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Abstract 

It was until 1992, illegal to rent out employees. The reason for this was to prevent these 

employees from receiving a lower employee protection. Today staffing companies 

employ about 60 000 people and they are said to be one of the biggest employers on the 

Swedish labour market.   

As an employee of a staffing company, you are rented out to different client companies, 

which are in need of extra labour. This creates the situation of at third party which is not 

regulated in the protection of employment act. This means that the employee in a 

staffing company stands without employment protection.  

All the physical work and place of work is done at the client company, who can be seen 

as the actual employer, but who have no obligation to follow the fundamental rules in 

the Swedish protections of employment act. Employees within staffing companies fall 

within a so called grey area. 

The protection of employment act ensures that the employee achieves a more equal 

position towards the employer. In the protection of employment act there are four 

paragraph’s that can be seen as the framework of the law, these paragraph’s are 4, 5, 11 

and 25. Para. 4 is the main principal meaning that an employment is to last until further 

notice, there is no time limit set. Para. 5 is an exception to paragraph 4, making it 

possible to employ for only a limited amount of time. Also meaning that it is not 

possible to end the employment until the times has run out. Para. 11 gives the employee 

the right to at least one month time of notice and finally paragraph 25 giving the 

employee the right to precedence for re-employment if the employment was ended 

because of shortage of work.   

The purpose of the thesis is to investigate if employees in staffing companies also 

should be covered by protection of employment and if so which the best solution is to 

do so? 
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Sammanfattning 

Arbetstagare i ett bemanningsföretag är anställd i bemanningsföretag som i sin tur hyr 

ut arbetstagaren till kundföretag som är i behov av arbetskraft. Det är hos kundföretaget 

arbetstagaren har sin arbetsplats, där utförs allt fysiskt arbete och därifrån kommer 

lönen. Kundföretaget får anses bli den verklige arbetsgivaren. Det uppstår en 

tredjepartsrelation som inte omfattas av anställningsskyddet i lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS). Bör arbetstagare inom bemanningsföretag omfattas av ett 

anställningsskydd? LAS är ett av de starkaste anställningsskydden som finns inom 

svenskarbetsrätt. Det finns fyra paragrafer som får anses utgör stommen till den här 

skyddslagstiftningen: 4 § är huvudregeln att en anställning ska gälla tillsvidare och 

löper på obestämd tid, 5 § gör det möjligt att frångå huvudregel genom att anställa 

arbetstagare för endast viss tid och anses inte kunna sägas upp inom den tiden, 11 § ger 

arbetstagare rättigheten till en uppsägningstid om minst 1 månad och till sist 25 § som 

ger arbetstagare möjlighet till företrädesrätt till återanställning vid uppsägning på grund 

av arbetsbrist. Paragraferna skapar en trygghet i arbetstagarens vardag något som alla 

arbetstagare för anses vara ute efter. Det finns många fördelar och nackdelar för 

arbetstagare och kundföretag att vända sig/använda sig av bemanningsföretag. För 

arbetstagare skapar det en möjlighet till arbetslivserfarenhet utan krav på viss 

kompetens, det ger varierade arbetsuppgifter och arbetstider. De varierade 

arbetsuppgifterna och tiderna kan även vara en nackdel, det går inte i förväg att veta 

var/vad arbetstagaren ska vara/göra för dagen. Det är nästintill omöjligt att tack nej till 

uppdrag som delas ut. För kundföretagen skapar det en flexibel lösning, det går att 

anskaffa arbetskraft efter behov i produktion och efterfrågan. Kundföretagen undgår den 

omständiga processen med rekrytering och upplärning. Dock kan det skapa irritation 

bland de anställda i kundföretag att inte veta om det kommer bli kvar eller utbytta mot 

inhyrd personal. 

Vilken lösning kan anses finnas för ifrågavarande problematik på arbetsmarknaden? 

Den åtgärd som löser problemet på bästa sätt torde vara att införa en bestämmelse i LAS 

som även omfattar arbetstagare i bemanningsföretag. De åtnjuter därmed samma 

anställningsskydd som övriga arbetstagare på arbetsmarknaden Det gör det möjligt för 

arbetstagarorganisationer att på ett mer fördelaktigt sätt förhandla fram anpassade 

anställningsvillkor för olika yrkesgrupper.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fram till år 1992 var det i princip förbjudet att hyra ut arbetskraft, på grund av att 

arbetstagare ansågs hamna i en sämre anställningssituation.
1
 Men det har med tiden 

ändrats och i dag är sådan verksamhet allt mer vanlig och sysselsätter ca 60 000 

anställda.
2
 Bemanningsföretagen anses i dag vara en av de största arbetsgivarna på den 

svenska arbetsmarknaden.
3
 

Det som uppstår när en arbetstagare än anställd hos ett bemanningsföretag, och hyrs ut 

till kundföretag, är en tredjepartsrelation som helt saknar arbetsrättsligt lagskydd. Lagen 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS) är en långtgående skyddslagsstiftning som finns 

för arbetstagare. LAS ser till att arbetstagare får en mer jämlik ställning gentemot 

arbetsgivaren, som skyddar mot äldre tiders rättigheter som arbetsgivare gavs, så som 

friheten att fritt säga upp och anställa ny personal när de behagade.
4
 Som anställd vid ett 

bemanningsföretag omfattas arbetstagare inte av LAS skydd.
5
 

Problematiken som uppstår för arbetstagare hos bemanningsföretag är följande. 

Bemanningsföretaget är arbetsgivaren, men allt fysiskt arbete, platsen för arbetet och 

varifrån lönen kommer sker hos kundföretaget. Kundföretaget blir alltså indirekt den 

verklige arbetsgivaren. Det finns ingen lagstiftning som tvingar kundföretaget att ge 

arbetstagare som arbetar genom bemanningsföretaget rättigheter enligt LAS, så som 

tillsvidareanställning, viss uppsägningstid eller företrädesrätt till återanställning.
6
 

Arbetstagare anställda inom bemanningsföretag hamnar i en så kallad gråzon.
7
 

Det ger naturligtvis en förmånlig situation för kundföretaget som kan kringgå 

grundläggande regler i LAS, men det ger upphov till minskat skydd för många 

arbetstagare. Som exempel kan arbetstagare som varit anställda i ett företag i tio år bli 

inhyrda genom bemanningsföretag till samma företag men under sämre förutsättningar 

och med sämre anställningsvillkor.  

                                                
1
 Prop. 1991/92:124, s. 1. 

2 Davidsson, M, Sökes: Utbytbar personal, Lag & Avtal, nr. 11, 2009, s. 19. 
3 Blomkvist, C, Lindqvist, T, Bemanningsföretagen kan visa vägen, Lag & Avtal, nr. 11, 2008, s. 30. 
4 Prop. 1973:129, s. 110. 
5 1 §, LAS. 
6 Se bilaga, 4, 11 och 25 § LAS. 
7 Svenska akademin, Svensk ordbok, ”[…] gränsområdet mellan lagligt och olagligt[…]”, Norstedts 2009 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda om den tredjepartsrelation som uppstår för 

anställda inom bemanningsföretag i förhållande till kundföretag, bör omfattas av 

arbetsrättslig skyddslagstiftning. 

För att utreda syftet med den här uppsatsen kommer utredning av lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS) att framställas, den här lagstiftningen inom svenskrätt får 

anses ge det starkaste anställningsskyddet. Paragraferna 4, 5, 11 och 25, som enligt min 

uppfattning utgör stommen i LAS, kommer utredas mer ingående. Fokus flyttas därefter 

till bemanningsföretag och ser till de för- och nackdelar som kundföretaget och 

arbetstagare inom bemanningsföretag får genom att hyra in personal och vara anställd i 

bemanningsföretag. Som tredjepart omfattas kundföretagen inte av LAS. Behöver LAS 

förändras för att även omfatta den tredjepartsrelation som uppstår vid inhyrning av 

personal i bemanningsföretag eller finns det någon annan lösning? För att undersöka det 

utvecklas syftet att titta närmare på bakgrunden och syftet med LAS, med fokus på ovan 

nämnda paragrafer samt de förändringar som kan behövas. 

Jag har valt att utreda dessa fyra paragrafer i LAS då min uppfattning är att de utgör 

stommen i anställningsskyddet. De är centrala rättigheter som troligen är det paragrafer 

arbetsgivare anser sig vilja kringgå. För att uppfylla syftet och göra det möjligt att gå in 

på djupet med problematik kommer kollektivavtal kort att utredas. Ett återkommande 

begrepp i den här uppsatsen är arbetstagare, när det här begreppet används syftar det till 

arbetstagare i LAS mening.
8
 Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om 

arbetsförmedling och lag (1993:440) om privat arbetsförmedling utgör en väsentlig del 

av bakgrunden till syftet i den här uppsatsen varpå den här delen kommer utredas. 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med den här uppsatsen kommer en rättsdogmatisk metod att 

användas, där lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin ska undersökas och 

analyseras. Uppsatsen kommer att delas upp i två delar, först kommer en redogörelse av 

de lege lata göras för att sedan analysera de lege ferenda om anställningsskyddet och 

LAS bör förändras. 

Uppsatsen kommer inledningsvis innehålla en tydlig redogörelse av de lege lata, för att 

skapa en förståelse för dagens rättsläge och uppsatsens syfte. LAS och 

bemanningsföretag kommer utgöra tyngdpunkten av den här uppsatsen, en utredning av 

förhållandet däremellan är av stor vikt för att uppnå syftet. För att ge förståelse för 

problematiken kommer bemanningsföretagens uppbyggnad och anställningsförhållande 

med arbetstagare och kundföretag att redogöras. 

För att möjliggöra en objektiv analys kommer både för- och nackdelar för arbetstagare 

hos bemanningsföretag och kundföretagen redovisas. För att sedan finna var den största 

                                                
8 Se 1 § LAS. 
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problematiken sker kommer en sammanvägning av för- och nackdelarna och det ställs i 

sin tur gentemot dagens anställningsskydd. 

Anledning till att endast paragraferna 4, 5, 11 och 25 valts, är att dessa funnits med från 

första början och utgör enligt min åsikt stommen i LAS. Innan omfattande lagstiftning 

fanns var dessa frågor förhandlade i många kollektivavtal och anställningsavtal.
9
 De är 

de arbetstagarrättigheter arbetsgivare vanligast försöker kringgå, just på grund av det 

starka anställningsskydd de skapar. Framförallt 4, 11 och 25 §§ begränsar den så kallade 

flexibilitet som arbetsgivaren vill uppnå. Eftersom lagtext noga utreds, analyseras 

propositioner grundligt för att förstå bakgrunden och syftet med paragraferna.  

Kollektivavtal är den vanligaste lösning för att skapa rättvisa villkor för anställda och ett 

sätt att lösa eventuella svårigheter som anställningsskydd och LAS medför. Därför 

kommer funktionen och syftet med kollektivavtal att kort redogöras.  

Det finns egentligen bara ett omvälvande rättsfall på det här området vilket är Abu 

Gracia-domen och kommer därför att analyseras ingående. Det är väsentligt för att 

förstå hur problematiken har utvecklats. Därefter kommer den så kallad Marabou-

domens
10

 stämningsansökan att analyseras. Domen har inte blivit avgjord av 

Arbetsdomstolen ännu och den anses komma få stor betydelse på arbetsrättens område, 

varför den bör belysas i den här uppsatsen. Stämningsansökan har i sig inget 

rättskällevärde, men den tas med i uppsatsen för att exemplifiera den problematik som 

finns i dag för anställda inom bemanningsföretag, samt på grund av den stora betydelse 

domen kan komma att få i framtiden om den avgörs i AD. 

