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Abstract 

The use of temporary agency workers has increased significantly during the last 

decades. Due to considerable differences in the legal status and working conditions 

of temporary agency workers within the EU, the directive 2008/104/EC on tempo-

rary agency work was adopted in 2008. The current directive has a two folded 

purpose, first and foremost to improve the employment and working conditions 

for temporary agency workers, by establishing the principle of equal treatment. 

The second purpose is to create greater acceptance for the temporary work agen-

cies, and also to review and remove any unjustified restrictions or prohibitions 

against them.   

 

There are several different models for labour market regulation represented with-

in the EU. The Swedish and Nordic model has through history relied heavily on 

regulation via collective agreements, entered into by the social partners, with a 

minimal amount of state interference and regulation.  

 

For Sweden there is a potential problem in the implementation of the directive on 

temporary agency work, since it follows from case law by the European Court of 

Justice (ECJ). That the Swedish type of collective agreement, that lacks universal 

applicability, is insufficient as the sole means of implementing EU directives estab-

lishing rights for all workers. 

 

The main purpose of this thesis is to analyze if and how it’s possible to implement 

the directive on temporary agency work, within the established Swedish model for 

labour market regulation, and at the same meet the requirements of the EU-law.  
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Sammanfattning 

Användandet av uthyrd arbetskraft från bemanningsföretag har ökat avsevärt de 

senaste decennierna. EU:s bemanningsdirektiv 2008/104/EG har tillkommit med 

anledning av att arbetsvillkoren och den rättsliga regleringen med avseende på 

bemanningsarbete idag skiljer sig kraftigt bland EU:s medlemsstater. Bemannings-

direktivet har ett tudelat syfte, dels syftar det till att förbättra arbetsvillkoren för 

bemanningsanställda genom införandet av en likabehandlingsprincip av beman-

ningsanställda. Därtill syftar direktivet till att skapa större acceptans och undanrö-

ja hinder för bemanningsföretagen.  

Inom EU:s medlemsstater finns en rad olika arbetsmarknadsmodeller represente-

rande. Den svenska och nordiska modellen karaktäriseras av minimalt med statlig 

reglering, och en hög grad av reglering genom kollektivavtal som förhandlas fram 

och sluts mellan arbetsmarknadens parter. Den kontinentala modellen som kan 

sägas var den härskande inom övriga EU och så även för EU:s reglering, bygger på 

reglering genom lag och en lagfäst möjlighet till att allmängiltigförklara (utsträcka) 

vissa kollektivavtal. Vilket innebär att arbetsgivare som inte är bundna av kollek-

tivavtal, tvingas tillämpa ett visst avtal. För Sveriges del uppkommer ett potentiellt 

problem i genomförandet av bemanningsdirektivet, då det följer av äldre rätts-

praxis från EU-domstolen att vår svenska typ av kollektivavtal inte är ett fullgott 

sätt att implementera EU-direktiv. 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda om och hur det går att 

genomföra bemanningsdirektivet inom den svenska modellen, och samtidigt leva 

upp till de krav som följer av EU-rätten. Enligt min bedömning kommer det krävas 

att en bakomliggande lagstiftning införs, som garanterar direktivets skydd för 

samtliga arbetstagare. Den nödvändiga lagstiftningen kan dock utformas på ett sätt 

som inte undergräver den svenska modellen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ulla Murman startade Sveriges första moderna bemanningsföretag år 1953. Då 

hette det Stockholms stenografservice, idag heter det Manpower. Hon har om-

nämnts som ”den svenska bemanningsbranschens moder” och har vid sex olika 

tillfällen dömts för olaga arbetsförmedling.1 Fram tills den 1 januari 1992 var ut-

hyrning av arbetskraft en olaglig verksamhet enligt svensk lag2. Detta som en följd 

av det så kallade arbetsförmedlingsmonopolet.3 Trots att en utredning av sakkun-

niga över arbetsförmedlingslagen4 redan 1966 i ett betänkande konstaterade att; 

”privat arbetsförmedling visserligen var förbjuden i hela Västeuropa, men att inget 

annat land definierade personaluthyrning som arbetsförmedling” 5 så dröjde det 

närmare 40 år innan den svenska lagstiftningen kom att ändras. 

Den första uppluckringen av förbudet mot arbetskraftsuthyrning skedde i och med 

antagandet av lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av ar-

betskraft, som trädde i kraft den 1 januari 1992. Efter legaliseringen i början av 

1990-talet har området varit den snabbast växande branschen på den svenska ar-

betsmarknaden, och den sysselsätter idag mer än 60 000 personer.6  

Tre år senare blev Sverige den 1 januari 1995 medlem av EU.7  Vid de medlemsför-

handlingar som föregick medlemskapet uttrycktes från svenskt håll vissa farhågor 

för de förändringar och försämringar som detta skulle kunna komma att medföra 

                                                        
1 Johnson, A., Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 31. 
2 Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. 
3 Uthyrning av arbetskraft klassificerades fram tills denna tidpunkt som en form av arbetsförmed-

ling som var förbjuden enligt lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. 
4 Här avses lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. Av Prop. 1990/91:124 s. 

9 framgår att en betydelsefull ändring av denna lag skedde genom lag (1942:209), efter vilken 
”uthyrning av arbetskraft ansågs utgöra arbetsförmedling om det huvudsakliga syftet med verk-
samheten var att förmedla arbete”. 

5 Johnson, A., Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 38f. 
6 Johnson, A., Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 16.  
7 www.eu-upplysningen.se - Anslutningsfördraget för Finland, Sverige och Österrike trädde i kraft 

den 1 januari 1995. Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (1994) finns tillgänglig 
via; http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html. 

 

http://www.eu-upplysningen.se/
http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html
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på den svenska arbetsmarknaden.8 Den svenska och nordiska arbetsmarknadsmo-

dellen bygger till en väsentlig del på branschanpassade lösningar och reglering ge-

nom kollektivavtal som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter.9  

Inom EU används oftast rättsakter i form av direktiv10 för att uppnå harmonisering 

på arbetsrättens område.11 Ambitionen med att harmonisera arbetsvillkoren för 

arbetstagare som hyrs ut från bemanningsföretag och i andra så kallade atypiska 

anställningar12, har funnits sedan 1980-talet inom EU.13  

Under hösten 2008 lyckades medlemsstaterna enas om att anta EU:s direktiv 

2008/104/EG14, det så kallade bemanningsdirektivet, som skall vara genomfört i 

EU:s medlemsstater senast den 5 december 2011.15  

I ingressen på bemanningsdirektivet uttalas att det råder avsevärda skillnader 

inom EU när det gäller anlitandet av arbetstagare som hyrs av bemanningsföretag, 

särskilt med avseende på rättsläge, rättslig ställning och arbetsvillkoren för dessa 

arbetstagare.16 Bemanningsdirektivet syftar till att skydda arbetstagare som hyrs 

ut av bemanningsföretag, förbättra arbetets kvalitet, skapa fler arbetstillfällen, ut-

veckla flexibla arbetsformer genom att erkänna bemanningsföretagen som arbets-

givare och fastställa ett lämpligt ramverk för anlitande av arbetstagare som hyrs ut 

via bemanningsföretag.17  

                                                        
8 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 21. 
9 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 36f.  
10 Artikel 288.3 i FEUF (f.d. art. 249 FEG) reglerar hur direktiv skall genomföras i Unionens med-

lemsstater.  
11 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 42.  
12 Atypiskt arbete är ett samlingsbegrepp för att beteckna sådant arbete som inte är av typisk eller 

traditionell karaktär, som normalt syftar på lönearbete på heltid hos en arbetsgivare i en tillsvida-
reanställning. En synonym som oftast används till atypiskt arbete är begreppet flexibelt arbete, 
exempel på sådant arbete är deltidsarbete och bemanningsarbete. Se t.ex. Berg, A., Bemanningsar-
bete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med kom-
parativa inslag, s. 15f. 

13 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-
avtalsreglering med komparativa inslag, s. 66. 

14 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om 
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/9 

15 Se Artikel 11.1p. i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 
november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/14. 

16 Punkten 10 i ingressen till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av 
den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/9. 

17 Artikel 2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 
2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
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Direktivet innehåller bland annat en ”likabehandlingsprincip” som syftar till att 

motverka diskriminerande arbets- och anställningsvillkor för de anställda inom 

bemanningsbranschen. Principen innebär att de arbetstagare som hyrs in via ett 

bemanningsföretag skall tillförsäkras samma grundläggande arbets- och anställ-

ningsvillkor, som om de hade varit anställda direkt av kundföretaget18 för samma 

arbete.19  

För Sveriges del torde det materiella innehållet i direktivet inte orsaka några stör-

re problem enligt min bedömning. Detta då en liknande om princip om likabehand-

ling redan finns i vissa av de existerande kollektivavtalen som används idag på den 

svenska arbetsmarknaden.20 Visserligen kan vissa frågetecken kring vår gällande 

reglering antas komma att lyftas fram vid den översyn av begränsningar och för-

bud som direktivet föreskriver i dess artikel 4.21 Framförallt rörande den fackliga 

veto rätten i § 38 MBL och karantänsregeln22 i lag (1993:440) om privat arbets-

förmedling och uthyrning av arbetskraft. 

