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Sammanfattning 

En bemanningsanställd arbetstagare är anställd av ett bemanningsföretag och uthyrd till ett 

kundföretag för att utföra arbete under dess kontroll och ledning, vilket gör arbetstagaren till 

en del i ett trepartsförhållande. I den här uppsatsen behandlas den bemanningsanställde 

arbetstagarens rättigheter, dels vad gäller anställningsskyddet, dels vad gäller de 

grundläggande anställningsvillkoren och de rättigheter som tillkommer arbetstagaren enligt 

EU:s bemanningsdirektiv 2008/104/EG. Direktivet är implementerat i svensk rätt genom lag 

(2012:854) om uthyrning av arbetstagare (Uthyrningslagen).  

 

Enligt bemanningsdirektivet ska likabehandlingsprincipen tillämpas på bemanningsanställdas 

grundläggande anställningsvillkor. Lön och arbetstidsvillkor ska vara desamma som om 

arbetstagaren vore anställda av kundföretaget för att utföra samma arbete. Slutsatsen avseende 

lönevillkoret är att bemanningsanställda arbetstagare inte garanteras att likabehandlings-

principen tillämpas. Arbetstidsvillkoren är i den svenska lagstiftningen tvingande för samtliga 

arbetstagare och de bemanningsanställda arbetstagarna har därmed samma formella skydd. 

Bemanningsanställda har dock ett särskilt arbetstidsvillkor i och med kravet på att vara 

tillgängliga. Tillgänglighet är inte reglerat och skydd saknas därför för bemanningsanställdas 

specifika behov.    

 

Anställningsskyddet för bemanningsanställda är formellt sett detsamma som för arbetstagare 

med typiska anställningar. I praktiken påverkas anställningstryggheten av det 

trepartsförhållande som den bemanningsanställde är en del i. Den annars skarpa gränsen 

mellan uppsägning på grund av arbetsbrist och på grund av personliga skäl blir flytande i 

bemanningsförhållandet med en negativ inverkan på anställningstryggheten som följd.  

 

Bemanningsföretag är förbjudna att hindra arbetstagare från att ta anställning hos ett 

kundföretag samt från att begära ersättning av arbetstagare för placering vid ett kundföretag. 

Slutsatsen avseende förbuden är att de anses implementerade genom uthyrningslagen. 

Detsamma gäller den skyldighet som åvilar kundföretaget att informera inhyrda arbetstagare 

om lediga tjänster.  
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Abstract 

A temporary agency worker is someone who is employed by a temporary-work agency to 

work under the supervision and direction of an user undertaking, thus making the employee 

part in a three-party agreement.  In this thesis the rights of the temporary agency worker are 

being examined in regards to job security as well as in regards to basic working and 

employment conditions which the temporary agency worker is guaranteed through the 

directive 2008/104/EC on temporary agency work. The directive is implemented in Swedish 

law through the Act (2012:854) on Temporary Agency Work.  

 

According to the directive the principle of equal treatment should be applied on the basic 

working and employment conditions. Salary and working time conditions shall be the same as 

if the temp would be recruited by the user undertaking to perform the same duties. The 

conclusion regarding the salary condition is that temps are not guaranteed that the principle of 

equal treatment is being applied. The Swedish legislation on the working time conditions is 

mandatory and applies to all employees; temps thereby have the same formal protection. 

However, temps have a special working time condition in the requirement of being available. 

Availability is regulated in law, and the legal protection does not meet the temps’ need at this 

point.  

 

The job security for temps is formally the same as for employees in typical employment 

arrangements. In practice the job security is affected by the three-party arrangement which the 

temp is a part of. The otherwise strict border between termination of employment due to 

redundancy and dismissal for personal reasons becomes blurred with a negative impact on the 

job security as a result.  

 

Temporary-work agencies may not prevent employees from entering into an employment 

relationship with the user undertaking, or charge them any fees for arranging for them to be 

recruited by a user undertaking. The conclusion regarding these prohibitions is that they are 

implemented through the Act on Temporary Agency Work, as is also the user undertakings 

duty to inform the temp about permanent employment.  
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1 Inledning 

När en arbetstagare anställs av ett bemanningsföretag för att hyras ut till ett kundföretag 

uppstår ett trepartsförhållande.
1
 Mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget finns ett 

anställningsförhållande och mellan bemanningsföretaget och kundföretaget ett avtal om 

tillhandahållande av tjänst. Karaktäristiskt för en anställning i ett bemanningsföretag är att 

arbetstagaren utför arbete under kundföretagets kontroll och ledning men uppbär lön och 

andra anställningsförmåner från bemanningsföretaget. 

 

År 2008 infördes EU:s bemanningsdirektiv
2
 med syfte att skydda arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag, bidra till att skapa fler arbetstillfällen samt att utveckla flexibla 

arbetsformer. En central bestämmelse i direktivet är likabehandlingsprincipen, som garanterar 

bemanningsanställda samma grundläggande anställningsvillkor som om de hade varit 

anställda direkt i kundföretaget. De grundläggande anställningsvillkoren utgörs av lön och 

vissa arbetstidsvillkor. Undantag från likabehandlingsprincipen kan göras genom 

kollektivavtal under förutsättning att det övergripande skyddet för de bemanningsanställdas 

villkor respekteras.  

 

I svensk rätt implementeras bemanningsdirektivet genom lag (2012:854) om uthyrning av 

arbetstagare (Uthyrningslagen). Uthyrningslagen är tillämplig när en arbetstagare är anställd i 

syfte att hyras ut till ett kundföretag och arbeta under dess ledning och kontroll. 

Uthyrningslagen behandlar de särskilda aspekter som uppstår när arbetstagaren arbetar för en 

annan arbetsgivare än den han eller hon är anställd av, och reglerar skyldigheter för 

bemanningsföretaget så väl som för kundföretaget.  

 

1.1 Problemformulering 

Bemanningsbranschen är en bransch som har växt snabbt i Sverige efter att den legaliserades 

år 1991. Branschen sysselsätter enligt egen uppgift årligen 172 000 arbetstagare.
3
 År 2005 var 

den genomsnittliga lönen för en bemanningsanställd 5600 kronor eller 29,1% lägre än för 

övriga arbetstagare som var sysselsatta i privat sektor.
4
 Bemanningsanställda har sämre fysisk 

                                                 

1
 Se t.ex. Sigeman s. 215. 

2
 Rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. 

3
 Bemanningsföretagen Almega, Bemanningsindikatorn Q2 2014, Inquiry Financial s. 2. 

4
 Andersson Joona & Wadensjö s. 31. 
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och psykosocial arbetsmiljö och drabbas i högre utsträckning av arbetsskador.
5
 Det fackliga 

deltagandet är lågt, LO uppskattar anslutningsgraden hos bemanningsanställda till cirka en 

fjärdedel,
6
 och anställningstryggheten upplevs som låg. 

 

Eftersom bemanningsanställning är ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad och på 

grund av den speciella situation de uthyrda arbetstagarna befinner sig i är det angeläget att 

undersöka vilket skydd de har för sin anställning och sina grundläggande anställningsvillkor. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka bemanningsanställdas anställningsvillkor, samt om den 

svenska implementeringen av bemanningsdirektivet når upp till den skyddsnivå som 

föreskrivs av EU-lagstiftaren.    

 

1.3 Frågeställningar 

Den första frågeställningen är vilket skydd bemanningsanställda har mot att deras 

grundläggande anställningsvillkor strider mot likabehandlingsprincipen.  

 

Den andra frågeställningen är vilket anställningsskydd en arbetstagare som är anställd i ett 

bemanningsföretag har, jämfört med den arbetstagare som utför arbete för sin arbetsgivare. 

Frågeställningen innefattar frågan hur förbudet för bemanningsföretag att hindra arbetstagaren 

att ta anställning hos kundföretaget samt förbudet mot att begära ersättning för placering i ett 

kundföretag implementerats, samt hur kundföretagets informationsplikt om lediga 

anställningar implementerats.  

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer inte att behandla hur anställningstryggheten och anställningsvillkoren 

påverkas för de som är anställda i kundföretagen, t.ex. när ett företag hyr in arbetskraft från ett 

företag när en arbetstagare har företrädesrätt till anställning.
7
  

 

Inte heller den kollektiva aspekten av arbetsrätten med avseende på den absoluta 

förhandlingsskyldighet
8
 som åligger arbetsgivaren enligt lag (1976:580) om 

                                                 

5
 Se Arbetsmiljöverket 2013:10.  

6
 LO s. 24 

7
 Se t.ex. AD 2003 nr. 4.  
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medbestämmande i arbetslivet (MBL) 38 § innan denne beslutar om att hyra in arbetskraft 

enligt uthyrningslagen kommer att behandlas. Avgränsningen har gjorts i och med att 

förhandlingsskyldigheten inte direkt påverkar de bemanningsanställdas villkor. En naturlig 

följd av detta är att inte heller den vetorätt som tillkommer det avtalsslutande fackförbundet 

enligt MBL 39 § kommer att tas upp. 

 

Eftersom uthyrningslagen inte är tillämplig på entreprenadförhållanden kommer detta 

rättsförhållande inte att behandlas, trots de likheter som kan finnas för den enskilde 

arbetstagaren. Avgränsningen mellan entreprenadförhållanden och uthyrning av arbetstagare 

kommer dock att utvecklas för att ge en tydligare bild av när uthyrningslagen är tillämplig. 

Frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar för bemanningsanställda kommer inte att 

beröras mer än översiktligt eftersom detta inte särskilt regleras i bemanningsdirektivet. 

 

Vidare kommer arbetet att inrikta sig på uthyrning av svensk arbetskraft i Sverige. 

Gränsöverskridande uthyrning och anställningsförhållanden där lag (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare är tillämplig kommer, trots att uthyrningslagen delvis är 

tillämplig på sådana anställningsförhållanden, att lämnas utanför ramen till arbetet.  Den 

geografiska avgränsningen är nödvändig eftersom arbetet undersöker just den svenska 

implementeringen av bemanningsdirektivet.  

 

Trots arbetets EU-rättsliga inriktning kommer ingen komparation att göras med andra 

medlemsstaters implementering av direktivet, utan den komparation som kommer att göras är 

begränsad till den svenska implementeringen av direktivet jämfört med direktivets lydelse, 

vilken dock självklart måste tolkas mot bakgrund av EU-rättens ljus.  

 

1.5 Metod och material 

Arbetet kommer att genomföras med rättsvetenskaplig metod. Utgångspunkten kommer att 

vara de klassiska rättskällorna, författningar, förarbeten, doktrin och praxis, som kommer 

användas för att fastställa gällande rätt i Sverige.  Rättsvetenskaplig metod är dock vidare än 

                                                                                                                                                         

8
 Arbetsgivare är skyldiga att förhandla med kollektivavtalsslutande fackförening innan någon annan än en 

anställd utför arbete för arbetsgivarens räkning. Ett undantag föreligger enligt MBL 38 § st. 2 för kortvarigt 
arbete och arbete som kräver särskild sakkunskap. Undantaget är dock inte tillämpligt då det rör sig om 
uthyrning av arbetstagare enligt uthyrningslagen.  
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rättskälleläran och den juridiska metodläran, och kan innefatta även andra metoder för att öka 

kunskapen om rätten.
9
  

 

Det material som kommer att användas är dels den juridiska litteratur som berör ämnet, men 

även material som exempelvis rapporter från olika sammanslutningar såsom fackföreningar 

och andra intresseorganisationer kommer att användas. Bilden av bemanningsanställdas 

situation på arbetsmarknaden är polariserad mellan arbetsgivar- och arbetstagar-

organisationer,
10

 och sådant material kommer att användas främst för att bidra till olika 

betraktelser som är intressanta för problemformuleringen. Statistik kommer så långt som 

möjligt att hämtas från institutioner utan eget intresse i frågan om bemanningsarbete. I de fall 

sådan statistik inte finns att tillgå kommer statistik från andra organisationer att användas. I 

fotnoten anges då organisationens namn.  

 

I och med att den största delen av svensk arbetsmarknad är kollektivavtalsreglerad kommer 

även kollektivavtal att ingå i materialet. Det finns inte rum för någon fullständig redogörelse 

över alla i bemanningsbranschen gällande kollektivavtal, utan ett urval har gjorts bestående av 

två kollektivavtal, ett som gäller för arbetare och ett som gäller för tjänstemän. Almega 

Bemanningsföretagen är den arbetsgivar- och branschorganisation som huvudsakligen 

organiserar bemanningsföretag. De företag som är medlemmar står för 85 % av omsättningen 

i branschen.
11

 Kollektivavtalet ”Arbetare – avtal för bemanningsföretag” (Arbetaravtalet) 

tecknades 2012 och gäller mellan Bemanningsföretagen och samtliga LO-förbund, och kan 

därför ses som representativt för de kollektivavtalsvillkor som gäller för arbetare.
12

 Mellan 

Bemanningsföretagen på arbetsgivarsidan och Unionen och Akademikerförbunden på 

arbetstagarsidan gäller kollektivavtalet ”Allmänna anställningsvillkor – Avtal för tjänstemän” 

(Tjänstemannaavtalet) tecknat 2013, vilket kommer att användas för att exemplifiera de 

kollektivavtalsvillkor som gäller på tjänstemannasidan. Till Tjänstemannaavtalet hör även ett 

löneavtal och ett arbetstidsavtal.
13

  

 

                                                 

9
 Sandgren s. 39. 

10
 SOU 2014:55 s. 158. 

11
 SOU 2011:5 s. 58. 

12
 Avtalet löper ut i april 2015. Då hänvisning till Arbetaravtalet görs i detta arbete avses enbart avtalet i dess 

lydelse innan detta datum, eventuella ändringar efter avtalsförhandlingarna redovisas inte för.  
13

 Samtliga kollektivavtal finns tillgängliga på http://www.bemanningsforetagen.se/medlemskap/kollektivavtal 
[17 februari 2015] 

http://www.bemanningsforetagen.se/medlemskap/kollektivavtal%20%5b17
http://www.bemanningsforetagen.se/medlemskap/kollektivavtal%20%5b17
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För att kunna utvärdera Sveriges implementering av bemanningsdirektivet krävs inte bara 

kunskap om de den formella rätten utan även kunskap om bemanningsanställdas faktiska 

situation och vilket skydd de i praktiken åtnjuter för sina grundläggande anställningsvillkor 

och anställningstrygghet. Eftersom lagen trädde i kraft i januari 2013 och ännu inte har 

tillämpats i domstol kommer nyhetsbevakning att användas för att vinna kunskap om 

bemanningsanställdas situation. Dessa situationer kommer att behandlas ur ett juridiskt 

perspektiv för att värdera det skydd som arbettagaren kan få genom gällande reglering. 

 

Hjälpvetenskapliga teorier från den sociologiska forskningen kommer att användas för att 

bedöma om den juridiska reglering som finns är ändamålsenlig
14

 för att uppnå direktivets krav 

på likabehandling och åtgärder mot missbruk. Med hjälp av dessa teorier framträder även den 

sociala dimensionen av arbetsrätten.  

 

1.6 Disposition 

Det första kapitlet har behandlat uppsatsens syfte, frågeställningar, problemformulering, 

avgränsningar samt metod- och materialval. I det andra kapitlet betraktas lagstiftningen ur ett 

historiskt perspektiv för att skapa en förståelse för vad som har lett fram till den lagstiftning 

som finns idag. Kapitlet ämnar också påvisa det starka internationella inflytandet på den 

rättsliga regleringen av bemanningsarbetet. I det tredje kapitlet utkristalliseras 

uthyrningslagens tillämpningsområde och skillnader mellan direktivet och uthyrningslagen 

framhålls. I kapitlet förtydligas också gränsen mot de situationer där lagen inte är tillämplig. I 

det fjärde kapitlet behandlas likabehandlingsprincipen och dess närmare innebörd, samt de 

undantag som kan göras genom lag respektive kollektivavtal.  

 

I kapitel fem och sex behandlas de grundläggande anställningsvillkoren, lön och arbetstid. 

Skyddet bemanningsanställda åtnjuter för de grundläggande anställningsvillkoren i svensk rätt 

kommer att klarläggas och ligga till grund för en komparation av de krav som följer av 

bemanningsdirektivet.  

 

I det sjunde kapitlet kommer bemanningsanställdas anställningstrygghet att undersökas för att 

se hur den skiljer sig från anställningstryggheten för arbetstagare med traditionella 

anställningar. I det åttonde kapitlet behandlas förbudet för bemanningsföretaget att hindra 

                                                 

14
 Jämför Sandgren s.43.  
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arbetstagare från att ta anställning i kundföretaget samt förbudet mot att begära ersättning för 

placering i kundföretag. Även kundföretagets informationsskyldighet gentemot arbetstagaren 

avseende lediga anställningar behandlas i detta kapitel.  I det nionde kapitlet görs en 

sammanfattande analys av de diskussioner som förts och uppsatsen frågeställningar besvaras.   

 

Fakta analyseras löpande i arbetet. Eftersom varje kapitel omfattar flera aspekter av aktuellt 

ämne har metoden valts för att slutsatser ska kunna dras löpande och därmed föra 

resonemanget framåt. Avsikten är också att läsaren ska ha den fakta som analyseras färsk i 

minnet.  

 

2. Historisk bakgrund   

2.1 Uthyrning av arbetskraft förbjuds som otillåten arbetsförmedling 

Uthyrning av arbetskraft ansågs länge utgöra arbetsförmedling enligt svensk lag,
15

 och 

reglerades i lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. Lagens 2 § förbjöd 

arbetsförmedling i förvävssyfte. Lagstiftningen hade den av Sverige ratificerade ILO-

konventionen nr. 34 om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer som förebild.
16

 

Konventionen antogs för att förbättra situationen för arbetssökande, som till 

förmedlingsbyråerna fick betala både inskrivnings- och förmedlingsavgift som kunde uppgå 

till ett par månadslöner, utan att för den sakens skull vara garanterade att få någon 

anställning.
17

 De ratificerande staterna förband sig att inom tre år efter konventionens 

ikraftträdande avskaffa avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer som bedrevs i vinstsyfte, 

med undantag för förmedling av vissa särskilt angivna kategorier av arbetstagare, för vilken 

tillstånd kunde erhållas med högst tio år i taget. Sådana byråer fick inte ta ut mer i avgift än 

vad som fastställts av myndighet baserat på självkostnadsprincipen.
18

  

 

I motiven framförde departementschefen att det där den offentliga arbetsförmedlingen är fullt 

rustad att svara för arbetsförmedlingen framstår som en onödig kostnad för de arbetssökande 

att erlägga inskrivnings- och förmedlingsavgifter. Gällande missbruk såsom oskäliga avgifter 

som tagits ut av den arbetssökande och arbetsförmedlare som förmått arbetsgivare till täta 

ombyten av arbetskraft anför departementschefen att ”[h]uru därmed än förhölle sig vore 

                                                 

15
 Prop. 1990/91:124 s. 7-8. 

16
 Prop. nr. 83 1935  s. 10.  

17
 Prop. 1992/93:218 s. 26.  

18
 Prop. 1990/91:124 s. 11-12.  
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emellertid den affärsmässiga arbetsförmedlingen genom sitt vinstsyfte ägnad att hos de 

arbetssökande väcka känslor av otrygghet samt misstankar om mannamån och 

uppskörtning.”
19

 Vidare anfördes det att i och med att staten fått ett utvidgat ansvar för 

understödjande social verksamhet fanns ett intresse för ingående kännedom om 

arbetsmarknaden, och att det därför var önskvärt att förmedlingsverksamheten samlades på så 

få händer som möjligt.
20

 Eftersom den offentliga arbetsförmedlingen ännu inte ansågs rustad 

för att ta sig an all arbetsförmedling förordades att Sverige skulle utnyttja alla de 

undantagsbestämmelser som konventionsförslaget innehöll.
21

 

 

År 1949 antogs ett förslag till en reviderad konvention, ILOs konvention nr. 96 angående 

avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, som innebar en uppmjukning av den tidigare 

konventionen. I den reviderade upplagan fanns ingen tidsgräns för avveckling av 

avgiftskrävande arbetsförmedling i vinstsyfte fastställd, även om avsikten fortfarande var att 

de på sikt skulle avskaffas.
22

 

 

I rättsfallet NJA 1962 s. 820 hade HD att ta ställning till om s.k. ambulerande 

skrivbyråverksamhet utgjorde uthyrning av arbetskraft och därmed otillåten arbetsförmedling 

i 1935 års arbetsförmedlingslags mening. Fallet rörde en skrivbyrå, som hyrde ut personal för 

att utföra längre eller kortare uppdrag hos olika kunder. De åtalade företrädarna för bolaget 

menade att de inte hade till syfte att bereda de anställda förvärvsarbete utan att tillgodose sina 

kunders behov av personal.  Arbetsmarknadsstyrelsen menade att det inte gick att 

tillfredsställa arbetsgivarens behov av arbetskraft utan att samtidigt tillgodose arbetstagarnas 

behov av förvärvsarbete. HD gick på samma linje, och menade att det utgjorde uthyrning av 

arbetskraft eftersom de anställda i betydande omfattning utförde arbete på annan plats än på 

bolagets eget kontor. Det faktum att den uthyrda personalen var inordnad i de inhyrande 

företagens organisation på ett sådant sätt att den sistnämnde de facto utövade 

arbetsledningsrätten, och att skrivbyrån därmed inte gjort mer än att ställa arbetstagarna till 

förfogande var avgörande för domslutet. 

 

                                                 

19
 Prop. nr. 83 1935 s. 15.  

20
 Prop. nr. 83 1935 s. 23. 

21
 Prop. nr. 83 1935 s. 23. 

22
 Prop. 1990/91:124 s. 12. 
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2.2 Arbetsförmedlingsmonopolet avskaffas 

Trots straffskärpningar i lagen fortsatte uthyrningsverksamheten i samma eller utökad 

omfattning efter avgörandet i NJA 1962 s. 820. I motiven till lag (1991:746) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft konstaterades att den snabba utvecklingen av 

tjänstebranschen har sin förklaring i att många uppfattar den som nyttig och värdefull, och att 

behovet av att anlita uthyrningsföretag snarare skulle komma att öka än minska.
23

 Det 

uppmärksammades även att bemanningsanställda ofta befinner sig i ett underläge gentemot 

såväl sin egen arbetsgivare som i förhållande till kundföretaget, samt att 

anställningstryggheten ofta är otillfredsställande. Problem med bemanningsföretags vilja att 

fullgöra sina plikter gentemot det allmänna, dvs. betala skatt, uppmärksammades likaså.
24

 De 

rationaliseringsvinster i form av ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ökat 

arbetskraftsutbud ansågs vara ett starkt intresse som motiverade en legalisering av uthyrning 

av arbetskraft, men arbetstagarnas intresse av anställningstrygghet skulle inte efterges.
25

 

 

Även då uthyrning av arbetskraft tilläts föreskrevs ett antal begränsningar i lagen. Av lagens 9 

§ p. 1 följde att uthyrning till en kund fick ske under en period av maximalt fyra månader. 