Den andra delen av uppsatsen kommer att grunda sig på en problembaserad metod som 

analyserar och diskuterar de lege ferenda. Det görs för att försöka finna en lösning på 

den problematik som berörts i den deskriptiva, de lege lata, delen. Vidare kommer en 

redogörelse av bemanningsdirektivet framställas för att visa på kommande rätt som 

ännu inte implementeras i svenskrätt och de konsekvenser direktivet kan få.  

                                                
9 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 23-25. 
10 Mål nr A2/71, 2007-01-04.  
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2 Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

2.1 Inledning 

En utredning för varför LAS frambringades och än i dag ger ett starkt anställningsskydd 

kommer nedan att redogöras, för att utreda syftet och skyddet som paragraf 4, 5, 11, 25 

skapar för arbetstagare. Det här kapitlet i uppsatsen är betydelsefullt att ha med sig när 

resterande del av uppsatsen läses, då själva skyddslagstiftningen för arbetstagare utgörs 

av LAS. Förarbetena till LAS kommer ingående att analyseras för att klargöra vad 

lagstiftaren syftade till när LAS skapades och de förändringar den genomgått. 

2.2 Bakgrund och syfte med LAS 

Arbetsrättens historik går långt tillbaka i tiden, redan på 1600-talet fanns den så kallade 

legostadgan som reglerande arbetsförhållande för jordbrukare och hushållsanställda.
11

 

Under den tiden var synsättet att det var upp till arbetsgivare att ”[…] leder och fördelar 

arbetet. […] rätt att fritt anställa och avskeda arbetskraft.”.
12

 På den tiden hade 

arbetstagare en betydligt mer utsatt position. Möjligheten att yttra sig var betydligt mer 

begränsad, än mindre begära rättigheter. Det var först vid mitten av 1800-talet som 

arbetsrätten började utvecklas till fördel för arbetstagare. Då bildades de första ”riktiga” 

fackföreningarna.
13

 

Arbetstagare kunde på den tiden utan förvarning bli uppsagda från sin anställning. Det 

fanns med andra ord inget egentligt anställningsskydd.
14

 Framförallt äldre och personer 

med nedsatt arbetsförmåga, var väsentligt mer utsatta.
15

 Relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare var på den tiden inte reglerad i någon generell lag, förutom vissa 

villkor, som lön, arbetstider och semester.
16

 Arbetstagares anställningsvillkor sköttes 

framförallt genom kollektivavtal (se vidare kap. 3) och då undantogs många gånger 

anställningar ”[…] för viss tid, viss säsong eller viss. arbete, anställning som utgör 

bisyssla, deltidsanställning. vikariatsanställning, provanställning etc.”.
17

 

En betydelsefull förändring kom 1938, med det så kallade Saltsjöbadsavtalet.
18

 Efter det 

kom arbetstagares rättigheter mer och mer att regleras genom kollektivavtal, och det var 

upptill parterna att lösa eventuella tvister.
 19

 Konflikter skulle till största del försöka 

lösas genom förhandlingar.
20

 Genom avtalet var arbetsgivare tvungna att ange skäl vid 

                                                
11 T, Sigeman, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 16. 
12 Prop. 1973:129, s. 110. 
13 T, Sigeman, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 16. 
14 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 74. 
15

 Prop. 1973:129, s. 18. 
16 Prop. 1973:129, s. 25. 
17 Prop. 1973:129, s. 26. 
18 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 75. 
19 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 75. 
20 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 10. 
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uppsägning av arbetstagare samt i vissa situationer förhandla med aktuella 

arbetstagarorganisationer.
21

 

1969 tillsattes en utredning för att se om ett utökat anställningsskydd behövdes, en 

anledning till det var den försämrade ställning som den äldre generationen fått på 

arbetsmarknaden. Arbetstagarorganisationen såg den här utredningen som ett måste för 

att sätta stopp för ogrundade uppsägningar.
22

 

Som ett resultat av den här utredningen tillsattes lag (1974:12) om anställningsskydd, de 

två väsentliga förändringarna som kom med den här lagstiftningen var att en 

uppsägning måste vara sakligt grundad för att arbetsgivaren skulle kunna säga upp 

anställda. Den andra förändringen var att en anställning skulle som huvudregel gälla 

tillvidare.
23

 1974 års lag blev ett bekräftande av den rättsutvecklingen inom arbetsrätten 

som pågått i många år.
24

 Lagen skapade en tryggare anställning genom att det inte 

längre, genom kollektivavtal, gick att förhandla till arbetstagares nackdel. Även om 

förhandlingar genom kollektivavtal genomfördes, fanns det i och med den här lagen 

krav som inte kunde avtalas bort eller avtalas till nackdel för arbetstagare.
25

 Sigeman 

uttrycker att LAS ”[…] kan ge anställda en mer självständig och värdig ställning på 

arbetsplatsen.”.
26

 

Efter att lagen trädde i kraft 1974 genomfördes reformeringar, av störst betydelse var 

den kommitté som tillsattes 1977. De hade till uppdrag att se över om en reglering av 

provanställning och tidbegränsade anställning behövde förändras i LAS.
27

 Kommitténs 

uppdrag utvecklades 1978 till att omfatta deltidsanställdas anställningsskydd.
28

 

Den kraftigaste kritiken angående 1974 års LAS kom från arbetsgivarna på grund av 

den begränsning som fanns för tidbegränsade anställningar.
29

 En förändring 

genomfördes och det gick från och med nya LAS (1982) att anställa arbetstagare för 

provanställningar och viss tid, med mindre begränsningar. 

LAS är i dag en lag som är tvingade till arbetstagares förmån.
30

 Det går att avtala bort 

regler i LAS genom kollektivavtal, men det får inte vara till nackdel för arbetstagare.
31

 

Lagen om anställningsskydd har skapats, som framgår ovan, för att skapa en säkrare och 

tryggare ställning på arbetsmarknaden. 

Iseskog uttrycker att LAS har som grundläggande funktion att lösa de intressekonflikter 

som utan tvivel kan uppkomma mellan arbetsgivare och arbetstagare. En annan viktig 

                                                
21 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 75. 
22 Prop. 1973:129, s. 18. 
23 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 76. 
24 Prop. 1981/82:71, s. 31. 
25

 Prop. 1981/82:71, s. 31-32. 
26 T, Sigeman, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 194. 
27 Prop. 1981/82:71, s. 28.  
28 Prop. 1981/82:71, s. 29. 
29 Prop. 1981/82:71, s. 34. 
30 T, Sigeman, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 195. 
31 Se 2 § LAS. 
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del som Iseskog tar upp, vilket analyseras vidare nedan, är att det grundläggande 

arbetsgivarintresset är att arbetskraft ska finnas tillhands när det finns ett behov av 

arbetskraft och det huvudsakliga arbetstagarintresset är trygghet. 
32

 

2.3 4 och 5 § LAS 

Ett utdrag ur 4 § LAS:  

Anställningsavtal gäller tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas 

i de fall som anges i 5 och 6 §§. 

Bestämmelsen utgör huvudregeln i LAS, en anställning ska gälla tillsvidare om inget 

annat har avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare.
33

 Det innebär att den som påstår 

att ett annat anställningsförhållande föreligger måste bevisa det, en så kallad 

presumtionsregel
34

.
 35

 Bestämmelsen har funnit med sedan början av LAS, från 1974 

fram till i dag.
36

 

Tillsvidareanställning innebär att anställningstiden inte är bestämd utan att anställningen 

löper på obestämd tid och för att avsluta anställningen krävs att någon av parterna tar 

initiativet till det.
37

 Tillsvidareanställning, eller fast anställning
38

 som det kallas, 

skyddar gentemot slumpmässiga och osakliga uppsägningar.
39

 LAS ger med andra ord 

ett starkare skydd för arbetstagare med tillsvidareanställningar.
40

 

En viktig rättighet i och med tillsvidareanställning är att den skapar en trygghet, dels 

rent ekonomisk men även möjligheten för arbetstagare att planera sitt privatliv utanför 

arbetet.
41

 Tillsvidareanställning medför rättigheter, så som särskild uppsägningstid (se 

nedan) och att en uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. 

 

Ett utdrag ur 5 § LAS: 

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 

1. för allmän viss tidsanställning,  

                                                
32 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 44. 
33 Prop. 1981/82:71, s. 117. 
34 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 15. 
35 Prop. 1981/82:71, s. 117. 
36

 Prop. 1973:129, s. 117. 
37 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 94. 
38 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 13. 
39 Sigeman, T, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 195. 
40 Bylund, B, Anställningsskyddslagen, en kommentar, 10:e uppl., s. 47. 
41 Sigeman, T, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 196. 
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[…] Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos 

arbetsgivaren antingen i allmän viss tidsanställning i sammanlagt mer än två år, 

[…]övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

Lydelsen i 5 § har varit omdiskuterad i flera år, redan då första LAS (1974) trädde i 

kraft.
42

 Från början var det enbart tillåtet att anställda arbetstagare för viss tid ”[…] 

endast om det föranleds av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller står i 

överensstämmelse med sedvänja inom branschen.”.
43

 Det ansågs framförallt viktigt att 

förhindra att arbetstagare hamnade i en sämre ställning jämfört med de med 

tillsvidareanställning.
44

 

Begränsningen ansågs även gälla när den nya LAS trädde i kraft 1982. Prop. 1981:82/71 

menade på att det i vissa fall kunde finnas behov av arbetskraft för viss tid, så som 

säsongarbete eller vid byggnation av t ex ett hus. Uttrycket som användes var att en viss 

tidsanställning var tillåtet om det föranleddes av arbetets särskilda beskaffenhet.
45

 

Anledningen till den lydelse som finns i dag (se ovan) är att ge arbetsgivare möjligheten 

att täcka tillfälliga arbetstoppar, möjligheten för unga, med lite arbetslivserfarenhet, att 

komma ut på marknaden samt att den tidigare lydelsen inte var tillräckligt flexibel för 

att passa in på dagens moderna arbetsmarknad. Det poängteras dock att den här 

bestämmelsen endast ska komplettera möjligheterna till tillsvidareanställningar.
46

 I och 

med den nya lydelsen behöver arbetsgivare inte längre uppge skäl för varför de anställt 

för viss tid.
47

  

Regering fortsätter med att ta upp de konsekvenser den nya lydelsen kan komma att få. 