Problemet för svenskt vidkommande är snarare hur direktivet kan genomföras i 

enlighet med EU-rätten utan att samtidigt undergräva den svenska arbetsmark-

nadsmodellen23. Det flesta medlemsstater i EU har ett system för att utsträcka kol-

lektivavtal, och därigenom göra dem bindande även för arbetsgivare som inte in-

gått kollektivavtal. Med ett sådant system tillförsäkras alltså samtliga arbetstagare 

det av direktivet uppställda skyddet, om det genomförs genom ett utsträckt kollek-

tivavtal. Den svenska24 implementeringsproblematiken uppstår främst till följd av 

att Sverige saknar denna möjlighet till att utsträcka kollektivavtal. 25  

Det följer av äldre rättspraxis från EU-domstolen att vår typ av kollektivavtal, som 

endast tillförsäkrar den avtalsreglerade delen av arbetsmarknaden, inte är ett full-

                                                        
18 Med kundföretag avses här det företag som ingår avtal om uthyrning med ett bemanningsföretag. 

Bemanningsföretaget har i sin tur ett anställningsavtal med en arbetstagare.  
19 Artikel 5.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
20 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, kap 6, s. 282ff. 
21 Artikel 4 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 

2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
22 Se nedan under (5.2.4). 
23 Den svenska arbetsmarknadsmodellen förklaras närmare nedan under (2.5.2). 
24 Vi delar främst denna problematik med Danmark av de övriga nordiska länderna. 
25 Nielsen, R., Europeanization of Nordic Labour Law, s 51ff. 
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gott sätt att implementera EU-direktiv som tillskriver alla arbetstagare en viss grad 

av minimiskydd.26  För att Sverige skall kunna uppnå en motsvarande täckning av 

samtliga av direktivet berörda arbetstagare, i detta fall de bemanningsanställda, 

krävs alltså att någon form av lagstiftning eller administrativa åtgärder vidtas.27 

Genomförandet av bemanningsdirektivet i svensk rätt och konsekvenserna därav 

för den svenska arbetsmarknadsmodellen är huvudämnet för denna uppsats.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda konsekvenserna för svenskt vidkommande 

av den kommande implementeringen av EU:s bemanningsdirektiv 2008/104/EG 

och redogöra för hur ett framtida genomförande kan komma att påverka svensk 

arbetsrätt rörande uthyrning av arbetskraft. Följande frågeställningar utreds 

främst i uppsatsen; 

 Hur kan Sverige genomföra bemanningsdirektivet i svensk rätt? 

- Är det möjligt att genomföra bemanningsdirektivet inom den svenska mo-

dellen? 

- Vilka problem och möjligheter går det att identifiera med det framtida ge-

nomförandet? 

- Hur kan användandet av bemanningsföretag komma att påverkas av ett 

framtida genomförande? 

Analysen kommer därför främst syfta till att belysa problem samt ge förslag på al-

ternativa lösningar för lagstiftaren i genomförandet av bemanningsdirektivet. 

1.3 Metod och material 

Jag kommer i denna uppsats främst använda mig av en traditionell rättsdogmatisk 

metod.28 Med det avser jag en metod som tar sin utgångspunkt i de befintliga 

rättskällorna för att kunna fastställa den gällande rätten på området (de lege 

lata)29.  

                                                        
26 Se närmare under (2.4.3). 
27 Nielsen, R., Europeanization of Nordic Labour Law, s 51ff. 
28 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 26. 
29 Nielsen, R. och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 29. 
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Med befintliga rättskällor avses då EU-rätt, nationell lagstiftning, förarbeten, rätts-

praxis samt doktrin på det aktuella och närliggande rättsområdet.30 Kollektivavtal 

har inom den traditionella svenska arbetsrätten en mycket betydande roll som 

rättskälla. Även om det endast fanns en mycket begränsad arbetsrättslig lagstift-

ning före 1970, har de flesta arbetsrättsliga frågor sedan dess reglerats genom lag. 

Kollektivavtalet måste dock fortfarande anses som en mycket betydelsefull 

rättskälla, eftersom mycket av den lagstiftning som antagits har så kallad semidis-

positiv karaktär31. Detta innebär att lagen får frångås, men endast genom kollek-

tivavtal. Många av de arbetsrättsliga lagarna förutsätter också förtydliganden och 

kompletteranden genom kollektivavtalsreglering. Vissa viktiga delar inom den en-

skilda anställningsrätten saknar dessutom helt lagreglering.32  

Då bemanningsarbete i privat regi sedan länge varit föremål för folkrättslig re-

glering, främst genom olika konventioner antagna av International Labour Organi-

sation (ILO)33 kommer även vissa av dessa att studeras.34 

I viss mån kommer även rättshistoriska tillbakablickar att beskrivas och analyse-

ras, detta då den tidigare gällande rätten ofta har ett inflytande på nyare rätt.35 

Framförallt avser jag då äldre upphävda konventioner och lagar på området, och 

till dessa tillhörande förarbeten. 

Något som är utmärkande för EU-rätten i förhållande den svenska rätten, är att 

EU:s rättsregler i stort sett saknar en motsvarighet till de svenska lagförarbetena.36 

Istället brukar EU-domstolen söka ledning i rättsakternas37 ingress (den s.k. pre-

ambeln), när den ska uttolka reglernas innebörd. EU-domstolen nyttjar i stor ut-

sträckning en teleologisk tolkningsmetod, med vilket avses en ändamålsinriktad 

                                                        
30 De arbetsrättsliga rättskällorna beskrivs även nedan i stycke (2.3). 
31 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 66. Se även nedan under (6.5). 
32 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 66.  
33 Idag FN:s (Förenta Nationerna) fackorgan för arbetslivsfrågor.  
34 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 45f.  
35 Nielsen, R. och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 29. 
36 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 34. 
37 Här avses förordningar och direktiv.  
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tolkning.38 EU-domstolen brukar inte heller vara främmande för att göra vissa 

rättspolitiska avgöranden.39  Det förekommer även att domstolen hämtar stöd för 

sin tolkning i vissa av EU:s juridiska dokument40, så kallad ”soft law”. 41 Förklar-

ingar upptagna i Rådsprotokollen kan också fungera som tolkningsunderlag om 

innebörden av den aktuella rättsregeln är oklar.42 Vilket innebär att även sådant 

material kommer användas i den rättsvetenskapliga analysen i denna uppsats. 

Det finns även ett antal mycket viktiga rättsliga principer (utvecklas närmare ned-

an i 2.4.1) inom EU-rätten som är viktiga att beakta när man behandlar EU-rätt. 

Dessa principer som även uttalar vissa grundläggande rättigheter, har främst sitt 

ursprung i EU-domstolens äldre rättspraxis. Vissa av dessa principer finns uttalan-

de i EU-fördragen, andra har härletts därifrån medans vissa grundar sig på andra 

sedvanliga folkrättsliga rättskällor43.44 

Enligt Nielsen står det klart att den arbetsrättsliga regleringen från EU generellt 

har ett dubbelt syfte utifrån äldre rättspraxis, vilket består i att uppfylla både eko-

nomiska och sociala målsättningar.45 Något som även bemanningsdirektivets tude-

lade syfte tydligt bekräftar. Genom att i huvudsak syfta till att både förbättra ar-

betsvillkoren för de bemanningsanställda, samt dessutom förbättra förutsättning-

arna för bemanningsföretagens verksamhet. Med stöd från rättspraxis i målet 

Schröder46, hävdar Nielsen att det i fall rörande kollektiv arbetsrätt, finns fall där de 

sociala målen under vissa omständigheter exempelvis har företräde framför reg-

lerna rörande snedvridning av konkurrens i artikel 101 FEUF (f.d. art. 81 FEG).  

                                                        
38 Nielsen, R. och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 239 f. Teleologisk tolkningsmetod är en van-

ligt förekommande tolkningsmetod i rättssystem som normalt inte använder förarbeten som 
rättskälla.  

39 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 49. 
40 Här avses rekommendationer, yttranden, resolutioner och skrivelser. Se även Nielsen, R och 

Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 124 - 135 för en utförlig redogörelse av EU-rättens rättskäl-
lor. 

41 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 34. Jfr. även Nielsen, R och Tvar-
no, C., Retskilder & Retsteorier, s. 132 för en mer utförlig redogörelse . 

42 Nielsen, R, och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 132. 
43 Här avses främst Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna (EKMR). Se även Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen an-

gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
44 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 50f. 
45 Nielsen, R., Europeanization of Nordic Labour Law, s 40 f. Med hänvisning till Mål 43/75 Defrenne 

mot Sabena (nr 2).  
46 Mål C-50/96, Deutshe Telekom AG mot Lilli Schröder. 
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De tudelade målsättningarna har senare även kommit att uttryckas i EU:s sociala 

agenda.47  

För att få en ytterligare förståelse för rättsreglernas funktion ingår det även i den 

rättsdogmatiska metoden att söka kunskap om den verklighet i vilka reglerna an-

vänds.48 I detta fall avser jag främst den diskussion och debatt som förts med an-

ledning av detta och andra direktiv på arbetsrättens område. Men även kring den 

svenska arbetsmarknadsmodellen och särskilt då kopplat till uthyrning av arbets-

kraft från bemanningsföretag. Relevant material kommer främst eftersökas i olika 

facktidskrifter på området, men även annan publik information som finns tillgäng-

lig via hemsidor hos myndigheter (nyhetsbrev), samt hos arbetsmarknadens par-

ter. Detta material kommer delvis utgöra en grund för min analys och görs också i 

syfte att kunna identifiera eventuella problemområden i den praktiska tillämp-

ningen av det aktuella direktivet i förhållande till rådande reglering.  

