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SAMMANFATTNING 

I direktiv 2008/104/EG, bemanningsdirektivet, finns en reglering angående att det inte får 

finnas begränsningar eller förbud i nationell lagstiftning om det inte kan hänföras till 

allmänintresset. Syftet med uppsatsen är således att utreda om Sveriges företrädesrätt till 

återanställning utgör en begränsning för bemanningsföretagen och deras uthyrning av 

arbetskraft, deras betydelse på arbetsmarknaden och vidare vad begränsningar kan leda till 

utifrån ett mångfaldsperspektiv. För att uppfylla syftet har en rättdogmatisk metod använts 

med utgångspunkt i att fastställa gällande rätt. 

Genom rättsutredningen har jag kommit fram till att företrädesrätten inte bör anses utgöra en 

begränsning för bemanningsföretag. AD har fastställt detta i bl.a. två fall angående inhyrning 

från bemanningsföretag när arbetstagare fortfarande varit företrädesberättigade sombåda 

indikerar att inhyrning idag är fullt tillåtet när syftet inte är att kringgå lagen. I de fall där 

arbetsgivarens syfte är att kringgå lagen kan det ses som en begränsning för 

bemanningsföretag eftersom inhyrningen för att kringgå lagen inte är tillåten. Jag konstaterar 

dock att sådana förfarande kan hänföras till allmänintresset vilket är tillåtet enligt 

bemanningsdirektivet och att lagregleringarna i Sverige därmed fungerar. Genom utredningen 

uppmärksammades 38 § MBL som en form av en begränsning för bemanningsföretagen då 

arbetsgivare är tvingade till primär förhandling innan de hyr in personal från ett 

bemanningsföretag och enligt mig kan det inte hänföras till allmänintressetoch därav borde 

lagregleringen ses över. 

Bemanningsbranschen är en viktig del av den svenska arbetsmarknaden då den dels genom en 

överrepresentation av unga och utlandsfödda alternativt inrikesfödda med utlandsfödda 

föräldrar bidrar med mångfald men även då den anses främja flexibilitet. Begränsningar eller 

förbud i den svenska rätten skulle således leda till att bemanningsbranschens skulle få svårare 

för att få en plats på arbetsmarknaden samtidigt som de svaga grupperna med liten förankring 

till arbetsmarknaden skulle förlora sin väg in till arbetsmarknaden. 

Nyckelord: Bemanningsföretag, bemanningsdirektiv, direktiv 2008/104/EG om arbetstagare 

som hyrs ut av bemanningsföretag,begränsningar eller förbud, företrädesrätt till 

återanställning. 

 



ABSTRACT 

In the directive 2008/104/EC on Temporary agency work there is a regulation concerning that 

there shouldn’t be any restrictions or prohibitions in national legislation if it can not be 

attributed to the public interest. According to that the purpose of this paper is to investigate 

whether the Swedish law about reemployment in 25 § LAS is a restriction for temporary work 

agencies, it’s role on the labor market and also to investigate what consequences a restriction 

can have from a diversity perspective. To fulfill the purpose I have been using a legal 

dogmatic method based on determination of the current law. 

I have by the legal research determined that reemployment is not a restriction for temporary 

work agencies. The Swedish Labor Court has established this through inter alia two 

judgments about hiring temporary employees while workers still had their rights to 

reemployment. Both of the judgments indicate that it is today permitted when the purpose not 

is to circumvent the law. In cases where the employer's purpose is to circumvent the law it can 

be seen as a limitation of temporary work agencies since the law does not allow this. I note 

that such procedure can be attributed to the public interest and that the legal regulation in 

Sweden works. The investigation highlighted 38 § MBL as a form of a limitation on 

temporary agencies as employers are forced to primary negotiation before they hire agency 

staff and hence this legal regulation abolished. 

The industry of temporary work agency is an important part of the Swedish labor market 

because of its over-representation of young workers and immigrants who contributes with 

diversity but it is also important because it is considered as promoting flexibility. Restrictions 

and prohibitions in Swedish law could result in difficulties for the industry of temporary 

agency work to play a role in the labor market while vulnerable groups could lose its way in 

to the labor market. 

Keywords: Temporary work agency, the directive 2008/104/EC on Temporary agency work, 

restrictions and prohibitions, reemployment. 
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1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet beskriver en bakgrund till ämnet, uppsatsens syfte, frågeställningar, 

dess metod, avgränsningar, begreppsförklaringar följt av en presentation av uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund till ämnet 

Bemanningsbranschen har under de senaste 19 åren ökat kraftigt och har ansetts vara den 

snabbast växande branschen på den svenska arbetsmarknaden under främst 1990-talet men 

även en bit in på 2000-talet.
1
 Bemanningsföretag kan beskrivas som företag som har ett 

anställningsförhållande med arbetstagare i syfte att hyra ut arbetstagare till ett annat företag, 

som kallas kundföretag. Arbetet som arbetstagaren utför sker under ledning av kundföretaget.
2
 

Arbete likt uthyrning blev först under början av 1990-talet lagligt. Från 1994, året efter den 

nya lagen som fullt ut tillät vinstdrivande arbetsförmedling samt personaluthyrning trädde i 

kraft, har antalet anställda ökat från ca 5000
3
 till ca 66000 anställda (2011).

4
 

År 2008 antogs direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, 

vidare förkortat bemanningsdirektivet. Direktivet syftade kortfattat till att såväl skydda 

uthyrda arbetstagare som att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare för att främja 

flexibilitet på arbetsmarknaden.
5
 I januari 2013 införlivades bemanningsdirektivet i Sverige 

genom ikraftträdandet av lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.
6
 

I SOU 2011:5 utredde utredaren vad som kunde anses som en begränsning eller ett förbud i 

svensk rätt utifrån Bemanningsföretagens mening om vad de anser är hindrande för dem. I 

undersökningen utelämnas dock företrädesrätten till återanställning. Bemanningsföretagen har 

i utredningen inte ansett att de begränsas av företrädesrätten i den svenska lagstiftningen.
7
 

Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetstagare som blivit uppsagda på grund av 

arbetsbrist har företrädesrätt vid en vid en eventuell nyanställning vilket i sin tur begränsar för 

                                                           
1 Johnson, Anders, Hyrt går hem: historien om den svenska bemanningsbranschen, Informationsförlaget, Stockholm, 2010, s. 

16. 
2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag, art. 3b. 
3 Johnson, 2010, s. 14-16. 
4Bemanningsföretagen, http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta, samt 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/aktuellt/2012-aktuellt-arkiv/lag-om-uthyrning-av-arbetstagare, hämtat: 

20130122. 
5 Dir. 2008/104/EG, art. 2. 
6 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
7 SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige. 

http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/aktuellt/2012-aktuellt-arkiv/lag-om-uthyrning-av-arbetstagare
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övriga på arbetsmarknaden att få en anställning hos arbetsgivaren under den tid 

företrädesrätten föreligger.
8
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga område är bemanningsdirektivet och regleringen i dess artikel 4 

angående översyn av begränsningar eller förbud mot anlitande av bemanningsföretag och 

uthyrd personal. Genom uppsatsen syftar jag följaktligen att utreda om Sveriges reglering om 

företrädesrätt till återanställning i 25 § LAS kan anses utgöra en begränsning mot anlitande av 

uthyrd personal från ett bemanningsföretag. Genom det syftet ämnar jag även att belysa 

mångfaldsfrågan avseende de grupper som bemanningsbranschen sysselsätter och därav kan 

missgynnas genom ett eventuellt hinder inom svensk rätt och vad det kan innebära. 

 Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Utgör 25 § LAS en begränsning mot arbetskraft som hyrs ut av ett 

bemanningsföretag? Hur? 

 Vad kan eventuella begränsningar eller förbud i svensk rätt leda till utifrån ett 

mångfaldsperspektiv? 

1.3 Metod, material och källkritik 

Uppsatsen bygger på rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken tar sitt ursprung i att fastställa 

de yttre system som finns inom rättsvetenskapen. Det innebär att rättsdogmatiken vill öka 

förståelsen för rättsregler genom att beskriva dem med hjälp av rättskällor.
9
 I de flesta fall 

åsyftar samlingsnamnet rättskällor lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.
10

  Utöver att öka 

förståelsen för rättsregler syftar den rättsdogmatiska metoden äventill att fastställa vilka 

rättsregler som finns (de lege lata) och vilka som bör skapas (de lege ferenda). Inom 

rättsdogmatiken är det även vanligt att söka kunskap om den verklighet där rättsreglerna 

verkar.
11

 I uppsatsen söks kunskap om verkligheten med hjälp av statistik. Statistiken används 

för att påvisa hur stor del av arbetsmarknaden bemanningsbranschen utgör samt för att 

kartlägga vilka grupper av människor som bemanningsbranschen sysselsätter. 

De källor som används i uppsatsen är i så lång utsträckning som möjligt av karaktären 

primärkällor. Sekundärkällor i form av litteratur och webbsidor har behandlats som ett 

                                                           
8 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken: en handbok, 15. uppl., Norstedt, Stockholm, 2010 ,s. 255. 
9 Alexander Peczenik, Juridikens allmänna läror,  Svensk Juristtidning, 2005, s. 249. 
10 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Nordstedts juridik AB, Stockholm 2006, s. 37. 
11Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), 

Uppsala, 2010, s.167. 
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komplement till de rättskällor som studerats. För att få fram litteratur inom ämnet 

genomfördes en sökning via universitetsbibliotekets sökmotor, sökord som användes i diverse 

kombinationer var: arbetsrätt, bemanning, bemanningsdirektiv, flexibilitet, företrädesrätt, 

arbetsledningsrätt samt uthyrning. Utöver sökningar med hjälp av sökord använde jag mig 

även av kedjesökning. Det innebär att jag utgått dels utifrån de böcker jag fått fram samt 

andra böcker som jag vet behandlar ämnet och använt dessa böckers referenser för att hitta 

användbara källor till uppsatsen.
12

 

I uppsatsen har även elektroniska källor använts. Sökorden som har använts var: bemanning, 

bemanningsdirektiv, bemanningsbransch samt arbetsledningsrätt, och även här användes viss 

kedjesökning. För att hitta relevant rättspraxis till uppsatsen har sökmotorn Zeteo samt tryckta 

källor använts. AD-domarna har valts utifrån ämnesområdet och som varit relevanta för 

fortsatta avgörande. I viss mån har även kedjesökningar använts vid sökandet av rättspraxis.  