Anledningen till detta var att en beställare inte skulle tillgodose stadigvarande och fortlöpande 

behov av arbetskraft genom inhyrning. Inhyrningens tillåtlighet begränsades till kortvariga 

och tillfälliga arbetskraftsbehov, 10 §. Arbetstagaren hade enligt 9 § p. 2 rätt till ett skriftligt 

anställningsavtal som reglerar lön och allmänna anställningsvillkor, och arbetstagaren fick 

inte hindras från att ta anställning hos kundföretaget enligt 9 § p. 3. En arbetstagare som sagt 

upp sig från sin anställning för att bli uthyrd av ett bemanningsföretag fick inte bli uthyrd till 

sin tidigare arbetsgivare förrän sex månaders karenstid hade passerat, 9 § p. 4. Sistnämnda 

regel motiverades med att lagstiftaren ville motverka en ur arbetsmarknadspolitisk synvinkel 

olämplig rekryteringsverksamhet.
26

 

 

Som en konsekvens av ett förslag om avskaffande av arbetsförmedlingsmonopolet
27

 lämnades 

en proposition om uppsägning av ILO:s konvention nr. 96 till riksdagen. Förslaget 

motiverades med att den översyn som ILO gjort av konventionens tillämpning visade att 

                                                 

23
 Prop. 1990/91:124 s. 14. 

24
 Prop. 1990/91:124 s. 15 f.  

25
 Prop. 1990/91:124 s. 19. 

26
 Prop. 1990/91:124 s. 39. 

27
 Prop. 1991/92:51. 
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medlemsländerna inte efterlevde konventionens bestämmelser utan att utvecklingen i många 

länder gick åt motsatt riktning, samt att offentligt monopol på arbetsförmedling spelat ut sin 

roll.
28

 Den svenska ILO-kommittén menade att om förslaget i promemorian om avreglering av 

arbetsförmedlingsmonopolet skulle genomföras skulle Sverige behöva säga upp 

konventionen. En minoritet anförde skiljaktig mening och ansåg att förslaget kunde leda till 

segregering av arbetssökande och att det på sikt kan komma att påverka det arbetskrav som 

gäller i svensk rätt för att erhålla arbetslöshetsersättning. De menade att Sverige i första hand 

borde begära en översyn av konventionen, och att en uppsägning skulle leda till förlorad 

trovärdighet.
29

  

 

Av särskilt intresse i propositionen är en hänvisning till dom C-41/90 från EG-domstolen den 

23 april 1991. Klagandena i fallet var två rekryteringskonsulter i Tyskland, som hade slutit 

avtal med ett företag om att bistå dem vid tillsättandet av en chefstjänst. I Tyskland rådde 

statligt monopol på arbetsförmedling, men då det gällde rekrytering av vissa tjänster inom 

näringslivet underlät den ansvariga myndigheten att använda de rättsliga medel som stod till 

deras förfogande och det lagstadgade monopolet uppehölls således inte. Konsulterna föreslog 

en kandidat till tjänsten i företaget, företaget valde dock att inte anställa denne och vägrade att 

betala det överenskomna arvodet. Konsulterna stämde företaget vid domstol på det avtalade 

beloppet, men deras talan ogillades eftersom avtalet var civilrättsligt ogiltigt enligt tysk lag 

såsom stridande mot lagstadgat förbud. Konsulterna överklagade domen till Obergericht, som 

begärde en förhandstolkning av EG-domstolen.  

 

Konsulterna menade att arbetsförmedlingsmonopolet stred mot det EG-rättsliga 

konkurrensförbudet. Domstolen konstaterade att konkurrensrätten omfattar varje enhet som 

utövar ekonomisk verksamhet, oavsett dess rättsliga form och finansiering. Domstolen 

framhöll att ”Den omständigheten att arbetsförmedling normalt överlämnas till offentliga 

institutioner kan inte inverka på verksamhetens ekonomiska karaktär. Arbetsförmedlings-

verksamhet har inte alltid utövats av offentliga organisationer och behöver inte nödvändigtvis 

utövas av sådana organisationer.”
30

 Domstolen konstaterar därefter att upprätthållandet av en 

dominerande ställning i sig inte utgör missbruk, men när en institution som har tilldelats en 

exklusiv rättighet uppenbarligen inte kan fullgöra uppgiften drabbar det de som vill nyttja 

                                                 

28
 Prop. 1991/92:89 s.4. 

29
 Prop. 1991/92:89 s.3. 

30
 Mål C-41/90 s. 22.  
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tjänsten. En medlemsstat som skapar en situation där en offentlig institution för 

arbetsförmedling inte kan undgå att bryta mot förbudet mot missbruk av dominerande 

ställning bryter mot konkurrensförbudet. En sådan åtgärd är oförenlig med gemenskapsrätten 

eftersom åtgärden kan påverka handeln mellan medlemsländerna, och det tyska 

arbetsmarknadsmonopolet var under de omständigheterna att se som otillåtet.     

 

I och med avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolets avreglering ersattes 1991 års lag 

med lag (1993:440) om privat arbetsförmedling. Den innebar uppluckringar i begränsningarna 

av arbetskraftsuthyrning; tidsgränsen på fyra månader per uppdrag upphävdes och kravet på 

att uthyrningen skulle föranledas av ett tillfälligt behov av arbetskraft hos kundföretaget 

avskaffades. Upphävandet av tidsbegränsningen motiverades av dels att det med regeln var 

ineffektivt att behöva byta ut bemanningsarbetare vid längre uthyrningsuppdrag såsom t.ex. 

föräldraledighetsvikariat, dels med det något mostridiga argumentet att någon tidsgräns ändå 

inte behövdes på grund av att kundföretagen av kostnadsskäl undviker att hyra in personal 

under längre perioder.
31

 I och med att begränsningarna upphävdes möjliggjordes den stora 

tillväxten i bemanningsbranschen. Den nu gällande uthyrningslagen trädde i kraft den 1 

januari 2013 och bryter ut bestämmelserna om uthyrning av arbetskraft från lagen om privat 

arbetsförmedling.  

 

3. Uthyrningslagens tillämpningsområde  

Uthyrningslagens tillämpningsområde fastställs i uthyrningslagen 1 §, som lyder ” Denna lag 

gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag 

för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.” Paragrafen motsvaras av art. 1 i 

bemanningsdirektivet, där art 1.1 reglerar vilka anställningsförhållanden som faller inom 

direktivets tillämpningsområde, och 1.2 reglerar vilka företag som omfattas. För att klargöra 

gränserna för direktivets och lagens tillämpningsområde kommer i det här kapitlet avgörande 

definitioner och begrepp att gås igenom.  

 

3.1 Definitioner i bemanningsdirektivet och uthyrningslagen  

3.1.1 Tillfälligt arbete 

Direktivet är enligt dess ordalydelse tillämpligt på arbetstagare som tillfälligt hyrs ut. I 

uthyrningslagen saknas begränsningar avseende uthyrningsuppdragets längd när lagens 

                                                 

31
 Prop. 1992/93:218 s. 29 f.   
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tillämpningsområde fastslås. Avsikten är dock inte att utvidga direktivets tillämpningsområde, 

utan i utredningen konstateras att ”bemanningsarbete” på engelska benämns som just 

”temporary agency work”. ”Temporary” ska läsa som e contrario av ”permanent contract of 

employment”, den engelska termen för tillsvidareanställning direkt i kundföretaget. Inte heller 

direktivet avser följaktligen, översättningen till ”tillfälligt” till trots, inte någon begränsning 

av uppdragens längd.
32

  

 

3.1.2 Arbetstagarbegreppet 

Arbetstagare i direktivets mening är den som är skyddad av den nationella arbetsrätten, art. 3 

a), och begreppet arbetstagare bestäms således i enlighet med nationell rätt. Legaldefinition av 

arbetstagare saknas i svensk rätt, och ledning får sökas i praxis. Enligt praxis ska en 

helhetsbedömning göras utifrån objektiva omständigheter. De kriterier som väger tyngst för 

om ett anställningsförhållande ska anses föreligga är att det rör sig om ett avtal om personlig 

arbetsskyldighet och att arbetet utförs för arbetsgivarens räkning under dennes ledning och 

kontroll.
33

 Andra omständigheter som kan ligga till grund för bedömningen är om den 

arbetspresterande parten har att utföra det arbete som huvudmannen anvisar eller om det rör 

sig om en på förhand bestämd uppgift. Vidare är en arbetstagare typiskt sett inordnad i 

huvudmannens verksamhet genom att till exempel arbeta i dennes lokaler eller använda 

dennes utrustning eller fylla en permanent funktion i en bemanningsplan. En arbetstagare är 

också garanterad viss lön. Ett ytterligare kriterium är om den arbetspresterande parten har sin 

hela eller väsentliga sysselsättning hos huvudmannen,
34

 men även en bisyssla kan utgöra en 

anställning.
35

 Sammanfattningsvis anses den arbetspresterande parten i många fall vara 

skyddad av den nationella arbetsrätten.   

 

Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag definieras i direktivets art. 3 c) som en 

arbetstagare som har ett anställningskontrakt med eller anställningsförhållande hos ett 

bemanningsföretag. Svensk rätt innehåller inga formkrav för ingåendet av anställningsavtal, 

utan avtalet kan ingås formlöst genom muntligt eller skriftligt avtal eller konkludent 

                                                 

32
 Se prop. 2011/12: 178 s. 22 samt SOU 2011:5 s. 159.  

33
 Källström & Malmberg s. 25.  

34
 Sigeman s. 29. 

35
 Sigeman s. 30. 
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handlande.
36

 Ett anställningsförhållande kan även ingås genom vårdslöshet från 

arbetsgivarens sida och därpå följande passivitet.
37

 

 

3.1.3 Uthyrningssyfte 

För att uthyrningslagen ska vara tillämplig krävs att arbetstagaren är anställd i syfte att hyras 

ut till ett annat företag. När en arbetstagare blir utlånad till ett annat företag omfattas det 

förhållandet inte av uthyrningslagen.
38

 Ett anställningsförhållande innebär att arbetstagaren 

har arbetsskyldighet, men arbetsskyldigheten är begränsad till arbete i arbetsgivarens 

verksamhet. I de fall då det rör sig om utlåning av arbetstagare och inte uthyrning av 

densamme torde följaktligen krävas ett medgivande från arbetstagarens sida, t.ex. då en 

arbetstagare lånas ut till ett företag som konsult.  Har arbetstagaren däremot en skyldighet att 

utföra arbete även för annan än den egna arbetsgivarens räkning väger det för att det finns ett 

uthyrningssyfte bakom anställningsförhållandet. Vägledning för att avgöra arbetsgivarens 

syfte med anställningen bör också kunna hämtas ur det rättsfall som ovan redogjorts för, NJA 

1962 s. 820. 

 

3.1.4 Bemanningsföretag och kundföretag 

I direktivet definieras bemanningsföretag som varje fysisk eller juridisk person som i enlighet 

med nationell lagstiftning ingår anställningskontrakt eller inleder anställningsförhållanden 

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

företag under deras kontroll och ledning, art. 3 b).  På den svenska arbetsmarknaden finns 

bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Bemanningsföretagen, som auktoriserar 

bemanningsföretag. För att bli ett auktoriserat måste bemanningsföretaget ha bedrivit 

bemanningsverksamhet i minst ett år samt ha kollektivavtal. Att företaget är auktoriserat är 

dock inte avgörande för om det ska ses som ett bemanningsföretag eller inte, utan avgörande 

är syftet att hyra ut de anställda till ett kundföretag.  

 

Direktivet är enligt art. 1 p. 2 tillämpligt på privata och offentliga företag som är kund- eller 

bemanningsföretag och bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. 

Uthyrningslagen har i den delen ett utökat tillämpningsområde, och omfattar offentlig och 
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 Källström & Malmberg s. 109. 
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 Se AD 1981 nr. 131 och AD 2003 nr. 105. 

38
 Prop. 2011/12:178 s. 27. 
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privat verksamhet utan undantag även om de inte bedriver ekonomisk verksamhet.
39

 Vad som 

skulle anses utgöra ett företag i direktivets mening diskuterades inför bemanningsdirektivets 

tillkomst, och Kommissionen uttalade att ett företag bedriver ekonomisk verksamhet. Vad 

som utgör ekonomisk verksamhet har avgjorts vid flera tillfällen av EU-domstolen i 

konkurrensrättsliga frågor, och Kommissionen menade att all verksamhet som består i att 

någon erbjuder varor och tjänster är att se som ekonomisk verksamhet. I EU-domstolens 

praxis finns dock två undantag; verksamhet som är relaterad till myndighetsutövning och 

verksamhet som är av uteslutande social karaktär utgör inte ekonomisk verksamhet.
40

  

 

Detta skulle innebära att om en myndighet till exempel hyr in en växeltelefonist skulle det 

förhållandet inte omfattas av direktivet eftersom myndigheter enligt EU-domstolens praxis 

inte anses bedriva ekonomisk verksamhet. En sådan ordning ansågs inte önskvärd i svensk 

rätt, och uthyrningslagen saknar därför krav på ekonomisk verksamhet för att lagen ska vara 

tillämplig.
41

 Även bemanningsanställda arbetstagare som är uthyrda till offentlig verksamhet 

är därför skyddade av uthyrningslagen.  

 

Kundföretag definieras i direktivets art. 3 d) som varje fysisk eller juridisk person för vilken 

och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag tillfälligt 

arbetar. Varje företag som kontrollerar och leder en bemanningsanställds arbete är med andra 

ord att se som kundföretag.  

 

3.2 Anställningsförhållanden som inte omfattas 

Entreprenad är ett avtalsförhållande som faller utanför bemanningsdirektivets och 

uthyrningslagens tillämpningsområde.
42

 Entreprenadverksamhet liknar uthyrning av 

arbetstagare på sås vis att entreprenadföretag skickar arbetstagare till en arbetsplats för att där 

utföra arbete.
43

 Skillnaden är att arbetsledningen ligger kvar hos det företag där arbetstagaren 

är anställd, och arbetstagaren utför således inte arbete under kundföretaget kontroll och 

ledning,
44

 även om arbetet utförs för kundföretagets räkning. Outsourcing är en variant på ett 

entreprenadförhållande, där kundföretaget lägger ut en del av sin verksamhet att permanent 
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 Prop. 2011/12:178 s. 30. 
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 SOU 2011:5 s. 153 f.  
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 SOU 2011:5 s. 155.  
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 Prop. 2011/12:178 s. 99. 
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 SOU 2011:5 s. 56. 
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utföras av ett annat företag, till exempel att bemanning av en reception. Callcenterverksamhet 

är ett annat exempel på outsourcing där de entreprenadanställda arbetstagarna inte ens fysiskt 

behöver befinna sig på samma plats som kundföretaget.
45

 

 

Omständigheter som talar för att en entreprenad förligger är att entreprenadföretaget utövar 

den faktiska arbetsledningen och ansvarar för resultatet av arbetet. Vidare utför ett 

entreprenadföretaget en från början en klart avgränsad uppgift som typiskt sett skiljer sig från 

vad beställarens arbetstagare typiskt sett sysselsätts med, och entreprenadföretaget 

tillhandahåller sina anställda med material, verktyg och maskiner.
46

 Gränsdragningen mellan 

uthyrning av arbetskraft och entreprenadverksamhet behandlas i rättsfallet AD 2006 nr. 24. 

Ett företag hade ingått ett avtal som benämndes ”Hyresavtal” med ett bolag, enligt vilket 

företaget förband sig att förmedla arbetskraft till bolaget utan att ha något principalansvar. 

Företaget hade med arbetstagarna ingått avtal om att företaget skulle hjälpa dem att hitta 

arbete i Sverige. Anställningskontrakt saknades mellan arbetstagarna och bolaget, bolaget 

betalade ersättning till företaget som betalade lön till arbetstagarna. Arbetstagarna använde sig 

av bolagets arbetsredskap. Avtalsslutande fackförbund ansåg att arbetstagarna var anställda av 

bolaget, och stämde dem för att inte ha tillämpat gällande kollektivavtal på dem.  

 

AD konstaterade att avtalets rubricering i sig inte är avgörande, men att det mest 

karaktäristiska för ett avtal om uthyrning av arbetskraft är att uthyraren får ersättning av 

inhyraren och att uthyraren har det ekonomiska ansvaret gentemot arbetstagarna. Domstolen 

menade vidare att avtalet mellan arbetstagarna och företaget inte var uppe för bedömning. Inte 

heller det förhållandet att företaget inte var registrerat som ett uthyrningsföretag hos 

Skatteverket tillmättes någon betydelse. Domstolen menade angående arbetstagarbegreppet att 

den helhetsbedömning som normalt sett görs för att avgöra om någon är arbetstagare inte kan 

göras vid uthyrning av arbetskraft eftersom arbetsgivarfunktionerna är delade mellan 

uthyraren och inhyraren. Vikten ska vid ett sådant fall läggas på den grundläggande 

förutsättningen för ett arbetstagarförhållande, nämligen att det föreligger ett avtalsförhållande.  
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4 Principen om likabehandling 

Anställning i ett bemanningsföretag är en så kallad atypisk anställning,
47

 jämfört med en 

heltidsanställning på en fast arbetsplats som en ”typisk” anställning. Anställningsformen 

benämnas också med den mer accepterande formen flexibelt arbete.
48

 En anställning i ett 

bemanningsföretag kan dessutom vara både tidsbegränsad och/eller utgöra en 

deltidsanställning. En arbetstagare får inte undantas från direktivets tillämpningsområde på 

grund av att denne innehar en tidsbegränsad anställning eller arbetar deltid, art 3.2 st. 2.  

 

Likabehandlingsprincipen är en central bestämmelse i bemanningsdirektivet
49

 och finns i 

artikel 5.1. Likabehandlingsprincipen ska tillämpas på grundläggande anställningsvillkor (p. 

1), skydd för gravida och ammande kvinnor och skydd för barn och ungdomar (p. 1 a) och 

likabehandling (p. 1 b.). Likabehandlingsprincipen återfinns i uthyrningslagen 6 §. I den 

svenska lagtexten behandlas både de grundläggande anställningsvillkoren samt skyddet för 

barn, ungdomar, gravida kvinnor och nyblivna mödrar och skyddet mot diskriminering som 

grundläggande anställningsvillkor eftersom dessa i praktiken kommer att ingå däri, modellen 

har därför valts av lagtekniska skäl.
50

 

 

En likabehandlingsprincip förekommer även i andra EU-direktiv, t.ex. deltidsdirektivet
51

, 

visstidsdirektivet
52

 och likabehandlingsdirektivet
53

. Likabehandlingsprincipen i bemannings-

direktivet har dock ett mer begränsat tillämpningsområde i och med att den bara avser 

bindande och generella bestämmelser.
54

 Likabehandlingsprincipen i bemanningsdirektivet 

syftar på likabehandling mellan den uthyrda arbetstagaren och de arbetstagare som är 

anställda direkt i kundföretaget, oavsett om arbetstagaren är deltids- eller visstidsanställd. 

Skydd mot sämre behandling på grund av anställningsform finns i lag (2002:293) om förbud 
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mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning.
55

  

 

Likabehandlingsprincipen ska således tillämpas avseende tre olika typer av bestämmelser; de 

grundläggande anställningsvillkoren, skyddet för särskilda kategorier av arbetstagare samt 

skyddet mot diskriminering. Innebörden av samtliga typer av bestämmelser kommer här att 

gås igenom eftersom likabehandlingsprincipen tillämpas på dem alla och för att de 

grundläggande anställningsvillkoren ska ses i sin kontext.  

 

4.1 Grundläggande anställningsvillkor 

Grundläggande anställningsvillkor definieras i artikel 3.1. f) som arbets- och 

anställningsvillkor som fastställs i lagar och andra författningar, kollektivavtal och/eller andra 

bindande generella bestämmelser som gäller i kundföretaget. Med ”andra bindande generella 

bestämmelser” avses exempelvis regler och policys som är ensidigt fastställda av 

arbetsgivaren.
56

 Anställningsvillkoren ska, för att omfattas av likabehandlingsprincipen, avse 

lön och vissa arbetstidsvillkor. 

 

I den svenska lagtexten definieras grundläggande anställningsvillkor i uthyrningslagen 5 § p.3 

som villkor som fastställs i kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser, 

hänvisning till att villkoren ska vara fastställda i lag eller annan författning saknas. Den 

svenska lagstiftning som reglerar de arbetstidsaspekter som utgör grundläggande 

anställningsvillkor är tvingande och ska tillämpas på alla arbetstagare,
57

 en hänvisning till lag 

ansågs därmed överflödig.
58

 Även skyddet mot diskriminering, skyddet för barn och 

ungdomar samt skyddet för nyblivna mödrar och ammande kvinnor tillämpades redan på alla 

arbetstagare.
59

 Villkor som följer av kollektivavtal eller andra bindande generella 

bestämmelser måste således gå utöver tvingande lagstiftning för att omfattas av 

uthyrningslagens likabehandlingsprincip. Villkor som följer av lag och annan författning ska 
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 Lagen implementerar rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete 

undertecknat av EFS, UNICE och CEEP samt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.  
56

 Göransson s. 33. 
57

 Prop. 2011/12:178 s. 32.  
58

 Jämför även Malmborg s. 13. 
59

 Prop. 2011/12:178 s. 32.  



23 

 

också tillämpas lika på alla arbetstagare men inte på grund av likabehandlingsprincipen utan 

på grund av lagstiftningens tvingande karaktär. 

 

Art. 5.1 stadgar att de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag ska, under den tid uppdraget i kundföretaget varar, minst vara 

de villkor som skulle gälla om de hade anställts direkt av företaget i fråga för att inneha 

samma tjänst. Principen utgör således en minimireglering, och det finns inga hinder mot att 

förmånligare villkor tillämpas.
60

  

 

Enligt direktivets ordalydelse ska en bemanningsanställd arbetstagare ha samma 

grundläggande anställningsvillkor som någon som hos kundföretaget innehar samma tjänst. 

Den svenska lagstiftaren har dock valt att inte använda ordet tjänst på grund av att uttrycket 

har olika betydelser i olika sammahang.
61

 Istället används begreppet ”under den tid som en 

arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande 

anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget 

för att utföra samma arbete.”. Detta syftar dock inte till att utvidga bemanningsdirektivets 

tillämpningsområde.
62

  

 

4.2 Skydd för särskilda kategorier av arbetstagare 

Enligt direktivets art. 5.1 a) ska de i kundföretaget tillämpliga reglerna för skydd av gravida 

och ammande arbetstagare och skydd av barn och ungdomar tillämpas på 

bemanningsanställda. Bestämmelsen finns i uthyrningslagen 5 § p.3 c. Den svenska reglering 

som aktualiseras är arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) och de föreskrifter som 

Arbetsmiljöverket utfärdar. AML ska tillämpas på alla arbetstagare, AML 1 kap. 2 §.  

 

De kategorier av arbetstagare som skyddas enligt svensk rätt är utökat jämfört med direktivet, 

och innehåller utöver skyddet för gravida och ammande arbetstagare även skydd för nyblivna 

mödrar. Att även nyblivna mödrar omfattas av skyddet står i överensstämmelse 

föräldraledighetslagen (1995:584); enligt 18 § gäller att den som väntar barn, nyligen har fött 

barn eller ammar har rätt att bli omplacerad med bibehållna anställningsförmåner om hon har 

förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt någon av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 19 § 
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reglerar rätten för kvinnliga arbetstagare som väntar barn och utför fysiskt påfrestande 

arbetsuppgifter att bli omplacerad med bibehållna anställningsförmåner. Skyddet för barn och 

unga regleras särskilt i AML 5 kap. I AFS
63

 2012:03 om ungas arbetsmiljö finns särskilda 

bestämmelser om ungas arbetsuppgifter, arbetstid och ledighet.  