Min ambition med uppsatsen är att genom att studera och genomföra en rätts-

dogmatisk analys av den gällande rätten på det aktuella området (de lege lata), 

kunna presentera en rättspolitisk lösning (de lege ferenda)49. Alltså ett förslag på 

hur den rättsliga regleringen bör utformas och hur den befintliga regleringen even-

tuellt bör ändras. I detta fall med avseende på Sveriges kommande genomförande 

av bemanningsdirektivet. Den rättspolitiska analysen har till uppgift att så objek-

tivt som möjligt ange, hur regleringen bör vara eller bör utformas för att uppfylla 

det ”politiska” ändamålet.50  

Detta för upp kravet på neutralitet, som kan sägas vara ett etablerat forskningside-

al51 inom rättsvetenskaplig forskning. Enligt detta ideal skall en rättsvetenskaplig 

framställning vara opåverkad av författarens politiska och moraliska värdering-

ar.52 Huruvida detta ideal är möjligt att uppnå eller ens önskvärt i alla situationer 

lämnar jag till var och en att själv avgöra. Något som torde vara säkert är i alla fall 

att svaret på den frågan lär skifta beroende på vem som tillfrågas. 
                                                        
47 Nielsen, R., Europeanization of Nordic Labour Law, s 41. 
48 Lehrberg, B., Praktisk Juridisk Metod, s 178.  
49 Nielsen, R. och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 29, s. 430 och s. 433. 
50 Nielsen, R. och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 433. 
51 Det måste dock tilläggas att det är ett mycket omdebatterat ideal, och flera olika synsätt på vad 

det innebär existerar. Se t.ex. Dahlman, C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 10ff. 
52 Dahlman, C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 6. 
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Själv instämmer jag med den skaran av forskare53 som närmast motsätter sig neut-

ralitetsidealet, på grund av att de anser att neutrala observationer är en omöjlig-

het. Detta då alla observationer sker utifrån en viss förförståelse, som betraktaren 

inte kan lösgöra sig ifrån. På det rättsvetenskapliga området innebär detta synsätt 

att varje observation av ”rätten” utgörs av en tolkning, som bygger på vissa värde-

ringar, och det finns därmed inget neutralt sätt att fastställa vilken tolkning som är 

mest objektiv eller riktig.54 Jan Kjellgren har uttryckt en ståndpunkt som jag delar; 

”Dessutom är det ofrånkomligt att tolkningar av fakta sker delvis utifrån personliga 

erfarenheter. Den som skall säga något om gällande rätt i svåra frågor tvingas också 

diskutera mot bakgrund av olika värden och källor, och säga något om deras inbör-

des ställning. Det blir då fråga om uppskattningar och avvägningar, som oundvikli-

gen sker delvis mot bakgrund av egna värderingar.”55 

Med detta sagt vill jag även påtala att jag är medveten om nödvändigheten och be-

hovet av att förhålla sig kritiskt till vissa typer av källor, särskilt då de kan kopplas 

till någon form av intresseorganisation med en dold eller öppen agenda.  

En allmän utgångspunkt i min analys kommer också utgöras av det kommittédi-

rektiv56, som regeringen riktat till den särskilda utredaren57 som getts i uppdrag 

att utreda och presentera en lösning på hur bemanningsdirektivet ska genomföras 

i Sverige. Detta eftersom det föreskriver vissa givna ramar för hur regeringen öns-

kar genomföra direktivet, som är nödvändiga att beakta och analysera. 

1.4 Disposition och avgränsningar  

Denna uppsats består av sex kapitel. I detta första kapitel behandlar jag bakgrund, 

syfte, frågeställningar, metod, material, disposition, avgränsningar och vissa för-

klaringar med avseende på vald terminologi.  

                                                        
53 I den svenska rättsvetenskapliga debatten har argument för denna hållning anförts av bland an-

nat Robert Påhlsson, Dennis Töllborg, Nils Jareborg, Jan Kjellgren, Eva-Maria Svensson m.fl. Se. 
Bland neutralitetsidealets mer stränga förespråkare kan nämnas Knut Rodhe och Per Olof Ekelöf. 
Se Dahlman, C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 10ff.  

54 Dahlman, C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 11. 
55 Kjellgren, J., Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning, s. 523.  
56 Kommittédirektiv 2009:85. 
57 Regeringen utsåg 2009 Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds Universitet till särskild 

utredare. 
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I det andra kapitlet presenteras en bred översikt och introduktion till uppsatsens 

ämnesområde. Bland annat beskrivs den utveckling och förändring som skett på 

arbetsmarknaden under de senaste decennierna, arbetsrättens rättskällor, EU-

rättens förhållande till nationell rätt, EU-rättens rättskällor, de olika arbetsmark-

nadsmodellerna inom EU och bemanningsbranschen.  

Därefter beskrivs EU-direktiv närmare i kapitel 3, då uppsatsen behandlar natio-

nell implementering av ett sådant. Olika genomförande modeller som använts tidi-

gare liksom konsekvenserna av ett bristfälligt genomförande beskrivs.  

I kapitel 4 presenteras en närmare beskrivning av det för uppsatsen aktuella be-

manningsdirektivet. Den rättsliga grunden för direktivet, direktivets syfte och dess 

materiella innehåll med fokus på den för direktivet centrala likabehandlingsprin-

cipen.   

Kapitel 5 behandlar sedan den svenska regleringen av uthyrning av arbetskraft, 

både den nu gällande och den äldre numera upphävda lagstiftningen. Den äldre 

lagstiftningens omtvistade tillämplighet, med anledning av uppdelningen i upp-

dragstagare och arbetstagare presenteras också.  

I det sista kapitlet, kapitel 6 presenterar jag sedan främst utifrån vad jag tidigare 

konstaterat, ett förslag på hur jag anser att Sverige bör genomföra bemanningsdi-

rektivet. Vidare presenterar jag vissa reflektioner om hur det framtida genomfö-

randet kan tänkas komma att påverka användandet av bemanningsföretag.  

Jag har valt att inte utreda bemanningsdirektivet i förhållande till det så kallade 

Utstationeringsdirektivet, 96/71/EG av den 16 december 1996 i denna uppsats. 

Bemanningsdirektivet föreskriver visserligen i stycke (22) i ingressen58, att det 

skall genomföras utan att det påverkar tillämpningen av utstationeringsdirektivet. 

Detta vore visserligen intressant att utreda närmare, men alltför komplicerat att 

utreda inom ramen för denna uppsats. Men det kan därför utgöra ett lämpligt upp-

slag till en annan uppsats. Vidare har jag valt att inte behandla de nu gällande 

svenska kollektivavtalen i någon större omfattning. Då fokus för denna uppsats lig-

                                                        
58 Ingressen p. (22) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 

november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
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ger på själva genomförandet. För den som önskar fördjupa sig i dessa kollektivav-

tal, rekommenderas Annika Bergs avhandling från 2008, Bemanningsarbete, flexibi-

litet och likabehandling – en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering. 59  

1.5 Begrepp och terminologi  

EG eller EU  

Jag kommer mestadels att använda mig av termen EU och EU-domstolen. Detta 

även då det i själva verket var den dåvarande EG-domstolen som dömde, kommer 

den omnämnas som EU-domstolen. Det enda tillfälle jag kommer använda EG är i 

fall då jag skall ange namn på rättsakter eller liknande, då detta fortfarande är en 

del av deras gällande namn.  

Genomförande/ 

Implementering 

Jag kommer omväxlande använda dessa begrepp för att beskriva samma fenomen, 

som kan sägas vara att förverkliga, fullborda eller genomföra, i detta sammanhang 

ett direktiv. 

 

”Den svenska modellen”/ 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

Dessa två begrepp kommer också användas omväxlande, men båda syftar alltså på 

samma arbetsmarknadsmodell.   

 

 

 

 

 

 

                                                        
59 Se även, Källse, H., Bemanning i Sverige – med utgångspunkt i direktiv 2008/104/EG och dess lika-

behandlingsprincip. (Magisteruppsats, Lund) för en kortare redogörelse av de två största.  
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2 Introduktion till ämnesområdet 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer en övergripande introduktion till det valda ämnesområdet 

och den allmänna arbetsrättsliga regleringen att presenteras. Genom att förklara 

olika fenomen, fakta och företeelser som är relaterade till ämnet, är min förhoppning 

att detta skall ge en ökad förståelse kring uppsatsens syfte. Jag delar även den stånd-

punkt som Annika Berg gett uttryck för i sin avhandling; 

”Att den rättsliga regleringen kring bemanningsarbete svårligen låter sig analyseras 

utan referenspunkter till innehållet i den allmänna arbetsrättsliga regleringen är för 

övrigt självklart.”60 

2.2 En förändrad arbetsmarknad 

Den utveckling som skett i Sverige och på svensk arbetsmarknad under de senaste 

decennierna har medfört en förändring av det ramverk som idag måste beaktas i 

lagstiftningsarbetet inom svensk arbetsrätt.61Den utveckling som här åsyftas är 

mycket mångfacetterad och låter sig svårligen beskrivas i några få meningar. Men 

här åsyftas främst den kraftigt ökade internationaliseringen till följd av globalise-

ringen62, antagandet av internationella konventioner, EU-medlemskapet med dess 

tillhörande fyra friheter63, ekonomisk integration, ökad konkurrensutsatthet och 

framväxten av det nya informations- och tjänstesamhället.64 

 

 

                                                        
60 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 16f. Med hänvisning till Weiss 2004, s. 127. ”It is useless 
to discuss temporary work in isolation. Its function can only be properly assessed if it is related to 
other elements of labour regulation.”. 

61 Ds. 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 55.  
62 Se t.ex. Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 19 för vad som avses med dessa begrepp i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.  
63 Se t.ex. EU-upplysningens presentations material s. 4. Där det framgår att; den inre marknaden är 

idag central inom EU-samarbetet. Den innebär att det ska råda fria rörlighet över gränserna för 
(de fyra friheterna): Varor, personer, tjänster och kapital. http://www.eu-
upplysningen.se/upload/dokument/OH-bilder/EU-presentation-maj-2010-anteckningssidor.pdf. 