Jag har granskat mina källor källkritiskt utifrån följande kriterier: äkthetskrav, oberoendekrav 

samt ett färskhetskrav. Äkthetskravet innebär att det använda materialet ska vara äkta och 

tillförlitligt. Det har således varit viktigt för mig att jämföra innehållet i flera sekundärkällor 

för att försäkra mig om det som skrivs är tillförlitligt.  Oberoendekravet syftar till att jag i så 

stor mån som möjligt återgått till ursprungskällan och i största mån använt mig av 

primärkällor. Färskhetskravet innebär att jag försökt söka mig till så nytt material
13

 som 

möjligt när det gäller bemanningsbranschen och bemanningsdirektivet då båda är relativt nytt. 

Övriga regleringar i uppsatsen är inte lika nya och därav har inte samma färskhetskrav krävts. 

Den statistik som har använts i uppsatsen kommer från olika källor som jag ansett vara 

tillförlitliga, bl.a. från Statistiska centralbyrån, Bemanningsföretagen och diverse rapporter 

men trots det finns risker för fel med statistik som t.ex. mätfel, urvalsfel, bortfall m.m.
14

 

1.4 Avgränsningar 

Regleringen kring företrädesrätt till återanställning är semidispositiv och det finns således 

avvikelser i kollektivavtal. Uppsatsens syfte har dock inte varit att studera frågeställningarna 

utifrån avvikande företrädesrättsregleringar.Uppsatsen ämnar vidare inte heller att redogöra 

eller beröra utstationering eller utstationeringsdirektivet trots att det är nära relaterat till 

uthyrning av arbetstagare. 

                                                           
12Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 47-48. 
13Ejvegård, 2009, s. 71-72.  
14Wallgren, Anders & Wallgren, Britt, Undersökningar och statistik: informationssökning, källkritik, analys, Natur och 

kultur, Stockholm, 1983, s. 31-26. 



4 
 

1.5 Begreppsförklaring 

I uppsatsen återkommer ordet bemanningsföretag ständigt.  I Sverige syftar 

bemanningsföretag inte enbart till företag som arbetar med uthyrning utan många 

bemanningsföretag arbetar även med t.ex. rekrytering och omställning.
15

  För att klargöra vad 

jag åsyftar med de återkommande begreppen i uppsatsen har jag valt att använda mig av de 

begreppsförklaringar som återfinns i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag. 

Bemanningsföretag: ”varje fysisk eller juridisk person som i enlighet med nationell 

lagstiftning ingår anställningskontrakt eller inleder anställningsförhållanden med 

arbetstagare i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för tillfälligt arbete i dessa företag under 

deras kontroll och ledning”
16

 

Kundföretag: ”varje fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag tillfälligt arbetar”
17

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i huvudrubriker med underrubriker för att underlätta för läsaren. Varje 

huvudrubrik följs av en kort ingress som presenterar vad det är som kapitlet beandlar. 

Uppsatsens rättsutredning börjar med kapitlet Bemanningsdirektivet eftersom det är en stor 

del i uppsatsens huvudsakliga syfte gällande bemanningsdirektivet och dess artikel om 

begränsningar eller förbud. Kapitel tre är Bemanningsbranschen i Sverige där det presenteras 

fakta kring bemanningsbranschen för att öka förståelsen för branschen i förhållande till 

bemanningsdirektivet. Nästa kapitel, Turordning & företrädesrätt i Sverige beskriver andra 

delen av uppsatsens syfte, den del jag avser presentera företrädesrätten för att senare i 

uppsatsen kunna utreda huruvida företrädesrätten utgör en begränsning och därav är 

hindrande för bemanningsföretagens verksamhet. Rättsutredningen avslutas med kapitlet 

Inhyrning när företrädesrätt föreligger som knyter ihop alla de övriga delarna av 

rättsutredningen. Uppsatsens sjätte kapitel utgörs av en analys om företrädesrätten och 

inhyrning av personal men även analys kring mångfaldsproblematiken och branschens 

betydelse som leder fram till vissa slutsatser. I detta kapitel knyts samtliga teoridelar ihop och 

                                                           
15Johnson, 2010,s. 16. 
16 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag, art. 3.1b. 
17 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag, art. 3.1d. 
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därav dess placering i uppsatsen. Uppsatsen avslutas med en presentation av de viktigaste 

slutsatser som den lett fram till. 
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2. BEMANNINGSDIREKTIVET 

I kapitelet presenteras bakgrunden till bemanningsdirektivets uppkomst och en presentation 

av bemanningsdirektivet med fokus på artikel 4.1 om begränsningar eller förbud. 

2.1Bemanningsdirektivet 

 Bemanningsdirektivet trädde i kraft den 5 december 2008
18

och är tillämpligt på arbetstagare 

som är anställda hos ett bemanningsföretag och hyrs ut till ett kundföretag under 

kundföretagets kontroll samt ledning. Det är tillämpligt på såväl offentliga som privata företag 

som bedriver verksamhet som innefattar uthyrning av arbetstagare.
19

 Bemanningsdirektivet 

utgör en ram
20

 som syftar till att dels skydda arbetstagare som är anställda hos ett 

bemanningsföretag och hyrs ut till ett kundföretag samt höja kvaliteten på arbetet som utförs 

av arbetstagarna genom en likabehandlingsprincip. Direktivet syftar även till att 

bemanningsföretag ska erkännas som arbetsgivare samt att underlätta för bemanningsföretag 

att effektivt kunna bidra med att skapa arbete och flexibla arbetsformer på arbetsmarknaden.
21

 

Direktivet är ett minimidirektiv som endast anger en lägsta nivå och högre eller mer 

fördelaktiga regleringar är således tillåtna. Medlemsstaterna ska ha antagit och implementerat 

detta direktiv senast den 5 december 2011.
22

 

2.2 Centrala delar i bemanningsdirektivet 

Bemanningsdirektivet innehåller reglering kring likabehandlingsprincipen som kortfattat 

innebär att de uthyrda arbetstagarna ska ha samma grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor under sitt uppdrag som de skulle haft vid en anställning direkt hos 

kundföretaget. Likabehandlingen rör även lön för arbetstagare men medlemsstaterna får efter 

samråd med arbetsmarknadens parter göra undantag när arbetstagare hos bemanningsföretag 

innehar en tillsvidareanställning med lön mellan uppdrag.
23

 Uthyrda arbetstagare ska även få 

information om lediga befattningar i kundföretaget på samma sätt som arbetstagarna som är 

anställda direkt av kundföretaget får. Uthyrda arbetstagare ska även få tillgång till samma 

förmåner eller gemensamma inrättningar som övriga anställda på kundföretaget som t.ex. 

personalmatsalar. Skillnader mellan arbetstagare får bara motiveras av objektiva skäl.
24

 

                                                           
18Dir. 2008/104/EG, art 13. 
19Dir. 2008/104/EG, art.1.1–1.2. 
20 Dir. 2008/104/EG, ingress punkt 15 samt 23. 
21Dir. 2008/104/EG, art 2. 
22Dir. 2008/104/EG, art. 9-10. 
23 Dir. 2008/104/EG, art 5.1-5.2. 
24Dir. 2008/104/EG, art. 6.4. 
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Direktivets reglering ska även säkerställa att det inte finns hinder eller förbud för ingående av 

en anställning mellan kundföretaget och arbetstagaren vid den tidpunkt då uppdraget 

avslutats. Bemanningsföretagen får inte heller lov att begära ersättning från arbetstagare för 

att placera denne i ett kundföretag samt inte begära ersättning från arbetstagarendå 

arbetstagaren och kundföretaget ingår ett anställningsförhållande efter arbetstagarens uppdrag 

i kundföretaget.
25

 Slutligen ska medlemsstaterna även förbättra tillgången till utbildning i 

bemanningsföretag ävennär arbetstagaren inte hyrs ut samt förbättra tillgången till 

kundföretagens utbildningar.26 

 

2.3 Översyn av begränsning eller förbud 

Bemanningsdirektivet innehåller i artikel 4.1 ett förbud mot begränsningar eller förbud mot att 

anlita arbetskraft som hyrs ut av ett bemanningsföretag. Begränsningar eller förbud mot 

uthyrd arbetskraft får endast finnas om det kan motiveras med skäl som hänför sig till 

allmänintresset och i så fall i första hand arbetstagarnas skydd, säkerhet och hälsa men även 

för att förhindra missbruk.
27

 Enligt den utredning som gjorts i Sverige anses det att den 

lydelsesen av artikeln indikerar på att det bara avses begränsningar mot att anlita uthyrd 

arbetskraft och inte andra hinder som kan uppfattas som indirekta.
28

 

I direktivet står det även att medlemsstaterna i samråd med arbetsmarknadens parter ska se 

över de begränsningar eller förbud som eventuellt kan finnas i nationell lagstiftning, 

kollektivavtal eller praxis. Översynen ska göras för att kontrollera att de eventuella hinder 

eller förbud som finns är motiverade av skälen som anges i direktivets punkt 4.1 angående 

allmänintresset. Översynen ska enligt direktivet vara gjort senast den 5 december 2011, då ska 

kommissionen meddelas om de resultat som granskningen av lagstiftningen lett fram till.  

Finns det begränsningar eller förbud i kollektivavtal ska översynen istället utföras av de parter 

som förhandlat fram berört kollektivavtal. Regleringarna i artikeln ska inte påverka den 

tillämpning som finns angående krav om registrering, tillstånd, certifiering, finansiella 

garantier eller kontroll av bemanningsföretag.
29

 

 

                                                           
25Dir. 2008/104/EG, art. 6.2- 6.3. 
26Dir. 2008/104/EG, art. 6.5. 
27Dir. 2008/104/EG, art. 4.1. 
28 SOU 2011:5, s.121. 
29 Dir. 2008/104/EG, art. 4.2–4.5. 
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3. BEMANNINGSBRANSCHEN I SVERIGE 

I detta kapitel presenteras historia kring bemanningsbranschen i Sverige, en beskrivning av 

bemanningsbranschen på arbetsmarknaden följt av ett mångfaldsperspektiv. 

3.1 Bemanningsbranschens utveckling 

År 1992 trädde den lag som till viss del tillät vissa former av vinstdrivande personaluthyrning 

i kraft.
30

 Samma år, 1992, beslutades det att ILO:s konvention 96 skulle sägas upp. 