De tar upp att den nya lydelsen dels medför färre restriktioner som i sin tur bidrar till att 

underlätta rekrytering samt att det skapar fler arbetstillfällen. Det ökar valfrihet och 

flexibilitet att anställa efter behov.
48

  

Anledning till att en viss tidsanställning efter två år ska leda till en tillsvidareanställning 

är att förhindra att arbetsgivare utnyttjar systemet. Den här bestämmelsen kallas 

konverteringsregel. Det är till för att skapa trygghet för arbetstagare.
49

 Bestämmelsen 

medför mindre kostnader då rekrytering och upplärning på grund av nyanställning inte 

behöver ske i samma utsträckning.
50

 

                                                
42 Iseskog, T, Nya LAS-regler, nya regler för tidsbegränsat anställda, föräldralediga och information i 

anställningsfrågor, s. 7. 
43 Prop. 1973:129, s. 144. 
44

 Prop. 1973:129, s. 144. 
45 Prop. 1981:82/71, s. 39-40. 
46 Prop. 2006/07:111, s. 22-23. 
47 T, Sigeman, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 196. 
48 Prop. 2006/07:111, s. 45-46. 
49 Prop. 2006/07:111, s. 15-16. 
50 Prop. 2006/07:111, s. 45-46. 
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Som framgår ovan har den här bestämmelsen ansetts skapa trygghet eftersom det i 

normala fall inte går att sägas upp under den överenskomna tiden.
51

 En viktig anledning 

till varför den här bestämmelsen finns är för att undvika kringgående av det starka 

skydd som tillsvidareanställningen ger.
52

 Bestämmelsen ska vara ett komplement när en 

tillsvidareanställning får anses opraktiskt eller allt för kostsam. 

Anställning för viss tid upphör vid den avtalade tidens slut. Saklig grund behöver inte 

stödja uppsägningen.
53

 Det är en grundläggande regel att anställning inte får sägas upp 

under den avtalade tiden av varken arbetsgivare eller arbetstagare.
54

 

2.4 11 § LAS 

Ett utdrag ur 11 § LAS:  

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.  

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av  

1. – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är 

minst två år men kortare än fyra år,[…] 

Fram till 1997, fastställdes uppsägningstiden efter hänsyn till ålder. Grundregeln om 

minst en månads uppsägningstid har funnits med redan från 1974 års LAS.
55

 

Bestämmelsen överfördes nästan helt oförändrad från 1974 års LAS till 1982 års LAS.
56

 

Anledningen till att lagen tidigare beräknade uppsägningstidens längd efter hänsyn till 

arbetstagares ålder var att om den beräknades utifrån anställningstidens längd, skulle 

rörligheten på arbetsmarknaden påverkas.
57

 Det ansågs i princip inte göra någon större 

skillnad då anställningstidens längd ofta avspeglades på arbetstagares ålder.
58 

Äldre som 

endast innehaft en anställning en kortare tid ansågs få ett starkare skydd,
59

 emedan de 

tidigare hade en utsatt position på arbetsmarknaden.
60

 

År 1997 ändrades lydelsen i 11 § LAS, uppsägningstiden beräknades nu utifrån 

anställningens längd. Det på grund av att problemet med rörligheten på 

arbetsmarknaden inte var lika stort nu som då, i stället var arbetslösheten ett problem. 

Reglerna behövde förändras för att passa dagens samhälle.
 61

  

                                                
51 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 97. 
52 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 95. 
53 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 95. 
54 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 96. 
55

 Prop. 1973:129, s. 133. 
56 Prop. 1996/97:16, s. 40. 
57 Prop. 1973:129, s. 132. 
58 Prop. 1973:129, s. 133. 
59 Prop. 1996/97:16, s. 40. 
60 Prop. 1973:129, s. 133. 
61 Prop. 1996/97:16, s. 41. 
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Den gamla lydelsen skapade en försämrad position för yngre.
62

 Det kan inte anses 

rimligt att en arbetstagare som varit anställd i 10 år, på grund av sin låga ålder ges en 

uppsägningstid på 2 månader, medan en arbetstagare som jobbat i 1 år och 55 år 

gammal skulle ha rätt till 6 månader.
63

 Under den här uppsägningstiden har arbetstagare 

rättigheter, så som lön och andra förmåner oberoende om arbetsgivaren kan erbjuda 

arbetstagare arbete eller inte.
64

 

2.5 25 § LAS 

Ett utdrag ur 25 § LAS:  

Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 

återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller 

arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av 

arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning.[…] En förutsättning för företrädesrätt är 

dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv 

månader under de senaste tre åren […] och att arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för den nya anställningen. 
 

Den här bestämmelsen har också funnit med från 1974 års LAS .
65

 Bestämmelsen riktar 

sig mot alla arbetstagare, med undantag för provanställda.
66

 Dock under 

förutsättningarna att kriterierna enligt paragrafen är uppfyllda (se ovan och bilaga). 

Innan bestämmelsen i 1974 års LAS trädde i kraft fanns det ingen skyldighet för 

arbetsgivaren att återanställa uppsagda arbetstagare om en tjänst blev ledig. Det kunde 

dock regleras genom kollektivavtal.
 67

 Paragrafen ska ge arbetstagare en trygghet i sin 

anställning, det är ett sätt att förhindra arbetsgivaren från att anställa annan arbetskraft.
68

 

Ett så kallat efteranställningsskydd eller ett förlängt anställningsskydd efter 

uppsägning.
69

 

Bestämmelsen i 25 § överfördes i princip oförändrad till 1982 års LAS och utan 

avsevärd diskussion i prop. 1981:82/71.
70

 Bestämmelsen har varit omdiskuterad på 

grund av att den inskränker på arbetsgivarens grundläggande handlingsfrihet.
71

 

Bestämmelserna i LAS ska vara till förmån för arbetstagare, men det ska inte hindra 

arbetsgivarens vilja att anställa. Vilket 25 § har ansetts medföra.
72

 

                                                
62 Prop. 1996/97:16, s. 41. 
63 Prop. 1996/97:16, s. 41. 
64 12 §, LAS. 
65 Prop. 1973:129, s. 8. 
66

 Se 1 § LAS. 
67 Prop. 1973:129, s. 161. 
68 Prop. 1973:129, s. 163. 
69 Prop. 1973:129, s. 69 och 163. 
70 Prop. 1981/82:71. 
71 Prop. 2006/07:111, s. 35. 
72 Prop. 2006/07:111, s. 35. 
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Syftet och framförallt bakgrunden till bestämmelsen är svår att finna i de olika 

förarbetena. Det framstår som en självklarhet att den här bestämmelsen ska finnas i 

lagen. En anledning till det kan bero på det faktum att om en arbetsgivare är tvungen att 

säga upp personal, i första hand vill ha tillbaka den personal som tidigare varit anställd 

och insatt i arbetsrutinerna. Det är ett sätt att undkomma nyrekrytering. Samtidigt som 

det troligtvis finns situationer när arbetsgivaren säger upp blott för att bli av med viss 

personal och den här bestämmelsen hindrar då möjligheten för en arbetsgivare att 

undkomma ansvar. 

3 Kollektivavtal 

3.1 Inledning 

För att skapa en förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut i dag och hur parterna löser 

eventuella tvister eller delade åsikter kring anställningsvillkor, är det viktigt att den 

grundläggande funktionen med kollektivavtal förklaras. I det här kapitlet kommer det 

kort att redogöras för funktionen med kollektivavtal och visa på den 

förhandlingsmöjlighet som finns tack vare kollektivavtal. 

3.2 Kollektivavtalens syfte och funktion 

Kollektivavtal har funnits i över 120 år i Sverige.
73

 Det var i slutet på 1800-talet som 

kollektivavtal, som de ser ut i dag började utvecklas. Då genomfördes strejker och 

samfälliga överenskommelser för att påverka arbetsvillkoren för arbetstagare.
74

 Det var 

först med hjälp av den så kallade decemberkompromissen som arbetstagarnas 

föreningsrätt erkändes och de kunde vara organiserade.
75

 

Som ett resultat av dåtidens många överenskommelser och kollektivavtal, finns i dag 

LAS. Redan genom kollektivavtalen bestämdes på den här tiden anställningsvillkor, så 

som uppsägningstid, sakligt grundade anställningar och lönevillkor.
76

 

I dag regleras kollektivavtal och föreningsrätten i lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL). MBL reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
77

 1 

§ MBL innefattar arbetstagare som inte är direkt anställd hos den för vilken arbetet 

utförs, men att ställning som personen har är av väsentligt samma slag som anställda 

direkt av företaget. Precis som med LAS anses inte avtal giltiga om de inskränker 

rättigheterna i MBL.
78

 

Det framgår av LAS att avvikelser kan göras från paragrafer, som t ex, 5, 11 och 25 §§ 

genom kollektivavtal.
79

 Kollektivavtal måste reglera vissa ämnen för att vara ett giltigt 

                                                
73

 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 22.  
74 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 23. 
75 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 23. 
76 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 23-25. 
77 Se 1 § MBL. 
78 Se 2 § MBL. 
79 Se 2 § LAS. 
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kollektivavtal. Sådana ämnen är bl. a. anställningsvillkor för arbetstagare och 

arbetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
80

  

Ett giltigt kollektivavtal är bindande för både arbetsgivare som arbetstagare.
81

 Schmidts 

uttrycker det som att kollektivavtal ska ha en ”[…] normerande verkan […]” och är 

”[…] utan tvekan anställningsavtalets främsta rättskälla […].
82

 

Det egentliga syftet med kollektivavtal är möjligheten att utveckla eller anpassa 

bestämmelser inom t ex LAS för att bättre passa olika yrkesgrupper.
83

 En brevbärare 

och en sjuksköterska har måhända inte samma grundlöner, eller arbetstider. De har olika 

anställningsförutsättningar och bör därmed inte ha lika anställningsvillkor, utöver de 

grundläggande rättigheterna.
84

 Det kan ibland krävas kollektivavtal för att dessa 

bestämmelser ska anpassas efter olika yrkesgrupper. Anställningsavtalens innehåll 

härrör framför allt från kollektivavtal.
85

 I kollektivavtal finns möjligheten att reglera 

vilken roll och påverkan parterna i ett kollektivavtal har vid uppkomst av eventuell 

tvist.
86

  

4 Bemanningsföretag 

4.1 Inledning 

I kapitlen ovan har en redogörelse gjorts för hur LAS ser ut i dag, och varför lagen 

skapades samt vilka funktioner kollektivavtal har. För att förstå varför det ens föreligger 

en problematik kommer nedan en redogörelse att göras för bemanningsföretagens 

historik, utveckling och hur dagens rättsläge ser ut. En tydlig genomgång av Abu 

Garcia-domen kommer framställas för att ytterligare ge förståelse för hur problematiken 

har utvecklats. Sedan kommer en sammanfattning och slutsats för det här kapitlet för att 

visa på de mer betydelsefulla problem som uppstår med bemanningsföretag.  