64 Ds. 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 55ff. 

http://www.eu-upplysningen.se/upload/dokument/OH-bilder/EU-presentation-maj-2010-anteckningssidor.pdf
http://www.eu-upplysningen.se/upload/dokument/OH-bilder/EU-presentation-maj-2010-anteckningssidor.pdf
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Redan i början av 1990-talet konstaterades i förarbetena65 till den nya lagen rö-

rande privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft66, att framväxten av ett 

kunskapsintensivt tjänstesamhälle var en allmän tendens i hela Västeuropa. En ny 

arbetsmarknad som i vart fall delvis ersätter det traditionella varuproducerande 

industrisamhället,67 ansågs vara ett faktum. En stor mångfald av framförallt mind-

re företag som erbjöd tjänster inom en rad olika kompetensområden, såg för första 

gången dagens ljus. Affärsidén hos dessa företag är att tillgodose ett växande be-

hov av tillfälliga uppdrag eller tjänster hos olika kundföretag genom uthyrning av 

arbetskraft av företagets egna anställda.68 

I propositionen69 som låg till grund för den första uppluckringen av förbudet mot 

privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, konstaterades följande; 

 ”Som framhålls i promemorian är det flera omständigheter som talar för att dagens 

mycket restriktiva lagstiftning i detta avseende inte är särskilt väl lämpad att möta 

de förändringar som ägt rum och de nya företeelser som växt fram sedan lagens till-

komst för över femtio år sedan. Många uthyrningsföretag fyller onekligen för närva-

rande ett behov när det gäller kravet på en smidig och fungerande arbetsmarknad. 

För samhället i stort kan uthyrningsföretagens verksamhet innebära rationaliser-

ingsvinster i form av ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ett ökat utbud av ar-

betskraft.”70 

I början av 2000-talet genomförde Arbetslivsinstitutet på regeringens uppdrag en 

utredning, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv71. I den konstaterade 

utredningen att den utveckling som skett av arbetsmarknaden sedan 1970-talet 

och framåt, delvis förändrat den principiella synen på anställningen och arbetsgi-

varen sett utifrån ett individperspektiv. Under 1970-talet när mycket av den ar-

                                                        
65 Prop. 1991/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
66 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
67 Här bör påtalas att den industriella eran ingalunda är förbi. I Ds. 2002:56 s. 56, betonas hur 

forskningen påvisat att många av de tjänster som vuxit fram inom IT-sektorn är industrinära. Så-
ledes är den statiska ökningen för tjänstesektorn i vart fall delvis skenbar i den utsträckning som 
den är en direkt följd av ett förändrat sätt att organisera arbetet.  

68 Prop. 1991/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
s. 14f.  
69 Prop. 1990/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
70 Prop. 1990/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
s. 19.  
71 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv.  
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betsrättsliga lagstiftningen72 som Sverige har idag tillkom, var utgångspunkten en 

enhetlig arbetsmarknad med långvariga och stabila anställningsförhållanden som 

huvudregel. Storföretagen ansågs då som trygga arbetsgivare som kunde erbjuda 

långsiktiga och goda karriärmöjligheter. En utgångspunkt som endast delvis 

stämmer överrens med den situation som råder på arbetsmarknaden idag på 

2000-talet. En arbetsmarknad som utredningen menar karaktäriseras av en stän-

dig förändring, ökade risker, omstruktureringar, nya marknader och global kon-

kurrens. Omständigheter som i sin tur sägs ha lett till en ny arbetsmarknad med 

ständiga övergångar73.74 Men denna utveckling har även lett till att nya rättskällor 

gjort insteg och blivit en del av den gällande rätten på svensk arbetsmarknad, vil-

ket behandlas närmast här efter.  

2.3 Arbetsrättens rättskällor 

Med arbetsrättsliga rättskällor avses de regler som reglerar förhållandena på ar-

betsmarknaden, framförallt är det sådana rättsregler som en domstol vid en even-

tuell tvist tar hänsyn till i sitt dömande.75 Rättskällorna på arbetsrättens område 

är; 

-rättsregler i form av lagar och författningar inklusive EU-rätten, 

-rättspraxis från EU-domstolen, AD eller annan domstol, 

-kollektivavtal på central-, regional- eller lokal nivå, 

-personligt anställningsavtal, 

-bruket på arbetsplatsen och sedvänja i branschen76. 

Till dessa bör särskilt för svenskt vidkommande ytterligare två rättskällor tilläg-

gas, nämligen förarbeten77 och doktrin78. 

 

                                                        
72 Lagstiftningen på arbetsrättens område ökade kraftigt under 1970-talet, bl.a. antogs LAS och för-

troendemannalagen år 1974, samt MBL och lag om styrelserepresentation år 1976. 
73 I Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 57., anges att dessa övergångar 

sker under hela karriären, och att det därför ligger i den moderna arbetsrättens uppgift att under-
lätta dessa övergångar. I engelsk terminologi omnämns denna nya arbetsmarknad som, ”Transi-
tional labour market”. 

74 Ds. 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 57. 
75 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 20. 
76 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 36ff. 
77 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 65f.  
78 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 41. Där Glavå förklarar sin syn på doktrinens funktion. 



 

 
14 

Den rättspraxis som bildats i EU-domstolen, Arbetsdomstolen och andra domstolar 

utgör också en viktig rättskälla, eftersom den tillmäts ett mer eller mindre starkt 

prejudikatvärde. Dessa avgöranden utgör dock främst en tolkning av de andra 

ovan angivna rättskällorna.79  

 

Från rättspraxis kan man även härleda ett antal viktiga principer. En av de vikti-

gaste och mest omdebatterade principerna inom den svenska arbetsrätten är den 

om arbetsgivarens så kallade” fria arbetsledningsrätt”. 80 Den särskilda betydelsen 

av denna princip för bemanningsverksamhet utvecklas vidare nedan under (5.3.4) 

i samband med att klassificeringen av arbetstagare och uppdragstagare diskuteras. 

Av särskild betydelse för bemanningsarbete, finns bestämmelser i MBL om så kal-

lad förstärkt förhandlingsskyldighet och facklig vetorätt, som i viss mån kan sägas 

begränsa innebörden av denna princip när det kommer till beslut om att hyra in 

arbetskraft från bemanningsföretag.81   

 

För den arbetsrättsliga regleringen som i stor utsträckning är framtagen och an-

passad till det traditionella industrisamhället, innebär denna utveckling med nya 

rättskällor en utmaning för lagstiftarna. Utmaningen ligger nu i att lyckas utforma 

en reglering som även fungerar tillfredställande på den nya delen av arbetsmark-

naden som bygger på det kunskapsintensiva tjänstesamhället och som i högre grad 

karakteriseras av helt nya krav på flexibilitet och rörlighet för de olika produk-

tionsfaktorerna. 82 Glavå har karakteriserat funktionen hos den arbetsrättsliga re-

gleringen ur ett samhällsperspektiv, till att åstadkomma en avvägning mellan före-

tagens ekonomiska intressen och arbetstagarnas intresse av ekonomisk och social 

trygghet.83 Vilket också stämmer väl in på bemanningsdirektivet från EU. 

 

Efter EU-medlemskapet som föregicks av EES-avtalet, står det klart och tydligt att 

EU-rättslig reglering har kommit att dominera den svenska lagstiftningsagendan 

                                                        
79 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 20. 
80 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 37. Se t.ex. AD 1987:35. Se även Glavå, M., Arbetsrätt, s. 

440ff.  
81 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 20f. 
82 Ds. 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 55f. 
83 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 55. 
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och arbetsrättsutvecklingen. På det arbetsrättsliga området har ett antal specialla-

gar84 antagits för att implementera olika EU-direktiv. Därtill har ett omfattande re-

videringsarbete genomförts, för att säkerställa att vissa svenska centrala lagar85 på 

arbetsrättens område lever upp till den EU-rättsliga regleringen.86 

 

I dagens Sverige är det därför enligt mig förlegat att tala om en ”svensk arbets-

marknad” och ”svensk arbetsrätt”, då Sverige sedan 1995 är en integrerad del av 

den ”europeiska arbetsmarknaden” och ”EU-rätten”. Idag ser vi en arbetsmarknad 

som är strukturellt förändrad, med ökad tjänstebaserad produktion och helt nya 

sätt att organisera arbetet. Att fenomen som outsourcing, slimmade organisationer 

och s.k. ”on-demand” produktion numera tillhör vardagen för de flesta verksamma 

företag torde vara allmänt känt. Till dessa ovan nämnda fenomen hör också an-

vändandet av inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag, som nu blivit föremål för 

gemenskapsrättslig harmonisering i och med antagandet av EU:s bemanningsdi-

rektiv. 

2.4 EU-rättens förhållande till nationell rätt 

2.4.1 Inledning 

Genom att Sverige sedan den 1 januari 1995 ingår som ett medlemsland i den Eu-

ropeiska Unionen, är Sverige numera en integrerad del av EU:s rättsliga system.87 

Sverige har därigenom också en möjlighet att vara med och påverka kommande ny 

reglering. Detta innebär att Sverige i likhet med alla övriga medlemsländer inom 

EU är bundet av att följa de inom EU existerande rättsreglerna, samt att vi erkän-

ner EU-domstolen som den högsta uttolkaren och den institution som slutlig fast-

ställer hur EU:s rättsregler ska tolkas.88  

 

                                                        
84 Exempelvis lagen om Europeiska företagsråd (1996), lagen om rätt till ledighet av trängande fa-

miljeskäl (1998), lagen om utstationering av arbetstagare (1999) samt lagen om förbud mot 
diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002). Jfr. 
även artikel 153 (f.d. art. 137 FEG) som visar på EU:s kompetensområde.  