Konventionen hade funnits sedan 1933 och Sverige hade varit ansluten till den sedan 1936. 

Genom konventionen fastslogs det att arbetsförmedlingar med vinstsyfte skulle avskaffas
31

 

och i Sverige var det redan förbjudet sedan 1935 genom lag (1935:113) med vissa 

bestämmelser om arbetsförmedling.
32

 År 1942 kom ett tillägg till lagen där även 

bemanningsarbete förbjöds eftersom det likställdes med arbetsförmedlingars verksamhet.
33

 

Bemanningsbranschen hade år 1992 varit förbjuden i mer eller mindre 50 år men 1993 

beslutade Riksdagen att tillåta den vinstdrivande arbetsförmedlingen samt 

personaluthyrningen fullt ut och detta skedde när nya lagen om privat arbetsförmedling trädde 

i kraft.
34

 

Fyra år senare, under 1997 genomförde Sverige en statlig utredning angående auktorisation av 

bemanningsföretag och om detta borde införas.
35

 Auktorisation av bemanningsföretagkom 

dock först under 2004 då Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation, 

införde auktorisation för medlemmarna.
36

 

EU:s direktiv 2008/104/EG om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag 

antogs år 2008.
37

 Året därefter tillsattes det en utredning i Sverige, med syftet att ge förslag 

om hur Sverige borde anpassa sig efter bemanningsdirektivet.
38

 Sverige implementerade 

direktivet först år 2013 då lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare trädde i kraft.
39

 

 

                                                           
30 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
31 SOU 1992:116 Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft 
32 Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. 
33 Johnson, 2010, s. 14-15. 
34 Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling. 
35 SOU 1997:58 Personaluthyrning. 
36 Johnson, 2010, s. 14. 
37 Direktiv 2008/104/EG. 
38 SOU 2011:5. 
39 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
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3.2 Bemanningsbranschen på arbetsmarknaden 

Bemanningsföretag som arbetar med uthyrning av personal anses ofta kunna erbjuda 

flexibilitet för sina arbetstagare. Anställningen är flexibel i den meningen att arbetsplatserna 

samt längden på arbetet på en och samma arbetsplats ofta varierar. Att arbetsplatsen i sin tur 

inte är ständig medför att såväl arbetstider som inkomst kan variera.
40

 

Bemanningsföretag är verksamma inom många olika yrkesområden på arbetsmarknaden och 

präglas av olika verksamhetsområden. Trots många verksamhetsområden är uthyrningsdelen 

den del av verksamheten som omsätter överlägset mest med 88 % av den totala omsättningen. 

De största yrkesområdena inom bemanningsbranschen med störst andelar av omsättningen är 

lager/industri, kontor/administration, ekonomi/finans samt IT.
41

 

Det finns många förklaringar till varför företag bestämmer sig för att hyra in personal istället 

för att anställa själva. Några av förklaringar anses vara att bemanningsföretag kan kombinera 

olika deltidsanställningar till fasta heltidsarbeten vilket ofta är omöjligt för ett enskilt 

kundföretag. Bemanningsföretagen har även lättare för att få ner kostnader för en rekrytering 

vilket kan vara fördelaktigt eftersom kundföretagen ofta har en efterfrågan på korta 

anställningar vid t.ex. säsongsarbete, frånvaro eller arbetstoppar ochfördelen med 

bemanningsföretag i de situationerna är att de kan slå ut rekryteringskostnaderna på flera 

uthyrningar till skillnad från ett företag som själva anställer för en kort period. Vidare skulle 

det också kunna förklaras att det finns en viss osäkerhet när det gäller rekrytering och att finna 

en arbetstagare med rätt kompetens. Fördelen med bemanningsbranschen gällande rekrytering 

är således stor då de vid en kortare anställningstid kan erbjuda arbetstagaren andra arbeten hos 

andra kundföretag vilket ett företag inte kan.
42

 

Det finns även en rad olika förklaringar till varför arbetstagare väljer att arbeta inom 

bemanningsbranschen. En del av dessa förklaringar anses utifrån Svenska Personaluthyrnings- 

och Rekryteringsförbundets (SPUR) undersökning vara flexibilitet, omväxling, en bred 

kompetens, chansen att skapa nya kontakter och träffa nya människor m.m. Bemanningsbranschen 

underlättar även för dem som är arbetslösa då det ofta inte krävs någon specialkompetens.43 

                                                           
40Andersson, Pernilla & Wadensjö, Eskil, Hur fungerar bemanningsbranschen? [Elektronisk resurs], Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala, 2004, s. 30-31. 
41 Johnson, 2010, s. 89. 
42Andersson, Wadensjö, 2004, s. 8. 
43Bemanningsbranschens utveckling och omfattning: personaluthyrning, entreprenader, rekrytering, Svenska 

personaluthyrnings- och rekryteringsförbundet (SPUR), Stockholm, 2002, s. 14. 
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3.3 Mångfaldsperspektiv på bemanningsbranschen 

Det fanns framförallt tre grupper av arbetstagare inom bemanningsbranschen som varit 

överrepresenterade i bemanningsbranschen. Dessa grupper består av kvinnor, ungdomar samt 

invandrare. Överrepresentationen av kvinnor har dock minskat då bemanningsföretagen har 

etablerat sig inom fler branscher medan överrepresentationen av ungdomar och invandrare 

fortfarande kvarstår.
44

 

Medelåldern på de anställda i bemanningsföretag låg år 2005 på 33,4 år medan de övriga 

sysselsattas medelåder låg på 42,7 år.
45

 Det fanns en klar överrepresentation av unga i 

bemanningsbranschen samtidigt som det fanns en underrepresentation av dem som är över 35 

år inom branschen.
46

 Under år 2011/2012 var närmre hälften av de bemanningsanställda under 

30 år och en tredjedel var 30-44 år gamla. Utöver detta var ungefär en femtedel över 45 år 

inom bemanningsbranschen.
47

 Utbildningsnivån inom bemanningsbranschen speglades av 

övriga arbetsmarknaden och utbildningsnivån ansågs vara densamma. Rörligheten i 

bemanningsbranschen är hög och mellan 2002 och 2010 var 184 000 personer sysselsatta i 

branschen och av dem var ca 90 % anställda endast ett till tre år. Många arbetade kortare 

perioder i bemanningsbranschen och såg det som en språngbräda ut på övriga 

arbetsmarknaden.
48

 

Inom bemanningsbranschen är arbetstagare med en utländsk bakgrund överrepresenterade. 

Under 2010 var ca 25 % av arbetstagarna antingen utrikesfödda eller inrikesfödda men av två 

utrikesfödda föräldrar. Sätts detta i relation till övriga sysselsatta på den svenska 

arbetsmarknaden så var samma siffra där bara 16 %.
49

 

Sammanfattningsvis kan bemanningsbranschen beskrivas som en viktig del av den svenska 

arbetsmarknaden då branschen präglas av mångfald. Grupper av människor som anses mindre 

etablerade på arbetsmarknaden, som unga samt invandrare har större möjlighet att etablera sig 

på arbetsmarknaden genom anställning hos ett bemanningsföretag än på övriga 

arbetsmarknaden.
50

 

                                                           
44Johnson, 2010, s. 90. 
45Andersson, Joona, Pernilla & Wadensjö, Eskil, Bemanningsbranschen 1998-2005: En bransch i förändring?,Working 

Paper 6/2010, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm, 2010, s.30. 
46Andersson Joona, Wadensjö, 2010, s. 28. 
47Manpower,  JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN en studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012, s. 6. 
48Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf, s. 4-5, hämtat: 

20130226. 
49Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf, s. 4-5, hämtat: 

20130226. 
50Bemanningsföretagen, http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/varde, hämtat:20130209. 

http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf
http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/varde
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4. TURORDNING & FÖRETRÄDESRÄTT I SVERIGE 

I kapitletpresenteras en bakgrund till lagen om anställningsskydd med fokus på turordningsregler och 

företrädesrätten. Arbetsgivarprerogativet presenteras följt av turordningsregler och slutligen en 

grundlig presentation av företrädesrätten i Sverige. 

4.1 Bakgrund 

År 1971 infördes en provisorisk lag, lag (1971:199) om anställningsskydd eftersom 

sysselsättningen för de äldre arbetstagarna på arbetsmarknaden ansågs vara ett problem. 

Syftet var att skydda de äldre arbetstagarna som hade en lång anställningstid inom samma 

företag. Arbetstagare som var äldre än 45 år skulle dessutom få en längre uppsägningstid än 

övriga samt en återanställningsrätt som gällde inom sex månader.
51

 

Tre år senare trädde lagen (1974:12) om anställningsskydd i kraft. Huvudsyftet med 

lagförslaget om 1974 års anställningsskyddslagstiftning var att ge arbetstagare ett rättsligt 

skydd. Skyddet skulle bl.a. innehålla krav på saklig grund vid uppsägning samt att uppsägning 

p.g.a. arbetsbrist skulle kräva ett beaktande av en turordning som skulle grundas på 

arbetstagarens anställningstid.
52

 Lagförslaget innehöll även vissa regleringar med syfte att ge 

bättre möjligheter till äldre samt arbetstagare med nedsatt förmåga som skulle införas bl.a. 

genom att arbetstagare som var över 45 år skulle få lov att tillgodoräkna sig viss extra 

anställningstid.
53

 I samma proposition klargjordes det även att den gamla principen om att 

arbetsgivaren ensam såväl leder och fördelar arbetet fortfarande råder.
54

 Den nya regleringen 

gällande företrädesrätt till återanställning i 1974 års lag innebar att arbetstagare hade 

företrädesrätt i 12 månader från och med anställningens upphörande om arbetstagaren varit 

anställd i företaget i minst 12 månader under en två års period.
55

 Företrädesrätten var en effekt 

av arbetsgivarens rätt att göra uppsägningar på grund av arbetsbrist. För att kunna förbättra för 

de uppsagda arbetstagarna fördes denna reglering in i lagen.
56

 

Ändringar som senare gjordes i företrädesrätten var genom proposition 1973:129.  De 

ändringar som gjordes i lagen var att den tid under vilken företrädesrätt till återanställning 

gällde förkortas från tolv till nio månader samt att tiden för under vilken period en 

