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Abstract 
The aim of this essay is to discuss the problems concerning the right of priority for re-

employment in connection to employing temporary agency workers. This will be done with 

the help of relevant laws, preparatory work and literature that fall within the scope of the legal 

dogmatic method. 

Using temporary personnel is becoming considerably more common throughout the Swedish 

workplace. In recent years there has been a rapid growth of work agencies and a tendency to 

employ temporary personnel. At the same time employees are made redundant, suffering the 

consequences that arise from the workplace failing to abide by the rules of re-employment. In 

order to claim that the employer has failed to follow the right of priority for re-employment, 

evidence must be sufficient.  It must also show that the employers’ actions were unfit in 

relation to the circumstance. 

It is difficult to identify whether the employer has failed to follow the right of priority for re-

employment. The aim, measures and actions of the right of priority for re-employment must 

be reassessed in order to apply the law effectively. Unfortunately, in comparison to the labor 

management rights act, the right of priority for re-employment is easily bypassed.  
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1. Inledning 
På den svenska arbetsmarknaden finns det tydliga roller mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Dessa roller innefattar såväl åtagande som rättigheter som skall följas. Den lag som har en 

framträdande roll och där förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i är 

Lagen om anställningsskydd 1982:80 (LAS).  Denna lag ger ett grundskydd åt arbetstagaren.  

En viktig del av arbetsgivarens befogenheter består i att fritt kunna leda och fördela arbetet.1 

En arbetsgivare har rätt att organisera verksamheten och vidta de ändringar som denne anser 

nödvändiga. Slutligen har arbetsgivaren befogenhet att bestämma vem som ska anställas.2 

Utifrån arbetsgivarens arbetsledningsrätt har det växt fram en samhällsdebatt mellan 

arbetstagarföreträdare och arbetsgivarföreträdare, 3som berör fenomenet att arbetsgivare väljer 

att hyra in personal istället för att återanställa arbetstagare som blivit uppsagda på grund av 

arbetsbrist, och på så sätt eventuellt kringgå LAS.  Åsikterna är många gällande detta sätt att 

förhålla sig till företrädesrätten. Några åsikter som lyfts fram från arbetsgivarsidan är att det 

kan anses positivt att möjligheten till inhyrning av personal finns för att få hjälp vid 

arbetstoppar och tillfällig frånvaro.4 Från arbetstagarföreträdares sida förs det fram i olika 

debatter att arbetsgivarens förhållningssätt gällande inhyrning av personal skulle kunna anses 

som ett sätt att kringgå skyddet som finns i LAS.5  

När företrädesrätten till återanställning implementerades i Sverige 1974 genom LAS var det 

förbjudet att hyra ut personal.6 Vid denna tidpunkt var fenomenet att kunna kringgå 

företrädesrätten till återanställning med hjälp av inhyrd personal via bemanningsföretag inte 

särskilt omdiskuterat. Det finns ett relevant rättsfall som öppnade upp en diskussion och 

berörde detta fenomen, AD 2003 nr 4. Domen berör huruvida arbetsgivaren kringgått 

företrädesrätten. Arbetsdomstolen (AD) kommer fram till att så inte är fallet. Men AD 

påpekar att gränsen mellan ett kringgående av LAS eller inte, kan vara komplicerat och att det 

finns förhållanden där inhyrning av personal kan anses vara ett otillåtet kringgående av 

företrädesrätten.7  

                                                 
1 Paragraf 32 befogenheterna. (Allmän rättsgrundsats). 
2 LAS 1982:80. 
3 SOU 2014:55, sid 25. 
4 SOU 2014:55.   
5 http://www.lag-avtal.se/asikter/debatt/article108940.ece.  
6 1974:12 LAS. 
7 AD 2003 nr 4. 

 

http://www.lag-avtal.se/asikter/debatt/article108940.ece
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1.2 Syfte och frågeställning 
På dagens arbetsmarknad är det vanligt förekommande att en arbetsgivare väljer att hyra in 

arbetskraft via bemanningsföretag för att kunna täcka ett akut arbetskraftsbehov. 

Bemanningsbranschen utgörs i huvudsak av personer med utländsk bakgrund, utlandsfödda 

och yngre personer. Mitt syfte är att belysa problematiken kring företrädesrätten till 

återanställning som har förändrats genom möjligheten att hyra in arbetskraft samt att belysa 

hur anställningstryggheten påverkas av bemanningsbranschens utveckling. Min avsikt är 

också att undersöka om mångfalden och jämställdheten påverkats av att företrädesrätten 

kunnat kringgås med hjälp av inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag. 

 Under vilka förutsättningar är det förenligt med företrädesrätten att en arbetsgivare hyr 

in personal? 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer i min uppsats inte gå in närmare på 25a § LAS vilket reglerar situationen för 

deltidsanställdas rätt att gå upp i sysselsättningsgrad eller 26-27§§ LAS som reglerar 

turordningsregler för deltidsanställda som vill öka sin sysselsättningsgrad. Lagrummen i 25 a§ 

och 26-27 §§ LAS handlar om detaljer. Min frågeställning handlar om huruvida 

företrädesrätten till återanställning i allmänhet kan kringgås och de nämnda lagrummen som 

handlar om detaljfrågor rörande sysselsättningsgrad och turordning hjälper inte mig att 

besvara frågeställningen.  

1.4 Metod 
För att kunna utreda min frågeställning har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska 

metoden. Denna metod syftar till att utforska olika rättskällor.8 Jag har i mitt arbete använt 

mig av en del olika rättskällor, så som förarbeten, lagar, propositioner, SOU, praxis och rådets 

direktiv. Dessa är av olika vikt för min uppsats på grund av den hierarki som råder bland 

rättskällor i Sverige där lagar, förordningar och föreskrifter utgör de viktigaste rättskällorna.9 

Jag har använt mig både av äldre lagar för att kunna få en bakgrund till min uppsats, men även 

den lagstiftning som är tillämplig i dag.  

I mitt val av rättspraxis har jag försökt att söka mig till de som ligger närmast i tiden. Detta på 

grund av jag ville få fram avgöranden som är aktuella. Propositionerna är däremot lite äldre 

                                                 
8 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2010, sid 

167. 
9 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2. Denna sidan hittade jag genom sökorden: Rättsordning i Sverige. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2
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och detta på grund av att jag har sökt i äldre lagar och därmed har velat få fram lagstiftarens 

syfte med lagstiftningen.10  

Jag har även använt mig av rättspraxis som utgör en subsidiär rättskälla. De rättsfall som jag 

har använt är AD 2003 nr 4 och AD 2007 nr 72. Dessa hittade jag via Info torg där jag sökte 

på namnen. Jag har läst om dessa rättsfall när jag började undersöka ämnesområdet, bland 

annat i SOU 2014:55 som tar upp båda rättsfallen. 

För att komplettera min uppsats har jag valt två olika avhandlingar. Den ena är Annika Bergs 

avhandling och den andra är Hannes Kantelius. Dessa har jag haft stor nytta av i mitt 

skrivande och speciellt Annika Bergs, som berör bemanningsbranschens utveckling i Sverige 

på ett informativt sätt och som bidragit till många bra infallsvinklar utöver lagar, förarbeten 

och praxis. Anledningen till att jag valt dessa två avhandlingar är på grund av att de bidragit 

till en djupare förståelse för bemanningsbranschen tillskillnad från vad kurslitteraturen gjort. 

Jag hade som ambition till en början att få fram empiriskt material om hur vanligt 

förekommande fenomenet att kringgå företrädesrätten till återanställning med hjälp av 

bemanningsföretag är och i vilka situationer det vanligast förekommer. Jag ringde till fyra 

olika fackföreningar, där min fokus var att få fram relevant fakta till min uppsats och 

eventuell statistik på användandet av företrädesrätten. Detta gav varierande resultat. Jag blev 

bemöt väldigt bra men dessvärre fick jag inte någon information som var faktabaserad utan 

mer gissningar från kontaktpersonerna. Eftersom jag inte kunde utreda den information jag 

fick valde jag att ringa upp två av dessa fackföreningar igen för att eventuellt kunna ta del av 

deras kollektivavtal och fokusera på vad de säger om företrädesrätten till återanställning. Den 

första fackförening jag ringde var IF Metall där jag via mejl fick ta del av deras kollektivavtal. 

Den andra fackföreningen jag ringde var SEKO, dessvärre reglerades inte företrädesrätten till 

återanställning i deras kollektivavtal. I och med att jag inte kunde använda mig av materialet 

som SEKO gav mig valde jag att ringa till Kommunal för att få mer information om 

företrädesrätten. Kontaktpersonen hänvisade mig till Kommunals hemsida.11 Där fick jag söka 

på allmänna bestämmelser (AB) för att hitta deras bestämmelser kring företrädesrätten till 

återanställning. Mitt syfte med att kontakta Kommunal var för att hitta eventuella skillnader i 

en typisk kvinnodominerad bransch respektive mansdominerad bransch (IF Metall). 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2.   
11 http://www.kommunal.se/KommunalSE/Avdelningar/V%C3%A4st/Bilder/su%20%C3%B6stra/Bilaga%202%20AB.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_swe_sv.htm#2
http://www.kommunal.se/KommunalSE/Avdelningar/V%C3%A4st/Bilder/su%20%C3%B6stra/Bilaga%202%20AB.pdf
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Det har delvis varit svårt att hitta information som är faktabaserad när det gäller frågan vilka 

av lågavlönade och högavlönade som använder sig av företrädesrätten. Svaren som jag har 

fått är baserade på egna tankar och inget som är registrerat. Även i vilka situationer som 

företrädesrätten används mest, har svaren varit likartade men även här besvarade av egna 

tankar och erfarenheter. Detta har försvårat min ursprungliga ide kring hur jag skulle lägga 

upp arbetet och vad jag vill fokusera på i min analys.  