85 Exempelvis jämställdhetslagen (1991), arbetstids- och arbetsmiljölagstiftning samt ett flertal 
ändringar i LAS.  
86 Ds. 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 58f. 
87 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 20. Samt not 7 ovan för hänvisning till Sveriges anslutnings-

fördrag. 
88 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 32.  
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Den situation som nu råder efter EU-medlemskapet, med konkurrens och samspel 

mellan olika typer av regleringar i olika rättskällor är något som särskilt måste be-

aktas när det gäller tillämpning av regler inom arbetsrätten. Det är således av stor 

vikt att man kontrollerar om det finns en rättsregel på någon högre nivå bland de 

rangordnade rättskällorna som eventuellt undantränger giltigheten av en bestäm-

melse på en lägre nivå i rättskällehierarkin. Medlemskapet i EU och tillämpligheten 

av EU-rätten som i vissa fall har direkt genomslag89 i medlemsstaterna, är alltså 

något som utökat rättskällorna, och gjort den arbetsrättsliga regleringen ännu mer 

omfattande.90  

 

En grundförutsättning för EU:s gemensamma rättsordning är den så kallade legali-

tetsprincipen som stadgas i artikel 5.1-2 FEU. Enligt den principen ska EU och dess 

institutioner endast handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna 

tilldelat dem i unionsfördragen, för att uppnå de mål som fastställs däri.91 

 

Ytterligare två centrala principer inom EU-rätten är subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen)92 kan ut-

tryckas som att beslut och reglering inte skall fattas på en högre nivå än vad som är 

absolut nödvändigt, om det lika gärna eller bättre kan fattas på en lägre nivå. 93  

 

Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder som unionens institutioner vid-

tar till form och innehåll, inte skall vara mer ingripande eller gå utöver vad som är 

nödvändigt för att nå de mål som stadgas i fördragen.94 Ett klassiskt exempel på 

proportionalitetsprincipen är den så kallade ”Cassis de Dijon-principen”, som här-

stammar från ett rättsfall där den grundläggande principen om icke-

diskriminering på grund av nationalitet ställdes mot hänsyn till det allmänna sam-

hällsintresset.95  

                                                        
89 Se 2-4 §§ EU-lagen (1994:1500) som stadgar om EU-rättens ställning av lag i Sverige.  
90 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 37. 
91 Artikel 5.1-2 FEU, samt Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 50. 
92 Artikel 5.3 FEU. 
93 Se t.ex. Neergaard, U. och Nielsen, R., EU-RET, s. 53-63, för en närmare redogörelse av dessa EU-

rättsliga principers innebörd. 
94 Artikel 5.4 FEU. 
95 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 51. 
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Framförallt är subsidiaritetsprincipen mycket relevant att diskutera i förhållande 

till bemanningsdirektivet, då det kan ifrågasättas om denna reglering sker på den 

lägsta möjliga nivån. Visserligen finns fullt stöd för att utfärda direktivet enligt ar-

tikel 153 FEUF (f.d. art. 137 FEG). Men möjligen hade också någon mindre ingri-

pande metod för att harmonisera villkoren kunnat användas.  

 

Därutöver tillkommer även vissa grundläggande principer som EU-domstolen fast-

ställt genom praxis, till exempel den om gemenskapsrättens företräde gentemot 

nationell rätt, som även gäller i de fall då den nationella lagstiftningen tillkommit 

senare.96 EU-rättens företräde framför nationell rätt uttrycks inte direkt i fördra-

gen, men sägs sedan länge följa utav uttalanden i rättspraxis, och kunna härledas 

till medlemsstaternas så kallade ”lojalitetsplikt”, som numera stadgas i artikel 4 i 

FEU.97  

 

Principen om EU-konform tolkning innebär att nationella domstolar har en skyl-

dighet att tolka nationell rätt i enlighet med gällande EU-rätt.98 Vissa av dessa prin-

ciper har sedermera kommit att fördragsfästas och återfinns numera i Fördraget 

om EU99. 

2.4.2 EU-rättens olika rättskällor 

Inom EU-rätten görs en tydlig åtskillnad på två typer av olika grundläggande 

rättskällor, nämligen den så kallade primär- och sekundärrätten. Primärrätten av-

ser de grundläggande fördragen som kan sägas utgöra EU:s grundläggande konsti-

tution. 100 EU-samarbetet kan sägas bygga på två grundfördrag: 

                                                        
96 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 37. Jfr. Mål 6/64, Flaminio Costa mot ENEL, som är det mest 

klassiska och kända exemplet, och anses vara ett landmärke inom EU-rätten. 
97 Se t.ex. http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EU-ratten/EU-rattens-

foretrade/EU-domstolens-utveckling-av-EU-rattens-foretrade/.   
98 Se t.ex. Neergaard, U. och Nielsen, R., EU-RET, s. 189-194, för en närmare redogörelse av denna 

skyldighet till EU-konform tolkning.  
99 Konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionen. 
100 Bylund, B och Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 33. Här bör även påtalas att det 

finns ytterligare några rättsakter som hör till primärrätten, EKSG- samt Euroatomfördraget. 

http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EU-ratten/EU-rattens-foretrade/EU-domstolens-utveckling-av-EU-rattens-foretrade/
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EU-ratten/EU-rattens-foretrade/EU-domstolens-utveckling-av-EU-rattens-foretrade/
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EU-fördraget, Fördraget om Europeiska unionen (FEU), reglerar EU:s övergripande 

och konstitutionella uppbyggnad, även känt som Maastrichtfördraget, som trädde i 

kraft 1993. Genom antagandet av EU-fördraget bildades Europeiska unionen. FEU i 

dess nuvarande lydelse, började gälla den 1 december 2009 när Lissabonfördraget 

trädde i kraft.101 

 

EUF-fördraget, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), komplet-

terar det ovan nämnda FEU, med mer detaljerade och funktionella bestämmelser. 

FEUF ersatte det tidigare EG-fördraget (FEG), när Lissabonfördraget trädde ikraft. 

Det ursprungliga EG-fördraget, även känt som Romfördraget, trädde i kraft 1958. 

De tidigare grundfördragen Nicefördraget, Amsterdamfördraget och Europeiska 

enhetsakten gäller på obegränsad tid. EU har ytterligare ett grundfördrag som 

ännu gäller, Euratom-fördraget.102 103  

 

Sekundärrätten utgörs i sin tur av de rättsakter (beskrivs nedan i 2.4.3) som fast-

ställs å antas av EU:s olika institutioner104 i enlighet med de befogenheter som till-

skrivits dessa att besluta om rättsregler. Om det skulle uppstå en situation där den 

primära och sekundära rätten står i konflikt med varandra, har den tidigare före-

träde.105 

2.4.3 Närmare om sekundärrätten 

Det olika rättsakter som utgör sekundärrätten följer numera av artikel 288 FEUF 

(f.d. art. 249 FEG). Dessa utgörs av tre typer av bindande rättsakter, nämligen för-

ordningar, direktiv samt beslut. Dessa tre har inte någon inbördes rangordning 

sinsemellan, så utifall att de skulle visa sig att de strider mot varandra, får frågan 

ytterst avgöras av EU-domstolen genom tolkning.106 Utöver dessa finns även ett 

antal icke bindande juridiska dokument i form av rekommendationer, yttranden, 

                                                        
101EU-upplysningen http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/. 
102 EKSG-fördraget (Fördraget om kol- och stålgemenskapen) som trädde i kraft 1952 upprättades 

för en tid om 50 år och slutade därför gälla 2002. 
103 EU-upplysningen http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/. 
104 De institutioner som här avses är ministerrådet och kommissionen.  
105 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 39., som hänvisar till mål T-51/89 Tetra Pak mot Kommissio-

nen, för att exemplifiera denna princip.  
106 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 33. 

http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/
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resolutioner och skrivelser. Dessa brukar omnämnas som så kallad ”soft-law”, på 

grund av att EU-domstolen i vissa fall väljer att hämta stöd för sin tolkning av EU-

rätten från dessa källor.  

Förordningar ska enligt fördraget ha allmän giltighet. De skall därutöver till alla 

delar vara bindande och direkt tillämpliga107 i varje medlemsstat.108 En EU-

förordning förutsätter alltså inte någon nationell lagstiftningsåtgärd (implemente-

ring) för att bli gällande rätt i en medlemsstat, utan gäller omedelbart för både fö-

retag och enskilda inom hela EU.109 Som exempel på en för EU och arbetslivet 

mycket viktig förordning, kan nämnas förordning 1612/68 EEG om arbetskraftens 

fria rörlighet inom EU.110 

Beslut kan rikta sig till ett specifikt medlemsland, grupper av företag, grupper av 

individer eller någon specifikt utpekad av de två sistnämnda. Det är till alla delar 

bindande för den som det riktar sig till. Beslut har hittills inte använts i någon stör-

re utsträckning på arbetsrättens område.111 

Direktiv är bindande för de medlemsstater som det riktar sig till i avseende på det 

resultat som skall åstadkommas, men överlåter alltså själva valet av genomföran-

demetod till den enskilda medlemsstaten. Till skillnad mot de ovan nämnda för-

ordningarna, måste direktiv i princip alltid omvandlas till nationella regler. Om det 

i en medlemsstat redan existerar nationella regler som uppfyller de målsättningar 

som anges i direktivet, behöver några särskilda åtgärder med anledning av direkti-

vet inte vidtas. Vanligen anges i direktiven också ett sista datum för när direktivet 

skall vara genomfört.112 I det för denna uppsats aktuella bemanningsdirektivet är 

detta datum satt till den 5 december 2011.113 

Direktiv är också den vanligaste typen av rättsakt som används inom EU för att 

harmonisera arbetsrätten och de utgör därför också den viktigaste rättskällan 

inom arbetsrätten. Oftast används en form av ”minimidirektiv”, vilket innebär att 
                                                        
107 Se nedan i (2.4.4) om direkt tillämplighet.  
108 Artikel 288 i FEUF. 
109 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 38. 
110 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 42. 
111 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 38. 
112 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 38. 
113 Artikel 11 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/14. 
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direktivet anger vissa lägsta miniminivåer som medlemsstaterna inte får understi-

ga.114 Det finns alltså inga hinder mot att en medlemsstat i sin nationella lagstift-

ning går längre och fastställer en högre skyddsnivå än den som direktivet föreskri-

ver. Bemanningsdirektivet begränsar således inte Sveriges möjlighet att införa en 

reglering som har en högre skyddsnivå än bemanningsdirektivet.  