4.2 Historik och utveckling 

Bemanningsföretag har funnits i Sverige ända sedan 1800-talet. Då var det Svenska 

kontoristföreningen som hyrde ut personal för hjälp med revisions-, bokförings- och 

översättningsarbete.
87

 Det första bemanningsföretaget i Sverige, som utgör grunden till 

Manpower och Proffice, var Stenografservice som bildades 1953.
88

 

År 1935 kom lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling som förbjöd 

uthyrning av personal, med vissa undantag. Det krävdes arbetsmarknadsstyrelsen 

                                                
80 Se 23 § MBL. 
81 Se 26-27 § MBL. 
82

 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 53. 
83 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, reviderad uppl., s. 14. 
84 Som framgår ovan kap. 2, t ex uppsägning eller företrädesrätt. 
85 Bylund, B, Anställningsskyddslagen, en kommentar, 10:e uppl., s. 48. 
86 T, Sigeman, Arbetsrätt, en översikt, 5:e uppl., s. 82. 
87 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 9. 
88 http://www.bemanningsforetagen.se/web/Historia.aspx, 2010-04-09. 

http://www.bemanningsforetagen.se/web/Historia.aspx
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godkännande för att få hyra ut personal och den här bestämmelsen behandlades 

restriktivt.
89

 En av anledningarna till att den här lagen trädde i kraft anses en händelse i 

Ådalen 1931 ha bidragit till. Marmaverkens arbetare hade gått ut i strejk på grund av 

försämrade villkor varpå strejkbrytarna blev inhyrda genom byråer i Stockholm med 

Arbetsgivarförenings samtycke. Varpå det utlöste ett kraftigt bråk och arbetstagarna 

kidnappade strejkbrytarna med våld och förde dem till Kramfors torg där de ställdes 

inför offentligt förhör. Det slutade med att fem strejkande sköts ihjäl.
90

   

Även den så kallade ILO-konventionen
91

 låg som grund till 1935 års lag. Konventionen 

hade som syfte att inskränka och reglera arbetsförmedlingar som bedrevs privat 

och/eller hade ett vinstsyfte.
92

 Privata arbetsförmedlingar som tog ut avgift av 

arbetstagarna skulle avskaffas. Det var endast ett fåtal arbetsförmedlingar som kunde få 

tillstånd att fortsätta om myndigheten godkände det, men då under noggrant reglerade 

former.
93

 

Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling avskaffades 1992 och lag 

(1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft som 

nu gjorde det lagligt att starta bemanningsföretag och hyra ut personal.
94

 Det framgår av 

prop. 1991/92:124 till den här lagen, att syftet var att legalisera uthyrning av arbetskraft, 

men fortfarande se till att arbetstagare inte försattes i en försämrad anställningsposition.  

Trots att uthyrning av arbetskraft nu blev lagligt skedde det inte utan limitationer, som t 

ex att uthyrningen endast fick gälla för en begränsad tid av högst fyra månader.
95

 

Arbetsmarknadsstyrelsen gavs fortfarande makt att bestämma vilka som gavs tillåtelse 

att starta bemanningsföretag och ta ifrån dem det tillståndet om bestämmelser inte 

efterföljdes.
96

 De hade auktoriteten att bestämma villkor för uthyrning och den 

maximala ersättning som det uthyrande företaget fick ta.
97

 

Det framgår av prop. 1991/92:124 att den vanligaste anledning till att hyra in arbetskraft 

var att täcka ett tillfälligt behov av arbetskraft och det fick anses opraktiskt för företag 

att själva skapa det kompetensområdet.
98

 Den vanligaste anledningen till att sådant 

behov uppstod var på grund av så kallade arbetstoppar. Troligtvis under perioder då 

företaget hade sin största leveransperiod eller fått en mer omfattande leveransorder än 

vanligt. 

                                                
89 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 10. 
90 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 9. 
91 ILO konvention nr 96 
92

 Prop. 1991/92:124, s. 11. 
93 Prop. 1991/92:124, s. 11-12. 
94 Prop. 1991/92:124, s. 1.  
95 Prop. 1991/92:124, s. 1. 
96 14 §, 1992 års lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
97 Prop. 1992/93:218, s. 10. 
98 Prop. 1991/92:124, s. 15. 
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Det framgår av förarbeten att det hade kunnat lösas genom korttidsanställning. Dock 

ansågs det mer praktiskt och flexibelt för företagen att hyra in personal under begränsad 

tid och med endast ett begränsat ansvar.
99

  

Lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft kom att 

avskaffas året efter att lagen trätt i kraft. Den nya lagen blev lag (1993:440) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Anledningen till att den här lagen trädde 

i kraft var för att skapa ”[…] en bättre fungerande arbetsmarknad genom att det s.k. 

arbetsförmedlingsmonopolet avregleras.”
100

 I och med den lagen avskaffades kravet på 

tillstånd från arbetsmarknadsstyrelsen för att få bedriva privat arbetsförmedling.
101

  

Det ansågs att den tidigare lagen fortfarande innehöll ett för stort antal begränsningar 

för att tillfredställa företag på arbetsmarknaden.
102

 Orsaken till avskaffandet av 

arbetsförmedlingsmonopolet var dels att det ansågs minska belastningen för 

rättsväsendet och dels att det skulle medföra kostnadsmässiga besparingar för 

arbetsmarknaden främst med syfte på arbetsmarknadsstyrelsen.
103

 

Efter avskaffandet av lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling och 

lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft har 

utvecklingen gått fort framåt och i dag finns det ca 500
104

 bemanningsföretag i Sverige 

som sysselsätter ca 60 000
105

 anställda. Bemanningsföretagen utgör i dag en av de 

största arbetsgivarna på den svenska arbetsmarknaden.
106

  

Det som ovan redogjorts har lett fram till dagens osäkra rättsläge. Vidare ska nu det 

redogöras för och analyseras nedan. 

4.3 Dagens rättsläge 

4.3.1 Inledning 

Som framgår ovan har bemanningsföretag varit en omdiskuterad lagreglering och än i 

dag förs diskussionen kring hur den här anställningsformen för arbetstagare ska lösas 

utan att medföra en svagare anställningsform.
107

 I den här delen av uppsatsen kommer 

en redogörelse av rättsläget ske. Vilka fördelar och nackdelar som uppstår för både 

arbetstagare och kundföretag att vända sig/använda sig av bemanningsföretag. En 

redogörelse kommer göras för hur anställningssituationen ser ut för en anställd hos ett 

                                                
99 Prop. 1991/92:124, s. 15. 
100 Prop. 1992/93:218, s. 1. 
101

 Prop. 1992/93:218, s. 1. 
102 Prop. 1992/93:218, s. 8. 
103 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 10. 
104 Regeringens skrivelse 2005/06:91, Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 4. 
105 Davidsson, M, Sökes: Utbytbar personal, Lag & Avtal, nr. 11, 2009, s. 19. 
106 Blomkvist, C, Lindqvist, T, Bemanningsföretagen kan visa vägen, Lag & Avtal, nr. 11, 2008, s. 30. 
107 Regeringens skrivelse 2005/06:91, Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 13. 
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bemanningsföretag. Sedan kommer en beskrivning av Abu Garcia-domen göras, då det 

avgörandet från AD har skapat en osäkerhet i dagens rättsläge.
108

 

4.3.2 Arbetstagare 

Enligt en undersökning från Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet 

(SPUR) är de vanligaste anledningarna till att personer tar anställning hos 

bemanningsföretag den breda kompetensen arbetstagare får, möjligheten att lära känna 

nya människor och företag, möjligheten till ett fast jobb hos bemanningsföretaget, 

omväxling och flexibilitet. Det underlättar för arbetslösa att få jobb, då ingen 

specialkompetens krävs utan arbetstagare placeras ut där arbetskraft behövs.
109

 

Som anställd på ett bemanningsföretag arbetar arbetstagare när företag är i behov av 

personal. Det innebär att arbetsplatsen ofta kan variera med olika arbetsuppgifter och 

med olika arbetstider.
110

 

En arbetstagare anställd hos ett bemanningsföretag hamnar i en så kallad gråzon. 

Bemanningsföretaget är arbetsgivaren, men allt fysisk arbete och varifrån lönen 

kommer
111

 utförs av kundföretagen som indirekt blir den verklige arbetsgivaren. 

Bemanningsföretagen är mer som en uppsamlingsplats, där anställningsavtalet 

undertecknas och arbetsuppdragen delas ut. Det uppstår en tredjepartsrelation mellan 

arbetstagare, bemanningsföretagen och kundföretag som inte är reglerat i LAS, se 1 § 

LAS.
112

 

Det finns framför allt fyra paragrafer som utgör ett starkt anställningsskydd för 

arbetstagare i LAS (se ovan kap. 2). Som framgår ovan, 4 § huvudregeln om att en 

anställning ska gälla tillsvidare (fast anställning)
113

, 5 § om att anställningsavtal får 

avtalas för annan tid än tillsvidare, 11 § om att uppsägningstiden ska motsvara den tid 

som arbetstagare arbetat på arbetsplatsen, och 25 § om rätten till återanställning om en 

arbetstagare blivit uppsagd på grund arbetsbrist. De här fyra paragraferna sätts ur spel 

när en tredjepartsrelation uppstår. Kundföretagen har ingen skyldighet att följa dessa 

skyddsregler.  

Lösningen för gråzonens skyddslagstiftning har skapats genom kollektivavtal, där vissa 

minimikrav är uppställda för bl. a. lön.
114

 Som det framgår av Almega bestäms t ex lön 

utifrån företagets verksamhet, men att det alltid finns en garanterad månadslön, vilken 

lönesumma framgår inte.
115

 Det framgår att arbetstagares lön varierar beroende för 

                                                
108 http://www.lag-avtal.se/asikter/debatt/article105500.ece, hämtad 2010-04-10. 
109 SPUR Bemanningsbranschen, Bemanningsbranschens utveckling och omfattning, 2002, s. 14. 
110

 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 36. 
111 Det är bemanningsföretagen som betalar ut själva lönen med det är kundföretaget som står för den. 
112 Regeringens skrivelse 2005/06:91, Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 13. 
113 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 13. 
114 Regeringens skrivelse 2005/06:91, Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 13. 
115 Almega, Att arbeta i ett bemanningsföretag, s. 2-3. 
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vilket kundföretag arbetet utförs. Arbetstagare kan alltså ha helt olika inkomster på två 

månader om arbetet utförs vid två olika kundföretag.
116

 

I 38 § MBL finns en skyldighet för arbetsgivare att förhandla med 

arbetstagarorganisationer innan de får ta in arbetskraft genom bemanningsföretag. 

Bestämmelsen är till för att förhindra möjligheten för arbetsgivare att anställa genom 

bemanningsföretag i syfte att kringgå lagen och framför allt företrädesrätt till 

återanställning.
117

 

Ett annat problem med den här typen av anställning kan, för arbetsgivaren 

(bemanningsföretaget), vara att kontrollera att arbetsvillkoren faktiskt följs. Självfallet 

finns hos kundföretag ett visst ansvar för den inhyrda personalen, men det syftar mer till 

arbetsmiljölag (1977:1160) och det skyddsansvar kundföretaget har för all personal på 

arbetsplatsen, så väl egen personal som inhyrd.
118

 

Att vara arbetstagare hos ett bemanningsföretag kräver en flexibel livsstil och 

inställning, på grund av att det går inte att veta från vecka till vecka var arbetet ska 

utföras eller till vilken lön. Arbetstagare måste med andra ord anpassa sig med 

synnerligen kort varsel, då uppsägningstiderna i LAS inte är tillämpliga.
119

 

4.3.3 Kundföretag 

För att hantera arbetstoppar eller extra arbetsbörda på företag, kan det vara en fördel att 

anställa personal tillfälligt och slippa de kostnader och det arbete som rekrytering och 

upprättande av ett anställningsavtal medför.
120

 En av de mest återkommande fördelarna 

som kundföretagen anses få är det faktum att det skapar en större flexibilitet.
121

 

Företag ska och behöver vara konkurrenskraftiga för att överleva.
122

 För att uppnå det 

finns emellanåt behov av mer personal eller en viss kompetens.
123

 Bemanningsföretagen 

syftar till att underlätta den delen av personalhanteringen.  