 

4.3 Skydd mot diskriminering 

Enligt art. 5.1 b) i direktivet ska kundföretagets regler tillämpas i fråga om likabehandling av 

kvinnor och män samt åtgärder för att motverka all diskriminering på grund av kön, ras eller 

etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I 

uthyrningslagen återfinns diskrimineringsförbudet i 5 § p.3 d. Förutom de 

diskrimineringsgrunder som finns i direktivet omfattas även könsöverskridande identitet eller 

uttryck, vilket överensstämmer med den terminologi som används i diskrimineringslagen 

(2008:567). Även enligt EU-rätten är diskriminering mot den med könsöverskridande identitet 

eller uttryck förbjuden och innefattas i diskrimineringsgrunden kön.
64

 I den svenska 

diskrimineringslagen har lagstiftaren dock valt att inte låta diskrimineringsgrunden innefattas 

i grunden kön, bland annat av det skälet att lagstiftaren inte ville vidga begreppet kön och för 

att inte ändra tillämpningsområdet för aktiva åtgärder.
65

  

 

Diskrimineringsgrunden ras saknas, men avses infattas i etniskt ursprung, även detta i enlighet 

med diskrimineringslagen. I motiven till diskrimineringslagen uttalades att ”Regeringen 

bedömer att bruket av ordet ras i lagtexten skulle kunna ge legitimitet åt rasistiska 

föreställningar och kunna befästa ras som en existerande kategori.”, begreppet används därför 

inte i svensk diskrimineringslagstiftning. Sedan januari 2015 har uttrycket ”funktionshinder” 

bytts ut mot ”funktionsnedsättning” i både diskrimineringslagen och uthyrningslagen i 

samband med att bristande tillgänglighet blev en ny diskrimineringsgrund.
66

 

Diskrimineringsgrunderna i uthyrningslagen motsvarar därmed de som återfinns i 

diskrimineringslagen. 
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4.4 Undantag från likabehandlingsprincipen 

Två undantag från likabehandlingsprincipen får genomföras lagstiftningsvägen enligt 

direktivet; arbetstagare som är anställda inom ramen för särskilda offentliga program och 

tillsvidareanställda arbetstagare som uppbär lön mellan uppdragen får undantas från 

likabehandlingsprincipen. Andra avvikelser från likabehandlingsprincipen är i princip bara 

möjlig genom kollektivavtal.
67

 Genom kollektivavtal får undantag från 

likabehandlingsprincipen göras, förutsatt att det övergripande skyddet respekteras. Då 

kollektivavtal inte finns ska likabehandlingsprincipen tillämpas och möjlighet att se till den 

sammantagna skyddsnivån saknas; likabehandlingsprincipen ska då tolkas strikt enligt sin 

ordalydelse och varje grundläggande anställningsvillkor ska således ses separat.
68

  

 

4.4.1 Undantag genom lag 

4.4.1.1 Undantagna kategorier av arbetstagare 

Likabehandlingsprincipen gäller enligt 7 § inte arbetstagare som är anställda med särskilt 

anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, dvs. samma kategorier av 

arbetstagare som är undantagna från lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), LAS 1 § p. 4. 

Undantaget har gjorts med stöd av artikel 1.3 i bemanningsdirektivet, som tillåter att 

anställningskontrakt- eller förhållanden som ingås inom ramen för särskilda offentliga 

program eller program med offentligt stöd för yrkesinriktad utbildning, arbetslivsinriktning 

eller omskolning undantas från principen om likabehandling. I Sverige motsvaras detta av 

olika arbetsmarknadspolitiska program.
69

 Särskilt anställningsstöd utbetalas till den som 

anställer någon som har svårigheter att få ett reguljärt jobb. Detta innefattar personer som 

deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i sex månader, för personer som deltagit för 

jobbgarantin för ungdomar i 15 månader samt i form av instegsjobb den som inom de senaste 

36 månaderna fått uppehållstillstånd i Sverige.
70

  

Utvecklingsanställning är en anställningsform för personer med funktionsnedsättning som 

medför minskad arbetsförmåga. Skyddad anställning avser anställning hos Samhall och under 

vissa förutsättningar hos offentliga arbetsgivare.
71
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När det arbetsmarknadspolitiska programmet infördes bedömdes att anställningar som 

finansieras med sådant särskilt stöd inte ska omfattas av LAS.
72

 I motiven till uthyrningslagen 

framhålls att de som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden ska ges goda 

förutsättningar att ta sig in på den, och att undantag av den anledningen borde göras från 

likabehandlingsprincipen. Arbetstagare som deltar i arbetsmarknadspolitiska program 

undantas dock inte från bemannings- och kundföretagens skyldigheter i övrigt.
73

  

 

4.4.1.2 Arbetstagare som uppbär lön mellan uppdragen 

Kravet på likabehandling gäller inte avseende lön för den arbetstagare som har en 

tillsvidareanställning och får lön mellan uppdragen, uthyrningslagen 8 §. Undantaget har 

gjorts med stöd av art. 5.2. i Bemanningsdirektivet efter att arbetsmarkadens parter hörts. Alla 

remissinstanser utom en tillstyrkte förslaget att införa undantaget, med motiveringen att 

lagsstiftning om lön är främmande för den svenska modellen.
74

 Utredningens referensgrupp 

ställde sig också positiv till att undantaget införs, även då ett undantag direkt i lagen får som 

konsekvens att även bemanningsföretag utan kollektivavtal kan använda sig av det. Införandet 

av undantaget skulle därför öka benägenheten att organisera sig fackligt.
75

 

 

I och med att det rör sig om ett undantag från likabehandlingsprincipen ska en strikt tolkning 

göras. Flera tolkningsfrågor uppkommer i och med att det saknas reglering av vilken nivå 

ersättningen mellan uppdragen ska ges på för att undantaget ska vara tillämpligt. 

Bemanningsföretaget kan utge minimal ersättning för såväl de dagar som den 

bemanningsanställde inte är inbokad på ett uppdrag som då denne är inhyrd av ett 

kundföretag, förutsatt att lön utgår mellan uppdragen.
76

 Denna otydlighet torde skapa en 

särskilt stor lucka i Sverige, där ingen lagstadgad minimilön finns. Eftersom undantaget kan 

grundas direkt på lagen öppnar det upp för att bemanningsföretag kan anställda arbetstagare 

tillsvidare med en mycket låg ersättning för att undvika att behöva tillämpa 

likabehandlingsprincipen vad gäller lön.  
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4.4.2 Undantag genom kollektivavtal 

Genom kollektivavtal får undantag från likabehandlingsprincipen göras, förutsatt att det 

övergripande skyddet för arbetstagaren respekteras, se uthyrningsdirektivet artikel 5.3 och 

uthyrningslagen 3 §. Bestämmelsen i uthyrningslagen är semidispositiv, undantag får således 

göras enbart genom kollektivavtal och inte direkt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett 

kollektivavtal får inte innebära otillbörlig urholkning av en arbetstagares rättigheter, utan kan 

i sådana fall med stöd av rättspraxis förklaras ogiltigt.
77

 Avtalsfriheten mellan fackförbund 

och arbetstagare begränsas också genom att det föreligger en s.k. EU-spärr
78

 i 

uthyrningslagen, vilket innebär att avvikelser får göras endast inom de ramar som det 

bakomliggande direktivet uppställer, uthyrningslagen 3 §.  

 

Vid undantag från uthyrningslagen ska även det s.k. hälsodirektivet
79

 iakttas.
80

 

Hälsodirektivet reglerar arbetsmiljön för arbetstagare med ett tidsbegränsat eller tillfälligt 

anställningsförhållande. Sådana arbetstagare anses i svensk rätt skyddade genom AML.
81

  I 

AML 3 kap. 12 § åläggs den som anlitar inhyrda arbetstagare för att utföra arbete i sin 

verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder som behövs i det arbetet. Kundföretaget är även 

skyldigt att tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete på det arbete som utförs 

av inhyrda arbetstagare.
82

 Enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6a § kan skyddsombudet på 

kundföretaget kräva skyddsstopp även för utomstående arbetskraft.  

 

Undantag genom kollektivavtal kan ske genom ett centralt tecknat kollektivavtal eller genom 

att ett lokalt tecknat kollektivavtal godkänns centralt. Kravet på att avtalet ska tecknas eller 

godkännas på förbundsnivå syftar till att garantera tillräcklig förhandlingsstyrka mellan 

parterna samt viss enhetlighet i regleringen.
83

 Även ett hängavtal uppfyller kravet på att ha 

slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation.
84

 Kollektivavtalet behöver inte 

innehålla någon explicit formulering om att ett undantag från görs, utan gäller per automatik i 

                                                 

77
 Se t.ex. AD 1995 nr. 108 om kollektivavtalat undantag från turordningen.   

78
 Sigeman s. 40.  

79
 Rådets direktiv 91/383/EEG om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och 

hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt 
anställningsförhållande. 
80

 Bemanningsdirektivet, ingressen p. 13. 
81

 Göransson s. 35.  
82

 Se AFS 2000:1, kommentar till 1 §. 
83

 Prop. 2011/12:178 s. 44. 
84

 Prop. 2011/12:178 s. 100. 



28 

 

stället för bestämmelserna i kundföretaget.
85

 Även fast bestämmelserna får införas genom 

kollektivavtal fråntar detta inte medlemsstaternas skyldighet att vidta de åtgärder som krävs 

för att garantera de resultat som föreskrivs i direktivet, lagstiftning torde ändå fordras som 

garanti.
86

 

 

4.5 När lag respektive kollektivavtal ska tillämpas 

Det finns tre olika situationer i vilka olika regelverk för bemanningsanställda aktualiseras. 

Enligt uthyrningslagen 4 § får kollektivavtal tillämpas även på arbetstagare som inte är 

medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren 

sysselsätts i sådant arbete som avses i kollektivavtalet och inte omfattas av något annat 

tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan tillämpas både på oorganiserade arbetstagare 

eller arbetstagare som är medlem i en fackförening som inte slutit avtal med arbetsgivaren.
87

  

 

När bemanningsföretaget är bundet av ett kollektivavtal tillämpas det avtalet i sin helhet på de 

bemanningsanställda arbetstagarna. Detta gäller oavsett om det saknas kollektivavtal i 

kundföretaget eller om kundföretaget är bundet av ett annat kollektivavtal. Det saknar 

betydelse om bemanningsföretagets kollektivavtal är mindre fördelaktigt för arbetstagaren än 

vad som gäller enligt kundföretagets kollektivavtal.  

 

Om kundföretaget har kollektivavtal men inte bemanningsföretaget ska bestämmelserna i 

kundföretagets kollektivavtal tillämpas på den bemanningsanställde i enlighet med 

likabehandlingsprincipen, i den utsträckning som kollektivavtalet behandlar de grundläggande 

anställningsvillkoren. Även andra bindande generella bestämmelser i kundföretaget som rör 

de grundläggande anställningsvillkoren ska tillämpas på de bemanningsanställda.  

 

Om varken bemanningsföretaget eller kundföretaget är bundet av kollektivavtal tillämpas 

också likabehandlingsprincipen. De anställda i såväl bemanningsföretaget som i 

kundföretaget kan då kräva de anställningsvillkor som de har rätt till enligt tvingande 

lagstiftning. Finns bindande generella bestämmelser i kundföretaget som är fastställda på 

annat sätt än genom kollektivavtal ska även de tillämpas på den som är anställd i 

bemanningsföretaget i den mån de behandlar de grundläggande anställningsvillkoren.  

                                                 

85
 SOU 2011:5 s. 171. 

86
 Nyström s. 65. 

87
 Sigeman s. 139. 



29 

 

5 Lön 

Lön definieras i bemanningsdirektivet art 3 f) ii som ett grundläggande anställningsvillkor. I 

svensk rätt saknas legaldefinition av lön. Utöver grundlönen brukar vissa tillägg såsom 

ersättning för arbete som utförs under obekväm arbetstid (OB-tillägg) och övertidsersättning 

räknas in i lönebegreppet, men en variation kan finnas mellan olika branscher. Vad som utgör 

lön ska därför avgöras i det enskilda fallet utifrån det kollektivavtal som gäller i 

kundföretaget. Saknas kollektivavtal får ledning hämtas ifrån praxis i branschen.
88

 Här ska 

erinras om att den arbetstagare som är tillsvidareanställd och uppbär lön mellan uppdragen är 

undantagen från likabehandlingsprincipen med avseende på lön, uthyrningslagen 8 §. 

 

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön, utan lönefrågan har lämnats till arbetsmarknadens 

parter. Arbetare och tjänstemän omfattas av olika kollektivavtal, och kollektivavtalens 

konstruktion ser olika ut på de olika avtalsområdena. I de tidiga kollektivavtalen bestämdes 

lönerna ofta detaljerat på central nivå. Utvecklingen har därefter gått mot lokal lönebildning 

med individuell och differentierad lön.
89

 För att klargöra vilka ersättningar från arbetsgivaren 

som omfattas av bemanningsdirektivets likabehandlingsprincip kommer det EU-rättsliga 

lönebegreppet att klargöras. Ingen heltäckande redogörelse för samtliga förekommande 

ersättningar avses, utan de lönekomponenter som kommer att behandlas är det vanligt 

förekommande lönetillägget samt avtals- och tjänstepensionen. 

 

Av intresse för lönebegreppet är EU-domstolens tolkning av lön enligt fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I art. 157 i fastslås principen om lika lön för män 

och kvinnor. Lön definieras i art. 157(2) som den gängse grund- eller minimilönen samt alla 

övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, direkt eller 

indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen. Principen om lika lön fanns tidigare i 

art 141 Romfördraget och dessförinnan art. 119 i EG-fördraget. Avgifter för sociala förmåner 

som arbetsgivaren är skyldig att erlägga enligt lag eller annan allmängiltig generell 

bestämmelse och som inte har förhandlats av arbetsmarknadens parter anses inte utgöra lön i 

den menings som avses i art. 157. De sociala trygghetsystemen finansieras förvisso av 

arbetsmarknaden men såväl in- som utbetalningar regleras i lag eller förordning. I mål som rör 
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lönediskriminering på grunden kön faller detta i stället under EU:s likabehandlingsdirektiv 

79/7.
90

 

 

Av EU-domstolens praxis kring tolkningen av lönebegreppet i FEUF art. 157 följer att alla 

betalningar från arbetsgivaren till arbetstagaren utgör lön, förutsatt att förmånen utges på 

grund av anställningsförhållandet. Förmånen kan följa av anställningsavtalet, kollektivavtal, 

eller vara en förmån som utges ex gratia.
91

 Förmåner som inte har föregåtts av någon form av 

förhandling utan följer av tvingande lag täcks inte av lönebegreppet i artikel 157.
92

. Detta kan 

i en svensk kontext exemplifieras med sjuklön och sjukpenningtillägg. Arbetsgivaren är enligt 

lag (1991:1047) om sjuklön ålagd att utge sjuklön till arbetsgivaren då denne till följd av 

sjukdom har nedsatt arbetsförmåga och är frånvarande från arbetet. Denna skyldighet åligger 

alla arbetsgivare, oavsett om de har slutit kollektivavtal eller inte, och samtliga arbetstagare är 

därmed berättigade till sjuklöneförmånen. Efter att arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att 

betala sjuklön upphör är det emellertid vanligt att arbetsgivaren enligt kollektivavtal är 

skyldig att utge ett sjuklönetillägg. Enligt EU-domstolens praxis betyder det att sjuklönen som 

arbetsgivaren ålagts att betala enligt lag inte kan bli föremål för likabehandlingsprincipen. 

Sjukpenningtillägg som följer av kollektivavtal eller bindande generella bestämmelser i 

kundföretaget är däremot föremål för likabehandlingsprincipen eftersom det utgör lön. 

Ytterligare exempel på kontanta förmåner som arbetsgivaren genom kollektivavtal kan 

förbinda sig att utge är föräldrapenningtillägg och friskvårdsbidrag. Eftersom även dessa 

utgör lön enligt principerna ovan är likabehandlingsprincipen tillämplig även på dessa 

lönedelar.  

 

Om en viss förmån tillkommer arbetstagarna i kundföretaget enligt där gällande 

kollektivavtalet men samma förmån inte alls finns reglerad i det kollektivavtal som gäller i 

bemanningsföretaget uppstår frågan om den bemanningsanställde arbetstagaren kan ha rätt till 

förmånen. Likabehandlingsprincipen utgör normen i uthyrningslagen, och ett kollektivavtal 

innebär att ett undantag görs från principen. Den bemanningsanställde arbetstagarens villkor 

styrs sålunda av bemanningsföretagets kollektivavtal i den utsträckning avtalet innehåller 

bestämmelser om grundläggande anställningsvillkor.
93

 E contrario gäller följaktligen villkoren 
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i kundföretagets kollektivavtal när reglering i bemanningsföretaget saknas. Regleras således 

bara arbetstiden i bemanningsföretagets kollektivavtal står det klart att lönevillkoren i 

kundföretaget gäller för den bemanningsanställde. Om däremot grundlönen regleras i 

bemanningsföretagets kollektivavtal, men ytterligare löneförmåner såsom exempelvis 

sjuklönetillägg tillkommer de anställda i kundföretaget är en relevant fråga om lönen ska 

anses fullständigt reglerad i bemanningsföretagets kollektivavtal, eller om sjuklönetillägget är 

ett oreglerat villkor. Om villkoret anses oreglerat innebär det att kundföretagets villkor ska 

tillämpas, eftersom det är fråga om ett grundläggande anställningsvillkor. Om 

bemanningsföretagets kollektivavtal däremot ska anses innehålla den fullständiga regleringen 

av villkoret lön utesluter det arbetstagarens rätt till sjuklönetillägg. Att bemanningsföretagets 

kollektivavtal enbart gäller istället för likabehandlingsprincipen avseende de villkor som är 

reglerade däri, samt att varje lönedel ska jämföras enskilt
94

 talar för att den 

bemanningsanställde i förekommande fall ska vara berättigad till förmåner enligt 

kundföretagets kollektivavtal. 

 

5.1 Lönekomponenter  

5.1.1 Lönetillägg 

I målet AD 2001 nr. 13 (Barnmorskemålet II) begärde Arbetsdomstolen ett 

förhandsavgörande från EG-domstolen.
95

 Målet rörde två barnmorskor som hade lägre lön än 

en sjukhustekniker, trots att deras arbete var att se som likvärdigt. Tolkningsfrågorna som 

ställdes till EG-domstolen var om det OB-tillägg och värdet av den arbetstidsförkortning som 

barnmorskorna hade skulle ingå i en lönejämförelse enligt dåvarande EG-fördraget art. 119. 

Angående OB-tillägg konstaterar domstolen att tillägget utgör en kontant ersättning som 

förvisso utgör lön, men att likalöneprincipen ska tillämpas på varje enskild del av lön som 

män och kvinnor erhåller. Varje lönedel ska således bedömas för sig, och en lägre grundlön 

kan inte kompenseras med att arbetstagaren erhåller ett tillägg för en särskild prestation. Detta 

torde gälla även andra tillägg såsom exempelvis fasta natt-tillägg, övertidsersättningar, jour- 

och beredskapsersättningar etc.  

 

Angående värdet av en arbetstidsförkortning säger domstolen att det faktum att 

anställningsvillkor kan ha ekonomiska konsekvenser är inte tillräckligt för att det ska anses 
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utgöra lön i den mening som avses i art. 119. Värdet av en arbetstidsförkortning ska således 

inte ingå i en lönejämförelse enligt art. 157.  

 

Domen ger vid handen att lönetillägg som följer av kollektivavtal inräknas i lönebegreppet i 

svensk rätt, och den lönekomponenten synes ha erforderligt skydd vid tillämpning av 

likabehandlingsprincipen.  

 

5.1.2. Avtals- och tjänstepension 

Att lön enligt art. 157 FEUF kan erhållas indirekt innebär att även förmåner som den anställde 

erhåller via tredje man innefattas i lönebegreppet, såsom t.ex. pensionsutbetalningar som 

administreras av annan än arbetsgivaren själv. Lönen kan utbetalas omedelbart eller i 

framtiden; det avgörande kriteriet är att den anställde erhåller löneförmånen på grund av 

anställningsförhållandet.
96

 EU-domstolen har i mål C-170/84, Bilka Kaufhaus, uttalat att ett 

företags tjänstepensionssystem som har sin grund i ett kollektivavtal utgör en integrerad del 

av anställningsavtalet, och därmed omfattas av likalönekravet i art. 157. 

 

I det senare målet C-268/06 tolkade domstolen lönebegreppet i visstidsdirektivet
97

, som i 

likhet med bemanningsdirekviet innehåller en princip om likabehandling. Domstolen uttalade 

att gemenskapslagstiftaren inte har behörighet att fastställa beståndsdelarna av lön i 

medlemsstaternas nationella rätt, men konstaterade dock att medlemsstaterna likväl är 

tvungna att tillämpa gemenskapslagstiftningen även på detta område. Domstolen hänvisade 

härvid till den praxis som finns avseende tillämpningen av art. 157, och konstaterade att 

pension som härrör från anställningsförhållandet innefattas i begreppet lön.  

 

I motiven till uthyrningslagen anges att tjänste- och avtalspension ligger utanför 

lönebegreppet. Tjänstepension regleras i kollektivavtal eller i det personliga 

anställningsavtalet. Det rör sig sålunda om en frivillig uppgörelse mellan parterna, och en 

förutsättning för att arbetsgivaren ska ha rätt till tjänstepension är att arbetsgivaren förbundit 

sig att betala för den. Alla arbetstagare omfattas däremot av det allmänna pensionssystemet 

och anses därigenom ha ett godtagbart pensionsskydd. Det är en mycket liten del av 
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bemanningsanställda som inte omfattas av ett kollektivavtal som ger rätt till tjänstepension.
98

 I 

de fall bemanningsföretaget inte har kollektivavtal skulle en tillämpning av 

likabehandlingsprincipen kräva att pensionsavsättningarna för den enskilde arbetstagaren 

beräknas utifrån det pensionssystem som gäller på varje arbetsplats dit hon eller han varit 

uthyrd.
99

 Detta skulle, på grund av tjänstepensionens frivilliga karaktär och därmed skiftande 

modeller kunna skapa praktiska problem. Lagstiftaren menar sammanfattningsvis att den 

nationella definitionen av lön inte ska påverkas av bemanningsdirektivet enligt art. 3.2, samt 

att konsekvenserna av att inkludera pension i begreppet lön skulle bli svåröverskådliga. 

Ytterst är det dock en fråga för EU-domstolen att avgöra.
100

  

 

Utgången i mål C-268/06 visar att den praxis som finns av tolkningen av lönebegreppet i 

FEUF art. 157 har betydelse för tolkningen av begreppet även när det förekommer i andra 

direktiv. Pension innefattas i lön vid tolkning av begreppet i visstidsdirektivet som, i likhet 

med bemanningsdirektivet, avser att skydda arbetstagare med en atypisk anställning. Det 

saknas anledning att anta att EU-domstolen skulle göra en annan bedömning avseende 

lönebegreppet i bemanningsdirektivet. Eftersom avtals- och tjänstepension i svensk rätt är 

undantaget från lönebegreppet och därmed likabehandlingsprincipens tillämpningsområde kan 

Sverige inte anses nå upp till den skyddsnivå som synes krävas enligt bemanningsdirektivet 

på den punkten.  

