ett kringgående av företrädesrätten 

Idag finns det ingen tidsbegränsning för användandet av inhyrd personal i svensk rätt. 

Inte heller finns det någon bestämd tidsgräns för när tillfälligt arbetskraftsbehov 

övergår till permanent arbetskraftsbehov. Bemanningsföretagen utgör en viktig del på 

arbetsmarknaden och bidrar till en ökad sysselsättning i Sverige. En tidsbegränsning av 

deras tjänster hade kunnat begränsa denna positiva verkan. Bör det sättas en 

tidsbegränsning och är detta möjligt utan att gå emot bemanningsdirektivet? Denna 

uppsats har väckt intresset för ytterligare studier inom området. 

Slutligen kan jag konstatera att företrädesrätten inte kan ses som en intjänad rättighet, 

utan endast en potentiell rättighet då en kvalificerad företrädesberättigad arbetstagare 

inte är garanterad arbete vid arbetskraftsbehov under företrädesrättsperioden.  
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