2. Rättsliga ramar 

2.1 Bemanningsbranschen 
Bemanningsverksamhet kan ske i olika former, uthyrning respektive förmedling. Dessa båda 

typer av bemanningsverksamheter har legaliserats i olika omgångar i svensk lag. Fram till den 

1 januari 1992 var det förbjudet med arbetskraftsuthyrning i vinstsyfte. Den 1 juli 1993 blev 

det även lagligt med arbetsförmedling.12 

Det var genom den socialdemokratiska regeringen som frågan väcktes angående legalisering 

om bemanningsuthyrning.13 Avskaffandet sattes däremot i kraft genom den borgerliga 

regeringen 1993. Detta var en viktig förändring för den svenska arbetsmarknaden, förbudet 

hade funnits sedan trettiotalet och inneburit ett stort hinder för svenska företag.  

Regler som berör privat bemanningsverksamhet i form av uthyrning och förmedling återfinns 

i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Lagstiftarens 

syfte med 1993 års lag var att utveckla arbetsmarknaden och avreglera det så kallade 

arbetsförmedlingsmonopolet.14 

Den offentliga arbetsförmedlingen hade som uppgift att erbjuda en bra och avgiftsfri 

förmedling av arbete på hela arbetsmarknaden. Den offentliga arbetsförmedlingen hade även 

till uppgift att förfoga över de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.15 I propositionen går det 

att utläsa att förbudet som gällde mot att ägna sig åt privat arbetsförmedling mot ersättning 

skulle upphävas .16 Tidigare krävdes det även ett tillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen 

                                                 
12 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 106. 
13 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 106. 
14 Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
15 Prop.1992/93:218. 
16 Prop. 1992/93:218. 
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(AMS) för att få utöva viss privat arbetsförmedling, i och med lagförslaget lades det fram att 

detta tillstånd också skulle avskaffas.17 

 

2.2 Bemanningsbranschens utveckling i Sverige 
Sedan 1935 har det i Svensk lag reglerats huruvida bemanningsverksamhet får bedrivas. I 

denna lag preciserar lagstiftaren förbudet mot uthyrning av arbetskraft som arbetsförmedling, 

och inskränkningen som fanns om den förekom i vinssyfte.18 Ett konstaterande som gjordes i 

lagen19, var att om det hade ingåtts ett avtal mellan en person som utövade verksamhet för 

arbetsanskaffning och en person som sökte arbete gällande anställning av den arbetssökande 

hos verksamhetens utövare eller av den sistnämnde hos arbetssökanden, var det av vikt att det 

framgick att det väsentliga syftet med anställningen var förmedling av arbetet åt 

arbetssökanden. Det var denna typ av förmedling som ansågs som arbetsförmedling enligt 

denna lag.20 I sin avhandling skriver Annika Berg att vissa bestämmelser införts i efterhand och att 

avsikten med detta var att utgöra hinder för upplägg som skulle kunna ses som ett kringgående av 

förbudet mot korrekt förmedling.21 

1935 års lag tillämpades på all typ av arbetsförmedling som idkades av annan än offentlig 

arbetsförmedlingsanstalt eller godkänd sjuksköterskebyrå och som inte skedde genom 

publicerande av skrift, på vilken tryckfrihetsförordningen var relevant.22 Den typ av 

arbetsförmedling som förekom i vinstsyfte ansågs enligt 1935 års lag som förbjuden. Ett 

undantag från denna lag gällde musiker och sceniska artister där förmedling skedde till och 

från utlandet.23 

Om en person ville ägna sig åt förmedling utan vinstsyfte, men som tog emot viss ersättning, 

var tvungen att vända sig till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Denna styrelse beviljade 

tillstånd till denna typ av förmedling.24 Ett undantag från tillståndet var de som bedrev en 

                                                 
17 Prop.1992/93:218. 
18 Lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. 
19 Lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. 
20 SFS (1942:209). 
21 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 108. 
22 Lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling, 1§ 1st. 
23 Lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling, 2§ 2st. 
24 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 108. 
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avgiftsfri förmedling. Dessa behövde endast anmäla sin verksamhet till AMS inom tre 

månader från verksamhetens början.25 

2.2.1 ILO:s  påverkan på 1935 års lag 

År 1933 skrev Sverige under ILO-konventionen nummer 34 om avgiftskrävande 

arbetsförmedlingsbyråer. Det var denna konvention som lade grunden för 1935 års lag om 

arbetsförmedling.26 

I artikel 1 i ILO:s – konvention nummer 34, beskrevs det att en arbetsförmedling som 

genomfördes i syfte att gå med vinst innebar att: en person, företag, institution, myndighet 

eller annan organisation som med hjälp av en mellanhand skaffade sig arbetskraft eller försåg 

en arbetsgivare med arbetstagare där avsikten var en ekonomisk vinning eller som gav annan 

materiell fördel för antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren.27  

En arbetsförmedling som inte hade för avsikt att bedrivas i ett vinstsyfte, hade ändå möjlighet 

att ta ut avgifter från arbetsgivaren eller arbetstagaren. Avgifter kunde tas ut för 

placeringstjänster från alla företag, institutioner och myndigheter. Sådana avgifter kunde 

exempelvis vara, inträdesavgift, ett periodiskt bidrag eller någon annan avgift.28 I och med att 

Sverige ratificerade konventionen godkände de samtidigt att successivt avskaffa avgiftsbelagd 

arbetsförmedling. 29 1949 skrev Sverige under ILO- konvention nummer 88, som innebar att 

Sverige skulle vidmakthålla en fri offentlig arbetsförmedling.30  Denna ratificering är än idag 

bindande. 

2.3 1991 års lag 
Lagförändringen som gjordes 1991 innebar enligt propositionen en lag om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Denna lag skulle ersätta 1935 års lag.31 

Lagstiftarens syfte med lagförändringen var att uthyrning som berörde arbetskraft som ansågs 

som en form av arbetsförmedling och bedrevs i vinstsyfte skulle anses som förbjuden.32  

En viktig del i lagförändringen var att uthyrningen av arbetskraft legaliserades. Samtidigt som 

legaliseringen infördes, kvarstod förbudet mot vinstsyftande förmedling i andra former. 

                                                 
25 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 108. 
26 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034.s. 
27 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034, artikel 1, A. 
28 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034, artikel 1, B. 
29 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034, artikel 2. 
30 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C088, artikel 1. 
31 Prop.1990/91:124. 
32 Prop.1990/91:124. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C034
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C088
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Avsikten med legaliseringen grundar sig på att lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling 

och uthyrning av arbetskraft, gjorde skillnad på verksamhet som syftade på utpräglad 

”arbetsförmedling” (förmedlingsverksamhet där det inte föreligger ett anställningsförhållande 

mellan förmedlad arbetskraft och verksamhetsutövare).33  

2.3.1 Inskränkningar i (1991:746) års lag 

Två utmärkande paragrafer i 1991 års lag var, 9§ 1p, 10§. I 9§ beskrevs en tidsram där 

arbetstagaren fick ställas till en beställares förfogande, för det enskilda uthyrningsuppdraget. 

Denna tidsram innebar en sammanhängande tid på högst fyra månader.34 Vidare redogjordes 

det i 10§ för att en beställare endast fick anlita uthyrd arbetskraft om detta motiverades av ett 

tillfälligt behov av extra arbetskraft. Beställaren var även tvungen att iaktta de 

tidsbegränsningar som nämndes i 9§ 1p.35 

1991 års lag innebar en del begränsningar för uthyrningsföretags möjlighet att ingå 

tidsbegränsade anställningsavtal med sina arbetstagare.36 Denna reglering stod i kontrast till 

andra arbetsgivare. En arbetsgivare som hade för avsikt att hyra ut arbetskraft fick inte träffa 

tidsbegränsade avtal som motiverades av arbetets särskilda karaktär eller av kortvarig 

arbetshoppning. Utöver dessa inskränkningar fick dessa arbetsgivare inte heller träffa avtal 

som avsåg provanställning.37 Eftersom dessa inskränkningar i förhållande till 

anställningsskyddslagen var semidispositiva, fick det genom kollektivavtal som slutits eller 

godkänts av en central arbetstagarorganisation göras avvikelse från lagen.38 

Ytterligare en begränsning som beskrevs i lagen, var att arbetsgivare som hade hyrt ut 

arbetskraft inte hade rätt att hindra en arbetstagare att få en anställning hos en beställare där 

denne uträttat arbetet, genom villkor i avtal.39 Vidare sa lagen att om en arbetstagare sagt upp 

sin anställning själv, fick denne inte tidigare än sex månader efter det att anställningen 

upphört, hyras ut till arbetstagarens tidigare arbetsgivare.40 Denna reglering var inte 

semidispositiv.  

                                                 
33 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 109. 
34 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, 9§ 1p. 
35 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, 10§. 
36 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, 5§ 3p, 6§ Lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
37 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och 

likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 
2008,Lund, 2008, sid 111. 
38Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, 11§. 
39 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, 9§ 3p. 
40 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, 9§ 4p. 
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AMS hade en viktig roll i 1991 års lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft. Som tidigare nämnts gav de ut tillstånd. De skulle även praktisera aktiv tillsyn för 

att lagen efterföljdes.41 För att AMS skulle kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt hade de 

rätt att från de som omfattades av lagen, begära in upplysningar och handlingar som behövdes 

för att kunna utföra en aktiv tillsyn.42 AMS hade laglig rätt att underrätta om förbud som var 

förenade med vite gentemot den som utan tillstånd idkade arbetsförmedling i vinstsyfte. Även 

de som anlitade arbetskraft som förmedlats genom olaglig arbetsförmedling, i förhållande till 

den som hyrde ut eller anlitade uthyrd arbetskraft som stred mot lagen, kunde AMS underrätta 

om vite mot. 43 

2.3.2 Dagens reglering 

Som redan nämnts togs förbudet mot arbetskraftsuthyrning som skedde i vinstsyfte bort 1992. 