2.4.4 Direkt tillämplighet och direkt effekt  

Direkt tillämplighet och direkt effekt är två begrepp av stor betydelse inom EU-

rätten, men de är också en mycket komplicerad fråga stor nog för att avhandlas i 

en egen uppsats. När en rättsregel sägs ha direkt tillämplighet, åsyftas att interna-

tionella folkrättsligt bindande överenskommelser blir en integrerad del av ett 

lands nationella rättsordning, utan att några särskilda implementeringsåtgärder 

vidtas.115 

Den övervägande delen av EU-rätten är direkt tillämplig i medlemsstaterna, och 

förutsätter således inte några införlivandeåtgärder från medlemsstaternas sida för 

att bli gällande. Exempelvis är EU-fördragen direkt tillämpliga i varje medlemsstat 

och binder därmed såväl ett medlemslands myndigheter liksom dess medborgare. 

Tillämpningen av direkt tillämpliga regler får inte heller begränsas av nationella 

myndigheter eller genom andra åtgärder från medlemsstaterna. Även EU-

förordningar är som nämnts ovan direkt tillämpliga, utan att några särskilda inför-

livandeåtgärder vidtas av medlemsstaterna.116 

Vissa av EU:s rättsregler har så kallad direkt effekt (direkt, omedelbar verkan) i 

medlemsstaterna, med detta avses att det kan åberopas av enskilda rättssubjekt 

inför domstol trots att regeln främst riktar sig till medlemsländerna. 

I den rättspraxis117 som finns ifrån EU-domstolen, har regler i fördrag och förord-

ningar tillerkänts direkt effekt i en betydande omfattning. Generellt kan man säga 

                                                        
114 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 38. 
115 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 44. 
116 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 44.  
117 Se t.ex. Mål 43/75, Defrenne mot Sabena (Defrenne II), där EU-domstolen fastslog att artikel 157 

FEUF (f.d. art. 141 FEG) om lika lön har direkt horisontell effekt, och således är direkt förpliktande 
även för privata arbetsgivare. Se vidare Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 45 fotnot 14-15 för yt-
terligare exempel på rättspraxis. 
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att en regel i EU-fördraget118 skall vara klar, entydig och ovillkorlig till sin lydelse, 

samt därtill kunna tillämpas utan att några kompletterande regler utfärdas för att 

ha direkt effekt.119 

När direkt effekt diskuteras måste man också göra åtskillnad på vertikal direkt ef-

fekt, respektive horisontell direkt effekt. Med den förra avses då att en enskild kan 

åberopa EU-regeln gentemot staten, men alltså inte gentemot andra privata rätts-

subjekt. Med det senare avses att rättsregeln kan åberopas gentemot en annan fy-

sisk eller juridisk person vid medlemsstatens nationella domstolar och myndighe-

ter och alltså inte endast gentemot en medlemsstat. Vissa rättsregler i fördragen 

och förordningarna kan dock på grund av sin natur endast ha vertikal effekt då de 

tydligt utpekar staten.120 

2.5 Olika arbetsmarknadsmodeller inom EU  

2.5.1 Inledning 

Inom EU finns en rad olika arbetsmarknadsmodeller representerade bland de olika 

medlemsstaterna.121 Olika länders lagstiftning har präglats av grundläggande skill-

nader, exempelvis i näringslivsstruktur och synen på fackföreningarnas roll på ar-

betsmarknaden.122 Lagstiftning kontra kollektivavtal, statens roll i lönebildnings-

processen, detaljnivån på den arbetsrättsliga regleringen är bara några exempel på 

vad som kan skilja länderna emellan. Ett faktum som ofta resulterar i vissa svårig-

heter att nå enighet kring sociala och arbetsrättsliga spörsmål. I litteraturen bru-

kar man schematiskt grovt dela upp de existerande arbetsmarknadsmodellerna i 

den kontinentala, den anglosaxiska samt den nordiska modellen.123 

Den kontinentala modellen karaktäriseras av att staten genom lagstiftning formar 

arbetsmarknadens spelregler, dessa är huvudsakligen inriktade på grundläggande 

skyddsregler (s.k. minimirättigheter) för de enskilda arbetstagarna. Fackliga orga-

                                                        
118 På det arbetsrättsliga området påtalar Nyström särskilt det generella diskrimineringsförbudet i 

artikel 18 FEUF (f.d. art. 12 FEG), bestämmelsen om arbetskraftens fria rörlighet i artikel 45 FEUF 
(f.d. art, 39 FEG) samt artikel 157 FEUF (f.d. art. 141 FEG) om lika lön för män och kvinnor som 
exempel på sådana bestämmelser.  

119 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 44. 
120 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 45.  
121 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 36f. 
122 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 60. 
123 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 60. 
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nisationer existerar men är sällan bärare av rättigheter eller skyldigheter, förhand-

lingar och kollektivavtal existerar. Kollektivavtalen kan i vissa fall utsträckas till att 

gälla en hel bransch eller på hela arbetsmarknaden genom myndighetsbeslut.  

Olika myndigheter och personalråd övervakar så att regelverket efterföljs. Denna 

modell används i några av de största EU-länderna såsom Spanien, Tyskland och 

Frankrike, och har därför kommit att sätta en tydlig prägel på arbetsrätten inom 

EU.124 Den fackliga anslutningsgraden varierar kraftigt mellan olika länder, Spani-

en och Frankrike ligger på under 10 procent, medan Italien och Belgien ligger på 

nivåer mellan 60 -70 procent.125 

Den anglosaxiska modellen bygger till största delen på att domstolspraxis (s.k. 

common law) från domstolarna utgör den rättsliga grunden. Andelen lagstiftning 

som kompletterar common law systemet har dock ökat betydligt under de senaste 

åren, och på det arbetsrättsliga området finns numera en hel del lagstiftning och då 

särskilt kring anställningsavtalet.126 Generellt är arbetstagarinflytandet lågt och 

endast ett fåtal minimirättigheter existerar.127 Statens ställning på den engelska 

arbetsmarknaden har tidigare varit mycket begränsad, dock genomförde den kon-

servativa regeringen på 1980-talet flera lagar i syfte att begränsa de fackliga orga-

nisationernas makt.  Något grundläggande rättsligt skydd för facklig verksamhet 

finns varken inom common law eller i lag. Kollektivavtal saknar generellt bindande 

rättsverkan. Även om sådan bindande rättsverkan får avtalas sker detta endast 

undantagsvis. I huvudsak gäller de allmänna civilrättsliga reglerna, samt de ska-

deståndsregler som finns för utomobligatoriska förhållanden på arbetsrättens om-

råde. Fackets medlemmar har dock i stor utsträckning immunitet mot dessa regler 

när de agerar inom sina fastställda ramar. Fackförbundets roll och ansvar för sina 

medlemmar regleras i lag. Organisationsgraden för Storbritannien ligger på drygt 

20 procent, medans motsvarande siffra för Irland är drygt 30 procent.128  

                                                        
124 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 36. Se även; Nielsen, R., Euro-

peanization of Nordic Labour Law, s 74f. 
125 Se Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 61., samt fotnot 10. 
126 Se Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 62.  
127 Bylund, B och Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 36. 
128 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 62., samt fotnot 12. 
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Den nordiska modellen basseras på att både arbetstagare och arbetsgivare är or-

ganiserade. Statens roll har i ett historiskt perspektiv varit mycket begränsad, det-

ta då det rådande synsättet varit att staten i mesta möjliga mån skall hålla sig utan-

för regelringen och överlåta denna åt arbetsmarknadens parter. Fackföreningar 

innehar en central funktion på det arbetsrättsliga området och regler kring arbets-

tagarinflytande förskrivs genom lagstiftning eller kollektivavtal. Generellt utgör 

lagstiftningen här endast ett ramverk med förutsättningar för arbetsmarknadspar-

ternas reglering av det arbetsrättsliga området. Förhandlingar och kollektivavtal 

är det etablerade verktyget för att lösa tvister och reglera förhållandena på ar-

betsmarknaden. Kollektivavtalet utgör den grundläggande rättskällan och är rätts-

ligt bindande för organisationer och medlemmar. Enligt huvudregeln är arbetsgi-

varen även skyldig att tillämpa kollektivavtal på oorganiserade arbetstagare. Un-

der senare tid har ett ökat inslag av lagstiftning kommit att bli allt mer vanligt fö-

rekommande.129 Modellen är den etablerade i samtliga av de nordiska länderna, 

och den fackliga organisationsgraden anses vara mycket hög, omkring 80 procent. 