                                                           
51Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m., s. 114.  
52Prop. 1973:129 s. 1-2. 
53Prop. 1973:129 s. 269. 
54Prop. 1973:129 s. 110. 
55Prop. 1973:129, s. 8. 
56Prop. 1973:129 s. 163. 
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arbetstagare skall ha varit anställd i minst tolv månader hos ett företag för att ha företrädesrätt, 

utsträcktes från under en två års- till en tre års period.
57

 

 

4.2 Arbetsgivarprerogativet 

Arbetsgivarprerogativet som också kallas för arbetsgivarens § 32-befogenheter utgör såväl en 

allmän rättgrundsats som en dold kollektivavtalsklausul och gäller således i alla 

anställningsförhållande.
58

 Arbetsgivarprerogativet omfattar vanligtvis en arbetsgivares 

anställnings-, uppsägnings-, arbetslednings- och verksamhetsledningsrätt.
59

 § 32-

befogenheterna tillkom genom en motsättning mellan Svenska arbetsgivarföreningen SAF och 

Landsorganisationen i Sverige LO. SAF hävdade att en arbetsgivare ensam och fritt hade rätt 

till att leda och fördela arbetet vilket innefattade att denne hade fri rätt att anta samt avskeda 

arbetstagare (antagnings- och uppsägningrätten). LO däremot hotade med stridsåtgärder 

eftersom de ville få till stånd bestämmelser som gav fackligt aktiva arbetstagare ett skydd för 

föreningsrätten eftersom det var vanligt att dessa avskedades. Organisationerna fick till slut 

till stånd en överenskommelse som kallas Deceberkompromissen och innebar att LO erkände 

den rätt arbetsgivare har att leda och fördela arbete samt att fritt anta och avskeda arbetstagare 

och SAF erkände föreningsrätten. Det fördes även in en bestämmelse i SAF:s stadgar inom 

detta som låg under § 23 som senare blev § 32 som sa att alla kollektivavtal skulle innehålla 

arbetsledningsrätten och föreningsrätten. AD har senare även fastslagit att arbetsgivaren har 

rätten till att styra och leda samt en fri antagnings och avskedsrätt även om detta inte 

föreskrivs i kollektivavtal.
60

 En del inskränkningar i arbetsgivarprerogativet har skett genom 

regleringar i såväl lag och andra avtal. Exempel på inskränkning som gjorts är gällande den 

fria uppsägningsrätten som försvann när det infördes ett krav på saklig grund.
61

 

4.3 Uppsägning 

Uppsägning av arbetstagare regleras i 7 § LAS. En uppsägning måste vara sakligt grundad 

och den kan inte anses inte vara sakligt grundad om omplaceringsmöjligheter finns.
62

 

Uppsägningar från arbetsgivaren kan delas upp i två huvudkategorier, dels är det uppsägning 

på grund av personliga skäl samt uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist anses vara 

                                                           
57Prop. 1996/97:16, En arbetsrätt för ökad tillväxt, s.1. 
58Lunds Universitets Publikationer Institutionellt Arkiv vid Lunds universitet 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=766210&fileOId=2273136 hämtat:20130220. 
59Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med 

komparativa inslag, Juristförlaget, Diss. Lund: Lunds universitet, 2008,Lund, 2008. 
60Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och 

tysk kontext, Juristförl., Diss. Lund: Univ., 2004,Lund, 2004, s.45. 
61Berg, 2008, s. 183-188. 
62 7 samt 11 §§ Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=766210&fileOId=2273136
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en saklig grund för uppsägning och i proposition 1981/82:71 framkommer det att det är upp 

till arbetsgivaren i samråd med arbetstagarsidan att ta ställning till arbetskraftsbehovet. 7 § 

LAS och andra regler angående anställningsskydd bygger på grundtanken om att 

driftsförändringar genomförs på arbetsmarknaden, trots att det kan leda till eventuella 

uppsägningar av arbetstagare på grund av arbetsbrist. Det bör dock påpekas att arbetsgivaren 

bör överväga andra möjligheter till att genomföra driftsförändring som kan undvika 

uppsägningar, t.ex. genom bland annat omplacering.
63

  Vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist är arbetsgivaren enligt lag skyldig att upprätta en viss turordning för de uppsagda 

arbetstagarna.
64

 

4.4 Turordningsregler 

Turordningsreglerna inom svensk lagstiftning regleras i 22 § LAS.
65

 Reglerna kring 

turordning är semidispositiva och det innebär att det är möjligt att göra avvikelser genom 

kollektivavtal.
66

 Turordningen fastställs utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid 

och det innebär att en arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför en 

arbetstagare med kortare anställningstid. I de fall där två eller flera arbetstagare har lika 

anställningstid beaktas åldern på arbetstagarna,då högre ålder ger företräde framför en lägre 

ålder.
67

 Kan en arbetstagare endast få fortsatt arbete hos arbetsgivaren genom en omplacering 

förutsätts det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att arbetstagaren ska få 

företrädesrätt enligt turordningen. Turordningsreglerna möjliggör för arbetsgivare som högst 

har tio anställda att undanta två arbetstagare innan en turordningslista fastställs. Arbetstagarna 

som undantas ska vara av särskild betydelse för arbetsgivarens verksamhet men det är upp till 

arbetsgivaren själv att avgöra vilka arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta 

verksamheten.
68

 

Om en arbetsgivare har två eller flera driftsenheter ska det fastställas turordningslistor för 

dessa enheter var för sig.
69

 Begreppet driftsenhet syftar till en del av ett företag som är beläget 

inom samma byggnad eller inhägnad, som t.ex. en fabrik eller en butik. Om en arbetsgivare är 

bunden av ett kollektivavtal eller brukar vara bunden ska det fastställas en turordningslista för 

vartdera avtalsområdet. Vid flera driftsenheter på en och samma ort, kan det fastställas en 

gemensam turordning inom arbetstagarorganisationens avtalsområde för samtliga enheter på 

                                                           
63Prop. 1981/82:71 , s. 64-68. 
6422 § LAS. 
6522 § LAS. 
66 2 § LAS. 
6722 § LAS. 
6822 § LAS. 
6922 § LAS. 
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orten.Då krävs det att arbetstagarorganisationen begär detta, senast vid förhandling enligt 29 

§, som säger att arbetsgivaren är skyldig till förhandling enligt 11- 14 §§ MBL före beslut om 

bl.a. uppsägning.
70

 

4.5 Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätt till återanställning regleras i svensk lagstiftning i 25 § LAS. Reglerna innebär 

att de arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har rätt till att bli återanställda 

hos sin vid den tidpunkten, före detta arbetsgivare, om det finns en ledig tjänst hos denne 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren får inte lov att erbjuda anställningen till någon annan innan den 

arbetstagare som står på tur blivit erbjuden anställning.
71

 Företrädesrätten till återanställning 

gäller även när en verksamhet övergår från ett företag till ett annat och gäller alla övergångar 

av verksamhet som preciseras i 3 § LAS.
72

 I 2 § LAS framgår att reglerna i 25 § LAS om 

företrädesrätten är semidispositiva, det är därmed tillåtet att göra avvikelser genom 

kollektivavtal.
73

 

Om två eller fler arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS så bestäms 

turordningen till företrädesrätten dem emellan. Utgångspunkten för turordningen är varje 

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, likt turordningsbestämmelserna 

i 22 § LAS. En arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför en arbetstagare 

med kortare anställningstid och om det är två eller flera arbetstagare med lika anställningstid 

tas hänsyn till åldern. En arbetstagare med högre ålder går före arbetstagare med lägre ålder.
74

 

4.6 Vem har företrädesrätt till återanställning? 

Det som avgör vem som har företrädesrätt till återanställning på ett företag är arbetstagarens 

anställningstid. En arbetstagares anställningstid beräknas från den dag då anställningen 

ingicks till den dag den upphör vilket innebär att uppsägningstiden räknas in i en arbetstagares 

anställningstid. Enligt lagen har såväl säsongsanställda som övriga anställda företrädesrätt till 

återanställning. Det som gäller för att företrädesrätten ska föreligga för de arbetstagare som 

varit säsongsanställda är att de måste ha varit anställda i mer än sex månader under de senaste 

två åren. Övriga anställningar kräver att de måste ha varit anställda i mer än tolv månader 

under de senaste tre åren för att få företrädesrätt.
75

 

                                                           
70Prop. 1973:129, s. 260 samt 22 § LAS. 
7125 § LAS. 
723 § LAS. 
73 2 § LAS. 
7422 samt 26§§ LAS. 
7525 § LAS. 
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Anställningstiden är av stor betydelse vid såväl beräkning av uppsägningstid, upprättande av 

turordning som vid företrädesrätt till återanställning. En arbetstagare får tillgodoräkna sig 

varenda dag av sin anställningstid. Anställningstiden är oberoende av om arbetstagare arbetat 

heltid eller deltid, varit tjänstledig och/eller sjukskriven eller om arbetstagaren av en annan 

anledning inte utfört sitt arbete under en tid. Utöver detta finns det inte heller något krav på att 

anställningstiden behöver vara sammanhängande. En arbetstagare kan ha haft en rad olika 

anställningar hos en arbetsgivare och då räknas den sammanlagda tiden.
76

 

Det finns två fall när en arbetstagare får lov att tillgodoräkna sig tid hos en annan arbetsgivare 

till sin sammanlagda anställningstid. Det första fallet är när en arbetstagare byter anställning 

och övergår från en arbetsgivare till en annan då båda arbetsgivarna tillhör samma koncern 

tidpunkten som arbetstagarens övergång sker. Andra fallet där det är tillåtet att tillgodoräkna 

anställningen hos en annan arbetsgivare är när en arbetstagare byter anställning i samband 

med att företaget, verksamheten eller en del av det övergår från en arbetsgivare till en annan. I 

dessa fall får arbetstagaren tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren vid beräkning 

av anställningstiden hos den senare eller nuvarande arbetsgivaren.
77

 Arbetstagare som gör 

flera byten mellan arbetsgivare inom ramen för de som presenteras ovan får tillgodoräkna sig 

all sin sammanlagda anställningstid oavsett arbetsgivare.
78

 

4.6.1 Intermittent anställning 

En intermittent anställning kan beskrivas som att en arbetstagare endast arbetar antingen vissa 

dagar eller vissa perioder och vid utförande av arbete har arbetstagaren kallats in av 

arbetsgivaren. Huruvida det är en intermittent anställning kan vara avgörande vid t.ex. 

beräkning av turordning.
79

 AD 2008:81 rörde en tvist om en arbetstagare hade varit anställd 

hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och därmed 

kvalificerat sig till företrädesrätt till återanställning eller ej. I detta fall rörde det sig om en 

intermittent anställning och AD kom fram till en del kännetecken eller riktlinjer rörande 

intermittenta anställningar. Arbetstagare arbetar enbart vissa dagar i veckan alternativt under 

vissa perioder och harrätt till att tacka nej till erbjudande om arbete. Varje arbetstillfälle rör 

sig om en nyanställning och därav räknas den sammanlagda arbetstiden utifrån de dagar 

                                                           
76Ulander-Wänman, Carin, Företrädesrätt till återanställning, Iustus, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008,Uppsala, 2008 s. 