Genom att använda bemanningsföretag slipper kundföretagen sköta rekrytering och 

anställningsintervjuer för att få rätt man på rätt plats.
124

 I stället räcker det med att 

samtala med bemanningsföretag och be om en viss kompetens och/eller en viss mängd 

arbetskraft under en bestämd tid. Det framgår att fördelen för kundföretag att använda 

                                                
116 Almega, Att arbeta i ett bemanningsföretag, s. 2-3. 
117 Regeringens skrivelse 2005/06:91, Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 13. 
118 Regeringens skrivelse 2005/06:91, Anställningsvillkor i bemanningsföretag, s. 11-12. 
119 Wolvén, L-E, Ekstedt, E, (red), Företagande och gemenskap – små företags kultur, samverkan och 

konkurrens, Arbetslivsinstitutet, s. 152. 
120 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 34. 
121 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 34. 
122 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Framtida Produktion, PRODUKTION FÖR 

KONKURRENSKRAFT – PANELRAPPORT, s. 14. 
123 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 34. 
124 Andersson, P, E, Wadensjö, Hur fungerar bemanningsbranschen, Rapport 2004:15, IFAU- Institutet 
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sig av inhyrd personal är att det blir lättare och mindre kostsamt att omskapa och rätta 

verksamheten efter förändringar på marknaden, så väl som efter 

produktionsefterfrågan.
125

 

Det som framstår som negativt för arbetstagare, blir positivt för kundföretaget. De 

slipper de begränsningar som lagen om anställningsskydd faktiskt medför. En viss 

tidsanställning behöver aldrig leda till en fastanställning (tillsvidare). Kundföretaget kan 

säga upp den inhyrda arbetskraften samma dag. 

Det som nämns ovan är det många fördelar för kundföretag att använda sig av 

bemanningsföretag, men med det finns nackdelar. Framförallt gentemot de arbetstagare 

som är kvar med fast anställning hos företaget som hyr in personal. Det skapar en 

osäkerhet bland de anställda, att de inte vet om de kommer bli utbytta. Det kan också 

orsaka irritation när det kommer in utomstående arbetskraft som utför deras jobb 

och/eller har bättre kompetens.
126

 

4.3.4 Abu Garcia-domen 

Den 19 april 2002, väckte Svenska Metallindustriarbetarförbundet (nedan förbundet) 

stämningsansökan gentemot Sveriges Verkstadsförening (nedan verkstadsförening) och 

ABU Aktiebolag (nedan ABU AB).
127

 De åberopande att ”[…] bolaget bröt gentemot 

anställningsskyddslagen genom att anställa inhyrd personal i en situation där det fanns 

tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning enligt 25 § 

anställningsskyddslagen.”
128

  

Bakgrund: 50 anställda sades under november 2000 upp av ABU AB, då en 

överenskommelse om turordning träffats med verkstadsföreningen. Kort därefter vid 

flera tillfällen uppstod behov av arbetskraft, det efter att det förutspåtts att extra stort 

behov av personal skulle erfordras under den senare delen av hösten. Det löstes efter 

förhandling genom att flera arbetare blev återanställda med tillsvidareanställning och 

andra fick förlängd uppsägningstid eller viss tidsanställning. På grund av ett 

verkstadsavtal mellan parterna krävdes ”lokal överenskommelse” vid beslut om viss 

tidsanställning. Någon överenskommelse kunde dock inte träffas och ABU AB 

meddelade att de hade för avsikt att hyra in personal genom bemanningsföretag, för att 

täcka behovet på arbetskraft. Enligt bestämmelserna i 38-40 §§ MBL hölls 

förhandlingar om inhyrning av personal vid ett par tillfällen utan reslutat. Den 9 

november 2001 genomförde förbundet ”[…] en vetoförklaring med stöd av 39 § 

medbestämmandelagen”. ABU AB ansåg att förbundet saknade stöd för den här 

vetoförklaringen och hyrde in sju personer genom bemanningsföretag. Under januari 

2002 försökte ABU AB på nytt få igenom en överenskommelse om behovet på 

                                                
125 Walter, L, Som hand i handske, en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag, s. 35. 
126 http://www.lag-avtal.se/nyheter/avtal/article102504.ece, hämtad 2010-04-23. 
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arbetskraft. Ännu en gång kunde inte parterna komma överens och ABU AB valde då 

att hyra in 15 personer för att fylla behovet på arbetskraft under våren 2002.
129

 

AD:s domskäl: Domstolen började med att konstatera att det faktiskt ligger fritt på 

arbetsgivaren att bestämma ”[…]verksamhetens omfattning och inriktning.”. Det 

framgår av AD, att inhyrning av personal som är till för att permanent täcka ett behov 

av arbetskraft, skulle vara både ”[…] utmanande och stridande gentemot rättskänslan 

[…]”. De går vidare med att säga att hyra in arbetskraft i dag är ett godtagbartsätt sedan 

1992, då bemanningsföretag blev legaliserat.  

AD höll inte med förbundets påstående om att det skulle föreligga ett allmängiltigt 

förbud gentemot att hyra in arbetskraft genom bemanningsföretag, under den tid de 

tidigare anställda har rätt till återanställning. Dock är det viktigt att påpeka att ”[d-]et 

kan emellertid inte uteslutas att det kan finnas situationer där det föreligger 

omständigheter som föranleder att inhyrning av arbetskraft bör betraktas som ett 

otillåtet kringgående av företrädesreglerna.”
130

 För att den här situationen inte ska 

uppstå krävs det att det styrkts, genom att det framgår att syftet varit att kringgå de 

tillämpliga lagreglerna samt att det inte får anses vara tillräckligt motiverat.  

AD går vidare med att diskutera det aktuella fallet och om ABU AB kan anses haft fog 

för kringgående av lagen. AD kunde konstatera att följande lösningar fanns för ABU 

AB, de hade kunnat anställa personal på tillsvidareanställningar, men att det inte kunde 

anses ekonomiskförsvarbart, de kunde hyra in arbetskraft eller till sist ta in anställda på 

viss tidsanställning. Det sista alternativet var hela tiden ABU AB:s förstahandsval, men 

då förbundet hela tiden motsatte sig det kunde ingen lösning komma till stånd. AD 

understryker att om ABU AB haft möjlighet att anställa personalen på viss 

tidsanställning, hade fullgjort sin förpliktelse till återanställning av uppsagd personal. 

Genom inhyrning av arbetskraft, får ABU AB inte ansett täcka behovet på arbetskraft 

genom bemanningsföretag som ett försök att kringgå lagen om anställningsskydd, då 

ingen annan lösning funnits för ABU AB. 

4.4 Slutsats och analys för detta kapitel 

Det finns fördelar för arbetstagare att ta anställning hos bemanningsföretag, dels 

kommer människor fort ut på arbetsmarknaden utan att specialkompetens krävs, dels får 

arbetstagare prova på olika arbetsuppgifter.
131

 Dock går det tydligt att se att nackdelarna 

överväger fördelarna. Till att börja med hamnar anställda hos bemanningsföretag i en 

väsentligt mer utsatt position.
132

 Kundföretaget blir indirekt den nya arbetsgivaren dock 

utan att behöva följa de tvingande bestämmelserna i LAS. Grundläggande rättigheter (se 

mer kap. 2) sätts ur spel, som resulterar i att arbetstagare hamnar tillbaka i den tid som 
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var innan LAS trädde i kraft med, möjligheten för en arbetsgivare att fritt anställa och 

säga upp personal utan saklig grund. 

Självfallet medför en tillsvidareanställning hos bemanningsföretag en viss trygghet då 

bemanningsföretaget ska följa LAS. Men det får anses mindre betryggande då den 

verklige arbetsgivaren (kundföretaget) inte behöver följa skyddslagstiftningen för dessa 

arbetstagare. Det går inte att i förväg veta var och när arbetstagare ska arbeta. 

Möjligheten att planera sitt privatliv får anses bli betydligt försvårad.
133

 

Möjligheten för kundföretagen att hyra in personal har underlättats avsevärt. Det går nu 

att helt efter behov hyra in arbetskraft. Det underlättar möjligheten att anpassa 

verksamheten efter marknaden och behovet på varor. Samtidigt som det underlättar för 

arbetsgivaren i processen med rekrytering och anställningsavtal. Det här sköts nu av 

bemanningsföretagen som endast är ett samtal bort. Den kritik LAS har fått från 

arbetsgivare på grund av sitt starka anställningsskydd, har nu på sätt och vis funnit en 

lösning. 

Abu Garcia-domen får anses ha skapat en förändring på arbetsrätten område. Det är 

intressant att se de effekter det här rättsfallet har åstadkommit men, det menas sättet 

arbetsgivare rättfärdigar sina uppsägningar på grund av arbetsbrist, för att sedan hyra in 

personal och det tydligt framgår att de inte ens läst rättsfallet och de specifika 

omständigheterna.
134

 Något som enligt Dan Holke är reslutat av en övertolkning av 

domen.
135

 Det är viktigt att påpeka med hänsyn till rättsfallet att arbetsgivaren sa upp 

personal på grund av arbetsbrist, vilken är en rättighet enligt LAS, men att de också 

försökte lösa situationen med stöd av 25 § LAS. Det var aldrig fallet att arbetsgivaren 

struntade i lagstiftningen och direkt hyrde in personal genom bemanningsföretaget. En 

lösning försökte finnas, men en överenskommelse gick inte genomföra. I det 

sammanhanget går det inte enbart att påstå att arbetsgivarna skulle vara ”bovar” som 

kringgått LAS utan även arbetstagarorganisationen som faktiskt inte gjorde sitt yttersta 

utifrån förutsättningarna. 

I det här rättsfallet måste AD:s domskäl till viss del ifrågasättas. Själva avgörandet i det 

här specifika fallet kan tyckas motiverat, med det får anses vara ett vågspel att utan 

vidare säga att ett kringgående av LAS framförallt 25 § om företrädesrätt till 

återanställning anses rättfärdigat. De framgår tydligt att syftet aldrig får vara att kringgå, 

vilket i säg är en självklarhet, vad skulle lagarna annars få för funktion? 

Det kan inte anses lätt att bevisa att ett syfte varit att kringgå LAS. Det blir sannolikt 

bara ord mot ord. Bevisbördan är troligtvis alldeles för högt satt. Dan Holke uttrycker 

sig också att AD endast utgår ifrån vad arbetsgivaren säger.
136

 Så som samhället ser ut i 

dag och den lågkonjunktur vi är inne i, blir många arbetstagare uppsagda på grund av 
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135

 http://www.lag-avtal.se/nyheter/avtal/article102504.ece, hämtad 2010-04-23. 
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http://www.lag-avtal.se/nyheter/avtal/article102504.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/avtal/article102504.ece


 

 
23 

arbetsbrist, då nerskärningar varit ofrånkomliga.
137

 I Abu Garcia- domen ansåg ABU 

AB att det inte ansågs ekonomiskförsvarbart att anställa tillsvidare. Antalet företag som 

i dag skulle kunna använda det till sitt försvar får anses stort och det bör anses 

rättfärdigat på grund av Abu Garcia-domen. Självklart måste omständigheterna i det 

enskilda fallet tas i beaktande, men det här rättsfallet har gett många arbetsgivaren en 

öppning, att kringgå en av de grundläggande skyldigheterna för arbetsgivare som finns i 

LAS, som redan från 1974 års lag funnits med och fram tills i dag genomgått minimala 

förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att när LAS skapades fanns inte 

bemanningsföretag, vilket med största sannolikhet kan vara en orsak till att den här 

problematiken uppstått.
138

 

Det framgår tydligt av det här kapitlet att dagens LAS inte är tillräcklig för att skapa 

trygghet och täcka tredjepartsrelationen som uppstår. Frågan är då hur lagstiftaren eller 

arbetstagarorganisationerna ska lösa den här gråzonen? 