 

5.1.3. Gemensamma anläggningar och inrättningar  

Enligt art. 6.4 i bemanningsdirektivet ska inhyrda arbetstagare ges tillgång till förmåner och 

gemensamma inrättningar i kundföretaget på samma villkor som de arbetstagare som är 

anställda där. Bestämmelsen riktar sig således till kundföretaget och behandlar i strikt mening 

inte löneförmåner eftersom lönen utbetalas av bemanningsföretaget i egenskap av 

arbetsgivare. Bestämmelsen kommer ändå att behandlas i det här sammanhanget eftersom det 

är en förmån som ska tillkomma den bemanningsanställde arbetstagaren och som 

likabehandlingsprincipen äger tillämpning på. I den svenska lagtexten återfinns bestämmelsen 

i uthyrningslagen 11 §. De förmåner och inrättningar som särkskilt avses är personalmatsalar, 

barnomsorg och transporter. Även motionslokaler och andra personalutrymmen omfattas. 

Avsikten är att ge bemanningsanställda arbetstagare tillgång till kundföretagets sociala 
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service. I motiven framgår att kontanta förmåner inte innefattas, och i den svenska lagtexten 

används inte heller uttrycket ”förmåner” utan gemensamma ”anläggningar och 

inrättningar”.
101

 För att den bemanningsanställde arbetstagaren ska kunna ställa krav på att 

utnyttja anläggningar eller inrättningar ska det såldes röra sig om utrymmen som de anställda 

i kundföretaget nyttjar gemensamt. Individuella förmåner som de i kundföretaget anställda har 

omfattas inte kan den bemanningsanställde inte ställa krav på att få tillgång till. I motiven 

exemplifieras detta med rätt till tjänstebil. Detta synes konsekvent då en individuell förmån av 

liknande slag utgör en löneförmån, och löneförmåner utbetalas av bemanningsföretaget och 

inte av kundföretaget. I de fall förmånen följer av en individuell bestämmelse och inte en i 

kundföretaget generell och bindande sådan kan den bemanningsanställde arbetstagaren inte 

heller rikta krav mot bemanningsföretaget för att med stöd av likabehandlingsprincipen få 

tillgång till en likadan förmån.  

 

Enligt direktivet kan en åtskillnad i behandling av bemanningsanställda och anställda i 

företaget göras om det kan motiveras på objektiva grunder. Enligt uthyrningslagen gäller 

likabehandlingsprincipen avseende gemensamma anläggningar och inrättningar om det inte 

finns särskilda skäl emot att låta bemanningsanställda få tillgång på samma villkor som de 

anställda i kundföretaget. I motiven framhålls att en bedömning av om särskilda skäl finns 

måste göras i det enskilda fallet. Omständigheter som kan väga in i bedömningen som 

exemplifieras är förmånens art, vilka åtgärder som krävs från kundföretagets sida för att den 

uthyrda arbetstagaren ska få del av dessa och, i vissa fall, uthyrningens längd.
102

  

 

5.2 Lönekonstruktioner i kollektivavtal 

Ovan har redogjorts för vanligt förekommande ersättningar som utges av arbetsgivaren och 

som utgör lön. I det här avsnittet följer en redogörelse för grundlönen och hur den regleras i 

kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknaden täcks av en mängd olika kollektivavtal med 

skilda konstruktioner vad gäller lön och löneökning. Löneökningen kan anges som ett centralt 

angivet utrymme med generell fördelning till att vara individanpassad lokal lönebildning utan 

angivet utrymme.
103

 I Arbetaravtalet bestäms lönerna i kollektivavtalet, medan lönerna sätts 

individuellt för de arbetstagare som omfattas av Tjänstemannaavtalets löneavtal.  Avtalen 
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behandlas här var för sig av den anledningen att de skiljer sig åt på två centrala punkter, 

central kontra lokal lönesättning och individuell kontra centralt förhandlad lön.  

 

5.2.1 Arbetaravtalet 

Enligt Arbetaravtalet mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden gäller för utbokad tid, 

dvs. tid då den bemanningsanställde arbetar i kundföretag, att hon eller han ska få den lön 

som motsvarar det genomsnittliga förtjänstläget (GFL) i kundföretaget, Arbetaravtalet 4 §. 

GFL består av en fast och en rörlig del (T+P).  Den fasta lönedelen, timlön/månadslön (T), är 

det genomsnittliga löneläget hos jämförbara grupper av anställda i kundföretaget. Den 

jämförbara gruppen av anställda ska bestämmas utifrån arbetsorganisatoriska eller tydliga 

yrkesmässiga kriterier för att bemanningsföretaget ska betala neutrala löner. Den rörliga 

lönedelen (P), består av prestationslön, ackord, premielön, bonus och provision och beräknas 

utifrån vad den jämförliga gruppen anställda i kundföretaget haft i rörlig inkomst. 

Beräkningsperioden kan uppgå till maximalt tre månader, vilket ställer krav på att 

kundföretaget underrättar bemanningsföretaget om hur förtjänstläget ser ut för de anställda. 

Kriteriet jämförbar grupp av arbetstagare har varit föremål för tolkning i rättsfallet AD 2009 

nr. 54. Ett antal byggarbetare var inhyrda till ett kundföretag i byggarbetsbranschen. På den 

aktuella arbetsplatsen saknades jämförbara arbetstagare. Bemanningsföretaget menade att 

garantilönen i det fallet skulle utgå, medan arbetstagarsidan menade att förtjänstläget skulle 

fastställas utifrån jämförbara arbetstagare på kundföretagets andra arbetsplatser i regionen. 

AD konstaterar att garantilönen och lönen för utbokad tid följer av olika regleringar och att 

den enda kopplingen dem emellan är att lönen för utbokad tid inte får underskrida 

garantilönen. Förtjänstläget ska således alltid utgöra löneunderlaget för den tid då den 

bemanningsanställde arbetstagaren är utbokad, även då jämförbara arbetstagare saknas på den 

aktuella arbetsplatsen. Vidare är det arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena som avgör 

vilka arbetstagare i kundföretaget som utgör en jämförbar grupp, inte anställningstid vid 

företaget, utbildning eller andra kriterier. Domstolen anslöt sig till arbetstagarsidans 

ståndpunkt att då jämförbar grupp saknas på arbetsplatsen är det naturliga att se till 

förtjänstläget hos jämförbara arbetstagare på kundföretagets andra arbetsplatser i den 

geografiska närheten. Domstolen konstaterar vidare att det inte är förtjänstläget då 

uthyrningen inleds som är avgörande, utan att den fortlöpande utvecklingen av förtjänstläget 

ska beaktas.  
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Enligt den s.k. alternativregeln i 4 § mom. 3 kan kundföretaget och den lokala 

arbetstagarorganisationen i kundföretaget träffa överenskommelse om förtjänstläget. Efter att 

bemanningsföretaget och fackförbundet har bekräftat överenskommelsen gäller den istället för 

det genomsnittliga förtjänstläget. Överenskommelsen måste ange för vilken tid samt för vilket 

arbete den gäller. Sådan överenskommelse ska ses över då nytt riksavtal om löner träffats eller 

då lönerevision genomförts i kundföretaget.  

 

När arbetstagaren inte är inhyrd hos ett kundföretag erhåller hon eller han garantilön. 

Garantilönen är 108 kronor per timme för kvalificerade yrkesarbetare och 100 kronor per 

timme för övriga arbetstagare. Garantilön utges med som mest åtta timmar per dag, 5 § mom. 

2. 

 

5.2.2 Tjänstemannaavtalet  

I Löneavtalet för tjänstemän mellan Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden samt 

Unionen gäller att lönen ska vara individuell och differentierad och bestämmas lokalt. Det 

finns vissa skillnader mellan de båda förbundens löneavtal, på Unionens avtalsområde finns 

ett centralt fastställt utrymme för löneökning och minimilöner, vilket saknas för 

Akademikerförbunden. Även förhandlingsordningarna skiljer sig åt. Gemensamt för avtalen 

är att lönen ska sättas med hänsyn till vissa i Löneavtalet bestämda lönekriterier som ska vara 

ledande vid bestämmandet av tjänstemännens löner. Kriterierna är arbetsuppgifternas 

innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer därav, tjänstemannens prestation och förmåga 

att uppfylla uppställda mål, ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar, personalansvar, kunskap 

och erfarenheter, förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta samt tjänstemannens idérikedom 

och pedagogiska färdigheter. 

 

Den individuella lönesättningen kan sägas vara uppdelad i olika komponenter. De formella 

faktorerna utgörs dels av vilka arbetsuppgifter arbetstagare utför med fokus på 

arbetsuppgifternas svårighet, vilket ansvar och vilka befogenheter etc. arbetstagaren har. 

Vidare ingår den formella kompetensen, vilken utbildning och yrkeserfarenhet arbetstagaren 

behöver ha. De individuella faktorerna tar sikte på arbetstagarens prestation, t.ex. 

arbetsmängd, kvalitet och måluppfyllelse.
104

 Även då lönekriterier finns utarbetade på 

arbetsplatsen blir arbetstagarens individuella lön ett resultat av den lönesättande chefens 
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subjektiva bedömning, det är egentligen inte möjligt att åstadkomma en objektiv individuell 

lön.
105

 I och med övergången till sifferlösa avtal och individuella löner har fackförbundens 

roll i löneförhandlingarna förändrats, från att ha förhandlat lönerna har de lokala 

fackförbunden fått en rådgivande roll i lönefrågan.
106

 Det har också framförts kritik från olika 

håll att fackföreningarna inte längre på ett effektivt sätt kan driva lönefrågan.
107

 

 

Svårigheterna att bevisa osakliga löneskillnader då individuell lönesättning tillämpas kan 

illustreras med rättsfallet AD 2013 nr. 64. Parterna i målet var bundna av ett kollektivavtal 

som innebar att individuell lönesättning skulle tillämpas. En tvist hade uppstått efter att en 

arbetsgivare hade anställt en manlig behandlingssekreterare och erbjudit denne en betydligt 

högre lön än en kvinnlig behandlingssekreterare som hade varit anställd i många år vid 

företaget, varvid arbetstagarsidan väckte talan om diskriminering. Arbetsgivaren menade att 

de hade erbjudit mannen den högre lönen för att han hade de kunskaper som behövdes för att 

införa ett nytt arbetssätt, han kom sedermera att också ingå i en arbetsgrupp för att 

implementera arbetssättet. Domstolen konstaterade att arbetstagarnas arbete var att se som 

likvärdigt och att det ingick i arbetet att delta i diverse arbetsgrupper, men att arbetsgivaren 

hade trots detta haft sakliga skäl för att erbjuda mannen en högre lön. 

 

Månadslönen för ambulerande tjänstemannen beräknas enligt Tjänstemannaavtalet 12 §. 

Garantilönen utges för den tjänsteman som varit anställd i mindre än 18 månader med 

motsvarande 133 timmar per månad. Efter arton månaders anställning utgår varje månad lön 

motsvarande 150 timmars arbete per månad. Om arbetstagaren arbetar utöver 133 respektive 

150 timmar utgår prestationslön. För arbetstagare som varit anställd i mindre än 18 månader 

är prestationslönen timlönen med ett påslag om 8 %. Efter att tjänstemannen varit anställd i 18 

månaders är prestationslönetillägget 16 %.  

 

5.3 Problematisering  

De situationer som kan bjuda på särskilda svårigheter för den bemanningsanställde 

arbetstagaren att hävda sin rätt till lön enligt likabehandlingsprincipen uppstår särskilt då 

kollektivavtal saknas i såväl kund- som bemanningsföretag, samt då individuell lönesättning 

råder enligt tillämpligt kollektivavtal.   
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I motiven till uthyrningslagen framgår att lagstiftarens åsikt är att möjligheten till jämkning 

enligt 36 § avtalslagen är tillräckligt för att en bemanningsanställd arbetstagare ska kunna 

hävda sin rätt till skälig lön, och att Sverige därmed inte behöver vidta några åtgärder för att 

genomföra bemanningsdirektivet på den punkten.
108

 För att undersöka riktigheten av detta 

kommer i ett första steg det praktiska skyddet för ett lönevillkor enligt 

likabehandlingsprincipen att undersökas, dels då individuell lönesättning råder, dels då 

kollektivavtal saknas. Därefter kommer en analys av svensk praxis kring jämkning av 

lönevillkor företas för att klarlägga 36 § avtalslagens tillämplighet då en arbetstagare kräver 

att dennes lön jämkas för att möta likabehandlingsprincipens krav. 

 

5.3.1 Individuell lön 

Den individuella lönen sätts normalt med ledning av lönekriterier. I de fall kollektivavtalets 

lönekonstruktion innebär att lönen ska sättas individuellt men samtidigt innehåller en 

minimilön, såsom i exempelvis Unionens löneavtal, är det oförenligt med likalöneprincipen 

att bemanningsanställda enbart garanteras minimilönen.
109

 I bemanningsdirektivet anges att 

de grundläggande anställningsvillkoren fastställs i kollektivavtal och de bindande och 

generella bestämmelser som gäller i kundföretaget, artikel 3.1.f. I förarbetena till 

uthyrningslagen anförs att de kriterier som finns enligt kollektivavtal för att bestämma den 

individuella lönen också ska tillämpas på lönen för de bemanningsanställda.
110

 

Lönekriterierna i kundföretagets kollektivavtal ska därför tillämpas i de fall då kollektivavtal 

saknas i bemanningsföretaget. Löneutfallet för de anställda i kundföretaget, dvs. det 

individuella resultatet av de generella lönevillkoren, utgör däremot inte sådana generella 

bindande bestämmelser eftersom lönen regleras i de kundföretagsanställdas personliga 

anställningsavtal.
111

 Finns ett kollektivavtal som innebär individuell lönesättning kan således 

inte medellönen i kundföretaget användas som måttstock vid en lönejämförelse eftersom 

enbart lönekriterierna och inte lönenivåerna följer av generella bindande bestämmelser. Det är 

svårt att få reda på de exakta löneskillnaderna mellan bemanningsanställda och de som är 

anställda i kundföretaget, men många inhyrda har lägre lön än de som utför samma 

arbetsuppgifter i kundföretaget.
112
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Även de kundföretagsanställda är förvisso bara garanterade att vissa lönekriterier tillämpas 

och därmed inte garanterade något särskilt löneutfall, och det är också naturligt att det finns 

en viss lönespridning inom företaget. Då individuell lönesättning tillämpas inom ett 

kundföretag borde dock förutsättningarna för en enhetlig bedömning vara större än då samma 

villkor ska tillämpas av två olika företag; en viss arbetsgivare borde ju rimligen ha en 

konsekvent tolkning av lönevillkoren. Även vid individuell lönesättning finns normalt sett ett 

löneläge inom företaget, eller åtminstone inom branschen, som kundföretaget förhåller sig till 

då de anställda lönesätts. Vid individuell lönesättning finns således inget hinder mot att den 

bemanningsanställde arbetstagaren har en betydligt lägre lön än de kundföretagsanställda som 

utför samma arbete, vilket sällan borde vara fallet internt i kundföretaget. Att de 

kundföretagsanställdas individuellt fastställda löner inte kan användas som en måttstock för 

vad som utgör likabehandling måste därmed ses som en svaghet i skyddet för den 

bemanningsanställdes grundläggande lönevillkor. 

 

Rättsfallet AD 2013 nr. 64 ger vid handen att det föreligger avsevärda svårigheter för en 

anställd i ett företag med individuell lönesättning att bevisa att osakliga löneskillnader 

föreligger när jämförelsepersonen är anställd i samma företag.  När bemanningsföretagets 

kollektivavtal innebär att individuell lönesättning ska tillämpas används kollektivavtalets 

lönekriterier, och den bemanningsanställde kan i det läget bara jämföra sin lön med någon 

vars lön styrs av samma kriterier, dvs. en annan bemanningsanställd. När 

bemanningsföretaget saknar kollektivavtal och kundföretaget har individuell lönesättning kan 

bara en jämförelse av tillämpningen av lönevillkoren göras och inte av vilken faktiskt lön de 

kundföretagsanställda har. Sammanfattningsvis synes bemanningsanställdas möjlighet att 

enligt uthyrningslagens och kollektivavtalets bestämmelser ha liten eller ringa möjlighet att 

kräva en lön enligt likabehandlingsprincipen.    

 

5.3.2 Avsaknad av kollektivavtal 

I de fall kollektivavtal saknas i såväl kundföretaget som bemanningsföretaget råder 

avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid införandet av uthyrningslagen valde 

lagstiftaren att inte införa någon reglering med innebörden att kollektivavtalsenlig lön ska 

utgå då kollektivavtal saknas. Detta skulle innebära en allmängiltigförklaring av 
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kollektivavtalen vilket är främmande för den svenska modellen.
113

 Kollektivavtalet kan dock 

ändå ha betydelse för vilken lön arbetstagaren kan kräva genom att kollektivavtalet har en 

utfyllande verkan såsom en viktig del av branschpraxis. Detta benämns också som 

kollektivavtalets sekundärverkan.   

 

Kollektivavtalets utfyllande verkan behandlades i AD 1976 nr. 65. Fallet rörde en 

restauranganställd arbetstagare som hade blivit utlovad övertidsersättning för det arbete som 

överskred heltidsmåttet. Kollektivavtal saknades, och avtal hade inte träffats om med vilken 

summa övertidsersättningen skulle utgå och tvist uppstod bland annat om ersättningen skulle 

vara den ordinarie timlönen eller om ett tillägg skulle utgå. Domstolen uttalade att ledning ska 

sökas i den praxis som gäller i branschen, varvid särskild hänsyn får tas till närmast 

tillämpliga kollektivavtal. I enlighet med denna praxis skulle extra ersättning och inte bara 

ordinarie timlön utgå då arbetet utfördes på övertid. Även i AD 1991 nr. 81 beräknades 

övertidsersättningen utifrån närmast tillämpliga kollektivavtal. I förevarande fall var det även 

tvistigt huruvida övertidsersättningen över huvud taget skulle utgå. Domstolen bedömde att 

anställningsavtalet var ingånget under förutsättning att förhöjd ersättning skulle utgå vid 

övertidsarbete då detta var praxis i branschen. 

 

De två fallen har gemensamt att de behandlar kollektivavtalets utfyllande verkan då 

anställningsavtalet i någon mening är ofullständigt. Om det däremot finns ett avtal som 

reglerar lönen, och den avtalade lönen understiger vad som framgår av tillämpligt 

kollektivavtal kan bestämmelserna i kollektivavtalet inte ersätta anställningsavtalet. Detta 

följer av att kollektivavtalen som ovan nämnts inte är allmängiltigförklarade i svensk rätt. 

Huvudregeln då parterna inte är bundna av kollektivavtal är således att avtalsfrihet gäller. 

Avtalsfriheten är dock begränsad av de bestämmelser som följer av avtalslagen. Av särskilt 

intresse är generalklausulen i 36 §.   

 

5.3.3 36 § avtalslagen och oskäliga lönevillkor  

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(Avtalslagen) är tillämplig på förmögenhetsrättens område. På arbetsrättens område är 

tillämpningen begränsad vad gäller kollektivavtal, men har desto större tillämpning på 
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anställningsavtal,
114

 detta gäller särskilt då anställningsavtalets innehåll inte regleras i 

kollektivavtal.
115

 Enligt generalklausulen i 36 § får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan 

avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Särskild 

hänsyn ska vid sådan prövning tas till den som intar en underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. Generalklausulens tillämpningsområde är subsidiärt; i de fall tvingande 

materiell lagstiftning finns undantränger den tillämpningen av avtalslagen 36 §.
116

 Inom 

arbetsrätten gäller att då parterna är bundna av kollektivavtal kan de inte med giltig verkan 

träffa överenskommelse som strider mot avtalet, MBL 27 §. Är parterna således 

kollektivavtalsbundna och finns i kollektivavtalet bestämmelser som reglerar lönen görs inte 

någon skälighetsbedömning enligt avtalslagen 36 § utan istället ska en jämförelse mot det 

aktuella villkoret i kollektivavtalet göras.  

 

Det avtalade lönevillkoret kan jämkas upp till vad som anses utgöra full lön. I motiven till 

uthyrningslagen hänvisas till rättsfallet AD 1982 nr. 142. Fallet rörde en arbetstagare som 

enligt anställningsavtalet åtagit sig att hålla rent i en lokal. Arbetsgivaren beräknade att detta 

skulle ta henne 700 timmar. Arbetstagaren var dock tvungen att lägga ner 1700 timmars 

arbete för att fullgöra sina åtaganden. Den av arbetstagaren angivna tidsåtgången stöddes av 

de normer för lokalvård som gällde enligt tillämpligt kollektivavtal. Domstolen ålade 

arbetsgivaren att ersätta henne för alla de arbetade timmarna.  

 

Vilken lön en arbetstagare är berättigad till kan sägas bestå av två faktorer. Den ena är den 

avtalade kontanta ersättningen, den andra är hur mycket arbetstagaren har arbetat. Tvisten i 

1982 års fall rörde inte huruvida den kontanta ersättningen var skälig eller inte, utan för hur 

många timmar arbetstagaren borde ha blivit avlönad. För en bemanningsanställd torde 

svårigheterna att erhålla lön för det antal timmar som arbetats vara mindre än att kräva en lön 

som motsvarar den som den i kundföretaget anställda arbetstagaren får. Vilken ledning fallet 

kan ge för möjligheten till jämkning av en bemanningsanställds avtalade grundlön får därmed 

anses oklart.    
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I rättsfallet AD 1986 nr. 78 fick en lantarbetare sin lön jämkad till vad som motsvarade 

minimilönen i tillämpligt kollektivavtal. Hans fordran motsvarande skillnaden mellan erhållen 

lön och den kollektivavtalsenliga minimilönen under tio års tid. Domstolen biföll talan delvis 

men begränsade arbetsgivarens ersättningsskyldighet till de två senaste kalenderåren eftersom 

arbetstagaren inte hade gjort någon invändning mot lönen. Den lön arbetstagaren erhållit 

motsvarade ungefär en fjärdedel av den vid var tid kollektivavtalade minimilönen. 

 

För att ett avtalsvillkor ska kunna förklaras oskäligt och jämkas eller ogiltigförklaras enligt 36 

§ avtalslagen krävs att villkoret jämförs med något som kan utgöra en måttstock som visar 

vad som i allmänhet är skäligt.
117

 Måttstocken kan, som ovan visats, utgöras av branschpraxis 

där kollektivavtalen har en särskilt framträdande ställning. Vidare krävs att det föreligger en 

obalans mellan avtalsparterna, då det är det oskäliga utnyttjandet av ett förhandlingsläge som 

medför att jämkning kan aktualiseras, inte enbart det oskäliga villkoret i sig. 

Dominansrelationen mellan parterna är därför av särskild vikt.
118

 När jämkning av villkor i ett 

anställningsavtal mellan ett bemanningsföretag och en arbetstagare påkallas krävs således en 

bedömning av maktrelationen i det enskilda fallet.  

 

Avtalslagen 36 § behandlar dock jämkning av just oskäliga avtalsvillkor. I de ovan redogjorda 

fallen ansågs lönen vara oskälig då det förelåg avsevärda missförhållanden mellan 

arbetstagarens prestation och erhållen lön, den erhållna lönen underskred då hälften av vad 

som med ledning av närmast tillämpliga kollektivavtal kunde anses vara skäligt.  