117-121. 
773 § LAS. 
783 § punkt 3 LAS.  
79Glavå, 2011, s. 308.  
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arbetstagen faktiskt arbetar och således kan inte perioderna mellan arbetet räknas in i den 

sammanlagda anställningstiden.
80

 

 

4.7 Hur länge gäller företrädesrätten till återanställning? 

Längden för hur länge en uppsagd arbetstagare har företrädesrätt varierar beroende på 

anställningsform. En arbetstagare med en tillsvidareanställning har företrädesrätt till 

återanställning i nio månader men även under sin uppsägningstid, det vill säga att om det 

under uppsägningstiden blir en ledig tjänst har denne förtur. En arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning har företrädesrätt från och med den tidpunkt där besked enligt 15 § 

LAS ges och nio månader framåt. Den sista anställningsformen där företrädesrätten skiljer sig 

är vid säsongsanställning. En arbetstagare som är säsongsanställd har istället företrädesrätt till 

återanställning under nio månader från det att den nya säsongen börjat.
81

 

4.8 Vad krävs för att få företrädesrätt till återanställning? 

För att en arbetstagare ska få företrädesrätt till återanställningkrävs det anmälan till 

arbetsgivaren, om arbetsgivaren ställt krav på anmälan.
82

 Uppsägningsbeskedet ska innehålla 

uppgifter om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning och om denne har 

företrädesrätt ska det framgå i uppsägningsbeskedet om anmälan krävs för att ta del av 

företrädesrätten.
83

 En arbetstagare som vill anmäla sitt intresse av att utnyttja företrädesrätten 

till återanställning kan göra det såväl muntligt som skriftligt. Anmälan kan även lämnas in 

under hela niomånadersfristen som finns. Företrädesrätten gäller då under den återstående 

tiden av de nio månaderna där företrädesrätt föreligger.
84

 

I bland annat AD 1992:32 fastslogs att regeln angående anmälan om företrädesrätt syftar till 

att arbetsgivaren vid en rekrytering ska veta vilka av arbetstagarna som är intresserade av 

fortsatt eller nytt arbete hos arbetsgivaren och för att han ska veta det krävs en anmälan. En 

anmälan om företrädesrätt kan ske formlöst, men någon slags anmälan måste ha skett. I AD 

1984:14 och AD 1983:30 har de funnit att de omständigheterna som förelåg var så speciella 

att domstolen ansåg sig kunna bortse från lagens formella krav på att en anmälan krävs för att 

arbetstagaren skulle anses ha företrädesrätt vid anställning. Båda fallen har hänfört sig till 

omständigheter där domstolen funnit att arbetsgivare borde varit införstådd i att arbetstagaren 

                                                           
80AD 2008:81. 
8125 § LAS. 
8227 § LAS. 
83 8 § LAS. 
84Anställningsskydd och anställningsfrämjande åtgärder: en orientering om lag och praxis, 6., rev. uppl., Svenska 

arbetsgivarefören. (SAF), Stockholm, 1997, s. 40. 
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önskade fortsätta arbeta hos honom.
85

 Generellt sett anses inte ett konkludent handlande 

kunna ersätta anmälan till företrädesrätten. Trots det ska arbetstagare i de situationer där det 

anses vara uppenbart att arbetstagaren vill fortsätta sin anställning erhålla företrädesrätt till 

återanställning trots att anmälan inte gjorts. Exempel på en sådan situation kan vara när en 

arbetsgivare försöker utnyttja att arbetstagaren inte anmält sin företrädesrätt.
86

 

Det krävs en nyanställning för att en arbetstagare ska kunna göra anspråk på företrädesrätt till 

återanställning. Det krävs således att arbetsgivaren har en ledig befattning som ska tillsättas 

av ny personal, det vill säga att arbetsgivaren tänker anställa.
87

 Företrädesrätten kan enbart 

göras gällande vid situationer som rör nyanställningar och detta har fastställts i både 

proposition 1973:129 som i AD 2007:72. Det har även klargjorts att en arbetsgivare har rätt 

att fritt både underlåta sig att träffa avtal samt underlåta sig att ge erbjudande om en ny 

anställning innan företrädesrätten gått ut. Detta gäller även om det uppstår ett behov av 

arbetskraft under tiden företrädesrätt föreligger då kan arbetsgivaren fritt välja att inte 

tillgodose detta behov.
88

 Genom bl.a. AD 1996:56 har det fastslagits att företrädesrätten till 

återanställning inte gäller i när den konkurrerar med omplaceringsskyldigheten i 7 § LAS 

eftersom omplaceringen ska gå före arbetstagarens företrädesrätt.
89

 Likaså fastslogs det i AD 

2000:51 att när en arbetstagare med deltidsanställning anmält sitt intresse om företrädesrätt 

till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS så får företrädesrätten till återanställning ge 

vika.
90

 

För att få företrädesrätt krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst 

som är ledig och tänkt tillsättas. Begreppets innebörd är svårtydligt och har förekommit i 

många tvister hos Arbetsdomstolen.I bland annat i AD 1999:36 samt AD 2009:92 har det 

utretts kring begreppet tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen och domarna 

säger att enligt uttalande i förarbetena samt i fast praxis i AD så har det tidigare ansetts att 

arbetstagaren ska inneha de kvalifikationer som arbetsgivaren vanligtvis kräver av en sökande 

till tjänsten i normala fall och strängare krav får inte tillämpas. Arbetstagaren behöver inte 

klara av de nya arbetsuppgifterna fullständigt utan det som krävs är möjligheten till att lära sig 

dem inom rimlig tid.Således kan arbetstagare inte göra anspråk på arbetsuppgifter som t.ex. 

                                                           
85AD 1992:32, AD 1984:14 samt AD 1983:30. 
86Ulander-Wänman, 2008, s. 124-125. 
87 Prop. 1973:129 s. 163. 
88 Prop. 1973:129 s. 265 samt AD 2007:72. 
89AD 1996:56. 
90 AD 2000:51. 
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kräver omskolning. Bevisbördan ligger på den arbetsgivare som påstår att en arbetstagare inte 

har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst i de fall en tvist skulle uppstå.
91

 

4.8.1 Skälig övergångstid 

I 27 §LAS står det att en arbetstagare som antagit ett erbjudande om återanställning, har en 

skälig övergångstid innan denne behöver tillträda anställningen.
92

 Det finns inga regleringar 

kring vad som får anses utgöra en skälig övergångstid utan det är en fråga som måste avgöras 

i enskilda fall. Det beskrivs dock att om en arbetstagare som vid tillfället är utan anställning, 

får ett erbjudande om återanställning och inte kan tillträda på grund av en semesterresa inte 

ska anses som skäligt om det är en anställning som kräver tillträde direkt. Tidigare nämndes 

att arbetstagare kan få en ny anställning på annat företag och därav ha en uppsägningstid att 

beakta vid en eventuell återanställning. I de fall där den erbjudna anställningen kräver tillträde 

omgående men arbetstagaren är buden av uppsägningstid och således inte kan tillträda 

anställningen då det behövs ska det ses till arbetsgivarens intressen som i dessa fall väger 

tyngst och därav bör arbetsgivare som hamnar i en liknande situation ha rätt att erbjuda 

tjänsten vidare. 
93

 I AD 1983:9 fastslogs att om en arbetstagare på grund av bestämmelsen om 

skälig övergångs tid inte kan acceptera ett erbjudande om återanställning har dess 

företrädesrätt till återanställning, trots ett icke accepterat erbjudande inte gått förlorad.
94

 

4.9 Till vad gäller företrädesrätt till återanställning? 

Företrädesrätten för en uppsagd arbetstagare gäller till den verksamhet där arbetstagaren 

tidigare varit anställd och gäller inte bara till tidigare arbetsuppgifter utan alla anställningar 

som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. I de fall där arbetsgivaren har flera 

arbetsplatser på en och samma ort gäller företrädesrätten till återanställning enbart till den 

driftsenhet där arbetstagaren tidigare var anställd. Facket kan vid flera driftsenheter på samma 

ort, ha rätt till att begära att företrädesrätten till återanställning ska gälla samtliga driftsenheter 

på orten.Arbetstagaren har dessutom bara företrädesrätt inom samma avtalsområde som 

arbetstagaren tidigare var sysselsatt inom. Ett exempel på detta är t.ex. att en arbetare inte har 

företrädesrätt till en arbetares arbete och arbetaren har inte heller företrädesrätt till 

förmannens arbete.
95

 

I regleringen som finns kring företrädesrätt till återanställning framgår det inte att 

återanställningsrätten inte enbart gäller till den anställningsform eller sysselsättningsgrad som 

                                                           
91AD 1999:36 samt AD 2009:92. 
9227 § LAS. 
93Prop. 1973:129, s.167-168. 
94AD 1983:9. 
9525 § LAS. 
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den uppsagda arbetstagaren tidigare haft anställning. Således avser en arbetstagares 

företrädesrätt till återanställning samtliga nyanställningar inom driftsenheten. När en 

arbetstagare väl accepterat ett erbjudande så förbrukas dennes företrädesrätt och även rätten 

att göra anspråk på erbjudande som uppkommer efteråt trots att de kan innehålla bättre 

villkor.
96

 I AD 2000:26 fastslogs att företrädesrätten för de arbetstagare som uppfyller kravet 

på tolv månaders anställning enligt 25 § LAS inte är begränsad till den anställningsform som 

de senast hade utan avser alla former av anställningar, det vill säga både tillsvidare- och 

visstidsanställningar. Däremot vid säsongsanställning och företrädesrätten enligt 

sexmånaderregeln gäller enbart företrädesätt till en ny säsongsanställning. Dock ska det 

framföras att de säsongsanställda som uppfyller kravet på tolv månaders anställning under de 

senaste tre åren har rätt till företräde för samtliga anställningar.
97

 