Samma år sade även Sverige upp ILO – konventionen nummer 96 om avgiftskrävande 

arbetsförmedlingsbyråer.44 Anledningen till att konventionen sades upp, var för det skulle bli 

möjligt för en arbetsförmedling att kunna bedrivas i vinstsyfte.   

Efter 1992 års lag, infördes lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft. Genom denna lag togs förbudet mot arbetsuthyrning bort, det blev därför lagligt 

med privat arbetsförmedling. En betydande ändring som genomfördes genom 1993 års lag var 

att de begränsningar som fanns i 1991 års lag om att tidsbegränsad anställning inte fick 

avtalas om, togs bort. Detta var till en stor fördel för bemanningsarbetsgivare.45 Utöver att 

detta förbud togs bort, upphävdes även den tidsbegränsning som funnits för de enskilda 

uthyrningsuppdragens längd, också kravet på ett tillfälligt behov av extra arbetskraft hos 

beställaren togs bort.46 

Idag är privat arbetsförmedling laglig oavsett om den bedrivs i vinstsyfte eller inte. Tidigare 

var AMS tvungen att ge ett tillstånd till arbetsförmedling som bedrevs utan vinstsyfte men 

mot ersättning. Detta togs också bort genom 1993 års lag. Skyldigheten som fanns för en 

arbetsförmedling som bedrevs utan ersättning, att anmäla sig till AMS togs även den bort i 

                                                 
41 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 112. 
42 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 112. 
43 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.12-14§§. 
44 Prop. 1991/92:89. 
45 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 113. 
46 Prop. 1992/93:218. 



13 

 

samma lag.47 Idag är lag (2012:854) om inhyrning av arbetstagare, uthyrningslagen och lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet relevanta såvida uthyrning sker från ett 

bemanningsföretag.48 

Dagens bemanningsbransch ser annorlunda ut jämfört med hur den sett ut under tidigare år. 

Idag kan det fastställas tre primära punkter som bemanningsbranschen jobbar med. Det är 

uthyrning, omställning och rekrytering. Under dessa tre punkter inryms ett antal 

beståndsdelar. När det gäller uthyrning finns det två centrala delar som ingår här och det är 

personaluthyrning och personalentreprenad. Vidare beskrivs det att under omställning 

innefattas punkter som berör jobbförmedling, coachning, utbildning, HR- utveckling och 

etableringslots. Sista huvudpunkten är rekrytering och här omfattas begreppen, Search, 

Interim management och headhunting.49 

2.4 Uthyrning av arbetskraft i definition  
För en djupare förståelse för begreppet uthyrning av arbetskraft, gå det att i propositionen till 

1993 års lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft utläsa en definition som 

säger följande50: 

”Med uthyrning av arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en 

arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till 

beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.”51 

Jag har nu belyst bemanningsbranschens utveckling i Sverige genom åren. Jag kommer nedan 

att ställa detta i kontext till företrädesrätten.  

2.5 Företrädesrättens inträde i LAS 
En viktig del i arbetsgivares arbete är att fritt kunna leda och fördela arbetet, samt kunna 

anställa och säga upp personal. Detta regleras i paragraf- 32 -befogenheterna tidigare §23, 

som från 1930-talet fungerar som en allmän rättsgrundsats enligt Arbetsdomstolen.52  Denna 

rätt för arbetsgivarna fastställdes 1906 genom decemberkompromissen.53 

                                                 
47 Lag (1993:440). 
48 SOU 2014:55, sid.151. 
49 SOU 2014:55, sid 151-152. 
50 Prop. 1992/93:218, 2§. 
51 Prop. 1992/93:218, 2§. 
52 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, sid 62. 
53 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, sid 35. 
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Lagen om anställningsskydd infördes i Sverige 1974. I denna lag infördes företrädesrätten till 

återanställning.54 Lagstiftarens syfte med 25§ LAS 1974:12, var att ge ett ökat skydd för 

arbetstagare som på grund av arbetsbrist blivit uppsagd. Skyddet innebar att en arbetstagare 

till dess ett år passerat från anställningens upphörande hade rätt till företrädesrätt till 

återanställning inom den verksamhet där arbetstagaren varit verksam.55 Lagen beskrev några 

krav som behövde uppfyllas för att en arbetstagare skulle ha rätt att göra anspråk på 

företrädesrätten, arbetstagaren skulle varit anställd hos arbetsgivaren i minst tolv månader, 

eller vid säsongsanställning sex månader under de senaste två åren. Utöver dessa formella 

krav så var arbetstagaren tvungen att besitta de kvalifikationer som krävdes för den nya 

anställningen.56 Den lag som gäller idag är lag (1982:80) om anställningsskydd.  

2.6 Krav för att åberopa företrädesrätten 
I lagen 1982:80 om anställningsskydd, framgår det att arbetstagare som på grund av 

arbetsbrist sagts upp har rätt till företrädesrätt till återanställning. En arbetstagare kan göra 

anspråk på företrädesrätten tidigaste då uppsägningen skedde eller när denne fick besked eller 

skulle fått besked om uppsägningen enligt 15§ LAS. Företrädesrätten löper sedan till dess nio 

månader har passerats från den dag då anställningen slutade.57 Arbetstagaren måste själv göra 

anspråk på företrädesrätten. Det finns även vissa tidsbegränsningar som bör beaktas, 

arbetstagaren måste varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren hos 

arbetsgivaren. Utöver de tidsbegränsningarna finns det krav på att arbetstagaren upplever de 

kvalifikationer som finns.58 Enligt Arbetsdomstolen innebär dessa ”tillräckliga 

kvalifikationer”, utifrån lagförarbeten och fast praxis, att en arbetstagare skall besitta de 

allmänna kvalifikationer som är normalt att ställa på den som söker det aktuella arbetet.59 En 

annan viktigt del för att kunna åberopa företrädesrätten till återanställning är att arbetstagaren 

handla lojalt mot sin arbetsgivare.60 En arbetstagare som har uppnått en ålder på 67 år har inte 

rätt till företrädesrätt till återanställning enligt 25§ LAS.61  

Även om företrädesrätten lagstadgas i 25§ LAS, går det att i praxis utläsa luckor som gör det 

möjligt för en arbetsgivare att kringgå företrädesrätten till återanställning. (Även en 

arbetsgivare har rättigheter när det kommer till att leda och fördela arbetsuppgifter enligt 

                                                 
54 Prop. 1973:129. 
55 Prop. 1973:129. 
56 Prop. 1973:129. 
57 Lag 1982:80, 25§ 2st. 
58 Lag 1982:80, 25§ 1 st. 
59 AD 2005 nr 75. 
60 Prop. 1973:129, sida 166. 
61 Lag 1982:80, 25§. 
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arbetsledningsrätten, som är en allmän rättsgrundsats som gäller även utan stöd i 

kollektivavtal.)   

Företrädesrätten i relation till arbetsledningsrätten kan leda till att en arbetstagare får svårare 

att bevisa att en arbetsgivare har gjort sig skyldig till ett otillbörligt kringgående av 

företrädesrätten till återanställning. I både AD 2003 nr 4 och AD 2007 nr 72, kom 

arbetsdomstolen fram till att en arbetsgivare hade rätt att tillgodose arbetskraft genom 

bemanningsföretag. Hittills finns det inget fall där Arbetsdomstolen har dömt en arbetsgivare 

skyldig för att på ett otillbörligt sätt kringgåt företrädesrätten till återanställning.62 Det finns 

ytterligare ett fall ”Marabou-målet” som hade en likartad tvist. Detta fall slutade i en 

förlikning mellan parterna. Fallet fick stor uppståndelse i media i anslutning till avtalsrörelsen 

år 2010 och i riksdagsdebatten.63 

Det finns olika huvudprinciper som utgör ett otillbörligt kringgående av LAS och dessa 

förklaras i detta citat: 

”Det krävs inte bara att de åtgärder som påstås utgöra ett sådant kringgående blir på 

vanligt sätt styrkta, utan dessutom att ett syfte med åtgärderna har varit att undgå 

tillämpning av de aktuella lagreglerna och att handlandet med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet framstår som otillbörligt.”64 

En viktig aspekt som måste framhållas utifrån det ovan nämnda citatet är att en person som 

drar nytta av lagen på ett sätt som kan anses som olagligt, inte genom sitt handlande behöver 

göra sig skyldig till ett otillbörligt kringgående av LAS.65 

Det finns två relevanta rättsfall (AD 2003 nr 4 och AD 2007 nr 72) som avgjorts i 

arbetsdomstolen, där rätten till företrädesrätt till återanställning i relation till inhyrning av 

personal hamnade i fokus. Nedan kommer jag att kort referera till dessa domar.  