Bemanningsdirektivet stadgar dock inte att den som är anställd i ett bemanningsföretag ska få 

skälig lön; lönen är ett grundläggande anställningsvillkor som ska garanteras den 

bemanningsanställde på samma sätt som om hon eller han vore anställd direkt i kundföretaget. 

Även en mindre löneskillnad strider därmed mot likabehandlingsprincipen, men om 

lönevillkoret inte bedöms vara oskäligt i avtalslagens mening saknas möjlighet till jämkning.   

 

I de fall den bemanningsanställdes lön undertiger lönerna i kundföretaget, men utan att lönen 

kan bedömas som oskälig med tillämpligt kollektivavtal som måttstock, blir frågan om 

domstolen har utrymme att jämka lönen på grund av att likabehandlingsprincipen inte 

tillämpats. Någon jämförelse med lönerna i kundföretaget kan inte göras, då dessa inte utgör 
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generella, bindande bestämmelser. Bara om domstolen kan beakta likabehandlingsprincipen 

vid tillämpning av 36 § avtalslagen garanteras den bemanningsanställde arbetstagaren lön 

enligt likabehandlingsprincipen på det sätt som förutsätts i bemanningsdirektivet. Att 

avtalsfriheten är huvudregel på civilrättens område talar starkt emot att en domstol skulle 

kunna jämka en avtalad lön enbart för att likabehandlingsprincipen inte tillämpats. För att ett 

lönevillkor ska kunna bedömas oskäligt krävs att stora skillnader föreligger gentemot 

tillämplig måttstock, för de bemanningsanställda arbetstagare vars lönevillkor inte kan 

bedömas oskäliga men som samtidigt strider mot likabehandlingsprincipen saknas således 

lagligt stöd för att jämka lönen så att den motsvarar vad en anställd i kundföretaget får. I båda 

de situationer som undersökts, när individuell lönesättning tillämpas och när kollektivavtal 

saknas är 36 § avtalslagen inte tillräckligt som rättsmedel, och den svenska rätten synes sakna 

adekvata rättsmedel för att upprätthålla likabehandlingsprincipen med avseende på lön. Att 

Sverige fullgjort sitt åtagande enligt bemanningsdirektivet får därmed anses tvivelaktigt.  

 

6 Arbetstid 

Arbetstid är ett grundläggande anställningsvillkor enligt bemanningsdirektivet art. 3 f) i. De 

bestämmelser om arbetstid som utgör grundläggande anställningsvillkor är arbetstidens längd, 

övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester och helgdagar. Dessa arbetstidsvillkor har införts 

direkt i den svenska lagtexten och återfinns i uthyrningslagen 3 § p.3 a. Den svenska 

lagstiftningen gällande arbetstid och ledighet är tvingande och gäller på samma vis för 

bemanningsanställda som för övriga arbetstagare. Arbetstidsregleringen finns i arbetstidslagen 

(1982:673) (ATL), semesterlagen (1977:480) och lagen (1989:253) om allmänna helgdagar, 

vilka kommer att gås igenom i detta kapitel.  Avvikande villkor i Arbetaravtalet respektive 

Tjänstemannaavtalet att redogöras för löpande vid respektive grundläggande arbetstidsvillkor. 

I Tjänstemannaavtalet reglers arbetstid i bilaga 1, Avtal om arbetstidsbestämmelser för 

tjänstemän (Arbetstidsavtalet).  

 

6.1 Arbetstidslagen 

Grundläggande bestämmelser om arbetstid finns i ATL. I lagen regleras flera av de 

arbetstidsaspekter som utgör grundläggande anställningsvillkor; arbetstidens längd, övertid, 

raster, vilotid och nattarbete. ATL är till stora delar semidispositiv och avvikande regleringar 
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finns i kollektivavtal. Villkoren för arbetstagaren får dock inte vara mindre förmånliga än vad 

som följer av arbetstidsdirektivet,
119

 s.k. EU-spärr. 

 

a) Den ordinarie arbetstidens längd får inte överstiga 40 timmar per vecka, 5 §.  Regleringen 

utgör en s.k. maximiföreskrift, och det finns inga hinder mot att fastställa en kortare ordinarie 

arbetstid. För den stora majoriteten av arbetstagare gäller också att den ordinarie arbetstiden 

är 40 timmar per helgfri vecka.
120

 Det innebär att när en helgdag infaller på en måndag-

lördag, s.k. lätthelg, minskas arbetstiden den veckan med det antal timmar som annars skulle 

ha fullgjorts. För arbetstagare som omfattas av Arbetaravalet gäller sådan 

arbetstidsförkortning enligt 8 §, den ordinarie arbetstiden är 40 timmar per helgfri vecka. 

Även i Tjänstemannaavtalet är den ordinarie arbetstiden reglerad på det viset. Dessutom gäller 

ytterligare arbetstidsförkortning för tjänsteman som arbetar treskift, se 2 § Arbetstidsavtalet. 

 

b) Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en fyraveckors-period eller 50 timmar under 

en kalendermånad då särskilt behov av ökad arbetstid finns, s.k. allmän övertid. Den allmänna 

övertiden får inte överstiga 200 timmar på ett år, 8 §. Då det finns särskilda skäl för det och 

situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt får extra övertid tas ut, dock med maximalt 

150 timmar per kalenderår, 8a §. Allmän och extra övertid får tillsammans inte överstiga 48 

timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Vid natur- eller 

olyckshändelse eller annan force majeure-situation får arbetsgivaren ta ut nödfallsövertid, 9 §.  

 

För tjänstemän begränsas uttaget av extra övertid till 100 timmar per kalenderår och till 

situationer då synnerliga skäl föreligger. Ersättning för övertidsarbete regleras inte i lagen 

utan i kollektiv- eller anställningsavtalet och är att se som ett lönevillkor.   

 

c) Arbetstagare har rätt till rast, som ska förläggas på ett sådant sätt att arbete inte utförs i mer 

än fem timmar i sträck, ATL 15 §. Under rasten har arbetstagaren ingen skyldighet att stanna 

kvar på arbetsplatsen.  Reglering av rastens längd saknas, men den ska vara tillfredsställande 

med hänsyn till arbetsförhållandena, och arbetets beskaffenhet, varaktighet och 

arbetsförhållandena i övrigt blir avgörande.
121

 Rasternas längd kan regleras i kollektivavtal 
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eller anställningsavtalet. Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer bör rasten inte understiga 30 

minuter om arbetstagaren bara har en rast under arbetsdagen.
122

 

 

Enligt 17 § ska arbetsgivaren också ordna arbetet så att arbetstagarna kan få de pauser som är 

behövliga utöver rasterna. Sådana pauser räknas, till skillnad från rasten, som arbetad tid och 

ingår därmed i arbetstiden. Pauser ska tillgodose behovet av tillfällig avkoppling genom 

kortare avbrott i arbetet då arbetstagaren känner fysiskt eller psykiskt behov därav.
123

 Pauser 

nämns inte explicit som ett grundläggande anställningsvillkor i bemanningsdirektivet. 

Bestämmelsen är dock tvingande i svensk rätt och undantag kan inte göras genom 

kollektivavtal, jämför ATL 3 §. Även bemanningsanställda har därmed rätt till pauser i 

arbetet. Rätten till paus finns dessutom reglerad i Tjänstemannaavtalet 8 § mom. 1 och i 

Arbetaravtalet 9 § mom. 5. 

 

d) Gällande arbetstidens förläggning finns regler om vilotid. Enligt ATL 13 § har arbetstagare 

rätt till 11 timmars obruten vila under varje period om 24 timmar. I dygnsvilan ska tiden 

mellan midnatt och klockan fem ingå. Vidare finns en rätt till veckovila om minst 36 timmars 

sammanhängande ledighet under varje period om sju kalenderdagar, 14 §. 

 

Arbetstiden förläggs enligt Arbetaravtalet i enlighet med vad som gäller för motsvarande 

yrkesgrupp i kundföretaget, 8 § mom. 1. Enligt Arbetstidsavtalet för tjänstemän gäller att den 

ordinarie arbetstiden förläggs enligt respektive uppdrag, 2 § mom. 3.    

 

e) Huvudregeln om arbetstidens förläggning enligt 13 § är att tiden mellan midnatt och 

klockan fem ska ingå i dygnsvilan. Undantag får dock göras då arbetet på grund av dess art, 

allmänhetens behov eller särskilda omständigheter behövs, 13 § 2 st., s.k. direktundantag. Till 

arbeten som inte kan avbrytas på grund av själva arbetsprocessen hör t.ex. järnverk, bruk, 

pappersmasse- och kemiska fabriker. Bland sådant arbete som hänförs till allmänhetens behov 

kan nämnas sjukvård, polis och räddningstjänst samt även apotek, restauranger, hotell o.s.v.
124

  

 

Som nattarbetande arbetstagare räknas den som fullgör minst en tredjedel av sin årsarbetstid 

på nattid. Med natt avses tiden mellan klockan 22-06. Det är därmed möjligt att arbeta på tid 
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som de facto utgör natt, utan att ses som nattarbetande. Den genomsnittliga arbetstiden för 

nattarbetande får inte överstiga åtta timmar per 24-timmarsperiod sett över en period om fyra 

månader, 13 a § st. 1. Detta möjliggör långa nattpass följt av en längre periods ledighet. För 

nattarbete med särskilda risker eller som har arbete innebärande stor fysisk eller mental 

ansträngning gäller dock en begränsning till åtta timmar per 24-timmarsperiod, 

genomsnittsberäkning är då inte tillåten. Tillfällig avvikelse får göras om det föranleds av ett 

särskilt förhållande som arbetsgivaren inte kunde förutse under förutsättning att 

kompensationslediget ges.  

 

6.2 Semester 

Rätten till semester regleras i semesterlagen (1977:480). Lagen är tvingande till den enskilde 

arbetstagarens fördel, 2 §, och semidispositiv, 2a §. De semesterförmåner som tillkommer 

arbetstagaren är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning, 1 §.  

a) Semesterledigheten utgör tjugofem dagar per år, 4 §. Undantaget är om anställningen 

påbörjas efter utgången av augusti månad, då arbetstagaren har rätt till fem 

semesterledighetsdagar.  Antalet semesterledighetsdagar är oberoende av antalet dagar med 

semesterlön; om antalet dagar med semesterlön inte uppgår till tjugofem har arbetstagaren rätt 

till obetald semesterledighet.  

b) Antalet semesterdagar med semesterlön under ett år (Semesterår) har sin grund i hur många 

semesterlönegrundande dagar arbetstagaren har arbetat året innan (Intjänandeår), 7 §. 

Semesterår och intjänandeår sammanfaller inte med kalenderåret, utan pågår mellan den 1 

april och den 31 mars, 3 §. Semesterlönen beräknas enligt sammalöneregeln för vecko- eller 

månadsavlönade arbetstagare och enligt procentregeln för övriga arbetstagare, 16 §. 

Semesterlönen enligt sammalöneregeln består av den fasta kontanta lönen, eventuella fasta 

lönetillägg samt ett semestertillägg. Semestertillägget utgår varje betald semesterdag med 

1,82% av veckolönen eller 0,42% av månadslönen, 16 a §. Semesterlön enligt procentregeln 

utgår med 12% av arbetstagarens förfallna lön under intjänandeåret, 16 b §.  

c) Semesterersättning utgår om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått ut sin 

semesterlön, och beräknas på samma sätt som semesterlönen, 28 och 29 §§.  

 

I kollektivavtal regleras inte sällan en rätt för arbetstagaren att få ett utökat antal 

semesterdagar jämfört med semesterlagen, antingen för samtliga arbetstagare eller från det att 

arbetstagaren har uppnått en viss ålder. I de fall då kundföretagets villkor ska tillämpas på 
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arbetstagaren har denne med stöd av likabehandlingsprincipen rätt till det utökade antal 

semesterdagar som hon eller han hade haft som anställd i kundföretaget.  

 

Enligt Arbetaravtalet gäller att semester utges enligt lag, med det tillägget att semesterlön 

utgår med 13,3% av semesterlöneunderlaget, 18 §. Semesterlönevillkoret är således 

förmånligare än vad som följer av semesterlagen. Även enligt Tjänstemannaavtalet gäller att 

semester utges enligt semesterlagen med 25 dagar per år, om inte lokal eller enskild 

överenskommelse om ytterligare dagar görs, se 9 § mom. 3.1. 

 

6.3 Helgdagar 

Vilka dagar som utgör helgdagar regleras i lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Lagen 

reglerar inte arbetsskyldigheten på helgdagar, utan definierar vilka dagar som enligt lag utgör 

helgdag. Arbetsskyldigheten på helgdagar däremot regleras i kollektivavtal
125

 eller i det 

personliga anställningsavtalet. Om det inte är föreskrivet att helgdagar är arbetsfria kan 

arbetstagaren åläggas att arbeta på sådana dagar. Även arbetsbefrielse på klämdagar och halv 

arbetsdag före helgdagar kan regleras i kollektivavtal.  

 

6.4. Problematisering 

Bemanningsanställda arbetstagare omfattas av samma tvingande lagstiftning som andra 

arbetstagare i svensk rätt, och kan således inte med giltig verkan ha sämre anställningsvillkor 

vad gäller rätt till arbetstid och ledighet än vad som följer av lag. Saknas kollektivavtal i så 

väl bemanningsföretaget som kundföretaget tillämpas således den tvingande lagstiftningen på 

både de anställda i kundföretaget och på de inhyrda arbetstagarna. Finns ett kollektivavtal i 

bemanningsföretaget som reglerar arbetstider tillämpas de bestämmelserna. Om bara 

kundföretaget har kollektivavtal tillämpas arbetstidsvillkoren i det på den 

bemanningsanställde arbetstagaren.  

 

I de fall kollektivavtal finns i både kund- och bemanningsföretaget, men kundföretagets 

kollektivavtal innehåller förmånligare arbetstidsreglering, t.ex. arbetstidsförkortning, utökat 

antal betalda fridagar, sommararbetstid eller annat kommer den bemanningsanställde i en 

prekär situation. Vid t.ex. arbetstidsförkortning innebär det i praktiken att arbetet fortsätter då 

kollegorna i kundföretaget slutar för dagen, eller att arbetet avslutas innan fullt arbetstidsmått 
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nåtts. Den bemanningsanställde arbetstagaren kan oavsett inte tillgodogöra sig värdet av 

arbetstidsförkortningen. Detta står förvisso i överensstämmelse med uthyrningslagen 3 §, då 

undantag från likabehandlingsprincipen får göras genom kollektivavtal i bemanningsföretaget, 

men det innebär ändå en prekär situation för den bemanningsanställde.  

 

En aspekt av arbetstiden som saknar reglering i ATL, men som har särskilt stor påverkan på 

bemanningsanställda arbetstagare, är den om tillgänglighet. Tillgänglig tid utgör inte 

arbetstid, men då bemanningsanställda har ett särskilt stort krav på att vara tillgängliga 

jämfört med andra grupper av arbetstagare är det av intresse att undersöka regleringen av 

tillgängligheten närmre.  

 

6.4.1. Tillgänglighet 

Enligt ATL 12 § ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om arbetstidsförläggningen senast 

två veckor i förväg, men besked får lämnas kortare tid i förväg om verksamhetens art ger 

anledning till det. Med arbetstid avses den tid som arbetstagaren står till förfogande för 

arbetsgivaren på arbetsplatsen och antingen utför arbete eller är beredd att utföra arbete, dvs. 

jourtid. Både ordinarie arbetstid och jourtid ska vara planerad. Förutom jourtid förekommer 

även beredskap, då arbetstagaren ska vara tillgänglig men inte behöver befinna sig på 

arbetsplatsen. Beredskap räknas inte som arbetstid och finns inte heller reglerat i lagen.
126

 Inte 

heller arbetstagarens tillgänglighet, i betydelsen nåbarhet, finns reglerad i lag. Utan särskild 

reglering i kollektivavtal eller anställningsavtal torde en arbetstagare normalt sett inte kunna 

ha någon skyldighet att vara nåbar utanför arbetstid. Tillgängligheten är däremot av centralt 

intresse för den bemanningsanställde arbetstagaren som inte kan bli aktuella för några 

uppdrag om inte bemanningsföretaget kan få tag på honom eller henne.  

 

I Arbetaravtalet innebär tillgänglighet att arbetstagaren ska vara anträffbar.  Tillgängligheten 

ska regleras i det enskilda anställningsavtalet och får som mest omfatta nio timmar per dag 

förlagt till fem dagar per vecka, 3 § mom. 5. Antalet tillgängliga timmar minskar dock inte 

den ordinarie arbetstiden, vilket innebär att arbetstagaren kan behöva vara tillgänglig hela 

dagen för att först sent på dagen få reda på att hon eller han ska arbeta på kvällen. I 

Arbetstidsavtalet för tjänstemän regleras inte tillgängligheten. För ambulerande tjänstemän 
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gäller att den ordinarie arbetstiden förläggs efter respektive uppdrag, och att tjänstemannens 

ska få reda på schemat i så god tid som möjligt, 2 § mom. 3. 

 

Den tid då arbetstagaren är tillgänglig utgör således inte arbetstid i ATL:s mening, och den tid 

då arbetstagaren inte utför arbete i ett kundföretag ersätts med garantilön. Då arbetstagaren 

behöver vara tillgänglig under hela arbetsdagen och först därefter blir inbokad på ett uppdrag 

har arbetstagaren hela dagen varit förhindrad att fritt disponera sin tid. Detta stör förvisso inte 

dygnsvilan enligt dess utformning i ATL 13-14 §§. Lagen borde dock ses som en helhet, och 

reglerna om dygnsvila torde därför förutsätta att även 12 § om arbetsgivarens 

informationsplikt om arbetstidsförläggningen tillämpas. Anledningen till införandet av 

informationsplikten är enligt motiven till ATL att informationen i många fall lämnades ”så 

sent, att väsentliga svårigheter uppkommer för de anställda när det gäller att planera fritiden 

och sköta personliga angelägenheter i övrigt”.
127

 Informationsplikten är begränsad på så sätt 

att den gäller gentemot de arbetstagare som har en stadgivarande anställning. De som är 

timanställda och således kan avböja erbjudande om anställning omfattas inte, då detta skulle 

innebära ett indirekt förbud mot sådana tillfälliga anställningar.
128

 Uttalandet ger vid handen 

att arbetsgivarens informationsplikt inte ska begränsa i övrigt tillåtna anställningsformer. Vid 

ATL:s tillkomst rådde dock förbud mot uthyrning av arbetskraft, och den nu aktuella 

situationen för bemanningsanställda var troligen inte påtänkt. Tillgänglighetsvillkoret för 

bemanningsanställda står förvisso inte i strid med bemanningsdirektivet, tillgänglighet är inte 

ett grundläggande anställningsvillkor och är även i övrigt är oreglerad i svensk rätt. Krav på 

visst mått tillgänglighet och flexibilitet går inte att undvika i den bemanningsanställdes arbete, 

men att arbetstagare ska vara tillgängliga under nio timmar för att därefter utföra arbete synes 

inte ha varit lagstiftarens intention.  

 

7 Anställningstrygghet 

Att ha en anställning är av stor vikt för den enskilda arbetstagaren ur ett ekonomiskt så väl 

som ur ett socialt perspektiv. Genom reglerna om anställningstrygghet är arbetstagare 

skyddade mot godtyckliga uppsägningar, och anställningsskyddet kan därmed ge anställda en 

mer självständig och värdig ställning på arbetsplatsen.
129

 Bland arbetstagare som är anställda i 
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bemanningsföretag upplevs anställningstryggheten som låg. Bland tjänstemän visar en studie 

att 36 % upplevde en hög anställningstrygghet.
130

  

 

Anställningstryggheten regleras i svensk rätt i LAS. Lagen är tillämplig på arbetstagare i 

enskild såväl som allmän tjänst, 1 §, och omfattar således även anställningsförhållandet 

mellan en arbetstagare och ett bemanningsföretag. Lagen är tvingande till arbetstagarens 

förmån, och avtal som inskränker de rättigheter som tillkommer arbetstagaren är ogiltiga i den 

delen. Lagen är semidispositiv och överenskommelse om avvikande bestämmelser kan träffas 

genom kollektivavtal.  

 

I det här kapitlet kommer först anställningsformerna att gås igenom och därefter 

anställningsskyddet vid uppsägningssituationer orsakade av arbetsbrist respektive personliga 

skäl.  

 

7.1 Anställningsformer  

Vilken anställningsform en arbetstagare är anställd i är avgörande för hur anställningen kan 

avslutas. Reglering av anställningsformerna finns i LAS, men på grund av lagens 

semidispositiva karaktär kan avvikande reglering göras genom kollektivavtal. För att 

tydliggöra vad detta innebär för den bemanningsanställde arbetstagaren följer här en 

genomgång av de lagstadgade anställningsformerna samt regleringen av anställningsformer i 

Arbetaravtalet respektive Tjänstemannaavtalet. 

 

7.1.1 Anställningsformer i LAS 

Utgångspunkten i LAS är att en anställning gäller tills vidare, 4 §. Anställningen kan då sägas 

upp av endera parten för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Det föreligger en 

presumtion för tillsvidareanställning, och om en anställning har tidsbegränsats i strid med de 

regler som gäller för tidsbegränsade anställningar ska anställningen förklaras gällande 

tillsvidare på yrkande av arbetstagaren, 36 §.  

 

Överenskommelse om tidsbegränsad anställning får träffas i de fall som anges i 5 §. Tillåtna 

anställningsformer är allmän visstidsanställning, vikariat samt tidsbegränsad anställning för 

säsongsarbete och då arbetstagaren har fyllt 67 år. Med en tidsbegränsad anställning förstås 
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att anställningen har ett på förhand bestämt slutdatum, och anställningen upphör då 

anställningsavtalet löper ut. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda en ny 

anställning och ingen skyldighet för arbetstagaren att acceptera en förlängning av anställning 

eller en ny anställning. Om inte parterna avtalar om något annat är en tidsbegränsad 

anställning inte uppsägningsbar utan upphör först vid det slutdatum som överenskommits. 

Anställningsförhållandet kan annars bara upphöra vid väsentligt kontraktsbrott, dvs. då grund 

för hävning av anställningsavtalet föreligger. Arbetstagaren kan då frånträda anställningen, 4 

§, och arbetsgivaren kan låta anställningen upphöra genom att avskeda arbetstagaren, 18 §.  

 

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning där den vikarierande arbetstagaren tjänstgör i 

stället för en annan arbetstagare hos arbetsgivarens som är frånvarande. Detta kan röra 

situationer där någon är frånvarande på grund av tjänstledighet eller då en arbetstagare har 

sagt upp sig fram till dess att någon tillträder tjänsten permanent. En allmän 

visstidsanställning innebär att arbetstagaren inte tjänstgör för någon annan arbetstagare, utan 

asställningsformen kan användas då arbetsgivaren har ett temporärt utökat behov av 

arbetskraft eller vid ett tidsbegränsat projekt. Då en arbetstagare har haft antingen en 

vikariatsanställning i två år eller en allmän visstidsanställning i två år inom en femårsperiod 

omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning, 5 § 2 st. Tid i de respektive 

tidsbegränsade anställningsformerna räknas sålunda var för sig.  