4.10 Förverkande av företrädesrätten 

I sista stycket av 27 § LAS framgår det att ett avvisande av erbjudande om återanställning 

som enligt paragrafen ”skäligen borde ha godtagits”
98

, medverkar till att företrädesrätten till 

en återanställning går förlorad.
99

 Lagtexten i 27 § LAS ger inte någon vägledning om vilka 

erbjudanden en arbetstagare skäligen bör godta för att inte gå miste om sin företrädesrätt. I 

förarbetena till lagen diskuteras det dock kring situationer när en arbetstagare har rätt till att 

avvisa ett erbjudande om anställning utan att gå miste om sin företrädesrätt. Ett exempel som 

nämns är när en arbetstagare efter den tidigare anställningens upphörande har skaffat sig ett 

nytt arbete som han inte kan frigöra sig från förrän efter en viss uppsägningstid medan den 

erbjudna anställningen måste påbörjas omedelbart. I propositionen skrivs även att vad 

innebörden av skäligt är måste avgöras i enskilda fall där hänsyn måste tas till båda parters 

intresse.
100

.I AD 1982:158 togs frågan upp om en chaufför förlorat företrädesrätten när han 

inte accepterat ett erbjudande om en tidsbegränsad anställning på tre månader. I domen 

fastslogs att arbetstagaren inte förlorat sin företrädesrätt genom att avvisa erbjudandet om 

tidsbegränsad anställning. Anledningen till utfallet var ett resonemang om arbetstagaren 

antagit erbjudandet hade denne riskerar att gå miste om andra erbjudanden gällande 

tillsvidareanställningar som kan bli aktuella under de tre månader som den tidsbegränsade 

anställningen skulle pågå.
101

 

                                                           
96Prop. 1973:129 s. 168. 
97AD 2000:26. 
9827 § 3 st. LAS. 
9927 § 3 st. LAS. 
100Prop. 1973:129, s. 168. 
101AD 1982:158. 
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Av 33 § tredje stycket LAS framgår det även att företrädesrätten endast gäller till dess att 

arbetstagare fyller 67 år, arbetstagare som fyllt 67 år har inte heller längre rätt till någon 

företrädesrätt.
102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 33 § 3st. LAS. 
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5. INHYRNING NÄR FÖRETRÄDESRÄTT FÖRELIGGER 

I kapitlet presenteras den fackliga vetorätten i vissa fall samt två AD-domar som klargör vad 

som är gällande vid inhyrning av personal från bemanningsföretag när företrädesrätt till 

återanställning föreligger. 

5.1 Facklig vetorätt i vissa fall 

En arbetsgivare som tänkt anlita bemanningsföretag för att hyra in arbetstagare bör beakta den 

fackliga vetorätten. Den fackliga vetorätten består av två delar, dels en förhandlingsskyldighet 

innan anlitande av inhyrd personal men även en rätt för de fackliga organisationerna att lägga 

in ett veto mot sådant anlitande.
103

 En anledning till att det infördes reglering kring facklig 

vetorätt i vissa fall är att under 1970-talet upplevdes det att arbetsgivare försökte kringgå 

arbetsrättsliga lagstiftningar men även kollektivavtal.
104

 Det är en omstridd reglering som inte 

har någon motsvarighet varken i nordiska länder eller inom EU-rätten.
105

 I proposition 

1994/95:76 uppges att konkurrens mellan företag måste kunna ske på lika villkor och ett sätt 

för att främja detta är det fackliga inflytandet som krävs vid anlitande av entreprenad och 

inhyrning som ska medföra en sund konkurrens på arbetsmarknaden.
106

 Vid synnerliga skäl 

får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan förhandlingsskyldigheten har 

fullgjorts.
107

 

38 § MBL innebär att arbetsgivare har en primär förhandlingsskyldighet och måste således 

innan beslut tas angående att låta någon utföra arbete för hans räkning utan att personen ska 

vara arbetstagare hos honom förhandla med de eller den arbetstagarorganisation som han är 

bunden av kollektivavtal för det arbete som ska utföras. I lagen görs det undantag från denna 

skyldighet att förhandla innan beslut. Undantagen gäller arbete som är kortvarigt och av 

tillfällig natur men som inte utförs av arbetstagare som omfattas av uthyrningslagen, arbete 

som kräver en särskild sakkunskap eller när den tilltänkta åtgärden motsvarar en tidigare 

godkänd, åtgärdav arbetstagarorganisationen.
108

  När förhandling enligt 38 § är genomförd har 

arbetsgivaren rätt att ensam fatta beslut i de frågor som behandlats under förhandlingen. Även 

                                                           
103 38-39 §§Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
104Bergqvist, Olof, Lunning, Lars &Toijer, Gudmund, Medbestämmandelagen: lagtext med kommentarer, 2., 

[omarb.ochutök.] uppl., Publica, Stockholm, 1997, s. 383. 
105SOU 1993:32Ny anställningsskyddslag, s. 679-681. 
106Prop. 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler, s. 17. 
10738 § MBL. 
10838 §MBL. 
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om parterna inte enas vid förhandlingen får arbetsgivaren vanligtvis ändå besluta om och 

under vilka villkor som inhyrning av arbetstagare ska ske.
109

 

39 § MBL behandlar den fackliga vetorätten som innebär att den centrala 

arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal har rätt att lägga in 

ett veto när organisationen tror att den tilltänkta åtgärden kan antas medföra att antingen lag 

eller kollektivavtal åsidosätts alternativt att det bryter mot vad som är allmänt godtaget inom 

deras avtalsområde. Om arbetstagarorganisationen anser det får arbetsgivaren inte besluta 

eller verkställa den tilltänkta åtgärden.
110

 Saknar arbetstagarorganisationen fog för sin 

ståndpunkt kan arbetsgivaren enligt 40 § MBL bortse från vetot och verkställa tilltänkta 

beslut.
111

 

5.2 AD 2003:4 ABU 

AD 2003:4 som jag valt att kalla ABU var en tvist mellan Svenska 

Metallindustriarbetareförbundet mot Sveriges Verkstadsförening och ABU Aktiebolag i 

SvängstaBolaget och grundar sig i att ABU under november sade upp 50 stycken arbetstagare 

på grund av arbetsbrist på en av deras anläggningar. En tid efter detta uppstod ett behov av 

ytterligare arbetskraft igen och detta löste ABU efter förhandlingar genom förlängningar av 

uppsägningstid, visstidsanställningar och en del återanställdes tillsvidare. 

Under nästa år, 2001, hölls både lokala samt centrala förhandlingar med Metall angående 

arbetskraftsbehov och lösningar. ABU:s förslag var att ytterligare förlänga vissa arbetstagares 

uppsägningstid men detta nekas. Efter genomförda förhandlingar beslutar sig ABU för att 

hyra in personal från ett bemanningsföretag. När detta görs väljer Metall att lägga in ett veto 

enligt 39 § MBL. Anledningen till detta var att Metall ansåg att inhyrning inte var allmänt 

godtaget inom deras avtalsområde samt att inhyrning tordes medföra att lagar som såväl 

kollektivavtal åsidosattes. Metall ansåg att arbetskraftsbehovet var mer permanent och 

hävdade även att ett samarbete förelåg mellan ABU och bemanningsföretaget. Trots det 

avlagda vetot valde ABU att genomföra inhyrningen enligt 40 § MBL då vetot ur deras 

synvinkel saknade förankring. Ytterligare förhandlingar hölls under 2002 och 

överenskommelse kunde inte nås då heller och ABU hyrde in ytterligare arbetstagare från 

bemanningsföretag.  

 

                                                           
109Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 4., rev. uppl., Juristförl., Stockholm, 1997, s.170. 
11039 § MBL. 
11140 § MBL. 



23 
 

I domstolspraxis finns inget generellt förbud mot inlåning av arbetstagare när företrädesrätt 

föreligger och enbart enskilda förfaranden med hänsyn till de omständigheter som föreligger 

ska anses obefogade och bör betraktas som ett kringgående av företrädesrätten. Gällande 

inhyrning av arbetskraft borde det utredas under motsvarande omständigheter och det bör 

beaktas att inhyrning av arbetskraft ett tillåtet förfarande och således anser domstolen att 

synsättet inte bör vara mer restriktivt gällande inhyrning än inlåning som behandlats i en dom 

från 1980. Enligt AD kan inte heller ABU anses ha försökt kringgå företrädesrätten eftersom 

företaget som AD ser det haft tre handlingsalternativ för att tillgodose sitt behov av personal. 

Antingen tillsvidareanställa personal med företrädesrätt, visstidsanställa eller inhyrning av 

arbetskraft. Första alternativet var ej genomförbart på grund av företagsekonomiska skäl och 

det andra hade ABU redan föreslagit men mötts av motsättningar och därav fanns det bara ett 

alternativ kvar för ABU. Utifrån detta resonemang dömde AD att det inte förekommit 

kringgående av företrädesrätten. 

 

AD utreder även om det fanns grund för det veto som Metall la. Eftersom tidigare argument 

avslagits fanns det inte heller fog för vetot och ABU hade agerat rätt enligt 40 § MBL. AD 

utgick från protokollet från den centrala förhandlingen och ansåg att Metall inte gjort gällande 

att det kunde bryta mot vad som allmänt godtaget inom deras avtalsområde att hyra in 

personal när arbetstagare hade företrädesrätt men detta visade sig i domen även att det inte 

fanns fog för detta eftersom förslaget avslagits. Metall hävdade även att i 

anställningsskyddslagen gäller ett generellt förbud mot inhyrning av personal när 

företrädesrätt för arbetstagare föreligger. Enligt AD kan inte vetorätten utnyttjas för stänga av 

ett visst företag som arbetar under allmänt godtagna förhållanden för att organisationen tycker 

att arbetet bör utförs av arbetsgivarens arbetstagare. Tillräckliga förutsättningar som krävs för 

en vetoförklaring har således inte funnits. 
112

 

 

5.3 AD 2007:72 Grafiska 

Den andra domen är AD 2007:72 som jag kallar för Grafiska. Fallet gäller samma förhållande 

som ABU, ett bolag gör uppsägningar på grund av arbetsbrist och tillgodoser en tillfällig 

arbetstopp med inhyrd personal från ett bemanningsföretag under tiden som arbetstagare 

fortfarande har företrädesrätt till återanställning. 