 

Bakgrund till AD 2003 nr 4 ”ABU Garcia-målet” 

På grund av arbetsbrist valde arbetsgivarna ABU Aktiebolag att säga upp 50 

arbetstagare. Frågan som fallet berör är huruvida arbetsgivarens val att tillgodose ett 

arbetskraftsbehov genom att hyra in personal från ett bemanningsbolag, skulle vara ett 

                                                 
62 SOU 2014:55, s 96. 
63 Mål A 2/07. 
64 AD 2003 nr 4, sid 17. 
65 AD 2003 nr 4, sid 17. 
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sätt att kringgå reglerna om företrädesrätten till återanställning. Efter uppsägningarna 

uppstod det behov av arbetskraft. Bolaget valde att efter lokala förhandlingar 

återanställa några av de uppsagda arbetstagarna med tillsvidareanställning. För de andra 

så förlängdes deras uppsägningstid. En del av de uppsagda fick visstidsanställning med 

bakgrund av 16 § verkstadsavtalet. Efter en central förhandling, med stöd av 38§ MBL 

valde bolaget att hyra in bemanningsföretaget Adecco.66 

Domskäl: 

Arbetsdomstolen kom i detta mål fram till att bolaget inte har kringgått 

anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning.  Bakgrunden till 

Arbetsdomstolens beslut var att bolaget hade för avsikt att till en början visstidsanställa 

personal som hade företrädesrätt till återanställning, då bolaget inte ansåg att 

tillsvidareanställning var ekonomiskt försvarbart. Men eftersom verkstadsklubben 

motsatte sig detta så blev resultatet att det inte genomfördes någon visstidsanställning. 

Hade visstidsanställningarna verkställts hade bolaget fullgjort sin skyldighet att ge 

företrädesrätt till återanställning till berörd personal.67 

Bakgrund till AD 2007 nr 72 ”Grafikerna” 

Bolaget Backemarks Grafiska Aktiebolag hade på grund av arbetsbrist sagt upp 13 

arbetstagare. Tre av de 13 som hade sagts upp blev kontaktade av Lernia angående en 

anställning hos dem. Två av dem hade de kortaste anställningstiderna, de hade inte varit 

aktuella till företrädesrätt till återanställning enligt 25§ LAS. 68  Många av arbetstagarna 

hade företrädesrätt till återanställning. Istället för att tillgodose arbetskraftsbehovet med 

dessa arbetstagare, valde bolaget att hyra in personal från ett bemanningsbolag. 69 

Bolaget är verksamt inom en bransch som innebär arbetstoppar vid olika högtider. 

Bolaget hade tidigare visstidsanställt personal för att klara av svängningarna i 

arbetskraftsbehovet och därför aldrig använt sig av inhyrd personal från 

bemanningspersonal.70 

Utöver de tre som fick anställning via Lernia, kontaktades två arbetstagare som saknade 

företrädesrätt till återanställning. Dessa två valde att tacka nej till anställningen på 

grund av att de hade andra anställningar. Dessa två arbetstagare var inte inskrivna hos 

                                                 
66 AD 2003 nr 4. 
67 AD 2003 nr 4. 
68 AD 2007 nr 72. 
69 AD 2007 nr 72. 
70 AD 2997 nr 72. 
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arbetsförmedlingen vilket innebar att informationen om att dessa skulle ha rätt till 

företrädesrätt till återanställning borde kommit från bolaget.71 

I kollektivavtalet som gällde mellan parterna, gavs möjligheten till visstidsanställningar. 

För att bolagets tillvägagångssätt inte skulle anses som ett brott mot LAS borde bolaget 

enligt förbundet visstidsanställt personal enligt turordningsreglerna.72 

Bolaget ställde inga specifika yrkeskrav eller krav på vilka som skulle anställas, 

eftersom de ansåg att det arbete som skulle utföras var av enklare grad.  Det enda krav 

som ställdes av bolaget var att personalen som hyrdes in skulle arbeta heltid.73 Det har 

på grund av denna bakgrund väckts frågor huruvida bolaget eventuellt har kringgått 

LAS och företrädesrätten till återanställning.74 

Domskäl: 

Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivarparterna inte hade haft som syfte att 

kringgå företrädesrätten till återanställning. Bolagets syfte med uppsägningarna var att 

under kommande arbetstoppar kunna hyra in extern personal. Detta var enligt bolaget 

ett rent företagsekonomiskt handlande. Detta skulle skapa större flexibilitet för bolaget 

vid arbetstoppar och säsongssvängningar, även möjligheten till att snabbt kunna ta in 

personal för att täcka ett akut arbetskraftsbehov skulle bli en tänkbar handling. 

Arbetsdomstolen ansåg att bolagets ändamål med inhyrningen var rent ekonomiskt.75 

Utifrån dessa två domar kommer jag att beskriva vilket syfte som arbetsgivarparterna har haft 

och vilka åtgärder som de har vidtagit. 

I AD 2003 nr 4 ansåg förbundet att bolagets syfte var att hyra in personal via 

bemanningsföretaget för att på så sätt kunna hyra in personal som bolaget önskade att behålla. 

På så sätt skulle bolaget kunna ändra deras fasta tillsvidareanställning till provanställning hos 

bemanningsföretaget.76 Bolaget bestred förbundets påstående om deras syfte. De ansåg 

däremot att den svårplanerade tiden försvårade möjligheten till att förutsäga ett permanent 

behov av arbetskraft . Bolaget valde att kontakta verkstadsklubben för förhandling i samband 

med ett ökat arbetskraftsbehov. Bolaget ville föra en förhandling för att visstidsanställa 

arbetstagare, något som förbundet vägrade att förhandla om. De ville istället att bolaget skulle 

                                                 
71 AD 2007 nr 72. 
72 AD 2007 nr 72. 
73 AD 2007 nr 72. 
74 AD2007 nr 72. 
75 AD 2007 nr 72. 
76 AD 2003 nr 4, sid 18. 
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tillsvidareanställa. Med bakgrund av detta kom Arbetsdomstolen fram till att bolagets syfte 

med inhyrningen av bemanningsföretaget inte var ett sätt att kringgå företrädesrätten på ett 

otillbörligt sätt. Bakgrunden till detta var för att Arbetsdomstolen ansåg att verkstadsklubben 

hade kunnat förhindra bolaget att anställa personal i viss tid.77  

I AD 2007 nr 72 menade förbundet att bolaget hade haft som syfte att på ett otillbörligt sätt 

kringgå företrädesrätten till återanställning genom att bolaget skulle ha gett 

bemanningsföretaget anvisningar för vilka arbetstagare som skulle hyras in i verksamheten. 

Ytterligare ett påstående som gjordes från förbundets sida var att de arbetstoppar som skulle 

komma att uppstå redan innan gick att förutsäga och att de skulle kunnat lösas genom att 

visstidsanställa.78 

Bolaget vidhöll att deras syfte inte varit att kringgå företrädesrätten. De hävdade även att de 

följt de aktuella reglerna. Bolagets syfte skulle anses som rent företagsekonomiskt. 

Arbetsdomstolen valde att gå på bolagets linje, att syftet med inhyrningen var rent 

företagsekonomiskt. Arbetsdomstolen kom även fram till att bolaget inte på ett otillbörligt sätt 

hade kringgått reglerna om företrädesrätt till återanställning.79 

2.7  Företrädesrätten en konsekvens för tryggheten! 
Det diskuteras dagligen huruvida bemanningsbranschen skulle påverkas negativt av 

företrädesrätten. Jag kommer i detta avsnitt, utifrån internationell rätt och två olika 

avhandlingar, beskriva hur anställningstryggheten för en bemanningsanställd ser ut och hur 

företrädesrätten skulle kunna påverka den.  

För att arbetstagare som är anställda via ett bemanningsföretag skall ha likartade rättigheter 

som arbetstagare på kundföretaget har det införts en skyddsram. Skyddsramen innebär bland 

annat att bemanningspersonal inte får diskrimineras och att det skall finnas ömsesidig repsekt 

mellan arbetsmarknadens parter.80 Skyddet för en bemanningsanställd har utvecklats genom 

åren och genom rådets direktiv 91/383/EEG förklaras vilka bestämmelser som skall gälla om 

säkerhet och hälsa i arbetet för en arbetstagare som hyrts ut av ett bemanningsföretag. En 

primär del i skyddsarbetet för bemanningsanställda är de upprättade minimivillkor som skall 

motsvara samma villkor som för anställda hos kundföretaget med liknande arbete.81 

                                                 
77 AD 2003 nr 4, sid 19. 
78 AD 2007 nr 72, sid 8. 
79 AD 2007 nr 72, sid 10. 
80 Direktiv 2008/104/EG, sid 2, punkt 12. 
81 Direktiv 2008/104/EG, sid 2, punkt 14. 
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Annika Berg skriver i sin avhandling att anställningsotryggheten är ett växande problem på 

arbetsmarknaden.82 Bemanningsbranschen gör det möjligt att på ett positivt sätt kunna föra 

samman både arbetsgivares och arbetstagares behov och på ett rörligt sätt kunna tillgodose 

beställaren, parallellt med att bemanningsanställda skulle tillåtas ett ökat mått av 

anställningstrygghet i samband med att de tidsbegränsade anställningarna ökar.83 Anledningen 

till att anställningstryggheten skulle kunna öka genom bemanningsföretagen är på grund av att 

deras kunder annars skulle behöva direktanställa personal under en begränsad tidsperiod för 

att kunna fylla ett arbetskraftsbehov. Det krävs dock att anställningsformen 

tillsvidareanställning är vanligt förekommande på arbetsmarknaden.84 Enligt direktivet så 

framgår det att den vanligaste anställningsformen i bemanningsföretag är 

tillsvidareanställning.85 Skulle en arbetstagare anställas av ett bemanningsföretag genom 

upprepade tidsbegränsade anställningar, uthyrningsuppdrag skulle inte detta leda till en ökad 

anställningstrygghet.86  

Hannes Kantelius skriver även han i sin avhandling att anställningsformen har en betydande 

roll för anställningstryggheten för en arbetstagare som är anställd via ett bemanningsföretag.87 