 

Slutligen får avtal om tidsbegränsad provanställning träffas enligt 6 §. Prövotiden får vara 

under som längst sex månader. Provanställningen skiljer sig från de andra tidsbegränsade 

anställningsformerna på så sätt att den inte upphör vid slutdatumet, utan istället övergår till att 

bli en tillsvidareanställning om ingen av parterna lämnar annat besked innan prövotidens 

utgång. Provanställningen får också som avbrytas innan prövotidens utgång utan angivet skäl, 

och upphör då efter fjorton dagar.  

 

Deltidsanställning utgör, trots att det är en s.k. atypisk anställning, inte någon egen 

anställningsform. Att en arbetstagare är anställd på deltid innebär enbart att 

sysselsättningsgraden är lägre motsvarande heltid. Anställningsformen måste fortfarande 

utgöra någon av de anställningsformer som regleras i LAS 5-6§§. 
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Anställningstryggheten är således som störst vid en tillsvidareanställning, då anställningen 

bara kan bringas att upphöra efter uppsägning eller avskedande. Vid tidsbegränsade 

anställningsformer enligt 5 § upphör anställningen då anställningen löper ut. Vid en 

provanställning upphör anställningen då endera parten lämnar besked därom.  

 

7.1.2 Anställningsformer för bemanningsanställda 

De anställningsformer som ett bemanningsföretag kan träffa avtal om med en arbetstagare är 

de som finns i LAS, andra anställningsformer är inte tillåtna enligt svensk rätt. I praktiken har 

dock nya begrepp tillkommit. 

 

En garantianställning eller ambulerandetjänst innebär att en arbetstagare har ett 

anställningsavtal om någon av de ovan redogjorda anställningsformerna utan att vara 

garanterad att få några arbetspass. Arbetstagaren är istället garanterad att få en viss lägsta lön. 

Tjänstemän erhåller alltid lön för ett visst antal timmar per månad enligt Tjänstemannaavtalet, 

medan arbetare erhåller en garantilön för timmar då de inte är utbokade enligt Arbetaravtalet.  

 

Med ramanställning, timanställning eller behovsanställning avses att arbetsgivaren och 

arbetstagaren inte har någon överenskommelse om sysselsättningsgrad eller när arbete ska 

utföras. Timanställning är inte en anställningsform, utan anställningsförhållandet är att likna 

vid ett avropsavtal om tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att 

erbjuda uppdrag och arbetstagaren har ingen skyldighet att acceptera sådant erbjudande. Varje 

gång överenskommelse om ett uppdrag träffas utgör det en tidsbegränsad anställning. Det som 

stipuleras i anställningsavtalet är de villkor avseende exempelvis lön som gäller då en 

överenskommelse om arbete träffas. Arbetstagaren får således bara betalt för faktiskt arbetad 

tid och erhåller ingen ersättning mellan uppdragen.  

 

Presumtionen om att en anställning gäller tillsvidare gäller även för den som är anställd i ett 

bemanningsföretag, och prövades av AD i dom 44/12. En arbetstagare var anställd i ett 

bemanningsföretag och arbetade med varierande sysselsättningsgrad under ett års tid och blev 

sedermera uppsagd på grund av arbetsbrist. Tvist uppstod om huruvida anställningen hade 

varit en tillsvidareanställning eller en s.k. behovsanställning. AD konstaterar att en viktig 

fråga för att avgöra vilken anställningsform det rör sig om är huruvida arbetstagaren har rätt 

att tacka nej till erbjudet arbete. Arbetstagaren anförde att han hade varit frånvarande på grund 
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av semester och sjukdom, och AD fann att det inte på den grunden att arbetstagaren inte 

arbetat motsvarande heltid kunde anses visat att han hade en behovsanställning. Inget 

skriftligt anställningsavtal hade upprättats och ingen skriftlig information om 

anställningsvillkoren enligt LAS 6 c § hade lämnats. Det fanns inte heller visat att 

arbetstagaren faktiskt hade tackat nej till erbjudet arbete. Sammantaget ansågs det inte visat 

att parterna hade kommit överens om en behovsanställning och anställningen gällde därför 

tillsvidare.  

 

7.1.3 Reglering i kollektivavtal 

7.1.3.1 Arbetaravtalet 

I enlighet med LAS gäller att en anställning gäller tillsvidare, om inte överenskommelse 

träffas om annat. Istället för 5-6 §§ LAS gäller särskilda bestämmelser om tidsbegränsad 

anställning, Arbetaravtalet 3 §. Visstidsanställning får träffas för period om som längst sex 

månader, efter godkännande av lokal arbetstagarorganisation kan sådan period dock vara som 

längst 12 månader. En ny visstidsanställning får ta sin början tidigast 12 månader efter 

avslutad visstidsanställning, eller efter kortare tid om den lokala arbetstagarorganisationen 

godkänt det. Om arbetsgivaren efter en avslutad tidsbegränsad anställning omedelbart vill 

anställa samma arbetstagare på nytt kan då bara avtal om tillsvidareanställning träffas.  

 

Avtal om tidsbegränsad anställning kan även träffas med den som är studerande eller 

pensionär. Studenter ska skriftligen styrka att de studerar. Avtal om visstidsanställning kan 

också träffas för att ge möjlighet till kortare återkommande uppdrag om arbetstagaren särskilt 

begär det, krav ställs då på att den anställde har en annan huvudsaklig sysselsättning. Avtal 

om vikariatsanställning kan träffas enligt reglerna i LAS, möjlighet till provanställning har 

avtalats bort. Jämfört med LAS har arbetsgivaren enligt kollektivavtalet således mindre 

möjligheter att använda sig av andra anställningsformer än tillsvidareanställning.  

 

7.1.3.2 Tjänstemannaavtalet 

Enligt Tjänstemannaavtalet 2 § gäller att avtal om visstidsanställning bara kan träffas vid 

vissa angivna situationer. Avtal om arbete för viss tid, säsong eller arbete kan träffas om 

arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet så kräver, vid vikariat för att ersätta en annan 

tjänsteman vid dennes ledighet, för att upprätthålla en ledigförklarad tjänst i som längst sex 

månader och vid tillfälliga arbetstoppar. Tidsbegränsad anställning är även tillåten för 
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studerande, för den som gör praktikarbete samt pensionärer. För ambulerande tjänstemän kan 

anställningsformen även användas vid extra behov av arbetskraft, det kan då gälla kortsiktiga 

behov eller då särskild kompetens krävs. Anställningsformen får användas då det finns 

periodiskt återkommande behov hos en uppdragsgivare, men anställningsformen får inte 

användas för att täcka ett kontinuerligt behov av arbetskraft. Även Tjänstemannaavtalet 

minskar således arbetsgivarens möjligheter att anställa i en atypisk anställningsform. 

 

7.2 Uppsägning 

Under en pågående anställning kan en arbetstagare sägas upp under förutsättning att saklig 

grund föreligger, LAS 7 §. I det här avsnittet följer en redogörelse av det regelverk som sätts i 

spel vid en arbetsbristuppsägning respektive en uppsägning av personliga skäl. Ingen 

heltäckande framställning av praxis kring begreppet saklig grund för uppsägning avses, utan 

här ska främst belysas hur regelverket tillämpas på bemanningsanställningar och vilka 

skillnader som föreligger jämfört med arbetstagare med en typisk anställning.   

 

Begreppet saklig grund är inte närmare definierat i LAS, utan dess innehåll har främst 

utvecklats i rättspraxis. Den aspekt som regleras i LAS är att saklig grund inte föreligger om 

det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, 7 § 2 st. 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet gäller vid såväl uppsägning på grund av arbetsbrist 

som på grund av personliga skäl, och arbetsgivaren måste undersöka omplacerings-

möjligheterna inom hela företagets verksamhet. Undersökningskyldigheten är inte begränsad 

till lediga befattningar inom ramen för anställningen, utan även placering på andra 

driftsenheter och placering till annan befattning ska undersökas.
131

 Omplaceringsskyldigheten 

gäller således inom hela arbetsgivarens organisation. En förutsättning är emellertid att det 

finns en ledig befattning, arbetsgivaren behöver inte friställa någon annan arbetstagare för att 

genomföra en omplacering.
132

 Arbetstagaren måste också ha tillräckliga kvalifikationer för att 

klara av den nya tjänsten, LAS 22 § st. 3.   

 

För att undersöka om ett bemanningsföretag har fullgjort sin omplaceringsskyldighet behöver 

gränserna för bemanningsföretagets verksamhet klarläggas. Bemanningsföretagets 

verksamhet består ostridigt av den egna organisationen, exempelvis administration, ekonomi, 
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lönekontor etc. En majoritet av de anställda i ett bemanningsföretag arbetar såsom uthyrd 

arbetskraft och utför sitt arbete i kundföretag under deras kontroll och ledning, i.e. i 

kundföretagets verksamhet. Hur ska man då se på de tjänster i kundföretaget som utförs av en 

bemanningsanställd arbetstagare, utgör det uppdraget en del av bemanningsföretagets 

verksamhet? Det som talar emot att så är fallet är att bemanningsföretagets uppdrag är att 

förse kundföretaget med en arbetstagare som utför arbete under kundföretagets ledning och 

kontroll, dvs. i ett annat företags verksamhet. Bemanningsföretaget har inte heller något 

inflytande över uppdragets varaktighet. Det som å andra sidan talar för att ett visst uppdrag 

ingår i bemanningsföretagets verksamhet är att uthyrning av arbetstagare är den verksamhet 

bemanningsföretag ägnar sig åt, samt att kundföretaget hyr in en viss kompetens och inte en 

viss arbetstagare. Så länge ett uppdrag i ett kundföretag består borde bemanningsföretaget ha 

rätt att placera valfri arbetstagare där, under förutsättning att denne möter de kvalifikationer 

som finns för arbetet i fråga. Även då uppdragen hos kundföretagen fluktuerar över tiden 

finns skäl som talar för att de uppdrag som bemanningsföretaget tillfälligtvis befogar över ska 

anses höra till deras verksamhet. 

 

7.2.1 Arbetsbrist 

Arbetsbrist har en negativ definition och innefattar alla fall då uppsägningen inte hänför sig 

till arbetstagaren personligen. Det behöver inte röra sig om brist på arbete i egentligen 

mening, utan arbetsbristuppsägningar kan ske då arbetsgivaren anser det nödvändigt att säga 

upp arbetstagare på grund av företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga 

skäl.
133

 Dylika uppsägningar kan därmed sägas falla under arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Vid arbetsbristuppsägningar tillämpas bestämmelsen om turordning i LAS 22 §. Turordningen 

innebär att den som har längst sammanlagd anställningstid vid företaget är den som i första 

hand ska beredas fortsatt anställning, 22 § 3 st. Om två arbetstagare har lika lång 

anställningstid gäller senioritetsprincipen; den arbetstagare som har högst ålder har då 

företrädesrätt i förhållande till den yngre kollegan som varit anställd under lika lång tid. 

Turordningsreglerna tjänar som ett skydd mot godtycke från arbetsgivarens sida även då 

arbetsbrist föreligger, genom att arbetsgivaren inte fritt får välja vem som ska sägas upp. Om 

arbetsgivaren har flera driftsenheter på arbetsplatsen fastställs en turordning för var och en av 

dessa. Då kollektivavtal finns fastställs en turordning för varje avtalsområde, t.ex. en för 

arbetare och en för tjänstemän. Då flera driftsenheter finns på orten kan arbetstagar-
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organisationen begära att en gemensam turordningslista fastställs för alla driftsenheter inom 

organisationens avtalsområde. Turordningsregelns tillämpning och vad som utgör en 

driftsenhet i ett bemanningsföretag har ännu inte prövats i praxis. 

 

Vidare gäller som en förutsättning om arbetstagaren bara efter omplacering kan beredas 

fortsatt anställning att hon eller han har tillräckliga kvalifikationer för arbetet, LAS 22 § 3 st. 

sista mom. Kravet på tillräckliga kvalifikationer får inte ges en vidare innebörd än att 

arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker arbetet.    

Arbetsgivaren måste också normalt sett tåla att arbetstagaren kan behöva en kortare 

inlärningsperiod.
134

  

 

I det här avsnittet kommer den bemanningsanställdes rättigheter vid arbetsbrist i 

kundföretaget samt då kundföretaget byter bemanningsföretag att gås igenom.  

 

7.2.1.1 Arbetsbrist i kundföretag  

Då arbetsbrist uppstår i ett kundföretag och företaget därmed inte längre har behov av att hyra 

in arbetskraft behöver och kan kundföretaget inte säga upp den bemanningsanställda 

arbetstagaren. Från kundföretagets håll handlar det istället om att de inte längre behöver 

bemanningsföretagets tjänster, vilket regleras inom ramen för kundförhållandet mellan 

bemanningsföretaget och kundföretaget. Arbetsbristen uppstår istället i bemanningsföretaget 

då efterfrågan på den kompetens de säljer minskar.   

 

Frågan är då hur bemanningsföretagets omplaceringsskyldighet ser ut vid 

arbetsbristsituationer. Om ett bemanningsföretag bara har ett kundföretag som de hyr ut 

arbetstagare till för samma sorts arbete och de behöver säga upp en av de uthyrda 

arbetstagarna för att företaget vill hyra in en person mindre står det klart att turordningsregeln 

ska tillämpas; den arbetstagare som ska sägas upp är den med kortast anställningstid i 

bemanningsföretaget. Då bemanningsföretaget däremot hyr ut arbetstagare till flera 

kundföretag tillkommer även frågan om driftsenheter. Ett exempel kan tydliggöra 

frågeställningen. Ett bemanningsföretag hyr ut arbetstagare till två kundföretag för samma 

sorts arbete. Arbetstagarna som är uthyrda till kundföretag A har alla varit anställda i 

bemanningsföretaget längre än de som är uthyrda till kundföretag B. Kundföretag A beslutar 
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att inte längre hyra in några arbetstagare. Bemanningsföretaget har inga andra kunder att hyra 

ut arbetstagarna som är placerade vid kundföretag A till, utan behöver säga upp samma antal 

arbetstagare som inte längre kan hyras ut. Om företag A utgör en egen driftsenhet kan 

samtliga arbetstagare som är uthyrda till företag A sägas upp. Om bemanningsföretagets 

samtliga arbetstagare däremot ska anses tillhöra samma driftsenhet ska de arbetstagare som 

har varit uthyrda till företag A ges företräde till fortsatt anställning, och arbetstagarna i företag 

B blir följaktligen de som enligt turordningsregeln ska bli uppsagda på grund av arbetsbrist.  

 

I Arbetaravtalet regleras frågan i 3 § mom. 7, där det anges att det kontor vid vilket 

arbetstagaren är anställd ska utgöra driftsenheten. De kundföretag som är knutna till 

bemanningsföretagets kontor är också de företag som arbetstagaren kan bli uthyrd till, 

förutsatt att arbetsplatsen ligger inom arbetstagarens fastställda tjänstgöringsområde. Detta 

synes också konsekvent med det ovan förda resonemanget om gränserna för 

bemanningsföretagets verksamhet. I de fall då driftsenheten inte finns reglerad i 

kollektivavtalet förefaller det rimligt att bemanningsföretagets omplaceringsskyldighet 

sammanfaller med de uthyrningsuppdrag som finns inom arbetstagarens tjänstgöringsområde. 

Det förefaller vara en passande avvägning att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet omfattar 

de uppdrag där arbetsskyldighet föreligger för arbetstagaren. Frågan blir emellertid mer 

komplicerad i de fall då en längre periods upplärning krävs hos och av kundföretaget. Det är 

heller inte ovanligt att kundföretaget är involverat i anställningsprocessen och väljer ut de 

arbetstagare som ska bli anställda av bemanningsföretaget och sedermera inhyrda hos dem. 

Bemanningsföretagets skyldighet och/eller möjlighet att omplacera en arbetstagare till ett 

sådant kundföretag torde vara mer begränsade. Bemanningsföretaget som arbetsgivare måste 

acceptera en viss inlärningsperiod, men i fallet med en uthyrd arbetstagare är det inte säkert 

att kundföretaget är villigt att acceptera detsamma. Rättsläget gällande bemanningsföretags 

omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist får i praktiken sålunda anses oklart.  

 

7.2.1.2 Övergång av verksamhet 

Uppsägningar på grund av övergång av verksamhet hänför sig till kategorin 

arbetsbristuppsägningar, då uppsägningen inte betingas av personliga skäl. En övergång av 

verksamhet eller del av verksamhet utgör inte saklig grund för uppsägning, LAS 7 § 2 st. Den 

som övertar en verksamhet ska således som huvudregel behålla personalen från det 

överlåtande företaget. Förbudet hindrar dock inte uppsägningar som sker på grund av 
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ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. På 

grund av att bevisbördan i svensk praxis ligger på överlåtaren har bestämmelsen dock fått en 

annan betydelse i praktiken.
135

 Med övergång av verksamhet förstås överlåtelse av en 

ekonomisk enhet som behåller sin identitet.
136

 Huruvida det rör sig om en sådan enhet med 

bibehållen identitet avgörs med ledning av de s.k. Spijkers-kriterierna; 

- Arten av företag eller verksamhet, 

- Övertagandet av företagets materiella tillgångar 

- Värdet av överförda immateriella tillgångar 

- Om majoriteten av de anställda tagits över eller inte 

- Om kunderna tagits över eller inte  

- Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen  

- Hur länge verksamheten i förekommande fall legat nere  

 

I rättsfallet AD 2008 nr. 51 var frågan om överlåtelse av bemanningsverksamhet hade ägt 

rum. Företaget A hade ett entreprenadavtal med företag B avseende truckverksamhet. Företag 

B i sin tur hade ett avtal med bemanningsföretag C avseende bemanning av truckarna. Företag 

C sade upp avtalet varpå företag D anlitades för att ansvara för bemanningen. Företag D 

anställde 10 av de totalt 23 arbetstagarna som tidigare varit inhyrda genom företag C. 

Arbetstagarsidan yrkade bland annat att avskedandena av de 13 arbetstagarna som inte blev 

anställda av företag D skulle ogiltigförklaras. För att avgöra frågan behövde domstolen ta 

ställning till om en verksamhetsövergång hade skett.  

 

Domstolen refererar i målet till EG-domstolens mål C-458/05 och konstaterar att 

överlåtelsedirektivet
137

 kan vara tillämpligt på företag som bedriver uthyrning av arbetskraft. I 

det fallet hade en del av bemanningsföretagets administrativa personal samt delar av den 

uthyrda personalen övergått till ett andra bemanningsföretag. För att överlåtelsedirektivet i det 

fallet ska vara tillämpligt krävs att de tillgångar som omfattas av övergången är tillräckliga för 

att fortsätta tillhandahålla de tjänster som är typiska för verksamheten. Avgörande för EG-

domstolens ställningstagande i målet var att även delar av den administrativa personalen 

övergick. AD konstaterar att situationen då ett företag väljer att hyra in all personal som ska 

utföra en viss uppgift kan bedömas likadant. Avgörande är då att bemanningsföretaget inte 
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enbart är skyldig att ställa personal till förfogande utan även har ett längre gående ansvar 

gentemot kundföretaget genom att svara för den uthyrda personalens resultat. Den 

omständigheten att företag B och C under vissa förutsättningar skulle dela på vinsten 

tillmättes inte någon betydelse. Arbetstagarsidan gjorde gällande att anställda i 

bemanningsföretaget hade haft arbetsledningsansvar såsom förstemän, domstolen fann 

emellertid att arbetsledningsansvaret hade legat hos kundföretaget B. Sammanfattningsvis 

rörde det sig om ren personaluthyrning och inga omständigheter framkom som visade på att 

företaget C hade kunnat fortsätta bedriva verksamheten med bara de uthyrda arbetstagarna. 

 

Den slutsats som kan dras av AD:s dom är att bemanningsanställda arbetstagare inte har 

någon rätt att bli anställda av det övertagande bemanningsföretaget då kundföretaget byter 

bemanningsföretag, om inte det övertagande bemanningsföretag också övertar delar av den 

administrativa personalen eller något som gör att de bemanningsanställda arbetstagarna kan 

ses som en enhet. De bemanningsanställda utgör i det hänseendet strikt taget den kompetens 

som hyrs ut och bemanningsföretaget är att se som leverantör. Situationen torde inte vara unik 

för bemanningsanställda; för alla arbetstagare som är anställda av företag som utför tjänster 

finns risken att kundföretaget väljer en annan leverantör och att arbetsbrist därigenom uppstår 

i företaget. Ingen skillnad synes således föreligga för bemanningsanställda jämfört med övriga 

arbetstagare vid företagsövergång.  

 

7.2.2 Personliga skäl 

Uppsägning på grund av personliga skäl betecknas i LAS 7 § 4 st. som förhållanden som 

hänför sig till arbetstagaren personligen. Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen för 

uppsägningen, 9 §. Arbetsgivaren har bevisbördan för de omständigheter som uppsägningen 

grundas på.
138

 Skälen måste vidare vara acceptabla, reella och väsentliga,
139

 Arbetsgivarens 

intresse av att avsluta anställningen måste väga tyngre än arbetstagarens intresse av att behålla 

sin anställning vid en proportionalitetsbedömning. Det handlar ytterst om vad arbetsgivaren 

ska behöva tåla. Arbetsgivaren har dock en lojalitetsplikt mot arbetstagaren även i 

uppsägningssituationer; en uppsägning ska vara en yttersta åtgärd att ta till när alla andra 

möjligheter är uttömda. 
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Ett kundföretag som inte längre önskar hyra in en viss bemanningsanställd har inte 

motsvarande lojalitetsplikt. Kundföretaget kan i egenskap av kund begära att 

bemanningsföretaget avslutar uppdraget för en enskild bemanningsanställd arbetstagare. 

Bemanningsföretaget kan därefter hyra ut den anställde till ett annat kundföretag, låta 

anställningen bestå och utge garantilön eller avsluta anställningen. Att utge garantilön är 

förstås en kostnad för bemanningsföretaget som de torde vilja undvika.  

 

Standardavtalet ABPU-10 reglerar affärsförhållandet mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget. Enligt 2 §, ”Avtal om uppdrag”, ska kundföretaget ange vilka krav som ställs 

på inhyrd arbetstagare såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet samt andra 

faktorer som bör beaktas med hänsyn till arbetets utförande och säkerhet. Utifrån dessa villkor 

ska bemanningsföretaget ställa en arbetstagare till förfogande. Kundföretaget kan göra 

reklamation, 7 §, om bemanningsföretaget varit oaktsamma vid urvalsprocessen. Detta torde 

kunna aktualiseras om den inhyrde arbetstagaren inte uppfyller de krav som ställts, men 

kundföretaget har enligt avtalet ingen rätt att fritt byta ut inhyrd personal. Enligt 4 §, 

”Uppdragets utförande”, förbinder sig kundföretaget att tillhandahålla utvald person under 

den tid som avtalats. Bemanningsföretaget äger rätt att, efter samråd med kundföretaget, byta 

ut uthyrd person. Kundföretaget äger genom avtalet inte någon motsvarande rätt, utan beslutet 

att skilja arbetstagaren från uppdraget ligger hos bemanningsföretaget.  Bemanningsföretaget 

har dock starka incitament att tillgodose kundföretagets önskemål om de önskar att 

affärsförhållandet ska fortlöpa. Frågan är vad som händer med den bemanningsanställdes 

anställning efter att hon eller han blivit skild från ett uppdrag.  Då det är bemanningsföretaget 

som är part i anställningsavtalet är det bara de och inte kundföretaget som kan säga upp en 

arbetstagare. För den bemanningsanställde synes dock frånvaron av uppdrag även kunna 

påverka anställningsförhållandet.  