 

                                                           
112 AD 2003:4. 
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Grafiska i Älmhult sa under 2005 upp 13 av sina anställda på grund av arbetsbrist, för att 

hjälpa arbetstagarna erbjöd företaget en längre uppsägningstid än enligt lag och deras 

anställningar upphörde i december samma år. Från mitten av januari 2006 har Grafiska i 

Älmhult valt att hyra in arbetskraft från ett bemanningsföretag under sex veckor för att täcka 

en tillfällig arbetstopp och eftersom administrativa tjänster också blivit indragna var detta en 

bra lösning. Inhyrda personalen var tre personer som tidigare varit anställda direkt av Grafiska 

i Älmhult, varav två inte haft företrädesrätt om bolaget valt att visstidsanställa istället för 

inhyrning som Grafiska Fackförbundet inte motsatt sig. Enligt Grafiska fackförbundet har 

syftet med inhyrningen varit att kringgå reglerna om företrädesrätt till återanställning. 

AD gör även i detta fall gällande att det endast är i nyanställningssituationen som 

företrädesrätten gäller och i förarbetena står det att en arbetsgivare fritt kan underlåta sig att 

träffa avtal eller ge erbjudande om anställning innan utgången av företrädesrätten även om 

behov av arbetskraft uppstår. De hänvisar även här till AD 1980:54 om inlåning av arbetskraft 

och att detta inte kan anses vara en kränkning av företrädesrätten och en arbetsgivare kan 

välja att organisera sin verksamhet så att företrädesrätten inte kan utnyttjas och det kan 

således inte anses utgöra en kringgående av lag. Vidare anger AD liksom i AD 2003:7 att 

inhyrning av personal är lagligt och det finns inget förbud för arbetsgivare att hyra in 

arbetskraft när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Sammantaget ansåg AD 

likt bedömningen i AD 2003:7 att förhållandena inte var av sådan karaktär att inhyrningen 

inte kan anses ha kringgått reglerna om företrädesrätt till återanställning.
113
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras den framtagna teorin som behandlats i rättsutredningen för att få 

svarpå uppsatsens frågeställningar. 

6.1 Företrädesrätt, en begränsning för bemanningsföretag? 

I såväl ABU och Grafiska som presenterats i uppsatsen, förtydligades det att det inte var ett 

brott att anlita uthyrd personal via ett bemanningsföretag under tiden då arbetstagare 

fortfarande var berättigade till företrädesrätt. Genom dettaanser AD att dessa förfaranden varit 

tillåtnaoch det kan inte heller anses att företrädesrätten utgör en begränsning för 

bemanningsföretagen. AD har i domarna även klargjort att det i samtliga fall inte är tillåtet att 

hyra in personal som när arbetsgivaren syftar till att kringgå lagen.
114

Jag har inte hittat någon 

dom från AD där det fastslagits att arbetsgivaren faktiskt försökt kringgå lagen genom att 

anlita bemanningsföretag och hyra in personal från ett bemanningsföretagistället för att 

återanställa arbetstagare på grund av det är de svårt att resonera angående vad som skulle 

ansetts som ett försök till att kringgå lagen.Arbetsgivaren har den fria rätten att själv välja hur 

arbetet och organisationen ska organiseras
115

 vilket gör att jag tror att fall där arbetsgivare 

försökt kringgå lagen kan bli svårbevisade. När en arbetsgivare gjortuppsägningar så torde det 

finnas företagsekonomiska aspekter att hänvisa till var vid inhyrning används och på så sätt 

tillåts. Enda chansen för att bevisa att en arbetsgivare eller kundföretag försökt kringgå 

lagstiftning som t.ex. företrädesrätten till återanställning tror jag är när längre 

arbetskraftsbehov tillgodoses med personal från ett bemanningsföretag. 

I ABU var en avgörande faktor att arbetsgivaren först velat anställa arbetstagare under 

tidsbegränsad period men blivit nekad av Metall och då ansåg AD att ABU inte hade några 

andra möjligheter än att hyra in arbetskraft.
116

 Det tycker jag visar på att de inte anlitade 

bemanningsföretag för att lyckas kringgå lagen eftersom de själva var inne på ett annat spår 

från början men fick avslag och tvingades indirekt ta ett annat beslut som passade deras 

ekonomiska läge. Grafiska däremot anser jag vara lite mer svårtydligteftersom 

bemanningsföretaget hyrde ut arbetstagare som tidigare varit anställda varav två inte var 

berättigade till företrädesrätten och det framfördes från arbetstagarorganisationens sida att det 

förelegat ett sammarbete mellan arbetsgivaren och bemanningsföretaget angående vem som 

skulle hyras in. AD fann inget annat syfte än företagsekonomiska och ansåg inte att något 

                                                           
114AD 2003:7.  
115Rönnmar, 2004, s. 45-46.  
116AD 2003:7. 
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sammarbete har förelegat eller åtminstone inte ett som kunde anses som ett kringgående av 

lagen.
117

 I detta fall tycker jag även att AD gjort rätt dels styrker arbetsgivaren trovärdigheten 

till att de hyr in personal eftersom deras administrativa tjänster också fått skäras ned och därav 

är bemanningsföretag en bra lösning eftersom de slipper administrationen för arbetstagarna. 

Vidare hade inte arbetsgivaren särskilda kompetenskrav på den inhyrda personalen och 

arbetsgivaren kan inte heller styra bemanningsföretaget. Arbetsgivaren hade visserligen haft 

kontakt med bemanningsföretaget och gett kontaktuppgifter på före detta arbetstagare som 

hade truckkort.
118

 Bemanningsföretagets tanke bakom detta tror jag tordes vara att 

arbetstagare med truckkort är lättare att hyra ut till andra företag efter det specifika uppdraget 

och med tanke på att bemanningsbranschens omsättning inom lager/industri är hög
119

 är det 

förståeligt varför de letade efter arbetstagare med truckkort. 

Företrädesrätten till återanställning kan enbart göras gällande vid nyanställningar.
120

 Det är en 

svårtolkad fråga huruvida anlitande av uthyrd personal från ett bemanningsföretag utgör en 

nyanställning eller ej på grund av det anställningsförhållande som råder i liknande situationer. 

Relationen är mellan tre parter
121

 och försvårar tolkningen. Jag anser ändå att det inte fullt ut 

kan anses som en nyanställning eftersom kundföretaget inte bär det faktiska 

arbetsgivaransvaret utan bara leder det. Detta i sig tycker jag ännu mer tyder på att det inte 

borde beaktas som nyanställning och därav kan inte företrädesrätten göras gällande och då 

kan det inte heller anses som en begränsning. 

Genom båda domarna går det att se att företrädesrätten faktiskt kan ses som en begränsning i 

vissa fall eftersom det klargjorts att det inte alltid är tillåtet med inhyrning av personal när det 

finns företrädesberättigad personal.
122

 I sin tur kan denna eventuella begränsning hänföras till 

såväl allmänintresset och en även till en väl fungerande arbetsmarknad
123

enligt mig och därav 

är hindret motiverat. Eftersom svensk lagstiftning bygger på att det finns såväl 

turordningslistor som företrädesrätt och skulle möjligheten finnas att kringgå regleringarna 

med syftet att åsidosätta lag vore den svenska lagen verkningslös. 

                                                           
117 AD 2007:72 
118 AD 2007:72. 
119 Johnson, 2010, s. 89. 
120 Prop. 1973:129 s.163. 
121Dir. 2008/103/EG, art. 3b. 
122AD 2003:7 samt AD 2007:72. 
123Dir. 2008/104/EG, art 4.1. 
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När LAS kom var det ännu inte tillåtet med bemanningsföretagens uthyrning av 

arbetstagare
124

 och därför tordes det ha varit svårt att tänka sig in i den situation som råder 

idag gällande företrädesrätten kontra rätten att anlita bemanningsföretag. Dock har denna 

utvecklig inte skett under en natt, bemanningsbranschen har visserligen ökat kraftigt och 

relativt snabbt
125

 men det har ändå funnits tid och rum för eventuella lagändringar om det 

ansetts att arbetsgivare inte borde fåanlita bemanningsföretag när företrädesrätt föreligger. De 

domar som AD meddelat om rörande liknande fall har dessutom tillåtit detta och därför bör 

inte företrädesrätten ses som ett hinder eller en begränsning mot anlitande av 

bemanningsföretag. 

6.1.1 Övriga begränsningar för bemanningsföretag 

Genom utredningen av företrädesrätten till återanställning har även den fackliga vetorätten i 

vissa fall gällande förhandling innan beslut angående anlitande av uthyrd arbetskraft 

uppmärksammats. Denna reglering kan ses som hindrande och en begränsning för 

bemanningsföretag och det har även branschorganisationen Bemanningsföretagen framfört i 

bl.a. SOU 2011:5. Utredaren i sin tur anser att även om regleringen skulle utgöra en viss 

begränsning gällande rätten att hyra in arbetskraft så är begränsning ändå motiverad eftersom 

den ska säkerställa att arbetsmarknaden fungerar väl och förhindramissbruk.
126

 EU-rätten har 

inte någon motsvarande reglering med fackligt inflytande innan beslut tas angående anlitandet 

av bemanningsföretags uthyrningstjänst.
127

 Jag tror att det inte finns reglering kring detta på 

grund av medlemsländernas skilda arbetsmarknader och det kan vara för stor skillnad för att 

skapa regler som alla länder ska kunna anpassa sig efter.I Sverige finns det inom 

bemanningsbranschen auktorisation för de som är medlemmar i Bemanningsföretagenvarvid 

merparten av svenska bemanningsföretagen är anslutna.
128

Jag tror att det medfört att oseriösa 

bemanningsföretag till stor del slås ut från arbetsmarknaden och tillsammans med 

bemanningsdirektivet borde det minska risken för missbruk och därav borde inte 

förhandlingsskyldigheten i 38 § MBL vara nödvändig, åtminstone inte för kortvariga arbeten 

och därav borde även inhyrning vara ett av undantagen. 