I sin avhandling skriver Kantelius att en stor skillnad i huruvida en arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning (17 %) respektive en med tillsvidareanställning (46 %) upplever 

anställningstrygghet.  Även om det visar sig i Kantelius avhandling att en inhyrd arbetstagare 

med en tillsvidareanställning upplever anställningstrygghet fyra gånger mer än en inhyrd med 

en tidsbegränsad anställning, finns det andra faktorer som styr huruvida anställningstrygghet 

skall infinna sig för en inhyrd arbetstagare, bland annat är tillgång till kompetensutveckling en 

viktig del.88 Kantelius betonar att det är den totala anställningsrelationen som ligger till grund 

                                                 
82 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 37. 
83 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 37. 
84 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 37-38. 
85 Direktiv 2008/104/EG, sid 2, punkt 15. 
86 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 37-38. 
87 Kantelius, Hannes, Inhyrningens logik [Elektronisk resurs] : konsekvenser för individ och organisation, Institutionen för sociologi och 

arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Diss. (sammanfattning) : Göteborg : Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012 
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88 Kantelius, Hannes, Inhyrningens logik [Elektronisk resurs] : konsekvenser för individ och organisation, Institutionen för sociologi och 
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för att anställningstrygghet skall infinna sig för en inhyrd arbetstagare och inte enbart att 

denne har en tillsvidareanställning.89 

Vanligtvis är det arbetstagarsidan som påstår att företrädesrätten påverkas negativt av 

bemanningsbranschen, på så sätt att arbetsgivare säger upp personal som är berättigade 

företrädesrätt enligt 25§ LAS, för att sedan anställa bemanningspersonal för att kunna 

tillgodose ett arbetskraftsbehov.90 Enligt bemanningsdirektivet får förbud och begränsningar 

mot att hyra ut bemanningspersonal endast sättas upp om det föranledas av bland annat, 

allmänintresse, behovet av att garantera att arbetsmarknaden fungerar väl och att missbruk 

förhindras.91. 

Enligt bemanningsföretagen sida beskrevs det fyra typer av hinder mot uthyrning av 

arbetskraft som borde upphävas. Ett av dessa hinder berörde 38§ MBL om en arbetsgivares 

skyldighet att förhandla i samband med att arbetsgivare väljer att hyra in personal via ett 

bemanningsföretag.92 Enligt bemanningsföretagen och även Svenskt näringsliv stred denna 

reglering mot EU-rättens regler. Bemanningsföretagen vidhöll att det borde stå dem fritt att 

kunna hyra in personal för exempelvis kortvariga och temporära uppdrag utan att behöva 

förhandla med arbetstagarorganisationen.93 Detta synsätt var något som LO, TCO och SACO 

motsade sig.94 Anledningen till att 38§ MBL ansågs vara nödvändig var dels för att LAS 

regler inte skulle kunna kringgås i samband med inhyrning av personal från ett 

bemanningsföretag.95 Huruvida företrädesrätten kan kringgås genom att arbetsgivare hyr in 

arbetskraft från bemanningsföretag konstaterade Arbetsdomstolen att det inte fanns något 

generellt förbud mot detta förfarande, men att det fanns situationer som kan anses som ett 

kringgående av LAS regler. Det krävs då att arbetstagarorganisationen kan bevisa att 

arbetsgivarens syfte med åtgärden varit att kringgå företrädesrätten på ett otillbörligt sätt.96  

Enligt utredningen ligger inte ansvaret på dem att pröva om fler inskränkningar som 

eventuellt kan uppstå i samband med rätten att hyra in arbetskraft. Med bakgrund av detta 

valde utredningen att inte yttra sig mer i frågan om rätten till att hyra in personal från 

                                                 
89 Kantelius, Hannes, Inhyrningens logik [Elektronisk resurs] : konsekvenser för individ och organisation, Institutionen för sociologi och 

arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Diss. (sammanfattning) : Göteborg : Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012 

http://hdl.handle.net/2077/29134, sid 50. 
90 SOU 2011:5, sid 125. 
91 Direktiv 2008/104/EG, sid 4, artikel 4.1. 
92 SOU 2011:5, sid 124. 
93 SOU 2011:5, sid 124. 
94 SOU 2011:5, sid 124. 
95 SOU 2011:5, sid 122. 
96 SOU 2011:5, sid 125. 

http://hdl.handle.net/2077/29134


21 

 

bemanningsföretag bör begränsas i de situationer då det finns arbetstagare som har 

företrädesrätt till återanställning. 97 

2.8 Kollektivavtalsreglering 
Under detta avsnitt kommer jag att ta upp vilka eventuella lösningar det finns reglerat i 

kollektivavtal för att personer med företrädesrätt till återanställning inte ska förbises i 

förhållande till inhyrd personal från bemanningsföretag. 

Idag reglerar kollektivavtal större delen av den svenska bemanningsbranschen.98 2010 var ett 

år då avtalsregleringen fick ett stort intresse i och med att LO- förbunden under 2010 års 

avtalsrörelse yrkade på att avtalen skulle behandla regler som hade för avsikt att stärka det 

fackliga inflyttandet vid inhyrning och som även skulle göra det svårare för arbetsgivare att 

kringgå LAS genom att personer gick miste om sin företrädesrätt till återanställning i och med 

att arbetskraft istället hyrs in.99 

Det finns ett antal olika lösningar till hur avtalen ska stå sig i frågan huruvida det är tillåtet att 

hyra in arbetskraft när det finns personer som har företrädesrätt. Som tidigare nämnts kan 

inhyrning av ett bemanningsföretag anses utgöra ett kringgående av företrädesrätten enligt 

25§ LAS. Om facket anser att så är fallet, skall arbetsgivarsidan diskutera hur detta fenomen 

ska hanteras.100 En annan möjlighet är att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp som 

utvärderar frågan.101 Det är ovanligt att förbud mot inhyrning regleras i avtal. I Sverige finns 

det endast ett avtal som reglerar ett förbud mot inhyrning under företrädesrättstiden.102  

En annan möjlighet till att i avtal inskränka rätten till att hyra in personal framför de med 

företrädesrätt, är att avtala om så kallad kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) vilket 

innebär att det finns utökande regler om huruvida inhyrning av bemanningsföretag får ske.103 

Denna typ av förstärkt skydd för arbetstagaren finns att hitta i IF Metalls kollektivavtal. 

Anledningen till det förstärkta skyddet var att 25-27§§ LAS inte hindrar en arbetsgivare att 

anlita bemanningsföretag trots att det finns arbetstagare som har rätt till återanställning. Med 
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bakgrund av detta har IF Metall avtalsreglerat om KFF, dessa regler gäller utöver dagens 

regler i LAS.104. 

KFF ger en tillsvidareanställd arbetstagare ett utökat skydd om denne sägs upp på grund av 

arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning.105 Den lagstadgade företrädesrätten enligt 

25 § LAS gäller i nio månader efter uppsägningstidens utgång. KFF ger ett förstärkt skydd 

efter sex månader under den lagstadgade företrädesrättstiden.106 Följande exempel visar hur 

KFF fungerar för en arbetstagare som har en uppsägningstid på en månad. Uppsägningstiden 

löper den första månaden därefter inträder lagstadgade skyddet på nio månader enligt 25 § 

LAS. Det förstärkta skyddet enligt KFF gäller därför endast de fyra sista månaderna eftersom 

det enligt kollektivavtalet kan åberopas först efter det att sex månader förflutit från 

uppsägningstidpunkten.107 

Möjligheten finns för en arbetstagare som tidigare besuttit en KFF att få en ny KFF. 

Förutsättningen är då att arbetstagaren får en tillsvidaretjänst vid återanställningen, och att 

arbetstagaren varit anställd i totalt 18 månader under 36 månader efter den förra KFF.108 Det 

finns möjlighet för en arbetsgivare att hyra in personal från ett bemanningsföretag under 

sammanlagt 30 dagar. För att en arbetsgivare skall få till stånd denna typ av inhyrning måste 

det vara berättigat genom att arbetsgivaren skall kunna visa upp att det exempelvis endast rör 

sig om en kortare period.109 Innebörden av detta förlängda skydd, är att motverka att 

arbetsgivarsidan säger upp personal som är berättigade företrädesrätten och istället 

bemanningsanställer arbetskraft. Det finns idag endast en fackförening som har infört detta 

och det är IF Metall. Detta infördes i samband med att bemanningsbranschen ökade på 

svenska arbetsmarknaden och att allt fler arbetstagare blev uppsagda och att företaget valde 

att anställa via bemanningsföretag. 110 

Ännu en variant på lösning för att ett kringgående av företrädesrätten inte skall föregå är att 

införa en förstärkt facklig förhandlingsrätt med skiljenämnd. Syftet med denna nämnd är att 
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de ska bedöma om inhyrningen av personal strider mot 25§ LAS om samförstånd mellan 

parterna inte kunnat nås efter förhandling.111 

Den sista lösningen tillkom efter avtalsrörelsen 2013. Detta avtal kallas för Transportavtalet. 

Detta avtal innebär att: de lokala parterna som vill använda sig av ett bemanningsföretag ska 

förhandla om ändamålet med inhyrningen, hur omfattande inhyrningen skulle bli, under 

vilken tidsperiod inhyrningen berör, vilken typ av arbete det rör sig om, vilka arbetstiderna är 

och hur den lokala fackliga organisationen ska informeras om vilka personer som är inhyrda. 