5 Åsikter och möjlig lösning för problematiken 

5.1 Inledning 

För att finna en lösning på dagens problematik kommer nedan en redogörelse för 

skyddsreglerna som finns för arbetstagare och om de kan bli tillämpliga på arbetstagare 

hos ett bemanningsföretag. En redogörelse kommer framställas för de åsikter kring LAS 

och eventuell förändring, samt förslag som finns på lösningen med LAS. Kollektivavtal 

är i dag en av lösningarna på problematiken, de kollektivavtal som finns samt vad de 

reglerar kommer kort att redogöras. 

5.2 LAS 

Åsikterna kring LAS är många och den övervägande delen är negativa till att behålla 

den som den ser ut i dag.
139

 Den mest betydelsefulla anledning till att LAS anses vara i 

behov av förändring är för att täcka behoven från båda sidor, arbetstagare och 

arbetsgivare.
140

 Arbetstagare som det tydligt framgått i tidigare kapitel är ute efter 

trygghet medan arbetsgivare vill ha flexibilitet.
141

 Uppbygganden av dagens LAS kan 

inte anses täcka det fullt ut. Om en verksamhet behöver förändras, oavsett om det är på 

grund av ekonomiska eller andra skäl bör det vara möjligt. Vilket i sig utgör en 

självklarhet, om företag inte kan anpassa sig efter marknaden och dess behov blir det 

troligtvis omöjligt att överleva. 
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Andra åsikter som framgår är det faktum att reglerna inte efterföljs. Turordningsreglerna 

och företrädesrätten är ett tydligt exempel på det. Det påstås att dessa regler frångås i 

nio av tio fall.
 142

 Samt att arbetstagarorganisationer tvingas att avtala bort den här 

bestämmelsen för att rädda fler jobb.
143

 

LAS kom till 1974, för närmare 36 år sedan, den bygger på ett industrisamhälle. Det 

industrisamhället finns inte kvar i samma utsträckning i dag.
144

 På den tiden stannade 

det flesta arbetstagare på samma arbetsplats under hela sitt liv, medan det i dag finns en 

större benägenhet att byta arbetsplats och arbetsgivare.
145

 LAS har under alla år 

genomgått förändringar men inga av ansenlig betydelse. Anställning på viss tid behöver 

inte längre rättfärdigas, uppsägningstiden beräknas på anställningstiden längd i stället 

för ålder. Det är några exempel på det förändringar som skett. 

Som framgår i kap. 2 är LAS ett av de starkaste skydden som finns för en 

arbetstagare.
146

 Syftet med LAS är att ge arbetstagare en tryggare ställning på 

arbetsmarknaden och medför grundläggande rättigheter. 

Iseskog är en stark förespråkare till en ny lag om anställningsskydd.
147

 Han menar att 

det ska finnas en lag som täcker båda sidors behov. En lag som ”[…] främjar 

sysselsättning samt hindrar utslagning från och segration inom arbetslivet.”
148

 

Han föreslår följande lösningar. Huvudregeln är en tillsvidareanställning som löper på 

obestämd tid. För att en tillsvidareanställning ska upphöra ska någon av parterna ta 

initiativet till det. Den här bestämmelsen anser Iseskog ska fortsätta gälla. Det utgör det 

starkaste och största anställningsskyddet.
149

 

Viss tidsanställningen bör göras om så att det endast finns en definition, så kallad 

anställning av arbetstagare under begränsad tid i sammanlagt högst 720 dagar under en 

femårsperiod. Efter det ska det övergå till en tillsvidareanställning.
150

 På följande sätt 

förhindras arbetsgivare från att anställa arbetstagare för vikariat i 2 år för att sedan 

anställa för allmän viss tidsanställning i 2 år. Med andra ord så som lagen ser ut i dag 

kan en anställd vara tidsbegränsat anställd i 4 år innan det leder till en 

tillsvidareanställning. Det största skillnad med den här lydelsen blir att det endast finns 
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om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 47. 
146 A, Andersson, Ö, Edström, L, Zanderin, Arbetsrätt, s. 95. 
147 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS. 
148 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 50. 
149 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 77. 
150 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 79-80. 
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en benämning på viss tidsanställning och konverteringsregeln gäller alla tidsbegränsade 

anställningar.
151

 

Med den här lydelsen blir det troligtvis betydligt svårare för arbetsgivare att utnyttja 

systemet och anställa med olika anställningsformer. Det finns bara en ordalydelse som 

täcker alla tidsbegränsade anställningar och arbetsgivare kan aldrig komma undan 

konverteringsregeln genom att nyanställa med olika anställningsformer. 

Till sist föreslår Iseskog en uppdelning av 25 § LAS, en som gäller för tidsbegränsade 

anställningar och en för tillsvidareanställning som skett på grund av verksamhetsskäl 

(utbytt från arbetsbrist)
152

. Det är viktigt för arbetstagare att etablera sig på 

arbetsmarknaden och om arbetstagare under en längre period faktiskt arbetat på 

arbetsplatsen får det anses naturligt att de får företrädesrätt till återanställning.
153

 De 

förutsättningar som får anses gälla för tidsbegränsat anställda är att arbetstagare varit 

anställd i minst 180 dagar under en tvåårsperiod.
154

 Dock ska den här bestämmelsen 

anses dispositiv och möjlighet till avvikelse ska anses möjlig.
155

 

För företrädesrätten till återanställning för tillsvidareanställda föreslås ingen egentlig 

förändring. Förutom att arbetstagare inte ska anses skyldig att anmäla sitt intresse till 

återanställning utan den ska gälla automatiskt samt att om arbetstagare avböjer 

erbjudande om återanställning, medför det inte att arbetstagare förlorar sin rätt till 

återanställning. 

Den sista lösningen på 25 § som Iseskog föreslår måste ifrågasättas. Det kan inte anses 

hjälpa arbetsgivaren till att skapa en flexibel arbetsplats om han/hon behöver erbjuda 

samma arbetstagare nyanställning tills denne tackar ja. Självklart ska anställningen på 

bästa sätt motsvara den tidigare anställningen men det kan inte vara rätt att låta 

arbetstagare fritt välja anställning. Om en anställningsmöjlighet öppnas upp och 

arbetstagare blir erbjuden den, borde det självklara vara att arbetstagare tackar ja. T ex 

arbetsgivaren har sagt upp 20 anställda med samma befattning, han/hon skulle då anses 

vara skyldig att höra av sig till alla dessa var på den 12:e tackar ja till återanställningen. 

Då finns bara 19 kvar till nästa gång ett anställningsbehov öppnas upp. Möjligtvis att 

det ska gå att tacka nej två gånger men inte mer än så. Det skulle skapa en oändlig 

process, med mer jobb än att faktiskt anställa en ny arbetstagare eller täcka behovet 

tillfälligt genom bemanningsföretag. 

                                                
151 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 81. 
152 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 88. 
153 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 82. 
154 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 83. 
155 Iseskog, T, LAS 30 år, Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! Förslag till ny lagstiftning 

om anställning och anställningsskydd – LAAS, s. 87. 
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Så som LAS ser ut i dag kan det inte anses finnas någon lösning för 

tredjepartsrelationer, vilket tydligt framgått i tidigare kapitel. Det är alldeles för lätt att 

kringgå eller avtala bort reglerna i LAS. Arbetstagare i bemanningsföretag hamnar 

tyvärr i en betydligt mer utsatt situation där hjälp inte går att finna i gällande lag om 

anställningsskydd. För att lösa den här situationen på bästa sätt kan specifika 

anställningsvillkor avtalas fram genom kollektivavtal. 

5.3 Kollektivavtal 

På grund av den avsaknad av regler som i dag finns i anställningsskyddet, använder sig 

arbetstagarorganisationerna av kollektivavtal, för att lättare utveckla och precisera 

anställningsvillkoren för respektive yrkesområde. Inom bemanningsbranschen finns i 

dag olika kollektivavtal, för arbetstagare inom vård och omsorg, för tjänstemän, läkare 

och alla arbetstagare inom LO.
156

 Nästan alla kollektivavtal gäller för en begränsad tid 

och övervägande del inom bemanningsföretagen löper ut under 2010.
157

 

Det framgår tydligt i massmedia i dag att det inte endast är kollektivavtal i 

bemanningsföretagen som löper ut under 2010. Många strejker har brutit ut på grund av 

att förbunden inte kunnat komma överens. En orsak till det är dels att arbetsgivarna vill 

hyra in fler arbetstagare genom bemanningsföretag. 

Vid granskning av de nu befintliga kollektivavtalen inom bemanningsbranschen, är det 

skillnader beroende på vilken yrkesgrupp arbetstagare tillhör. Läkare får endast vara 

viss tidsanställda under kortsiktigt behov, mer ingående vad det innebär framgår inte.
158

 

De som jobbar inom vården kan t ex aldrig efter att arbetat i mer än två år använda sig 

av konverteringsregeln.
159

 

Anställda inom LO kan endast vara viss tidsanställda i 6 månader, dock får de vara 

anställda i 12 månader men endast med arbetstagarorganisationens godkännande. Sedan 

ska en uppsägningstid av 14 dagar ges.
160

 Arbetstagare som omfattas av det här avtalet 

har rätt att avböja erbjudande om uppdrag men endast under relativt stränga 

förhållanden. Det ska röra sig om medicinska besvär, extremt lång restid eller om 

arbetstagare tidigare blivit utsatt för trakasserier på den arbetsplatsen.
161

 Det framgår 

med andra ord svårt att neka ett uppdrag. LO-avtalet är det som omfattar flest antal 

yrken.
162

 

Tjänstemännens kollektivavtal är det som är mest omfattande med ingående 

bestämmelser om uppsägningstider, anställningsform och möjligheten till 

                                                
156 http://www.bemanningsforetagen.se/web/Kollektivavtal.aspx, hämtad 2010-04-26. 
157

 http://www.bemanningsforetagen.se/web/Kollektivavtal_2_4_8.aspx, hämtad 2010-04-26. 
158 Allmänna villkor och löner 2009, Avtal med Läkarförbundet, s. 1. 
159 Kollektivavtal, allmänna villkor, Bransch E - Vård och behandlingsverksamhet och för 

omsorgsverksamhet samt Bransch F – Äldreomsorg Giltighet: 2008-01-01 – tills vidare, s. 6. 
160 Arbetare, Avtal för bemanningsföretag, Giltighet: 2007-05-01 - 2010-04-30, s. 6-7. 
161 Arbetare, Avtal för bemanningsföretag, Giltighet: 2007-05-01 - 2010-04-30, s. 10. 
162 Arbetare, Avtal för bemanningsföretag, Giltighet: 2007-05-01 - 2010-04-30, s. 1. 
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återanställning.
163

 Vad det beror på framgår inte, mer än att det troligtvis syftar till den 

högre utbildning som tjänstemännen innehar. Deras kompetens kan möjligtvis ses som 

mer värdefull än andras.  