Norge har en något lägre organisationsgrad, men tillhör inte heller EU.130  

Det finns alltså stora skiljelinjer representerade mellan de olika arbetsmarknads-

modellerna inom EU varav två förtjänas särskilt att påtalas igen. Dels gäller det den 

centrala roll som de fackliga organisationerna har inom den nordiska modellen, 

samt kollektivavtalets skiftande ställning. Nyström har målande sammanfattat de 

centrala skiljelinjerna mellan den europeiska modellen och den nordiska modellen 

i synen på; ”individ – organisation, lagstiftning – kollektivavtal samt staten – ar-

betsmarknadens organisationer.”131 

2.5.2 Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

Det som kan sägas vara karakteristiskt132 för den svenska och nordiska arbets-

marknadsmodellen i jämförelse med övriga EU och ESS länder, är den framträdan-

de och betydelsefulla roll som tillskrivits arbetsmarknadsorganisationerna. Även 

                                                        
129 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 62. 
130 Norge är däremot medlem i ESS-samarbetet. Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 62f. 
131 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 63.  
132 Se även Sigeman, T., – Arbetsrätten – en översikt, s. 21., som påtalar att även organisationssplitt-

ringen är utmärkande liten inom den svenska arbetsmarknadsmodellen, detta delvis till följd av 
våra rättsregler.  
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den höga organisationsgraden133 och frånvaron av bestämmelser som begränsar 

arbetsmarknadsorganisationernas verksamhet är utmärkande, något som därtill 

vidare bidragit till deras starka och självständiga ställning. Den huvudsakliga kär-

nan av den rättsliga regleringen återfinns också i de kollektivavtal som förhandlas 

fram och sluts mellan arbetsmarknadens parter. Det är även arbetsmarknadspar-

terna som bär ansvaret för lönebildningen, nästan helt utan statlig inblandning.134  

Utgångspunkten i den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som rör enskilda ar-

betstagares förhållanden är att reglerna är tvingande till deras förmån.135På vissa 

områden regleras anställningsvillkoren genom lagstiftning, detta gäller exempelvis 

villkoren för arbetstid, semester och andra typer av ledighet. Denna typ av lagstift-

ning är oftast dispositiv (semidispositiv), vilket innebär att den kan frångås genom 

de kollektivavtal som ingås av arbetsmarknadens parter. 136 

Denna typ av lagstiftning motiveras främst av att den kan erbjuda möjlighet till 

branschanpassade lösningar, samt att den också har en kollektivavtalsfrämjande 

funktion. Då arbetsgivaren genom at ingå kollektivavtal kan erhålla en mer för-

månlig reglering än den som lagen föreskriver. Sedan 1997 tillåts också avvikelser 

på lokal nivå, och inte endast genom avtal på central nivå.137  

Efter Sveriges inträde i EU har det även skett en justering av de semidispositiva in-

slagen på de områden där svensk lag används för att implementera EU-direktiv. I 

dessa fall har lagen utökats med en EU-spärr. Vilket innebär att avsteg från lagen 

inte får innebära en försämring i förhållande till de ”minimiregler” som föreskrivs i 

direktivet.138  

2.5.3 Den kollektiva arbetsrätten 

De gamla grundnormer som utgör den kollektiva arbetsrätten och dess spelregler 

har inte genomgått några större förändringar sedan 1930-talet. En av orsakerna 

                                                        
133 År 2007 var 73 procent av de svenska arbetstagarna organiserade i fackföreningar (organisa-

tionsgrad), samtidigt som 91 procent av arbetstagarna täcktes av kollektivavtal (täckningsgrad) -
SOU 2008:123 s. 15. Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 

134 SOU 2008:123 s. 15f., Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 
135 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 63. 
136 SOU 2008:123 s. 16., Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 
137 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 63f. 
138 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 64. 
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till att lagstiftningen som reglerar den kollektiva arbetsrätten överlevt nästintill 

oförändrad, trots en rad omfattande omvärldsförändringar kan antagligen kopplas 

till att parterna själva preciserar sina normer i kollektivavtalen. 139 Detta belyser 

enligt mig en av de stora fördelarna med vår svenska modell, dess goda möjlighet 

till flexibla och lokala lösningar. Något som måste anses ligga väl i linje med den 

ovan nämnda närhetsprincipen.  

Den centrala betydelsen av de regler som reglerar den kollektiva arbetsrätten kan 

också härledas till kollektivavtalens betydande funktion i den svenska arbets-

marknadsmodellen. De kollektiva spelreglerna som här främst då avses, är de som 

har till uppgift att främja tillkomsten av, samt skydda de redan ingångna kollektiv-

avtalen. Till dessa räknas då föreningsrätten, den allmänna förhandlingsrätten, 

regler om stridsåtgärder, medling, kollektivavtal samt fredspliktsreglerna.140 Reg-

lerna kring den kollektiva arbetsrätten återfinns i lagen (1976:580) om medbe-

stämmande i arbetslivet (MBL). 

Ett kollektivavtal är ett rättsligt bindande avtal för de avtalsslutande parterna och 

deras medlemmar, bundenheten gäller inom avtalets tillämpningsområde. I 26 § 

MBL stadgas något som gör att kollektivavtalen skiljer sig ifrån de vanliga rätts-

grundsatser som annars gäller när en förening ingått avtal, kollektivavtalet har 

nämligen bindande verkan även för organisationens medlemmar. Ett ingånget av-

tal förbinder alltså arbetsgivaren gentemot den avtalsslutande arbetstagarorgani-

sationen att tillämpa det aktuella avtalet på sina berörda arbetstagare. Av ett in-

gånget kollektivavtal följer också vissa rättsverkningar, den kanske mest betydel-

sefulla är den så kallade fredsplikten.141 

Rättsverkningarna av kollektivavtalet är numera så konstruerade att det ligger i 

båda parters intresse att sluta kollektivavtal.142 I den mån parterna inte lyckas 

komma överrens vid förhandlingarna om kollektivavtal, har parterna en rätt att 

vidta stridsåtgärder. Nära knutet till reglerna kring stridsåtgärder och varsel om 

                                                        
139 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 107.  
140 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 107.  
141 SOU 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 145. 
142 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 107. 



 

 
26 

sådana, finns reglerna rörande medling. Regler som strävar till att ett kollektivav-

tal skall kunna komma till stånd med de rättsverkningar143 som följer av detta.  

Kollektivavtalen i Sverige och Danmark är inte så kallade utsträckta (allmängiltig-

förklarade) kollektivavtal. Detta är något som vållar problem för Danmark och 

Sverige, då EU-domstolen fastslagit att regler i EU-direktiv i princip måste genom-

föras i nationell lagstiftning så det säkerställs att de täcker alla.144  

För svenskt vidkommande har det legat ett väsentligt intresse i att kunna bibehålla 

möjligheten att genomföra vissa EU-regler genom vår etablerade arbetsmark-

nadsmodell, som i stor utsträckning baseras på regelbildning genom kollektivavtal. 

145 Sverige anser att vi i anslutning till EU-medlemskapet fått vissa garantier från 

kommissionen om att kunna genomföra EU-direktiv inom den svenska arbets-

marknadsmodellen, och att de svenska kollektivavtalen skall respekteras.146 Hur 

detta problem ska lösas är en av nyckelfrågorna i genomförandet av bemannings-

direktivet och kommer behandlas mer utförligt nedan i kapitel 6.  

2.6 Bemanningsbranschen i Sverige 

2.6.1 Inledning 

I början av 1990-talet upplevde den svenska arbetsmarknaden ett paradigmskifte. 

På bara några få år förvandlades Sverige från att ha varit ett av de mest restriktiva 

och reglerade länderna med avseende på privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft, till att bli ett av de mest liberala inom hela Europa.147 

2.6.2 Tillväxtmarknad 

Bemanningsbranschen har under de senaste decennierna utgjort en kraftig till-

växtmarknad på den svenska arbetsmarknaden. Detta är självklart inte något unikt 

för Sverige utan en trend som delas med de flesta andra utvecklande ekonomierna 

runt om i världen. Den så kallade penetrationsgraden som anger hur stor andel av 

                                                        
143 De rättsverkningar som här åsyftas är medlemsbundenhet, fredsplikt, allmänt skadestånd vid 

avtalsbrott samt möjligheten till medbestämmande och styrelserepresentation m.m.  
144 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 62. 
145 Bylund, B och Viklund, L,. Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 37. 
146 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 67f. 
147 Johnson, A., Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 85. 
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den sysselsatta befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag, låg i Sverige 

2007 på 1,3 procent. Detta kan jämföras mot ett europagenomsnitt på 2,0 procent, 

och även mot Storbritannien som vid denna tidpunkt hade den högsta penetra-

tionsgraden på 4,8 procent.148 

Efter avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet har den svenska bemannings-

branschen vuxit och breddats i en betydande omfattning på svensk arbetsmark-

nad. Från att ha sysselsatt omkring 5000 anställda år 1994, något år efter avregle-

ringen, till att drygt 15 år senare idag149 sysselsätta omkring 60 000 anställda. Nya 

produkter har tillkommit och idag finns branschen representerad inom de flesta 

områden på arbetsmarknaden. I Sverige har utvecklingen gått från att i början ha 

utgjorts av skrivbyråer, som senare blev kontorsserviceföretag, som sedermera 

blev personaluthyrningsföretag till det vi idag känner som bemanningsföretag.150 

2.6.3 Avreglering och legalisering 

Fram till den 1 januari 1992 gällde i Sverige lag (1935:113) med vissa bestämmel-

ser om arbetsförmedling, som innehöll ett förbud mot privat arbetsförmedling. Då-

varande Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) kunde visserligen också bevilja tillstånd 

till privat arbetsförmedling samt uthyrning av arbetskraft under vissa omständig-

heter, men dylika tillstånd medgavs sällan.151  

 