I förslag till direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag 

föreskrivs det att tanken är att de begränsningar som finns bör undanröjas eftersom övriga 

                                                           
124Uthyrning av arbetstagare blev tillåtet fullt ut i Sverige år 1993 genom lag om privat arbetsförmedling . 
125 Johnson, 2010, s. 16. 
126SOU 2011:5, s. 122. 
127

SOU 1993:32, s. 679-681. 
128SOU 1993:32 , s. 679-681 samt Bemanningsföretagen, http://www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer 

hämtat:20130314. 

http://www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer
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minimibestämmelser i bemanningsdirektivet bör möjliggöra att det tas bort och de 

begränsningar som finns bör beakta att begränsning av frihet till att tillhandahålla tjänster 

måste stå i proportion till målet av begränsningen.
129

 Begränsningen som jag ser det i 38 § 

MBL har funnits under en lång tid och med de regler som bemanningsdirektivet medför som 

även nu återspeglas i uthyrningslagen borde det finnas ett tillräckligt skydd för en sund 

konkurrens utan att en förhandlingsskyldighet föreligger. Jag anser därför att 

förhandlingsskyldigheten i 38 § borde ändras och kortvariga och tillfälliga uppdrag borde inte 

kräva en förhandling eftersom det medför ett hinder för bemanningsföretagen. 

6.2 Bemanningsdirektivet artikel 4.1 

Bemanningsdirektivets artikel 4.1 innehåller många svårtolkade formuleringar som kan ha 

olika innebörd för olika läsare. Eftersom direktivet är relativt nytt, från 2008 och det behövde 

dessutom inte vara implementerat av medlemsstaterna förrän slutet av 2011
130

 så finns det 

ännu inte några domar från EU-domstolen angående detta. Om ett par år tror jag att det 

kommer finnas mer preciserat både vad det gäller begränsningar men även vad som menas 

med allmänintresse och vad som kan hänföras dit eftersom det för mig anses vara stora 

begrepp med rum för många olika tolkningar och jag tror att medlemstater i många fall kan 

hänvisa till allmänintresset vid begränsningar och förbud för att slippa ändra befintliga 

regleringar angående bemanningsföretag. 

6.3 Bemanningsbranschen på arbetsmarknaden 

Bemanningsbranschen är en flexibel bransch som i stor utsträckning kan hålla nere kostnader 

vid t.ex. rekrytering där övriga företag får skyhöga kostnader. I de AD-domar som behandlats 

i uppsatsen gällande företrädesrätt kontra inhyrning har det anförts ett företagsekonomiskt 

skäl till inhyrningen som därav verkar vara ett vanligt skäl till inhyrning. 
131

 Jag tror att detta 

är en av de vanligaste anledningarna till att arbetsgivare väljer att hyra in personal istället för 

att själva anställa eftersom det är så pass dyrt och det finns alltid en risk för en felrekrytering. 

Bemanningsföretag kan som tidigare nämnt slå ut kostnaderna på flera uppdrag samt 

kombinera olika anställningar för att hålla nere kostnaderna. Således blir det väldigt dyrt för 

en enskild arbetsgivaremed en rekrytering för ett kortsiktigt behov och de kan dessutom 

vanligtvis inte kombinera olika visstidsanställningar. Jag tror att vid kortsiktiga behov att det 

är väldigt ekonomiskt för arbetsgivare och företag att anlita ett bemanningsföretag eftersom 

rekryteringskostnaderna är lika höga vid en visstidsanställning som en tillsvidareanställning. 
                                                           
129KOM(2002) 149 slutlig, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om arbetsvillkor för 

personal som hyrs ut av bemanningsföretag, s. 13. 
130Dir. 2008/104/EG, art. 4.1. 
131Andersson, Wadensjö, 2004, s. 8  seäven AD 2003:7 och AD 2007:72. 
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Därav tordes det vara förståeligt varför bemanningsföretag anlitas vid t.ex. tillfälliga 

arbetstoppar istället för att anställa egen personal till att täcka arbetskraftsbehovet. Detta tror 

jag i sin tur även borde leda till en stor flexibilitet på såväl arbetsmarknaden som hos 

kundföretagen men även bemanningsbranschen.  

Bemanningsdirektivets syfte är delvis att erkänna bemanningsföretagen som arbetsgivare
132

 

och detta anser jag är bra då bemanningsbranschen är viktig för den svenska 

arbetsmarknaden. Som tidigare konstaterats hjälper de svaga grupper att få en starkare 

förankring till arbetsmarknaden men den bidrar även till en positiv flexibilitet på 

arbetsmarknaden. Flexibiliteten tror jag innebär både att arbetsgivare har möjlighet att snabbt 

och kostnadseffektivt täcka upp tillfälliga arbetskraftsbehov samtidigt som många olika 

grupper av människor sysselsätts och därav är det rimligt att det ställs krav på att 

begränsningar och förbud inte får finnas. 

6.4 Mångfaldsperspektiv på bemanningsbranschen 

Som uppsatsen belyst i tidigare avsnitt sysselsätter bemanningsbranschen så kallade svaga 

grupper som är mindre etablerade och har en svag anknytning till arbetsmarknaden i större 

utsträckning än övriga arbetsmarknaden. Därav kan förbudet mot begränsningar och förbud 

mot anlitande av bemanningsföretag och uthyrda arbetstagare anses både som en viktig 

reglering för såväl bemanningsföretagen som de motiverar i bemanningsdirektivet men det i 

sin tur får även efterverkningar på de grupper som bemanningsbranschen sysselsätter. 

Begränsningar mot inhyrd personal från bemanningsföretag i den svenska rätten skulle 

således påverka arbetsmarknaden för de svaga och mindre etablerade grupperna innehållande 

ungdomar och utrikesfödda eller inrikesfödda med utlandsfödda föräldrar.
133

 Jag anser att det 

är mycket viktigt att dessa grupper får en koppling till arbetsmarknaden och därför är 

bemanningsbranschen mycket viktig i Sverige. Dessutom uppger många arbetstagare inom 

bemanningsbranschen att det är en språngbräda ut på övriga arbetsmarknaden vilket jag anser 

är mycket bra då grupperna får en chans att etablerar sig
134

 

Det finns även tecken på att bemanningsbranschen kan fungera som en väg in för utsatta 

grupper och det visar även på att det finns en positiv möjlighet till en fast anställning i en 

                                                           
132Dir. 2008/104/EG, art. 2. 
133 Nyström, Birgitta, Edström, Örjan & Malmberg, Jonas (red.), Nedslag i den nya arbetsrätten, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2012, s. 119-123. 
134 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf, s. 4-5, 

hämtat: 20130226. 

http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf
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undersökning gjord i Europa.
135

 Huruvida det är så i Sverige gällande att arbete i 

bemanningsbranschen ger en positiv möjlighet till en fast anställning är för mig oklart. Även 

om inte alla utsatta grupper erhåller en tillsvidareanställning direkt så tror jag att 

bemanningsföretag kan hjälpa att få den erfarenhet och förankring som krävs för att så 

småningom få ett arbete med tillsvidareanställning. Givetvis är tillsvidareanställning något 

som anses som huvudregel och därför bör detta vara bästa alternativ men enligt mig borde 

ytterligare erfarenhet i sig öka chanserna jämfört med ingen erfarenhet och eftersom arbete i 

bemanningsbranschen ger erfarenhetochanknytning så är det mycket viktigt. Utifrån de siffror 

som redovisats att 90 % av anställda i bemanningsbranschen endast var anställda ett till tre 

år
136

 tror jag kan vara en liten indikation på att branschen fungerar som en språngbräda trots 

att det inte är preciserat hur många av de som övergick till annan anställning.  

En anledning till att bemanningsbranschens utbildningsnivå ligger på samma nivå som övriga 

arbetsmarkanden kan vara att många som studerar och som generellt sett också är yngre får en 

anställning hos ett bemanningsföretag parallellt med studierna.
137

 Detta ser jag som ytterligare 

ett tecken på att unga använder bemanningsbranschen som en språngbräda. Troligtvis är det 

många av de unga som studerar som inte har någon anknytning till arbetsmarknaden alls och 

då är det bra om de får de under studietiden då det kan underlätta vid sökande av arbete efter 

studiernas avslut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135Andersson, Joona, Wadensjö, 2010, s. 15-16. 
136 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf, s. 4-5, 

hämtat: 20130226. 
137Nyström, Edström, Malmberg, 2012, s 122. 

http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/kallaforetag/_dokument/KallaForetag_2012.pdf
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7. SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som uppsatsen lett fram till utifrån dess 

frågeställningar.  

Uppsatsen har berört bemanningsdirektivets artikel 4.1 angående begränsningar eller förbud 

mot bemanningsföretag och uthyrd arbetskraftoch om företrädesrätten till återanställning 

utgör en begränsning enligt direktivet. Företrädesrätten bör inte anses utgöra en begränsning 

för bemanningsföretag, detta har främst fastställts fall från AD angående inhyrning från 

bemanningsföretag när arbetstagare fortfarande varit företrädesberättigade och tvådomar har 

presenterats i uppsatsen och båda indikerar på att detidag tillåtet. I domarna har inhyrning 

jämförts med lånad arbetskraft och det har även konstaterats att inhyrning är idag fullt ut 

tillåtet och så länge det inte används för att kringgå övriga lagregler. I de fall där arbetsgivare 

försöker kringgå lagen kan det ses som en begränsning för bemanningsföretag eftersom det då 

inte blir tillåtet med inhyrning dock konstaterar jag att detta kan hänföras till allmänintresset 

och att övriga lagregleringar i Sverige ska fungera.Genom denna utredning 

uppmärksammades 38 § MBL som en form av en begränsning för bemanningsföretagen 

eftersom arbetsgivare är tvingade till primär förhandling innan beslut fattas angående att hyra 

in personal och däravanser jag att kortvarig inhyrning borde undantas från 38 § MBL för att 

inte hindra bemanningsbranschen. 

Bemanningsbranschen är en viktig del av den svenska arbetsmarknaden då den dels genom en 

överrepresentation av unga och utlandsfödda alternativt inrikesfödda med utlandsfödda 

föräldrar bidrar med mångfald men även för att den anses främja flexibilitet. Begränsningar 

eller förbud i den svenska rätten skulle således bidra till att bemanningsbranschens företag 

skulle få svårare för att få en plats på arbetsmarknaden samtidigt som de svaga grupperna med 

liten förankring till arbetsmarknaden skulle förlora sin väg in till arbetsmarknaden. 

I uppsatsen har bemanningsdirektivets artikel 4.1 varit i fokus och en vidare intressant 

forskningsfråga vore att studera är om och hur svenska kollektivavtal har anpassats efter 

direktivet gällande begränsningar och förbud mot bemanningsföretag och uthyrning av 

arbetskraft. 
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