Detta skall genomföras innan ett bolag väljer att anlita ett bemanningsföretag. 112 

Om en arbetsgivare har för avsikt att hyra in en person från ett bemanningsföretag under en 

tid som har större omfattning än fem veckor i samband med företrädesrätt till återanställning, 

är bolaget skyldigt att kalla till förhandling med den lokala fackliga organisationen. I denna 

förhandling skall det även uppges vilka ändamål bolaget har med inhyrningen av 

bemanningsföretaget.113 

IF Metall är en fackförening som har en övervägande andel manliga medlemmar. För att se 

om det finns några skillnader i kollektivavtalen i en kvinnodominerad bransch har jag valt att 

titta på Kommunal.  

Bestämmelser om företrädesrätt finns reglerat i 35§ i Kommunals kollektivavtal. Punkt a – e 

reglerar vilka som har företrädesrätt till återanställning.114 I mom. 2 35§ framgår att 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationen kan träffa avtal som om tillämpning av 22 och 25 

§§ LAS.115 Denna möjlighet har Kommunal inte använt och därför finns det inte något 

förstärkt skydd för deras medlemmar. I jämförelse med IF Metalls kollektivavtal kan det 

konstateras att Kommunal har ett betydligt svagare skydd gällande företrädesrätten till 

återanställning för sina medlemmar.    
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3. Analys och diskussion 
En anställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till företrädesrätt till 

återanställning om det uppstår behov av arbetskraft efter uppsägningen. Detta gäller under 

uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att anställningen upphört. Det gäller 

samtliga anställningsformer.116 Återanställningsrätten har blivit mer och mer urholkad på 

grund av den växande bemanningsbranschen där arbetsgivare hyr in arbetskraft i stället för att 

rekrytera egen personal. Frågeställningen är alltså, under vilka förutsättningar är det förenligt 

med företrädesrätten att en arbetsgivare hyr in personal? 

För att en arbetsgivare skall ha ansetts åsidosätta företrädesrätten måste syftet med det 

ifrågasatta agerandet varit att kringgå företrädesrätten och de aktuella regleringarna. För att 

besvara min frågeställning har jag granskat två rättsfall som handlar om situationer där 

arbetstagare påstått att arbetsgivare har kringgått företrädesrätten till återanställning. 

Rättsfallen pekar på att arbetsgivarens åtgärder skall vara av sådan karaktär att det kan styrkas 

att de varit ämnade att utgöra ett kringgående av återanställningsrätten. Arbetsgivaren ska 

också handlat på sådant sätt att åtgärderna med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet skall anses vara otillbörliga.117 I rättsfallen har domstolen kommit fram till att 

arbetsgivarens syfte, åtgärder eller handlande inte kunnat anses som ett kringgående av 

företrädesrätten till återanställning. 

Som jag beskrivit i min uppsats har arbetsgivaren rätt att fritt leda och fördela arbetet. Detta 

innebär att arbetsgivaren har rätt att självständigt fatta beslut om viktiga förändringar som bör 

utföras i verksamheten. Detta innebär bland annat att en arbetsgivare har rätt att anlita 

arbetskraft från ett bemanningsföretag.118 I AD 2003 nr 4 konstaterar Arbetsdomstolen att det 

utifrån förarbeten till LAS och genom Arbetsdomstolens praxis inte finns några rättsliga 

hinder för en arbetsgivare att hyra in personal.119 Arbetsdomstolen kom fram till att en 

domstol inte skall granska huruvida arbetsgivarens beslut om att hyra in personal och om 

dennes sätt att hantera sin arbetsledningsrätt är att anses som välmotiverad eller välgrundad.120 

I AD 2003 nr 4 pekar Arbetsdomstolen på ett undantag från arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Denna rätt kan prövas om arbetstagarsidan visar att arbetsgivarens agerande syftat till att 

kringgå företrädesrätten till återanställning. Ett exempel som Arbetsdomstolen lyfter fram där 
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denna rätt kan prövas är om en arbetsgivare uppger en påhittad arbetsbrist där skälet i själva 

verket är uppsägning av personliga skäl. 121  

Jag anser att dagens reglering om företrädesrätt till återanställning, vars syfte ursprungligen 

var att ge arbetstagare ett skydd efter uppsägning, ger arbetsgivaren en allt för stark ställning 

på grund av arbetsgivarens arbetsledningsrätt som ofta är avgörande för utgången i rättsfallen. 

Huvudprinciperna som Arbetsdomstolen prövar är arbetsgivarens syfte, åtgärder och 

handlande i denna typ av rättsfall.122 Rättsavgöranden visar att arbetsgivaren har lätt att 

förklara sitt syfte, åtgärder och handlande även om arbetstagarsidan haft starka motiveringar 

till att företrädesrätten har kringgåts. Ett skäl som arbetsgivaren ofta får gehör för är att 

åtgärderna motiveras av ekonomiska skäl.  

Jag kommer nedan att redogöra för nackdelar och fördelar både ur ett arbetsgivar-, och ett 

arbetstagarperspektiv. 

3.1 Arbetstagarperspektiv 
Jag anser att de tre punkterna (syfte, åtgärder och handlande) som kan visa om ett 

kringgående av företrädesrätten har skett, är för svaga bedömningspunkter ur ett 

arbetstagarperspektiv. Jag tycker det är anmärkningsvärt att Arbetsdomstolen i AD 2003 nr 4 

men framför allt i AD 2007 nr 72, har godtagit arbetsgivarens enkla förklaringar att 

åtgärderna gjorts av ekonomiska skäl. På så sätt är det lätt för en arbetsgivare att kringgå 

företrädesrätten till återanställning och lagstiftningen blir allt för tandlös. Jag anser att 

Arbetsdomstolen inte borde nöja sig med de enkla ekonomiska argument som arbetsgivare 

anför utan Arbetsdomstolen borde pröva rekvisiten i lagen på ett mer genomgripande sätt. Jag 

misstänker att orsaken till detta är att Arbetsdomstolen har svårt att göra en bedömning av de 

ekonomiska skälen som anges. Detta kan vara anledningen till att Arbetsdomstolen köper 

arbetsgivarens ekonomiska argument. Ett sätt att komma till rätta med denna brist skulle 

kunna vara att Arbetsdomstolen begär in utlåtande från sakkunnig inom företagsekonomi. 

Självklart så borde arbetstagarsidan också kunna begära in ett sådant utlåtande för att stärka 

sin ställning. 

Arbetsgivaren har som sagt en mycket stark ställning genom sin rätt att leda och föredela 

arbetet.123 Den rätten är dock nödvändig för att en arbetsgivare ska kunna driva verksamheten. 

Problemet som kommer fram i rättsfallen är att Arbetsdomstolen har svårt att angripa 

                                                 
121 AD 2003 nr 4, sid 11. 
122 AD 2003 nr 4, sid 17. 
123 Paragraf 32 befogenheterna. (Allmän rättsgrundsats). 
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arbetsledningsrätten även om arbetstagarsidan visat på omständigheter som talar för ett 

kringgående av företrädesrätten. Eftersom det är svårt att komma åt dessa kringgåenden 

rättsligt så har jag sett exempel där IF Metall i kollektivavtal träffat en överenskommelse om 

kollektivavtalad förstärt skydd (KFF) .124 Detta är ett unikt skydd som har gjort skillnad på så 

sätt att det har bidragit till en påtaglig minskning av ett kringgående av företrädesrätten.  

3.2 Arbetsgivarperspektiv 
Till skillnad från den nackdel som jag kunnat se ur ett arbetstagarperspektiv så finns det 

många positiva fördelar med lagregleringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Jag kan se två stora 

fördelar ur ett arbetsgivarperspektiv. En arbetsgivare ges stora möjligheter att täcka ett akut 

arbetskraftsbehov genom inhyrning av personal eftersom rättspraxis visar att det räcker för 

arbetsgivaren att ange ekonomiska skäl och sin arbetsledningsrätt. En annan stor fördel är att 

det är relativt lätt för en arbetsgivare att ”bli av” med en arbetstagare som eventuellt innebär 

problem för verksamheten. Den metoden som arbetsgivare kan använda är att ”skapa” en 

arbetsbrist och med stöd av denna sedan göra sig av med oönskade medarbetare. Därefter 

tillgodoser arbetsgivaren sitt arbetskraftsbehov genom att hyra in arbetskraft via 

bemanningsföretag.125 

När förbudet mot inhyrning av personal togs bort genom lagen (1993:440) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, stärktes arbetsgivarens ställning. Lagstiftarens 

syfte med lagändringen var att utveckla arbetsmarknaden och avreglera det så kallade 

arbetsmarknadsmonopolet.126 Vid den tidpunkten var inte bemanningsbranschen alls 

utvecklad. Branschen har efter avregleringen växt markant på senare åren och 2013 var siffran 

69 900 anställda i bemanningsföretag.127 Tillgången på arbetskraft via bemanningsföretag har 

växt och därmed har också möjligheten att ta in arbetskraft den vägen gjort att möjligheten att 

kringgå företrädesrätten har ökat. Bemanningsföretagen ökar ständig och jag tolkar det som 

att arbetsgivarna numera är villiga att betala lite extra för arbetskraften och att de vill komma 

ifrån arbetsgivaransvaret.  
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3.3 Bemanningsbranschen 
Den 1 juli 1993 genomfördes en förändring i lagstiftningen som gjorde det lagligt med 

arbetsförmedling.128 Detta innebar bl. a. att det öppnade upp för en utveckling av 

bemanningsföretag. Bemanningsbranschen var till en början väldigt kvinnodominerad. Detta 

förhållande ändrades dock och år 2011 var det ett omvänt förhållande med 59 procent män 

och 41 procent kvinnor som var anställda i bemanningsföretagen.129 Idag har 

bemanningsföretagen lika stor andel kvinnor som män. Bakgrunden till denna förändring 

beror sannolikt på den stora ökningen av uthyrning av arbetskraft som skett inom LO:s 

branschområden.130 Bemanningsbranschen består i dag huvudsakligen av yngre personer, 

utrikes födda och personer med utländsk bakgrund. Detta beror på att dessa kategorier många 

gånger har svårare att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. 131 Personer i 

bemanningsbranschen har ofta gymnasieutbildning som sin högsta utbildning (48 procent).132 