Det går tydligt att se att det är anpassade villkor som skiljer sig beroende på till vilken 

yrkesgrupp arbetstagare tillhör. Dock får det anses orimligt att det ska vara sådan 

skillnad när det kommer till rätten att neka ett uppdrag eller anställningens längd. 

Oberoende av om arbetstagare är akademiker eller viker kartonger för ett kundföretag 

ska rätten till t ex uppsägningstider vara den samma. Det ska inte vara beroende av om 

arbetstagare har en hög utbildning eller inte, utan snarare lojaliteten till företaget och 

tiden som personen funnits på arbetsplatsen. Om en arbetstagare funnits på en 

arbetsplats under längre tid bör det vara en indikation på att arbetsgivaren är nöjd med 

arbetet och det ska i sin tur reflektera över på de grundläggande rättigheterna. 

Som läget ser ut i dag, finns ingen bra lösning, det är upp till arbetstagarorganisationer 

att avtala fram tillräckligt bra anställningsvillkor. Beroende på vilken yrkesgruppen 

arbetstagare tillhör kan dessa villkor variera. Emedan lagen uppenbarligen inte är 

tillräcklig för att även täcka tredjepartsrelationer, måste arbetstagarorganisationerna 

förlita sig på kollektivavtal. Då förbunden inte har en lag att falla tillbaka på för att få 

igenom vissa fundamentala rättigheter har det resulterat i stora skillnader i avtalen, som 

vissa med rättigheter. När LO ingick kollektivavtal med flera bemanningsföretag togs 

vissa skyldigheter och rättigheter fram. En av dessa skyldigheter är det faktum att en 

arbetstagare i princip ska tack ja till alla uppdrag, frånsätt strängt reglerade undantag.
164

 

I ett avsnitt från Uppdrag Granskning
165

 som handlade om bemanningsföretag gick det 

är upptäcka konsekvenserna med den här skyldigheten. Merparten av de anställda satt 

jour mellan 07-17 på dagarna och skulle vara tillgängliga för eventuellt uppdrag. De 

fick ingen betalning under den här tiden utan kunde få samtalet kl 16.45 och då gick det 

inte att tacka nej. Möjligheten för dessa arbetstagare att planera sin vardag eller privatliv 

var nästintill obefintlig. 

Med andra ord är det i dag stora brister i förhandlingarna av kollektivavtalen och dessa 

avtal som ska ses som ett komplement när lagen inte är tillräcklig eller anpassade till de 

olika yrkesgrupperna. Frågan är då om framtiden kan lösa det? Nedan kommer två 

viktiga möjligheter att analyseras för att se om det redan nu finns någon lösning i 

framtiden.   

                                                
163 Allmänna anställningsvillkor, Avtal för tjänstemän, Giltighet: 2007-05-01 - 2010-04-30. 
164 Arbetare, Avtal för bemanningsföretag, Giltighet: 2007-05-01 - 2010-04-30, s. 10. 
165 Svtplay, Uppdrag Granskning, avsnitt 2, 2010. 
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6 Marabou-domen 

I januari 2007 inkom en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Kärande Svenska 

Livsmedelsförbundet ansökte om stämning mot Kraft Foods Sverige AB (Marabou) och 

yrkade att saken gällde brott mot företrädesrätt till återanställning.
166

 

Som grund för sitt yrkande anförde Svenska Livsmedelsförbundet att de sedan januari 

2005 funnits uppsagda arbetstagare hos Marabou med företrädesrätt till återanställning. 

Marabou hade trots det vid flera tillfällen hyrt in personal från bemanningsföretag utan 

att först erbjuda de uppsagda arbetstagarna återanställning. Vissa av de uppsagda 

arbetstagarna hade tagit anställning hos bemanningsföretaget och sedan valts ut speciellt 

för att hyras in till Marabou. Svenska Livsmedelsförbundet ansåg att det var ett sätt att 

kringgå lagen och 25 § LAS. Marabou hade återanställt arbetstagare utan eller med 

sämre företrädesrätt och då kringgått turordningsreglerna för återanställning. 

Sakomständigheter i stämningsansökan: Under hösten 2004 hade Marabou varslat om 

uppsägning, anställningstiden löpte till slutet av december 2004. Vid det beskedet 

lämnade samtliga direkt anmälan om företrädesrätt till återanställning. Redan i februari 

2005 hyrde Marabou in personal genom bemanningsföretag, hela 32 personer, och har 

sedan hyrt in personal ett flertal gånger. Många av de uppsagda blev kontaktade av 

bemanningsföretaget, där de informerades att om de tog anställning hos 

bemanningsföretaget skulle de erbjudas arbete hos Marabou. De resterande 

arbetstagarna som inte blivit kontaktade av bemanningsföretaget hörde av sig till dem 

för att ansöka om jobb, men blev då informerade om att de inte fick anställning på 

grund av instruktioner från Marabou. 

Marabou hade även återanställt arbetstagare med ingen eller sämre återanställningsrätt 

och på det sättet helt frångått turordningsreglerna. Dels hade Marabou anställt tre 

arbetstagare med sämre återanställningsrätt på samma avdelning och återanställt en 

annan arbetstagare utan återanställningsrätt. 

Viktigt att komma ihåg är att det här endast är en stämningsansökan och visar endast en 

sida av saken. Den är där med helt subjektiv. Emellertid går det att se tydliga skillnader 

jämfört med Abu Garcia-domen. Det framgår inte av sakomständigheterna att 

arbetsgivaren varit i kontakt med arbetstagarorganisationen. Något som enligt lag en 

arbetsgivare har en skyldighet att göra (38 § MBL). Det är troligtvis möjligt att sträcka 

sig så långt att yttra att den här stämningsansökan är en konsekvens av Abu Garcia-

domen.  

Resultatet för den här domen som AD nu har till uppgift att avgöra, kommer troligtvis 

få stor effekt. Här är omständigheterna sådana att arbetsgivaren inte ens försökt lösa 

situationen, genom att erbjuda tidigare anställda nyanställning. Om den här domen 

avgörs till arbetsgivarens fördel kommer det troligtvis få betydelsefulla konsekvenser. 

Det skulle innebära att inte bara 25 § LAS kan kringgås men även 38 § MBL, vad ger 

                                                
166 Mål nr A 2/07, 2007-01-04. 
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då dessa regler för skydd gentemot den här gruppen arbetstagare? Det skulle resultera i 

att arbetsrätten på det här området gick tillbaka 100 år och arbetstagares rättigheter och 

möjligheter att påverka sin arbetssituation skulle nästan försvinna helt. Själva 

grundtanken med LAS skulle med andra ord suddas ut ännu mer. 

Som framgår från Abu Garcia-domen får aldrig syftet vara att kringgå lagen, i det här 

fallet LAS, om den här domen skulle avgöras till arbetsgivarens fördel, skulle inte det 

innebära en ännu högre satt bevisbörda? Med det menas att i stämningsansökan finns 

inget som talar för att arbetsgivaren inte haft till syfte att kringgå LAS, och då skulle det 

räcka med att arbetsgivaren säger ”nej, syftet har inte varit att kringgå LAS” Det blir att 

motbevisa de yttrade orden vilket sannolikt är nästintill omöjligt. 

En annan konsekvens den här domen troligtvis kan få är förhandlingsmöjligheterna som 

arbetstagarorganisationerna har. Om det kommer ett till rättsfall som rättfärdigar 

kringgående av LAS kommer arbetstagarorganisationerna inte ha samma utgångspunkt 

vid förhandling av anställningsvillkor i kollektivavtal. Det får anses svårt att frångå vad 

praxis stadgat. 

Det är bara framtiden som kan utvisa vad AD kommer avgöra. Dock går det redan nu att 

se att det här framtida rättsfallet kommer få stor betydelse för arbetsrätten. 

Stämningsansökan i sig visar tydligt på att reglerna i LAS inte passar in i dagens 

samhälle. 

7 Bemanningsdirektivet 

Den 22 oktober 2008 antog europaparlamentet ett nytt direktiv
167

, det så kallade 

bemanningsdirektivet.
168

 Direktivet innebär en likabehandlingsprincip.
169

 Anställda hos 

bemanningsföretag ska ha lika villkor som arbetstagare som anställts direkt av 

kundföretaget. Det innebär bland annat grundläggande rättigheter som tiden för 

anställning, rast, övertid, vilotid, semester och nattarbete. Dock lämnas rätten till 

löneförhandlingar till nationell lagstiftning.
170

 Det framgår att det är tillåtet att frångå 

bestämmelserna i direktivet genom kollektivavtal men att förutsättningar för de 

grundläggande rättigheterna ska respekteras och att EU-rätten följs.
171

 

Syftet med direktivet är att skapa bättre förutsättningar för arbetstagare anställda hos 

bemanningsföretag, samtidigt som det ska skapa flexibla arbetsformer.
172

 Det här 

direktivet är till för att skapa en skyddsram som sedan varje land ges möjligheten att 

                                                
167

 Europarlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag. 
168 http://www.lag-avtal.se/nyheter/article58304.ece, hämtad 2010-04-23. 
169 Artikel 5, Bemanningsdirektivet. 
170 http://www.lag-avtal.se/nyheter/article58304.ece, hämtad 2010-04-23. 
171 Artikel 9, Bemanningsdirektivet. 
172 Artikel 2, Bemanningsdirektivet. 
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utveckla.
173

 Direktivet ska vara implementerat in i nationell lagstiftning senast den 5 

december 2011.
174

 

Bemanningsdirektivet har inte givits positivt gensvar i Sverige, många är kritiska då den 

anses gå emot den ”svenska modellen” om möjligheten för parter att genom 

kollektivavtal förhandla fram lämpliga anställningsvillkor.
175

 Det som oroar är det 

faktum att Regeringen nu kan lagstadga om det här direktivet, med reglering av bland 

annat lön, semester, vilodagar, och på det sättet frånta parterna deras rätt att genom 

kollektivavtal förhandla fram dessa anställningsvillkor. Det skulle resultera i att 

bemanningsbranschen blir den enda yrkesgrupp som inte får fritt avtala arbetstagarnas 

anställningsvillkor.
176

 Framförallt vill bemanningsorganisationerna att implementering 

görs på ett neutralt sätt, där den mest omfattande delen av förhandlingarna för 

anställningsvillkoren lämnas till arbetsmarknadsparterna.
177

 

Ingen vet egentligen vilka de framtida konsekvenserna är, som det här direktivet kan 

medföra, den centralaste diskussion består i att låta avsevärt stor del av förhandlingarna 

stanna vid de inblandade parterna. För att göra det möjligt att anpassa 

anställningsvillkor på bästa sätt. Dock får det anses troligt att det här direktivet är ett 

steg i rätt riktning och att det skulle vara ett komplement till LAS, som tydligt inte har 

samma verkningsgrad i dagens samhälle (se ovan). Det får vara ett steg till att 

neutralisera alla olika anställningsformer som finns i dag, så som anställda direkt hos 

kundföretag eller genom bemanningsföretag. Det ska alltså inte spela någon roll vem 

som är arbetsgivare eller för vem arbete utförs, grundläggande lika villkor ska gälla. 