 

I det här avsnittet ska tre situationer undersökas där kundföretagets önskan att få en inhyrd 

arbetstagare utbytt kan påverka anställningsförhållandet med bemanningsföretaget, nämligen 

vid diskriminering, vid arbetstagarens misskötsel samt vid dennes arbetsoförmåga.  

 

7.2.2.1 Diskriminering 

Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 1 § p. 4 får en arbetsgivare inte diskriminera den som står 

till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. I 
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diskrimineringslagens mening jämställs således kundföretag med arbetsgivare. Redan genom 

att den bemanningsanställda står till förfogande genom bemanningsföretaget omfattas denne 

av diskrimineringsförbudet.
140

 Diskrimineringsförbudet gäller för kundföretaget i den 

utsträckning de disponerar över de faktiska och rättsliga förhållandena, t.ex. anlitande och 

mottagande av arbetskraften, arbetsledning samt skydd mot trakasserier och sexuella 

trakasserier.
141

  

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har vid ett antal tillfällen företrätt arbetstagare som 

blivit diskriminerade när de varit uthyrda genom ett bemanningsföretag. I ärendet ANM 

2009/1640, hade en kvinna blivit anställd av ett bemanningsföretag för att hyras ut till ett 

telekommunikationsföretag. Uppdraget avslutades då kundföretaget upptäckte att kvinnan var 

gravid, och bemanningsföretaget sade sedermera upp kvinnan på grund av arbetsbrist.   

 

I ett annat ärende, ANM 2010/1600, hade en man blivit anställd av ett bemanningsföretag för 

att hyras ut till ett transportföretag. Transportföretaget hade en uniformspolicy som innebar att 

de anställda inte fick ha skägg. Mannen kunde av religiösa skäl inte raka av sig skägget, och 

hans uppdrag avslutades av kundföretaget. Han blev uppsagd från bemanningsföretaget på 

grund av arbetsbrist.  

 

I ärendet ANM 2012/860 var en kvinna anställd i ett bemanningsföretag och uthyrd som 

lagerarbetare. På grund av graviditeten orkade hon inte arbeta övertid, och bad chefen på 

kundföretaget om dispens för att slippa detta. Kundföretaget valde då att avsluta uppdraget, 

och kvinnan blev uppsagd från bemanningsföretaget på grund av arbetsbrist. Samtliga 

ärenden avslutades genom förlikning.  

 

Frågan om huruvida kundföretaget eller bemanningsföretaget har ansvaret för diskriminering 

vid beslut rörande anställningen var också aktuell i fallet AD 2009 nr 16, som rörde 

tillsättandet av en tjänst. DO förde i fallet talan mot både ett kundföretag och ett 

bemanningsföretag. Bakgrunden var att en tjänst skulle tillsättas i bemanningsföretaget för ett 

uthyrningsuppdrag hos kundföretaget. Bemanningsföretaget skötte referenstagning och gjorde 

ett första urval, kundföretaget gjorde därefter intervjuer med de arbetssökande.  
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Bemanningsföretaget sände en sökande till intervju, men då kundföretaget ansåg att han inte 

passade för uppdraget valde bemanningsföretaget att inte anställa honom. DO väckte talan 

mot båda företagen för etnisk diskriminering. Frågorna AD hade att ta ställning till var således 

dels om mannen utsatts för diskriminering, dels mot vilket av de båda företagen anspråk 

kunde riktas. AD nöjde sig dock med att konstatera att mannen på grund av personlig 

lämplighet inte var att se som i samma ställning som de övriga sökandena. Någon 

diskriminering kunde därmed inte visas, och frågan om huruvida bemanningsföretaget eller 

kundföretaget skulle ha varit ansvarig lämnades obesvarad.  

 

Frågan om vem som bär ansvaret för diskriminering av en bemanningsanställd arbetstagare 

bestäms utefter vem som disponerar över de rättsliga förhållandena. Då anlitande av 

arbetskraft explicit nämns i motiven till diskrimineringslagen som ett sådant förhållande som 

kundföretaget har inflytande över står det klart att de bär ansvaret för anlitandet. Med 

anlitande måste då förstås att hyra in, eftersom det är bemanningsföretaget som anställer 

arbetstagaren. Då bemanningsföretaget däremot efter kundföretagets diskriminering säger upp 

arbetstagaren, såsom i de ärenden där DO träffade förlikning, eller inte anställer arbetstagaren 

i situationer jämförbara med AD 2009 nr. 16, synes bemanningsföretagets ansvar inte vara 

lika självklart. Det är emellertid bemanningsföretaget, som i egenskap av arbetsgivare, 

disponerar över den rättsliga möjligheten att avsluta arbetstagarens anställning. I de fall 

kundföretaget gör sig skyldigt till diskriminering vid anlitande utesluter det inte att även 

bemanningsföretaget gör sig skyldig till diskriminering när de avslutar anställningen.  

 

7.2.2.2 Misskötsamhet 

Uppsägningsskäl som hänför sig till arbetstagarens beteende kan vara brott riktade mot 

arbetsgivaren eller kollegor, bedrivande av konkurrerande verksamhet, arbetsvägran, 

samarbetsproblem eller upprepade sena ankomster. Då det rör sig om mindre allvarliga 

förseelser krävs att de upprepats efter att arbetsgivaren klarlagt att beteendet inte tolereras,
142

 

Arbetsgivaren har med andra ord en skyldighet att medvetandegöra arbetstagaren, vilket följer 

av att arbetsgivaren har en lojalitetsplikt mot arbetstagaren även i uppsägningssituationer. En 

uppsägning ska vara en yttersta åtgärd då alla andra möjligheter är uttömda. För den 

bemanningsanställde arbetstagaren måste gälla, att om denne har gjort sig skyldig till ett 

beteende som skulle utgöra saklig grund för uppsägning om det företagits gentemot 
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bemanningsföretaget, utgör det även saklig grund för uppsägning när beteendet företas mot 

kundföretaget. Det saknas grund att anta att högre krav avseende beteende kan ställas på en 

bemanningsanställd arbetstagare jämfört med andra arbetstagare. Trots det förväntas den 

inhyrda personalen ständigt prestera på topp, medan kundföretag kan ha större överseende 

med att den egna personalen inte presterar fullt ut varje dag.
143

  

 

Sakliga skäl krävs dock inte för att skilja den bemanningsanställde arbetstagaren från ett visst 

uppdrag, anställningen innefattar ju inte någon garanti att inneha ett visst uppdrag. Den 

bemanningsanställde arbetstagaren är utelämnad till kundföretagets godtycke om huruvida de 

får fortsatt förtroende eller ska bli ersatta av en annan konsult på grund av lösa anklagelser om 

kontaktsvårigheter eller långa raster.
144

 Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn kan 

försvåra bemanningsanställdas möjlighet att få uppdrag; kundföretaget har köpt en tjänst och 

inte en viss person, och den bemanningsanställde behöver därför anpassa sig för att inte 

äventyra sin anställning.
145

 Även beteenden som inte når upp till misskötsamhet kan leda till 

att den bemanningsanställde arbetstagaren blir skild från sitt uppdrag. I de fall då beteendet 

utgör misskötsamhet föreligger inget krav för vare sig kundföretaget eller 

bemanningsföretaget på att medvetandegöra arbetstagaren om detta. 

 

7.2.2.3. Arbetsoförmåga 

Även uppsägningar som hänför sig till arbetstagarens hälsa utgör uppsägning på personlig 

grund. Arbetsoförmåga utgör saklig grund för uppsägning, om arbetstagaren inte kan utföra 

något arbete av betydelse för arbetsgivaren.
146

 Sjukdom i sig utgör dock inte saklig grund för 

uppsägning, utan vid arbetstagarens sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Det 

innebär att arbetsgivaren kan behöva hitta andra lämpliga arbetsuppgifter, ändra 

arbetsorganisationen, omfördela arbetsuppgifter eller på annat sätt skapa ett anpassat arbete åt 

arbetstagaren.
147

 Bemanningsföretaget är, i egenskap av arbetsgivare, skyldig att vidta 

rehabiliteringsåtgärder. Eftersom det är kundföretaget som utövar den faktiska 

arbetsledningen synes det vara kundföretaget som har praktiska möjligheter att vidta 

rehabiliteringsåtgärder under pågående uppdrag, t.ex. att anpassa arbetet. Detta står också i 
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överensstämmelse med att kundföretaget har arbetsmiljöansvar för inhyrda arbetstagare och 

även därmed också en skyldighet att anpassa arbetet efter arbetstagarens förmåga. Även vid 

arbetstagarens sjukdom kan kundföretaget vända sig till bemanningsföretaget inom ramen för 

affärsrelationen och önska att få en annan inhyrd arbetstagare, vilket försätter den 

bemanningsanställde arbetstagaren i en utsatt situation.  

 

7.3 Problematisering  

Trots att bemanningsföretag har att tillämpa samma regler vid uppsägning på grund av 

personliga skäl som andra arbetsgivare hamnar den bemanningsanställde arbetstagaren i en 

annan situation än arbetstagare med en typisk anställning. Kundens vilja synes vara styrande i 

de fall en inhyrd arbetstagare blir utbytt, men frågan är emellertid om bemanningsföretaget 

har rätt att säga upp arbetstagaren på grund av detta. Som konstaterats ovan föreligger ingen 

rätt att säga upp arbetstagaren på grund av vaga personliga skäl, om inte beteenden är av 

sådan karaktär att en proportionalitetsbedömning ger vid handen att arbetsgivaren inte ska 

behöva tåla ett sådant beteende. Efter ett avslutat uppdrag ska arbetstagaren således få 

garantilön till dess att hon eller han kan placeras till ett nytt uppdrag. 

 

Om bemanningsföretaget i och med det avslutade uppdraget har fler anställda än uppdrag 

föreligger arbetsbrist eftersom de inte kan sysselsätta alla arbetstagare. Att den 

bemanningsanställde arbetstagaren är uthyrd blir därför indirekt en förutsättning för fortsatt 

anställning. Kundföretagets uppfattning om arbetstagaren kommer därmed att inverka på 

anställningsförhållandet mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget. Då arbetsbrist således 

anses föreligga återkommer problematiken kring omfattningen av bemanningsföretagets 

omplaceringsskyldighet samt vilka bemanningsanställda arbetstagare som ska ingå i en 

turlista.  

 

Om bemanningsföretaget efter avslutat uppdrag säger upp arbetstagaren och därefter anställer 

en ny arbetstagare till kundföretaget torde dock inte uppsägning på grund av arbetsbrist kunna 

anses föreligga. Bemanningsföretaget kan i det fallet sysselsätta samma antal arbetstagare 

som innan uppsägningen. När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av 

arbetsbrist men personliga skäl är den egentliga orsaken brukar det kallas fingerad arbetsbrist. 

Arbetstagaren har i det läget att göra sannolikt att uppsägningen företagits på grund av skäl 

hänförliga till dennes person. Kan företaget emellertid visa att det verkligen förelåg arbetsbrist 
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saknar eventuella personliga skäl betydelse.
148

 Domstolen gör som regel ingen ingående 

granskning av de av företaget angivna företagsekonomiska, organisatoriska eller motsvarande 

skälen;
149

 en bemanningsanställd arbetstagare som blir uppsagd efter att ha skilts från sitt 

uppdrag borde därmed ha betydande svårigheter på att bevisa att fingerad arbetsbrist 

föreligger. Frågan om fingerad arbetsbrist i bemanningsföretag är emellertid inte prövad i 

domstol. Att arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist efter att på kundföretagets 

begäran ha blivit utbytt synes dock inte vara ovanligt, sett till exempelvis de ovan refererade 

DO-ärendena. Möjligen har i bemanningsbranschen en ny uppsägningsgrund, personlig 

arbetsbrist, uppkommit; om inget kundföretag vill hyra in en viss arbetstagare föreligger ju 

arbetsbrist för bara just den arbetstagaren. I vart fall verkar en diskrepans föreligga mellan 

teori och praktik vid uppsägning av bemanningsanställda; gränsen mellan uppsägning på 

grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist har blivit suddig. 

Sammantaget talar detta för att en bemanningsanställd arbetstagare har ett svagt 

anställningsskydd och att kundföretagets uppfattning om arbetstagaren får en stor inverkan på 

dennes anställning.  

 

8 Reglering av anställningsförhållandet i uthyrningslagen  

I uthyrningslagen regleras situationer som är specifika för det trepartsförhållande som uppstår 

vid en anställning i ett bemanningsföretag.   Bemanningsföretaget är förbjudet att hindra 

arbetstagaren från att ta anställning i kundföretaget och från att begära ersättning av 

arbetstagaren för en viss placering. Kundföretaget har enligt uthyrningslagen en 

informationsplikt gentemot den bemanningsanställde arbetstagaren. Dessa regler kommer att 

redogöras för i detta kapitel.  

 

8.1 Förbud mot hinder mot överrekrytering 

Enligt bemanningsdirektivet art. 6.2 ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att se till att bestämmelser som förbjuder eller medför hinder för ingående av ett 

anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande mellan kundföretaget och en arbetstagare 

som hyrs ut av ett bemanningsföretag efter det att uppdraget har avlutats ska vara ogiltiga 

eller kunna ogiltigförklaras. I den svenska lagtexten återfinns bestämmelsen i uthyrningslagen 

9 §, enligt vilken ett bemanningsföretag inte vare sig genom villkor i avtal eller på något annat 
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sätt får hindra en arbetstagare från att ta anställning i ett kundföretag som han eller hon utför 

eller har utfört arbete åt. Bestämmelsen flyttades över från 4 § 1 st. i 1993 års 

arbetsförmedlingslag, och är mer vidsträckt än vad som följer av direktivets krav. Enligt 

direktivets lydelse får arbetstagaren inte hindras från att ta anställning i kundföretaget efter 

avslutat uppdrag, men enligt uthyrningslagen får arbetstagaren inte heller hindras från att ta 

anställning i kundföretaget då uthyrningsuppdraget fortfarande pågår. 

.  

I förarbetena konstateras att avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare och såväl som avtal 

mellan bemannings- och kundföretag omfattas av förbudet. Remissinstanserna LO och TCO 

anförde att arbetstagaren och dennes fackliga organisation borde kunna få tillgång till 

affärsavtalet mellan kund- och bemanningsföretaget för att kunna underöka förekomsten av 

dylika villkor, men en sådan reglering ansågs inte vara lämplig.
150

 Förbudet mot villkor som 

hindrar överrekrytering påverkar inte tillämpningen av bestämmelser enligt vilka 

bemanningsföretagen erhåller skälig ersättning för uppdrag, rekrytering och utbildning, art. 

6.2. st. 2.
151

 Med bestämmelser måste förstås generella bindande bestämmelser i lag eller 

kollektivavtal och inte villkor i avtal mellan bemannings- och kundföretag, eftersom det är 

just villkor som hindrar arbetstagaren att ta anställning i kundföretaget som kan 

ogiltigförklaras med stöd av uthyrningslagen 2 §. I och med att reglering av vad som ska 

förstås med skäliga kostnader saknas i såväl lag som kollektivavtal måste avtalsrättsliga regler 

och allmänna rättsprinciper användas för att kunna avgöra vilken skälig ersättning 

bemanningsföretaget kan betinga sig vid överrekrytering.  

  

Bemanningsföretagens representant menade under utredningen att det borde framgå av 

lagtexten att bemanningsföretaget får ta ut skälig ersättning vid överrekrytering. Då inga 

konkreta kostnader kunde redovisas för vilka skälig ersättning skulle kunna krävas konstaterar 

utredaren att ett bemanningsföretag har rätt att ta betalat av kundföretaget för själva 

uthyrningsuppdraget och får kräva viss ersättning därutöver. Det bör då vara fråga om 

specifika kostnader som hänför sig till arbetet i kundföretaget och inte för själva bytet i sig.
152

 

I sammanhanget ska nämnas att enligt 11 § i Bemanningsföretagarnas standardavtal ABPU-10 

gäller sekretess för innehåll i avtal om uppdrag; uppdragets innehåll, urvalsprocess och priser 

ska hållas konfidentiellt.   
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Om en arbetstagare anställs i syfte att hyras ut måste rekryteringskostnader såsom kostnader 

hänförliga till annonsering, intervjuer och referenstagning ingå i bemanningsföretagets 

ekonomiska kalkyl. Arbetstagaren måste hyras ut ett visst antal timmar innan 

bemanningsföretaget kan gå med vinst, annorlunda uttryckt kommer den första 

hyresinkomsten för den bemanningsanställda att gå till att täcka de kostnader som är 

hänförliga till anställandet av honom eller henne. Det innebär att bemanningsföretaget vid ett 

bemanningsuppdrag går med vinst först efter en viss tid. Eftersom den bemanningsanställde 

arbetstagaren är fri att närsomhelst, även under en pågående anställning, ta anställning i 

kundföretaget innebär detta en ekonomisk risk för bemanningsföretaget. Om den uthyrde 

arbetstagaren blir anställd i kundföretaget innan bemanningsföretaget har täckt kostnaderna 

för anställningen uppstår en förlust. Den av bemanningsföretaget utförda tjänsten blir då i 

praktiken ett rekryteringsuppdrag, för vilket en engångsavgift hade kunnat faktureras 

kundföretaget och som hade täckt samtliga kostnader och garanterat bemanningsföretaget en 

vinst.  

 

När avtal träffats om ett uthyrningsuppdrag och den anställde väljer att under uppdraget ta 

anställning hos kundföretaget kan bemanningsföretaget inte kräva några kostnader av den 

anställde. Ett sådant krav saknar laglig grund, och skulle en sådan vitesklausul finnas i 

anställningsavtalet kunde avtalet ogiltigförklaras med stöd av 2 § uthyrningslagen. Kostnaden 

debiteras istället bemanningsföretagets avtalsmotpart, kundföretaget. Även detta kan dock 

utgöra ett indirekt hinder för arbetstagaren att ta anställning i kundföretaget. 

Elektrikerförbundet har genom LO-TCO Rättsskydd polisanmält ett bemanningsföretag för 

brott mot den tidigare bestämmelsen i 4 § 1993 års lag om privat arbetsförmedling. 

Överträdelse av lagen ska ha skett genom att bemanningsföretaget tog ut fasta avgifter då 

kundföretaget anställde personal från bemanningsföretaget. I det anmälda fallet ledde 

överrekryteringsavgiften till att kundföretaget, som hade erbjudit den bemanningsanställde en 

tillsvidareanställning, drog tillbaka sitt erbjudande eftersom de inte kunde betala en hög 

engångsavgift för att anställa honom. Enligt Bemanningsföretagen utgör avgiften 

branschpraxis både i Sverige och internationellt.
153
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Den vinst som kundföretaget kan göra genom att anställa den bemanningsanställde direkt 

efter en kortare tids hyra av densamme är att bespara sig rekryteringskostnaden, vilket utgör 

obehörig vinst. Vid tvist om obehörig vinst åligger det enligt civilrättsliga regler den som har 

ett krav på ekonomisk ersättning att bevisa de rättsfakta som ligger till grund för dessa, och 

det åligger därmed bemanningsföretaget att visa summan av den obehöriga vinsten. I 

praktiken skulle en lösning kunna vara antingen att bemanningsföretaget vid varje enskilt 

tillfälle då en anställd blir överrekryterad till ett kundföretag begär ersättning för den 

obehöriga vinst kundföretaget gör. Ett alternativ är att bemanningsföretaget tillämpar en 

startavgift då kundföretag börjar använda sig av deras tjänster som täcker de initiala 

kostnaderna av en nyanställning, bemanningsföretaget skulle på så vis ha en garanti för att 

inte gå miste om ersättning för skäliga kostnader och mot att göra en förlust.  Hur 

bemanningsföretagets rätt att ta betalt för skäliga kostnader ska ses i förhållande till förbudet 

mot hinder mot överrekrytering är emellertid upp till domstolen att avgöra.  

 

8.2 Förbud mot ersättning för placering 

Bemanningsföretagen är förbjudna att begära, avtala om eller ta emot ersättning för att placera 

arbetstagaren hos ett kundföretag, 10 §. Genom paragrafen implementeras art. 6.3 i 

Bemanningsdirektivet. Regleringen fanns redan innan uthyrningslagens införande i 1993 års 

lag om privat arbetsförmedling, vars 6 § innehåller ett förbud mot att begära, avtala om eller 

ta emot ersättning av arbetstagare eller arbetssökande för att anvisa eller erbjuda dem 

arbete.
154

 Vägleding om förbudets tillämpning finns därför att söka i motiven till 

arbetsförmedlingslagen.  

 

Enligt 1991 års arbetsförmedlingslag, enligt vilken arbetsförmedlingen fortfarande stod under 

Arbetsmarknadsstyrelsens tillsyn, krävdes tillstånd för att bedriva arbetsförmedling i 

förvärvssyfte. Ett av de krav som Arbetsmarknadsstyrelsen ställde för erhållande av sådant 

tillstånd var bland annat att ersättning inte på något vis fick tas ut av den arbetssökande.
155

 I 

1993 års lag om privat arbetsförmedling infördes ett uttryckligt förbud mot att ta emot 

ersättning av de arbetsökande. Samstämmighet rådde om att det var kundföretagen som 

anlitade bemannings- eller förmedlingsföretagen som skulle faktureras samt att det inte var 

                                                 

154
 Prop. 2011/12:178 s. 48.  

155
 Prop. 1992/93: 218 s. 25. 



69 

 

tillräckligt med branschöverenskommelser eller ett icke sanktionerat förbud.
156

 Förbudet 

innefattar både situationer då den arbetssökande betalar för förmedlingsservice direkt i 

samband med tjänsten, och även indirekt för ”kringservice” för att kunna använda sig av 

tjänsten, till exempel registeravgifter för att finnas med i register över arbetssökande.
157

  

 

Den arbetsrättsliga regleringen saknar konsekvenser för arbetstagare som lämnar ersättning 

för att få en viss placering. Den som lämnar en otillbörlig förmån till någon för utövande av 

tjänst eller uppdrag kan dock dömas för givande av muta, brottsbalken 10 kap. 5 b §. På 

motsvarande sätt har den som tar emot sådan otillbörlig förmån ett personligt straffansvar, 10 

kap. 5 a §. Givande av muta i tjänsten skulle visserligen kunna utgöra saklig grund för 

uppsägning från sagda tjänst, men i övrigt lämnas de straffrättsliga aspekterna 

okommenterade.  

 

8.3 Information om lediga tillsvidareanställningar 

Enligt art. 6.1 i bemanningsdirektivet ska inhyrda arbetstagare informeras om lediga 

tillsvidareanställningar för att ha samma möjlighet att hitta tillsvidareanställning som övriga 

arbetstagare i kundföretaget. Bestämmelsen återfinns i uthyrningslagens 12 § där 

kundföretagets skyldighet att informera om lediga tillsvidare- och provanställningar regleras. 