Jag kan konstatera att avregleringen som gjort det lättare för arbetsgivare att hyra in personal 

gynnat vissa kategorier på arbetsmarknaden. De har genom detta kunnat komma in på 

arbetsmarknaden. Det som däremot missgynnat dessa kategorier är att de fått en mer otrygg 

anställningssituation. Sammantaget anser jag att fördelarna överväger nackdelarna för dessa 

kategorier genom att de får en anställning som kan leda till att de får bättre möjligheter att 

komma in på den reguljära arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare använder i större och större utsträckning bemanningsföretag och detta ger 

upphov till fler och fler situationer där det ifrågasätts om arbetsgivaren kringgått 

företrädesrätten. IF Metall har genom (KFF) stärkt sina medlemmars anställningstrygghet.133 

Frågan är varför fler fackförbund inte förhandlat sig till motsvarande villkor. För att söka svar 

på detta har jag tittat på en mansdominerad, och en kvinnodominerad bransch. 

3.4 Mansdominerad bransch 
Utifrån det kollektivavtal som jag tagit del av från IF Metall kan jag konstatera att det skapar 

ett unikt skydd för arbetstagarna. I avtalet finns ett kraftfullt skydd mot att företrädesrätten 

skall kunna kringgås. Anledningen till att KFF infördes i kollektivavtalet var för att LAS 

regler om företrädesrätten utgör vissa luckor som gör det möjligt att anlita bemanningsföretag 

                                                 
128 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa 

inslag, Juristförlaget, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Lund, 2008, sid 106. 
129 SOU 2014:55, sid 157. 
130 SOU 2014:55, sid 157. 
131 SOU 2014:55, sid 157. 
132 SOU 2014:55, sid 157. 
133 IF Metall kollektivavtal, Bilaga 1, sid 32-33. 
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istället för att företrädesberättigad personal återanställs.134  Jag anser att detta är ett bra och 

effektivt sätt att minska ett otillbörligt kringgående av företrädesrätten. Jag ställer mig 

frågande till varför inte fler kollektivavtal innehåller denna typ av bestämmelser om det visar 

sig att kringgåendet minskar. IF Metall är en fackförening som bygger på stort engagemang 

från sina medlemmar en hög facklig aktivitet. Det stora engagemanget från medlemmarna har 

sannolikt drivit på utvecklingen och därför ligger IF Metall i framkant inom vissa områden. 

En annan orsak som drivit på utveckling av det kollektivavtalade är att arbetsgivarna tidigare 

kringgått företrädesrätt i stor utsträckning. 135 

3.5 Kvinnodominerad bransch 
I jämförelse till IF Metalls så ger Kommunals kollektivavtal sina medlemmar inte alls samma 

kraftfulla skydd.136 Avtalet förklarar mer när företrädesrätten inte får användas snarare än när 

den är berättigad. Jag anser att företrädesrätten i detta kollektivavtal inte är särskilt 

framträdande. Med bakgrund av detta så ställer jag mig kritisk till att det är en sådan stor 

skillnad mellan dessa kollektivavtal och vad det beror på. 

En förklaring som jag kan finna till att det saknas ett starkt skydd i kommunals kollektivavtal 

är att detta förbunds medlemmar inte varit lika utsatta av kringgående av företrädesrätten. En 

annan orsak som jag kan finna är att offentliga arbetsgivare, som utgör stor andel av 

kommunals medlemmar, inte drivs av ett vinstsyfte och detta leder sannolikt till att de 

offentliga arbetsgivarna i mindre utsträckning använder ekonomiska drivkrafter för att 

kringgå företrädesrätten. 

4. Mina slutliga tankar 
Jag har inte kunnat finna att kringgåenden av företrädesrätten drabbar kvinnor i högre 

utsträckning än män. Den förstärkta företrädesrätten (KFF) är ett avtal som kommit till för att 

skydda IF Metalls medlemmar. Detta skydd hämmar dock de svagare grupperna (yngre, 

utrikes födda och personer med utländsk bakgrund) i samhället. Dessa grupper har dock fått 

en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden via bemanningsföretag. Tidigare hade de 

svagare grupperna svårt att ta sig in i arbetslivet på grund av det starka skydd som sattes upp 

för anställda. Rättsutvecklingen visar att detta skydd har fått ge vika till förmån för 

arbetsgivarens intressen. Som jag ser det var det säkert en del i lagstiftarens intentioner att 

                                                 
134IF Metall kollektivavtal, Bilaga 1, sid 32-33. 
135 IF Metalls kollektivavtal, Bilaga 1, sid 32-33. 
136  Kommunals kollektivavtal, Bilaga 2, sid 36-37. 
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stärka arbetsgivarens arbetsledningsrätt när lagändringarna genomfördes. Vid denna tidpunkt 

var dock bemanningsbranschen inte särskilt utvecklad. På grund av den starka utvecklingen 

och att en större andel av arbetskraften kommer från bemanningsföretag talar för att det finns 

skäl för lagstiftaren och fackförbunden att se över skyddet för de anställda. Utvecklingen 

framöver kan dela upp sig i två olika scenarier. Det ena scenariot är att fler fackförbund 

avtalar om förstärkt företrädesrätt eller att lagstiftaren stärker skyddet för de anställda. Det 

andra scenariot är att inget av detta sker och att bemanningsbranschen ökar ännu mer. Det 

som talar för det senare är att andelen av den samlade arbetskraften i allt större utsträckning 

utgörs av de svagare grupperna och därför kommer lagstiftaren inte att agera eftersom det 

finns starka skäl för att få in de svagare grupperna i arbetslivet. 

Min slutsats är att rättsutvecklingen gynnat arbetstagarna och företagandet i stort även om det 

skett på bekostnad av den traditionellt starka anställningstryggheten.  

5. Framtida forskning 
Jag har kommit fram till att det finns fler positiva saker än negativa saker med den svagare 

företrädesrätten. Frågan är hur företagsklimatet och arbetsmarknaden ser ut i framtiden och på 

vilket sätt företrädesrätten behöver anpassas till detta framtidsscenario? 
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Bilaga1. Vb: kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) 
Datum: 2010-04-21 År/NR: 2010/19 

 

Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF)  
IF Metall har i årets riksavtalsförhandlingar träffat överenskommelse om kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt 

(KFF) på följande avtalsområden: Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Allokemisk industri, Kemiska 

fabriker, Gemensamma metallavtalet, Återvinningsföretag, Gruvavtalet, Tekoavtalet och Motorbranschavtalet. 

Kommer fortsättningsvis att förhandlas in i de övriga avtalen.  

 

Bestämmelserna är lika i alla avtal och här redovisas avtalstexten för ovanstående avtalsområden. Avtalstexten 

redigeras in i de ovanstående avtalen och gäller från och med riksavtalets ikraftträdande. På stål- och metalls och 

gruvs avtalsområden ska dock redigeringsarbetet ha gjorts senast den 31 maj 2010.  

 

Bakgrund  
LAS regler om företrädesrätt till återanställning (25-27 §§) förhindrar inte anlitande av bemanningsföretag då 

arbetstagare har företräde till återanställning. Det har inneburit att vissa företag i stället för att återanställa 

företrädesberättigade arbetstagare i stället har anlitat bemanningsföretag för att lösa bemanningsbehovet, vilket 

har upplevts som en kränkning av företrädesrätten.  

 
Kommentar:  
AD:s dom 2003 nr 4 tar upp frågan om en arbetsgivare på ett otillbörligt sätt kringgår företrädesrättsreglerna, 

ifall han i stället för att anställa uppsagd personal hyr in arbetskraft. Domen konstaterar att det inte förekommer 

något generellt förbud mot inhyrning av arbetskraft under den tid då tidigare anställda har företrädesrätt till 

återanställning. Detta beslut ligger i linje med domstolens tidigare praxis, bland annat i målet 1980 nr 54, där det 

konstaterades att inlåning av arbetskraft inte innebar en kränkning av tidigare arbetstagares återanställningsrätt. 

Beslutet grundar sig på att återanställningsrätt enligt lagtextens lydelse endast föreligger vid en 

nyanställningssituation. I förarbetena till lagen om anställningsskydd stadgas, att arbetsgivaren kan vänta med 

nyanställningar till dess företrädesrättsperioden löpt ut, även om personalbehovet uppkommit tidigare. Det 

poängteras vidare, att arbetsgivaren ensam anses bestämma över verksamhetens omfattning och inriktning.  

 

Detta har vi förhindrat genom att avtalsreglera en Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) som gäller 

utöver dagens regler i LAS.  

 
Kommentar:  
Reglerna i LAS och MBL gäller som förut. Först ska förhandling ske enligt 11 § MBL gällande viktigare 

förändring och sedan 38 § MBL innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete.  

 

Avtalstext  
Arbetstagare som blivit uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och som har företrädesrätt 

till återanställning har KFF under en fast förlagd sammanhängande period om, som regel, sex månader.  