Med andra ord alla ska vara lika inför lagen oavsett arbetsgivare.  

                                                
173 Paragraf 12 i Ingressen, Bemanningsdirektivet. 
174

 Artikel 11, Bemanningsdirektivet.  
175http://www.bemanningsforetagen.se/web/Bemanningsdirektivet_-

_en_odesfraga_for_den_svenska_modellen.aspx, hämtad  2010-04-24. 
176 Blomkvist, C, Lindqvist, T, Bemanningsföretagen kan visa vägen, Lag & Avtal, nr. 11, 2008, s. 30-31. 
177 http://www.bemanningsforetagen.se/web/Bemanningsdirektivet_-

_en_odesfraga_for_den_svenska_modellen.aspx, hämtad  2010-04-24. 
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8 Slutsats 

Som tydligt framgår genom hela den här uppsatsen är att LAS är ett av det starkaste 

anställningsskydd som erhålls för arbetstagare. LAS skapar trygghet i arbetstagares 

vardag. Det gör det lättare att planera sitt liv, både privat som ekonomiskt. 

LAS reglerar anställningsskyddet för arbetstagare som arbetsgivare är skyldiga att följa, 

i det här sammanhanget förhållandet mellan arbetstagare och bemanningsföretag. LAS 

reglerar inte den tredjepartsrelation som uppstår mellan arbetstagare, bemanningsföretag 

och kundföretag. Konsekvenserna av det, som framgår ovan, har blivit att arbetstagare 

inom bemanningsföretag hamnat i en avsevärt mer utsatt position. Grundläggande 

rättigheter som ska ge skydd för arbetstagaren sätts ur spel. 

Frågan som kan ställas är vilka slutsatser som kan dras av vad som framgått i den här 

uppsatsen? Behövs en lösning på tredjepartsrelationen eller går det genom dagens 

lagstiftning och avtal att lösa på egen hand? Svaret på det får te sig självklar. Det får 

framstå tydligt genom den här uppsatsen att en lösning krävs, arbetstagare hamnar i en 

utsatt situation och är den enda yrkesgrupp som inte ges ett starkt anställningsskydd. 

Det går att anpassa anställningsvillkoren och i det rättigheter genom kollektivavtal men 

att här finns i dag väsentliga brister. 

Arbetstagare i bemanningsföretag får samma skydd som andra arbetstagare genom 

bemanningsföretaget. Men den verklige arbetsgivaren som anses vara kundföretaget har 

ingen skyldighet gentemot dessa arbetstagare att följa skyddslagstiftningen. Anses det 

då möjligt att finna en lösning eller kan det finnas flera lösningar? Det finns enligt mig 

olika alternativ för lösningar på den här situationen och dessa kommer redogöras en 

efter en. 

Till att börja med får bemanningsföretagen anses fylla en funktion på dagens 

arbetsmarknad. De sysselsätter närmare 60 000 anställda inom olika yrkesgrupper och 

anses i Sverige vara en av de största arbetsgivarna. Vilket i sig visar på hur viktigt det är 

att dessa arbetstagare får ett likvärdig skydd som resterande arbetstagare på 

arbetsmarknaden. Det skapar en möjlighet för företag att anpassa verksamheten efter 

marknadens behov samt att det är kostnadsbesparande för företag som endast tillfället 

behöver extra arbetskraft. Det gör det lättare för arbetstagare att etablera sig på 

arbetsmarknaden och möjligheten till att erhålla arbetslivserfarenhet. 

Ett av de första alternativen till en lösning är att faktiskt låta avtalsparten lösa och 

anpassa anställningsskyddet efter varje yrkesgrupp. Att låta de som är insatta i varje 

yrkesgrupps behov ta fram specifikt anpassade villkor. Det som talar emot det här är 

som framgår i uppsatsen svårigheten att komma överens och faktiskt ta fram gynnande 

villkor för arbetstagaren. Det finns ingen skyddslagstiftning som stöd för 

arbetstagarorganisationer att falla tillbaka mot och stödja för sin argumentation för olika 

anställningsvillkor. Det finns praxis på området som tillåter arbetsgivare att kringgå 

lagen, vilket skapar en ännu sämre utgångspunkt för arbetstagarorganisationerna. Skulle 
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stämningsansökan mot Marabou avgöras i AD till arbetsgivarens fördel skulle det göra 

att läget förvärrades ännu mer. Dock om domen skulle resultera i en ”vinst” för 

arbetstagarna, skulle det möjligtvis göra att arbetstagarorganisationerna kan förhindra 

fler arbetsgivare från otillåten inhyrning av personal. Men det skulle troligtvis inte ge 

bättre anställningsvillkor för arbetstagare inom bemanningsföretag utan skapa en 

ansenligare trygghet för anställda i kundföretaget. 

Ett annat alternativ är att skapa en speciallagstiftning för den här tredjepartsrelationen. 

Då LAS är lex generalis ska den ge vika för lex specialis. Jag har dock svårt att se hur 

den här lagstiftningen skulle skapas utan att inskränka arbetsgivarens rättighet att fritt 

leda och fördela arbetet samt rätten att fritt välja företaget omfattning och inriktning 

samtidigt som det ska ge arbetstagaren grundläggande rättigheter och ett stark 

anställningsskydd. Fördelen med bemanningsföretag är just att arbetsgivare får större 

flexibilitet på arbetsplatsen och det skapar nya jobb. Det ska inte anses rättfärdigat att 

kringgå lagen, men samtidigt är det oundvikligt att yttra att bemanningsföretagen 

mjukar upp kanterna i det starka anställningsskyddet som finns i dag. Skulle varje 

arbetstagare ha lika starka rättigheter oberoende av anställningsform hade troligtvis inte 

någon problematik uppstått. Men på grund av att det är skillnader beroende på vilken 

anställningsform arbetstagare har, finns det nu en lösnings för arbetsgivarna att kringgå 

anställningsskyddet. En lex specialis lag för den här situationen skulle troligtvis vara 

svårt att framställa för att göra alla parter nöjda och samtidigt inte begränsa parternas 

rättigheter. Sedan kan jag anse att det är viktigare att den allmänna lagen fyller sin 

funktion fullt ut innan en speciallagstiftning skapas. 

En sista lösning på den här situationen skulle vara att införa något som redan finns i 1 § 

MBL, att LAS skulle vara tillämplig även på arbetstagare som inte är direkt anställda 

hos den för vilket arbetet utförs men att ställning är densamma som en anställd på den 

arbetsplatsen. Det skulle resultera i att arbetstagare inom bemanningsföretag omfattades 

av LAS och får en mer jämlik ställning med resterande arbetstagare som finns på 

arbetsmarknaden. Troligtvis skulle det leda till att det inte blir någon skillnad i att 

anställa genom bemanningsföretag och det skapar lika villkor oavsett anställningsform. 

Även om bestämmelserna i LAS kan avtalas bort genom kollektivavtal skulle nu en 

möjlighet för arbetstagarorganisationerna att trycka på mer skyddande lagstiftning 

finnas, till skillnad från nu då den är obefintlig. Det går alltså fortfarande att anpassa 

villkoren efter branschen och yrkesområdena men det ger ett bättre utgångsläge vid 

förhandlingar då arbetstagare nu har vissa lagstadgade rättigheter att gå efter. Det får 

anses troligt att om bemanningsdirektivet implementeras i svenskrätt, det skapar en än 

mer jämlik och skyddande position för arbetstagare inom bemanningsföretag. Dock får 

man önska att direktivet implementeras så att bemanningsföretag omfattas av den 

svenska modellen och själv i största utsträckning kan förhandla fram villkoren för 

anställda. 

Att lösa problematiken på det här sättet skulle möjligtvis skapa en sämre position för 

bemanningsföretag om det inte gör en skillnad mellan att anställa direkt in i 
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kundföretaget eller genom bemanningsföretag. Dock får det anses troligt att 

kollektivavtalen kommer anpassa villkor och anställningsskydd, för att fortfarande 

gynna kundföretag och ge dem den flexibilitet de vill uppnå. Bemanningsföretagen har 

en viktig funktion på marknaden, men med den här lösningen skulle arbetstagare ges en 

ansenligare trygghet genom att få en månads uppsägningstid istället för 14 dagar eller 

samma dag.  

Hur framtiden kommer lösa den här tredjepartsrelationen är inte lätt att förutspå. Men 

det går att konstatera att LAS behöver förändras för att passa dagens arbetsmarknad, 

speciellt då bemanningsföretag var förbjudet när LAS skapades 1974 och förnyades 

1982 och framförallt när AD till och med konstaterar att det ska anses rättfärdigat att 

kringgå lagen. Något som utgör skyddsramarna i vårt samhälle. 

Ingen arbetstagare ska stå utanför lagen och den skyddslagstiftning som den medför 

oavsett om det gynnar arbetsmarknaden och näringslivet i Sverige för att det skapar 

flexibilitet. Trygghet är en grundläggande faktor för att må bra, finns inte den torde det 

reflekteras i arbetslivet och det i sin tur påverka arbetsprestationen. Vilket resulterar i att 

det inte gynnar företagen och arbetsmarknaden att ha missnöjda arbetstagare. 

Sammanfattningsvis, självfallet ska arbetstagare inom bemanningsföretag omfattas av 

ett anställningsskydd som är på bästa sätt likvärdig den skyddslagstiftning som finns i 

LAS. Dessa arbetstagare ska ha möjligheten att uppleva samma trygghet som vilken 

annan anställning medför. Den främsta lösningen får anses vara en förändring av 

anställningsskyddet i LAS. Lagen är det starkast skydd som finns i vårt samhälle och 

alla ska vara lika inför lagen oavsett arbetsgivare. 
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Lag (1982:80) om anställningsskydd: 

4 § Anställningsavtal gäller tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock 

träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan 

arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla 

tillsvidare. 

Anställningsavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller 

arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad 

anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när 

arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §. I 

33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i 

samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt lagen (1962:381) 

om allmän försäkring. 

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren 

i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. 

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen 

med omedelbar verkan. 

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren 

och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband 

med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 8–10, 15, 16, 19, 20 och 28–

33 §§.  

 

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 

2. för allmän viss tidsanställning, 

3. för vikariat, 

4. för säsongsarbete, och 

5. när arbetstagaren har fyllt 67 år. 

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren 

antingen i allmän viss tidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i 

sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

 

11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en 

månad. 

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av  

2. – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är 

minst två år men kortare än fyra år, 

3. – tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men 

kortare än sex år, 

4. – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men 

kortare än åtta år, 

5. – fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men 

kortare än tio år, och 

6. – sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.  

Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § 

föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar 

uppsägningstiden löpa 

1. – när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller 

2. – när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om 

föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. 

BILAGA 

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppa/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1962q381x_lopnr21
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25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 

återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller 

arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av 

arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock 

att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader 

under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning 

för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren 

och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades 

eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har 

förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller 

företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats 

enligt 15 § andra stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya 

säsongens början. Har under de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten 

eller en del av verksamheten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång 

som omfattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. 

Företrädesrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. 

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns 

olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och 

det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen 

upphörde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, ska inom en 

arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga 

enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §. 

 