Skyldigheten motsvarar den informationsplikt som finns i LAS 6 f § för arbetsgivaren att 

informera den som har en tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren om lediga tillsvidare- 

och provanställningar. Bestämmelsen i LAS är dock inte tillämplig på förhållandet mellan ett 

kundföretag och inhyrd personal eftersom den bemanningsanställde inte är anställd i 

kundföretaget.
158

 Bestämmelsen har därför införts i uthyrningslagen med bestämmelsen i LAS 

som förebild. Informationsskyldigheten kan enligt båda lagarna tillgodoses genom att 

information lämnas allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, t.ex. genom på anslagstavlor, 

informationsblad, personaltidningar eller på intranätet.
159

 

 

Enligt direktivets ordalydelse ska arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag informeras 

om lediga anställningar, enligt uthyrningslagen däremot gäller informationsplikten gentemot 

arbetstagare som arbetar hos företaget. Regleringen i uthyrningslagen är således enligt sin 
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ordalydelse snävare än vad som gäller enligt direktivet eftersom informationsplikten 

uttryckligen bara gäller gentemot den arbetstagare som arbetar, dvs. är inhyrd i företaget då 

den lediga anställningen annonseras. Enligt både direktivet och uthyrningslagen står det klart 

att informationsplikten upphör när den bemanningsanställdes anställning hos 

bemanningsföretag upphör. Vad som emellertid gäller då arbetstagaren är anställd i 

bemanningsföretaget, utan att då den lediga anställningen uppstår i kundföretaget vara inhyrd 

är alltså inte helt klart. Frågan blir aktuell exempelvis när en bemanningsanställd har en 

ambulerande tjänst och periodvis hyrs in i kundföretaget eller när en bemanningsanställd är 

timanställd hos ett bemanningsföretag för att på intermittent basis hyras in. Enligt förarbetena 

finns ingen skyldighet för kundföretaget att i de situationerna kontakta arbetstagaren med 

information utan de vanliga informationskanalerna synes gälla, fastän den arbetstagare som 

tillfälligtvis inte är inhyrd saknar möjlighet att hitta information på intranät, anslagstavlor eller 

personaltidningar. Situationen kan jämföras med den för arbetstagare som haft en 

tidsbegränsad anställning i kundföretaget men utan att ha kvalificerat sig för företrädesrätt. I 

direktivet saknas reglering av hur och kundföretaget ska informera inhyrd personal. Godtas 

emellertid de informationskanaler som exemplifieras i förarbetena blir det en naturlig följd att 

bara de arbetstagare som är inhyrda under den tid tjänsten annonseras omfattas av rätten till 

information. Då kundföretaget i många fall torde sakna kontaktuppgifter till de inhyrda 

arbetstagarna vore de ålagda en tung börda om de behövde informera inhyrda arbetstagare 

som inte är där, och en sådan skyldighet verkar inte föreligga enligt bemanningsdirektivet.  

 

Enligt LAS 6 f § finns en skyldighet för arbetsgivaren att lämna information direkt till den 

som är föräldraledig i fall då detta begärts, LAS 6 f§ st. 2. Denna utökade skyldighet gentemot 

föräldralediga saknar motsvarighet i uthyrningslagen; i de fall en inhyrd arbetstagare är 

föräldraledig har kundföretaget inte någon explicit skyldighet att informera denne direkt om 

lediga anställningar. Enligt bemanningsdirektivet art. 6 p. 1 ska den som är 

bemanningsanställd ha samma möjligheter att få reda på lediga tillsvidaretjänster som övriga 

anställda i kundföretaget. Informationsplikten gentemot en föräldraledig bemanningsanställd 

regleras inte specifikt i vare sig bemanningsdirektivet eller uthyrningslagen, men 

bemanningsdirektivet utgör ett minimidirektiv och stadgar om samma möjligeter att få reda på 

lediga tillsvidaretjänster. Eftersom den som är anställd i kundföretaget LAS 6 f § ska få 

information direkt under föräldraledighet borde skyldigheten att ge sådan information även 

gälla gentemot anställd i bemanningsföretaget. Skyldigheten bör med hänsyn till direktivets 
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minimikaraktär gälla trots att bestämmelsen i LAS är mer generös än vad som följer av 

direktivet. Lagstiftaren synes inte ha haft några intentioner om att åstadkomma ett sämre 

skydd för bemanningsanställda som är föräldralediga än andra bemanningsanställda. 

 

Enligt bemanningsdirektivets ordalydelse, ”Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag 

ska informeras om lediga platser i kundföretaget för att få samma möjligheter att hitta 

tillsvidareanställning som övriga arbetstagare i det företaget”, görs heller inget undantag för 

föräldralediga arbetstagare, utan ”övriga arbetstagare” kan även innefatta föräldralediga 

sådana. I förekommande fall bör därmed den som är anställd vid ett bemanningsföretag och 

begär att få information om lediga tillsvidareanställningar i kundföretaget kunna få den 

informationen direkt vid föräldraledighet.  

 

9 Sammanfattande analys 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bemanningsanställdas anställningsvillkor, samt 

om den svenska implementeringen av bemanningsdirektivet når upp till den skyddsnivå som 

förutsätts av EU-lagstiftaren.  I det här kapitlet ska uppsatsens frågeställningar besvaras 

utifrån det material som lagts fram och den löpande analys som gjorts.  

 

Den bärande principen i bemanningsdirektivet är principen om likabehandling som har 

avhandlats i kapitel fyra. Likabehandlingsprincipen garanterar den som är anställd i ett 

bemanningsföretag samma grundläggande anställningsvillkor som om hon eller han vore 

anställd i kundföretaget för att där utföra samma arbete. De grundläggande 

anställningsvillkoren är lön och vissa arbetstidsvillkor. Sverige har vid implementeringen av 

direktivet införlivat den regel i direktivet som möjliggör att undantag från 

likabehandlingsprincipen görs genom kollektivavtal. I de fall bemanningsföretaget är bundet 

av kollektivavtal tillämpas villkoren i det avtalet istället för de villkor som annars skulle ha 

gällt enligt likabehandlingsprincipen, även när kundföretagets villkor är förmånligare än 

villkoren i bemanningsföretagets kollektivavtal har de senare företräde. Kollektivavtalet 

måste vara tecknat eller godkänt av den centrala arbetstagarorganisationen för att gälla som ett 

undantag från likabehandlingsprincipen. För att ett kollektivavtal inte ska innebära sämre 

villkor än de som gäller i kundföretaget behöver den avtalsslutande organisationen ha 

kunskap om de kollektivavtalsvillkor som gäller i samtliga branscher som den 

bemanningsanställde arbetstagaren kan komma att bli uthyrd till. Därutöver finns en flora av 
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lokala kollektivavtal finns som kan gälla för enskilda företag eller till och med för enskilda 

arbetsplatser. Att i ett centralt kollektivavtal ha villkor som inte är sämre för arbetstagaren än 

enligt något kollektivavtal som gäller där arbetstagaren kan komma att bli uthyrd är förstås 

inte någon enkel uppgift. När de grundläggande anställningsvillkoren är bättre i kundföretaget 

kan det för den bemanningsanställde arbetstagaren paradoxalt nog vara förmånligare, 

åtminstone med avseende på just de grundläggande anställningsvillkoren, om 

bemanningsföretaget inte har kollektivavtal; då finns nämligen lagligt stöd för att kräva de 

villkor som gäller i kundföretaget.  

 

I de fall då likabehandlingsprincipen ska tillämpas enligt lagens huvudregel finns problemet 

att den bemanningsanställda arbetstagaren ofta torde sakna kunskap om vilka villkor som 

gäller i kundföretaget avseende lön, arbetstidsvillkor och semester. Att som utomstående 

arbetstagare fråga om villkoren kan vara känsligt, och kundföretaget har dessutom ingen 

skyldighet att besvara frågan. Bristen på kunskap avseende gällande villkor innebär att det är 

svårt för arbetstagaren att kontrollera om likabehandlingsprincipen tillämpas på de egna 

villkoren och att reagera mot oegentligheter.  

 

Den första frågeställningen som ska besvaras är vilket skydd bemanningsanställda har mot att 

deras grundläggande anställningsvillkor strider mot likabehandlingsprincipen. Vad gäller det 

grundläggande anställningsvillkoret lön som har analyserats i kapitel fem, dras den slutsatsen 

att svensk rätt inte kan garantera bemanningsanställda arbetstagare samma lön som de skulle 

ha haft om de vore anställda i kundföretaget för att där utföra samma arbete. Vid en 

undersökning av de ersättningar som utgör lön, har för det första funnits att svensk rätt har ett 

snävare lönebegrepp än vad som anses ingå enligt en EU-rättslig tolkning av direktivet. 

Tjänste- och avtalspensionen anses i svensk rätt, i motsats till vad som gäller enligt EU-

rättslig praxis, inte utgöra en del av lönen och är således inte alls skyddad av 

likabehandlingsprincipen. Om ett bemanningsföretag saknar kollektivavtal är det således i 

enlighet med den svenska implementeringen av direktivet att de inte betalar tjänstepension åt 

sina anställda, även om de anställda i kundföretaget får den löneförmånen av sin arbetsgivare.  

 

För det andra saknar bemanningsanställda rättsliga möjligheter att kräva samma kontanta lön 

som arbetstagarna i kundföretaget när kollektivavtal saknas samt när individuell lönesättning 

tillämpas enligt bemanningsföretagets eller kundföretagets kollektivavtal. De villkor som 
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likabehandlingsprincipen äger tillämpning på är nämligen bestämmelser som gäller generellt i 

kundföretaget, och kundföretagsarbetstagarnas individuella löner utgör inte en sådana 

generella bestämmelser. Vid individuell lönesättning innebär det att den bemanningsanställda 

arbetstagaren helt saknar villkor att jämföra sina egna lönevillkor med. Då kollektivavtal 

saknas i såväl bemannings- som kundföretag finns i svensk rätt ingen lagstadgad minimilön 

för arbetstagarna, som i det fallet enbart har jämkningsmöjligheten enligt 36 § avtalslagen att 

förlita sig på. Också i det fallet saknas generella lönebestämmelser i kundföretaget. För att en 

lön ska kunna jämkas enligt avtalslagen krävs dessutom att den finns oskälig. Skyddet mot 

oskäliga lönevillkor innebär en betydligt lägre skyddsnivå än skydd mot lönevillkor som står i 

strid med likabehandlingsprincipen. Svensk rättspraxis ger vid handen att lönevillkor kan 

jämkas då de utgör runt hälften eller mindre än vad som skulle kunna anses skäligt enligt 

tillämplig måttstock. För att en princip om likabehandling ska kunna upprätthållas måste 

rättsmedel finnas för att hindra alla lönvillkor som är sämre än vad de anställda i 

kundföretaget har. Bemanningsanställdas genomsnittliga lön är 29 % lägre än den 

genomsnittliga lönen i privat sektor,
160

 ett sådant lönevillkor kan inte jämkas enligt 

avtalslagen trots att löneskillnaden uppenbart strider mot likabehandlingsprincipen.  

 

Gällande de grundläggande anställningsvillkoren som berör arbetstid, närmare bestämt villkor 

om arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester och helgdagar och som har 

analyserats i kapitel sex, gäller samma tvingande lagstiftning till skydd för 

bemanningsanställda som andra arbetstagare. När kollektivavtal saknas är den 

bemanningsanställde arbetstagaren garanterad samma villkor som de anställda i 

kundföretaget, samtliga har rätt till de villkor som följer av tvingande lag. I de fall 

kundföretagets kollektivavtal innehåller arbetstidsvillkor ska de, i enlighet med 

likabehandlingsprincipen, tillämpas på arbetstagaren., vilket blir aktuellt då kundföretagets 

kollektivavtal är förmånligare än den tvingande lagstiftningen. När bemanningsföretaget har 

tecknat kollektivavtal gäller villkoren i det avtalet för den bemanningsanställde arbetstagaren, 

som inte har rätt till de villkor som gäller i kundföretaget även då de är förmånligare. Det är 

naturligt att kollektivavtal på olika avtalsområden har olika arbetstidsregleringar som ska 

passa verksamhetsförhållandena. När olika regler däremot gäller för arbetstagare som arbetar 

inom samma kollektivavtalsområde på samma arbetsplats förefaller det inte lika naturligt att 

olika villkor gäller enkom för att den ene arbetstagaren är inhyrd. Sådana 
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arbetstidsförbättringar som exempelvis ledighet på klämdagar eller kortare arbetsdagar som 

normalt sett bestäms i lokala kollektivavtal kommer inte bemanningsanställda arbetstagare till 

godo.  

 

I sammanhanget grundläggande arbetstidsvillkor har även det krav på tillgänglighet som 

åvilar bemanningsanställda arbetstagare analyserats. Tillgänglig tid eller beredskap utgör inte 

arbetstid enligt svensk rätt och är således inte reglerad i lag. Tillgängligheten är inte heller ett 

skyddat villkor enligt bemanningsdirektivet. Jämfört med andra arbetstagare har de 

bemanningsanställda arbetstagarna ett betydligt större krav på tillgänglighet, vilket innebär en 

stor inskränkning i disponibel fritid. Den tid som en bemanningsanställd arbetstagare är 

tillgänglig avräknas inte från arbetstiden, vilket innebär att arbetstagaren först kan behöva 

vara tillgänglig under en stor del av dagen och sedan mot kvällen bli beordrad att infinna sig 

för att utför arbete åt ett kundföretag. När en stor del av arbetstagarens arbete består i att vara 

tillgänglig finns skäl att anse att även tillgängligheten ska regleras som arbetstid. 

Bemanningsanställdas behov av skydd gällande arbetstidsvillkoren ser i vart fall, i och med 

den atypiska anställningsformen, annorlunda ut än behovet för de som har en typisk 

anställning, och den nu gällande arbetstidslagstiftningen skyddar inte mot att behöva vara 

ständigt tillgänglig och täcker därmed inte gruppens behov.  

 

Den andra frågeställningen som ska besvaras är hur anställningsskyddet ser ut i en 

anställning hos ett bemanningsföretag, jämfört med anställningsskyddet för den som utför 

arbete för sin arbetsgivare och under dennes kontroll och ledning. En avgörande skillnad när 

bemanningsanställda jämförs med andra arbetstagare är hur avtalsförhållandet ser ut. I ett 

typiskt anställningsförhållande finns två parter, arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Arbetstagaren åtar sig att utföra arbete för arbetsgivaren i dennes verksamhet under dennes 

kontroll och ledning, och arbetsgivaren betalar lön. I ett anställningsförhållande mellan ett 

bemanningsföretag och en arbetsgivare finns ytterligare parter, nämligen kundföretagen. 

Bemanningsföretaget är arbetsgivare och betalar personalens lön. Det är dock i kundföretagets 

verksamhet och under dess kontroll och ledning som arbetstagaren ska utföra arbete, och det 

är kundföretaget som disponerar över resultatet av arbetstagarens insatser. Kundföretaget 

betalar bemanningsföretaget för hyra av arbetstagaren. Då det är kundföretaget som 

tillgodogör sig arbetstagarens insats och i slutändan står för kostnaderna har även 

kundföretaget, och inte bara bemanningsföretaget som är arbetsgivare, krav och synpunkter på 
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den bemanningsanställda arbetstagarens förmåga att utföra arbetet. Då det är hyran från 

kundföretaget som genererar bemanningsföretagets vinst ligger det förstås i 

bemanningsföretagets intresse att tillgodose kundens önskemål om vilka arbetstagare som de 

vill hyra in. 

 

Det är emellertid bemanningsföretaget som i egenskap av arbetsgivare kan fatta beslut om att 

flytta en arbetstagare från ett uppdrag eller om att säga upp en arbetstagare. Inflytandet som 

kundföretaget har genom trepartsförhållandet påverkar trots det anställningstryggheten för den 

bemanningsanställda arbetstagaren, och det kan spela in vid en arbetsbristsituation såväl som 

vid en uppsägning på grund av personliga skäl. Vid uppsägning på grund av personliga skäl 

har tre situationer undersökts då arbetstagaren på kundföretagets önskan riskerar att skiljas 

från sitt uppdrag; då arbetstagaren blir diskriminerad i kundföretaget, vid arbetstagarens 

misskötsamhet samt vid arbetstagarens arbetsförmåga. Om inget annat uppdrag finns att 

tilldela arbetstagaren föreligger en risk att bemanningsföretaget avslutar anställningen. I ett 

bemanningsföretag kan den situationen uppstå att det finns lediga uppdrag för vilket en 

arbetstagare har erforderlig kunskap och erfarenhet, men om kundföretaget emellertid inte vill 

ha den arbetstagaren som inhyrd har en personlig arbetsbrist för en enskild arbetstagare de 

facto uppstått. Gränsen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på 

grund av arbetsbrist suddas därmed ut när situationer med personlig arbetsbrist uppstår. 

Personlig arbestsbrist brukar annars benämnas som fingerad arbetsbrist, och praktiken 

motsvarar i det fallet inte teorin. 

 

Då arbetsbrist uppstår i bemanningsföretaget, för att de t.ex. förlorar ett kunduppdrag, råder 

oklarhet kring hur de kan och har skyldighet att vidta en omplacering. Turordningsreglerna 

enligt LAS gäller även för bemanningsföretag. Enligt det standardavtal kring 

personaluthyrning som används i bemanningsbranschen har bemanningsföretaget till uppdrag 

att hitta en person som motsvarar de kvalifikationer som kundföretaget har begärt för 

uppdraget i fråga, och i teorin borde de därför kunna placera valfri arbetstagare med rätt 

kvalifikationer på ett uppdrag och därigenom bereda denne fortsatt arbete. I praktiken kan 

dock kundföretaget ha inflytande när de vill behålla en inhyrd arbetstagare men som har 

kortare anställningstid i bemanningsföretaget. Kundföretaget behöver heller inte acceptera 

den inlärningstid som arbetsgivare normalt sett behöver acceptera vid en omplacering på 

grund av arbetsbrist.  Inte heller vad som utgör en driftsenhet i ett bemanningsföretag är 
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prövat. Vägande skäl talar dock för att driftsenheten utgörs av det kontor arbetstagaren är 

anställd vid i och med att företagets omplaceringsskyldighet då motsvarar det geografiska 

området för arbetstagarens tjänstgöringsskyldighet.  

 

I de fall då arbetsbrist uppstår för att kundföretaget väljer att anlita ett nytt bemanningsföretag 

kommer den bemanningsanställda arbetstagaren sällan att ha rätt att fortsätta anställningen i 

det övertagande bemanningsföretaget. Vid övergång av verksamhet är bemanningsanställda 

arbetstagare att se som den tjänst som bemanningsföretaget tillhandahåller: i de fall 

bemanningsföretaget saknar arbetsledande funktion ses arbetstagarna inte som en enhet. Så 

borde bedömningen bli i de flesta fall eftersom det ligger i arbetskraftsuthyrningens natur att 

kundföretaget utövar arbetsledningsrätten. Bemanningsanställda arbetstagare förefaller därför, 

trots att samma regelverk formellt ska tillämpas, ha ett svagare anställningsskydd i realiteten; 

arbetstagarens anställningsförhållande till bemanningsföretaget påverkas av kundföretagets 

och bemanningsföretagets affärsförhållande. Den sämre anställningstryggheten påverkar 

förstås även arbetstagarens benägenhet att ställa krav på arbetsgivaren vad gäller de 

grundläggande anställningsvillkoren.  

 

En del i frågeställningen om anställningstrygghet är implementeringen av de skyldigheter som 

åligger bemannings- och kundföretag enligt bemanningsdirektivet. Bestämmelserna har 

analyserats i kapitel åtta. Avseende förbudet för bemanningsföretag att uppställa villkor som 

hindrar arbetstagaren från att ta anställning i kundföretaget sträcker sig den svenska 

regleringen längre än vad som krävs enligt direktivet, uthyrningslagen förbjuder att den 

bemanningsanställde arbetstagaren byter arbetsgivare även under pågående anställning. 

Förbudet omfattar även villkor som gäller mellan bemanningsföretaget och kundföretaget 

såsom omotiverade avgifter om kundföretaget anställer den bemanningsanställde 

arbetstagaren, s.k. överrekrytering. Bemanningsföretaget får emellertid ta betalt för skäliga 

kostnader. Hur långt förbudet mot sådana indirekta hinder sträcker sig och vilka villkor 

bemanningsföretaget med giltig verkan kan uppställa återstår ännu för domstolen att avgöra. 

Förbudet mot att bemanningsföretag uttar ersättning för att placera den anställde hos ett 

kundföretag är implementerat genom uthyrningslagen och fanns redan tidigare i lagen om 

privat arbetsförmedling från 1993. Kundföretagets informationsskyldighet gentemot den 

bemanningsanställde arbetstagaren avseende lediga tillsvidare- och provanställningar i 

kundföretaget är implementerat genom lagen. Eftersom bemanningsdirektivet utgör ett 
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minimidirektiv bör arbetstagaren även kunna använda sig av den rätt som finns enligt LAS att 

få informationen personligen vid föräldraledighet.  

 

Slutsatsen som kan dras av de analyser som gjorts är att bemanningsanställda har ett svagare 

anställningsskydd såväl som skydd för de grundläggande anställningsvillkoren, jämfört med 

arbetstagare som utför arbete för sin arbetsgivare under deras ledning och kontroll. Det 

skydds som föreskrivs i bemanningsdirektivet kan inte genom uthyrningslagen i kombination 

med svensk arbetsrättslig reglering anses uppnådd. 
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Föräldraledighetslag (1995:584). 

Lag (1989:253) om allmänna helgdagar. 

Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

Arbetstidslag (1982:673). 
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Arbetsmiljölag (1977:1160). 

Semesterlag (1977:480). 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

Brottsbalk (1962:700). 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

 

Förordningar 

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 

nedsatt arbetsförmåga. 

Förordning (1997:1275) om anställningsstöd. 

 

EU-rättsligt material  

Fördrag 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt  

 

Direktiv 

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

bemanningsföretag.  

 

Rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa 

avseenden.  

 

Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att 

främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat 

anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande. 

 

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter 

eller delar av företag eller verksamheter. 

 

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 

undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. 
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Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete 

undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. 

 

Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om 

likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 

befordran samt arbetsvillkor. 

 

Rättsfall 

Mål C-268/06 Impact v. Minister of Agriculture and Food m.fl., 2008. 

Mål C-458/05 Jounini m.fl. v. Princess Personal Service GmbH, 2007. 

Mål C-236/98 Jämställdhetsombudsmannen v. Örebro läns landsting, 2000.  

Mål C-170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH v. Weber von Hartz, 1986.  

Mål C-41/90 Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH, 1991.  

 

Avtal 

Kollektivavtal 

Arbetare – Avtal för bemanningsföretag, LO-förbunden och Bemanningsföretagen, 

giltighetstid 2012-05-01 – 2015-04-30 [Arbetaravtalet]. 

 

Allmänna anställningsvillkor – avtal för tjänstemän, Unionen, Akademikerförbunden och 

Bemanningsföretagen, giltighetstid 2013-05-01 – 2016-04-30 [Tjänstemannaavtalet]. 

 

Löneavtal – Tjänstemän i Bemanningsföretag, Unionen, Akademikerförbunden och 

Bemanningsföretagen, giltighetstid 2013-05-01 – 2016-04-30 [Löneavtalet]. 

 

Branschavtal  

Allmänna bestämmelser personaluthyrning, Bemanningsföretagens standardavtal om 

personaluthyrning, 2010. [ABPU-10] 