 

Kommentar:  
25 § LAS om företrädesrätt till återanställning om nio månader gäller. KFF gäller under en fastlagd tid om sex 

månader under företrädesrättstiden för att skydda mot att arbetsgivaren hyr in personal.  

 

Avtalstext  
En arbetstagare som hos arbetsgivaren tidigare haft en kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) kan tjäna in 

en ny KFF. Det förutsätter att arbetstagaren återanställts tills vidare och att arbetstagaren varit anställd 

sammanlagt 18 månader under 36 månader efter den förra kollektivavtalade förstärkta företrädesrätten.  
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Anmärkning  
Tidpunkten då perioden av KFF inleds bestäms enbart med utgångspunkt i den lagstadgade uppsägningstiden. 

Eventuella förlängningar av uppsägningstiden beaktas inte.  

 

Kommentar:  
Med sammanlagd anställningstid menas alla typer av anställningsformer. Kravet är att man vid tillfället för att 

eventuellt få en ny KFF är tillsvidareanställd.  

 

Avtalstext  
KFF gäller under samma period för samtliga uppsagda och räknas från den dag då uppsägningstiden enligt lagen 

om anställningsskydd löper ut för de arbetstagare av de uppsagda som har längst uppsägningstid. Genom lokal 

överenskommelse kan perioden med KFF förläggas till annan fast förlagd sammanhängande period.  

 

Kommentar:  
Det mest sannolika är att behovet av bemanning inte uppstår när den som har kortast uppsägningstid avslutar sin 

anställning, utan senare. På så sätt får vi ett längre skydd.  

 

De lokala parterna förfogar över när perioden ska gälla, dock ska den vara sammanhängande.  

 
Nedan finns en bild över KFF-periodens förläggning.  

 

   
Avtalstext  
Under den tid då arbetstagare har KFF kan inhyrning ske under sammanlagt 30 arbetsdagar, då inhyrning på 

grund av tidsbegränsning är motiverat.  

 
Kommentar:  
Det är inte fråga om att arbetsgivaren fritt kan hyra in under 30 dagar, utan det måste vara motiverat genom att 

arbetsgivaren kan visa exempel på att det bara är under en kort period.  

 

Avtalstext  
Inhyrning kan också ske för att säkerställa produktionens behöriga gång under den tid då arbetsgivaren, utan 

onödigt dröjsmål, löser bemanningsbehovet genom återanställning.  

 

Kommentar:  
Då arbetsgivaren får in en order som ska produceras omgående kan han hyra in samtidigt som en 

återanställningsprocess sätts igång. Vartefter de som ska återanställas kommer till arbetsgivaren ska de inhyrda 

lämna företaget.  

 

Avtalstext  
Annan inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag än vad som sagts under den tid då arbetstagare har KFF 

ska föregås av överläggningar mellan företaget och den lokala arbetstagarorganisationen. Om den lokala 

arbetstagarparten vid sådana överläggningar motsätter sig inhyrning, till förmån för att personalbehovet 

tillgodoses genom återanställning, och arbetsgivaren då väljer återanställning gäller bestämmelserna nedan.  

 

Om den lokala arbetstagarorganisationen motsatt sig inhyrning har arbetsgivaren rätt att avseende en tredjedel av 

det antal arbetstagare som han återanställer frångå turordningen för återanställning, i de fall de lokala parterna 

inte dessförinnan träffat lokal överenskommelse om turordning för återanställning.  
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Kommentar:  
Om arbetsgivaren exempelvis sagt upp 18 arbetstagare och vill återanställa 15, har han rätt att välja fem fritt av 

de 18 som sagts upp.  

 

Arbetsgivaren kan både välja några han vill anställa och välja bort att anställa andra. Om arbetsgivaren 

exempelvis inte vill återanställa två med lång anställningstid samtidigt som han vill återanställa tre med kort 

anställningstid har han därefter konsumerat sitt fria val av fem individer. För resterande ska arbetsgivaren följa 

LAS turordningsregler.  

 

Avsteg från turordningen kan endast göras om det inte finns en överenskommelse om turordning vid 

återanställning. I de flesta fall när de lokala parterna förhandlar om uppsägningar på grund av arbetsbrist 

kommer de överens om en avtalsturlista ut ur företaget. Vid det tillfället och även vid återanställning kan 

parterna lokalt komma överens om en avtalsturlista in i företaget för dem som har företrädesrätt till 

återanställning.  

 

Avtalstext  
Om arbetsgivaren, trots att den lokala arbetstagarorganisationen motsatt sig detta, väljer att hyra in, ska 

arbetsgivaren som avlösen av KFF betala tre månadslöner (fast kontant lön) till envar av de arbetstagare som har 

företrädesrätt till återanställning. Avlösen ska betalas till det antal arbetstagare som motsvarar antal inhyrda.  

 

Kommentar:  
Exempel: Arbetsgivaren hyr in 30 personer trots att arbetstagarparten motsatt sig detta. Då ska arbetsgivaren i 

den turordning som de med förtur till återanställningsrätt befinner sig i betala till envar av dem tre månadslöner, 

vilket gör att arbetsgivaren ska betala 30*3 = 90 månadslöner.  

 

Avtalstext  
Om företaget fattat beslut om nedläggning av en driftsenhet eller flytt av hela eller delar av verksamheten gäller 

inte några begränsningar mot inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag under den tid beslutet om 

nedläggning eller flytt verkställs.  

 
Kommentar:  
Om företaget ska flytta en del av verksamheten är det endast den delen som inte har begränsningar och i övrigt 

gäller KFF i sin helhet.  

 

Avtalstext  
För att skynda på återanställningsprocessen kan företaget, som ett komplement till andra kontakter, per post 

skicka ut återanställningserbjudande till hela eller delar av den krets av arbetstagare som omfattas av 

turordningen för återanställning. Erbjudandet skickas till senast kända adress med begäran om svar inom viss tid, 

dock som kortast fem arbetsdagar från det att meddelandet skickades.  

 

Kommentar:  
Parterna är överens om att återanställningsprocessen ska bedrivas skyndsamt.  

 

Avtalstext  
I erbjudandet ska arbetsgivaren ange att antalet platser är begränsat och att en accept således inte innebär att 

återanställning är garanterad.  

 
När svar från arbetstagarna inkommit sker urvalet för återanställning bland de arbetstagare som meddelat 

företaget att de är beredda att acceptera återanställningserbjudandet.  
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Skillnad med KFF  

 Vid återanställning till 
företaget 

Inhyrd till företaget via 
bemanningsföretag 

Nya avtalet – förstärkt 
företrädesrätt 

Företrädesrätt till 
återanställning  

9 månader 0 månader 6 månader 

Turordning vid 
återanställning  

Ja Nej Ja* 

Möjlighet till skadestånd  Ja Nej Ja 

* Vid återanställning gäller parternas avtalsturlista. Finns det ingen avtalsturlista kan arbetsgivaren vid 

återanställning välja ut 33 procent av de som ska återanställas oavsett placering på turordningslistan. 

Därefter gäller turordningen.  

 

Industrifacket Metall  

 

Detta meddelande skickas med post från förbundskontoret under vecka 20.  
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Bilaga 2. Kommunals kollektivavtal 
§ 35 Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt 

Mom. 1 Oavsett vad 22, 25 och 27 §§ lagen anställningsskydd (LAS) föreskriver om 

turodning, företrädesrätt och återanställning, gäller följande. 

a) Har arbetstagare anställts enligt § 4 mom. 2, mom. 3b) och c), för provanställning, 

tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension, eller som förvaltningschef 

eller motsvarande funktion, ger sådan anställning inte företräde till återanställning. 

b) Företrädesrätt till återanställning gäller inte vikariat eller allmän visstidsanställning 

som är kortare än 14 kalenderdagar. 

 Anmärkning 

Efter 14 kalenderdagar ska vikariatet eller den allmänna visstidsanställningen erbjudas 

arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning.  

c) Företrädesrätt till återanställning gäller inte arbete, som behöver disponeras för 

omplacering eller tas i anspråk enligt § 6, förflyttning eller § 5 mom. 1b), höjd 

sysselsättningsgrad. 

d) Har upphört att gälla. 

e) Gemensam turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning ska gälla 

för arbetstagare med samma yrkes-/befattningsbenämning inom samma 

förvaltningsområde. 

 

 Anmärkning 

 Yrkes-/befattningsbenämning framgår av de lokala lönekollektivavtalen. 

 

f) För att besvara sin företrädesrätt till återanställning enligt LAS eller detta avtal ska 

arbetstagare senast inom en månad efter det att anställningen upphört skriftligen 

anmäla anspråk på företrädesrätt. 

Möjlighet till lokala avvikelse 

Mom. 2  Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse 

från denna bestämmelse. När sådant kollektivavtal upprättas ska vid tillämpning av 22 och 25 

§§ LAS eftersträvas att utsträcka räckvidden för turordning och företrädesrätt så långt som det 

är praktiskt möjligt. Företrädesberättigad arbetstagares önskemål om anställning även utanför 

avtalets räckvidd ska tillgodoses om det är möjligt. Om överenskommelse inte träffas avses 

med ”verksamhet” styrelses eller nämnds förvaltningsområde. 

 Anmärkning 

Vid bedömning av vad som är praktiskt möjligt från tillämpningssynpunkt ska hänsyn 

bl.a. tas till om det på grund av antalet anställda eller områdets geografiska utsträckning 

finns uppenbara svårigheter att tillämpa gemensam turordning vid uppsägning och 

gemensam företrädesrätt till återanställning eller om arbetsgivaren på grund av 
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arbetsuppgifternas servicekaraktär måste indela verksamheten i distrikt med hänsyn till 

allmänhetens servicebehov.   
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