Det första inledande steget mot en uppluckring av förbudet skedde år 1991 av den 

dåvarande socialdemokratiska regeringen, och den slutgiltiga avregleringen152 av 

arbetsförmedlingsmonopolet genomdrevs sedermera av den borgerliga regeringen 

i och med antagandet av lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyr-

ning av arbetskraft. Glavå menar att denna avreglering antagligen var den viktigas-

te av alla arbetsrättsliga reformer som skedde under nittiotalet, detta med tanke 

på att den inte endast förändrade den arbetsrättsliga regleringens kontext, utan 

även ledde till en påtaglig marknadsförändring .153 

                                                        
148 Johnson, A., Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 132. 
149 Siffran 60 000 avser här 2008. 
150 Johnson, A., Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen, s. 86. 
151 SOU 1997:58, Personaluthyrning, s. 17. 
152  Förbudet slopades helt utom såvitt gäller arbetsförmedling för sjömän. Frågor om arbetsför-

medling för sjömän regleras i ILO-konvention nr. 9 som ratificerats av Sverige.  
153 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 36. 
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3 EU-direktiv 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer principerna för genomförande av EU-direktiv i medlemssta-

terna att stå i fokus. Direktivens rättsliga effekt, vägar för genomförande samt kon-

sekvenser och exempel på bristande genomförande från rättspraxis kommer att pre-

senteras. 

3.2 Vanligt förekommande på arbetsrättens område 

Den största delen av lagstiftningsarbete inom EU på arbetsrättens område sker ge-

nom utfärdande av direktiv. Direktiv är till skillnad mot fördragen och förordning-

ar däremot inte direkt tillämpliga i medlemsländerna, utan förutsätter införlivande 

åtgärder, i huvsak genom lagstiftning. Frågan om direkt tillämplighet av EU-

direktiv är mer komplicerad, detta med anledning av att de vänder sig till medlem-

staterna, som därigenom föreskrivs införliva direktivets regler i den nationella rät-

ten.154 

Enligt huvudregeln sägs därför direktiv inte ha direkt effekt i medlemsstaterna. 

EU-domstolen har däremot uttalat i rättspraxis155 att direktiv som inte implemen-

teras inom den föreskrivna tiden eller på ett på ett icke tillfredsställande sätt, kan 

tillerkännas direkt effekt för att sätta press på medlemstaterna att genomföra di-

rektiven inom den föreskrivna tiden. För att en sådan effekt skall kunna inträda, 

måste enligt rättspraxis156 direktivbestämmelsen föreskriva privata rättssubjekt 

rättigheter gentemot staten. En ytterligare förutsättning för att en bestämmelse i 

ett direktiv skall kunna få direkt effekt, är att den är ovillkorlig, klar och entydig i 

sin föreskrivna lydelse. Den faktiska innebörden av ett direktivs direkta effekt, är 

således att ett enskilt rättsubjekt kan åberopa direktivets bestämmelser gentemot 

en stat som brustit eller underlåtit att genomföra en fullgod implementering av di-

rektivets regler.157 

                                                        
154 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 44. 
155 Se t.ex. Mål 9/70, Grad-målet, där denna princip först fastslogs och uttalades.  
156 Se Mål 41/74, van Duyn mot Home Office. 
157 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 45f.  
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Det följer av rättspraxis158 att direktiv inte kan tillerkännas någon horisontell di-

rekt effekt, utan denna kan endast vara av vertikal typ och rikta sig mot staten och 

dess förlängda arm (organ).159  

Frågan om vad som skall anses utgöra ett statligt organ eller dess förlängda arm 

fick ett förtydligande i Foster målet160. I målet uttalade EU-domstolen att ett organ 

som av staten gjorts ansvarigt för att ombesörja tillhandahållandet av allmänna 

tjänster och tillskrivits vissa offentligrättsliga befogenheter, under alla omständig-

heter tillhör ett sådant organ mot vilket direktiv bestämmelser med direkt effekt 

kan göras gällande. EU-domstolen har alltså medgivit ett relativt stort utrymme för 

enskilda att göra anspråk gentemot staten och dess organ, genom att åberopa di-

rektiv bestämmelser i vertikalt hänseende.161 Skulle Sverige välja att överlåta ge-

nomförandet av bemanningsdirektivet på arbetsmarknadens parter finns, alltså 

enligt min bedömning, en teoretisk möjlighet att dessa kan bli föremål för en sådan 

direkt vertikal effekt vid en bristfällig implementering.  

EU-domstolen har också låtit uttala att, i de fall där en direktiv regel inte är till-

räckligt entydig och klar i sin lydelse för att kunna tillerkännas direkt effekt, så 

åligger det fortfarande en skyldighet för nationella domstolar och myndigheter att 

tolka den nationella rätten med hänsyn till det utfärdade direktivets innehåll. Detta 

brukar kallas för medlemsstaternas skyldighet att tillämpa en EU-konform tolk-

ning162. Samtliga dessa principer om direkt effekt, fördragskonform tolkning och 

även den ej tidigare nämnda principen om medlemsstaternas skadeståndsan-

svar163, har den så kallade solidaritetsprincipen164 som rättslig grund.165 

                                                        
158 Se Mål 152/84, Marshall mot Southampton and South West Hampshire Area Health Authority 

(Marshall I). 
159 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 46, Som även påtalar i fotnot 20 att kommissionen i senare 

mål rörande likalönsdirektivet gjorde gällande att det hade horisontell direkt effekt, något som 
EU-domstolen undvek att uttala sig om.  

160 Se Mål C-188/89, Foster m.fl. mot British Gas. 
161 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 45f.  
162 Se t.ex. Neergard, U. och Nielsen, R., EU-ret, s. 189-194., för en utförlig redogörelse av principen 

om EU-konform tolkning.  
163 Se. t.ex. SOU 1997:194, om det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelser av EG-regler. 
164 Solidaritetsprincipen följer numera av artikel 4 FEU (f.d. art. 10 FEG) och benämns där som 

principen om lojalt samarbete, vilken stadgar att varje medlemsstat är respektera och bistå var-
andra när de fullgör det uppgifter som följer av fördragen övriga av unionens rättsakter. 

165 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 51. 
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3.3 Genomförande av direktiv 

3.3.1 Inledning 

Efter det att ett direktiv antagits, är det inte tillräckligt för uppfyllelsen av direkti-

vet att den nationella rätten till sitt innehåll överensstämmer med direktivet. Det 

krävs också att det korrekta innehållet skall framgå av vissa bindande rättsakter, 

såsom lag eller administrativa föreskrifter enligt en huvudregel.166 

”Ett direktiv ska med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för 

varje medlemsstat till vilket det är riktat, men skall överlåta åt de nationella myn-

digheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.”167 

Stadgandet ovan som rör medlemsstaternas genomförande av direktiv, skulle kun-

na tolkas som att det står medlemsstaterna fritt att välja hur och vilka nationella 

rättskällor som skall användas för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Rik-

tigt så enkelt är dock inte fallet enligt EU-domstolens praxis.  

3.3.2 Genom förarbeten 

De vanliga svenska rättskällorna såsom förarbeten, praxis, kollektivavtal och dokt-

rin räcker i princip inte ensamma för att genomföra EU-rätten. Lagstiftning som 

skall genomföra ett minimidirektiv måste erbjuda ett heltäckande och fullgott 

skydd.168 EU-rätten ställer alltså till skillnad från folkrätten vissa krav om att det 

korrekta innehållet skall framgå av en viss typ av rättskällor i medlemsstaterna.169 

EU-domstolen har i ett mål170 mellan Kommissionen mot Danmark, slagit fast att fö-

rarbeten inte kan ersätta lagtext, detta med hänsyn till rättssäkerheten. Enligt 

domstolen skall en arbetsgivare samt arbetstagare direkt av lagtexten kunna utläsa 

sina rättigheter och skyldigheter. Detta är något som särskilt måste beaktas med 

                                                        
166 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 65.  
167 Artikel 288 FEUF (f.d. art. 249 FEG). 
168 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 65. Med vidare hänvisning till Retskilderne s. 71f. av Ruth Ni-

elsen för en utveckling.  
169 Nielsen, R. och Tvarno, C., Retskilder & Retsteorier, s. 139.  
170 Mål 143/83, Kommissionen mot Danmark.  
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tanke på den svenska juridiska metoden, där förarbeten oftast fungerar som en 

mycket viktig rättskälla vid tolkning och utfyllnad av lagen.171 

3.3.3 Genom kollektivavtal 

Nyström menar att kollektivavtal kan vara ett godkänt sätt att genomföra direktiv, 

om följande förutsättningar är uppfyllda; 

 avtalet är tvingande och bindande för parterna, 

 avtalet är bindande för alla arbetstagare som täcks av direkti-

vet, så kallat allmängiltigförklarat/utsträckt kollektivavtal172, 

 effektiva åtgärder vidtas för att säkerställa att direktivet även 

gäller i de perioder som inte täcks av kollektivavtal .173 

 

EU-kommissionen har också yttrat sig kring genomförandet av direktiv genom kol-

lektivavtal i sin rapport ”Industrial Relations in Europe 2000”.174 I den påtalas att 

en dylik implementering uppdagar frågor om allmän täckning, kontinuitet samt om 

tillräcklig publicitet uppnås. I samma rapport erinrar EU-kommissionen också 

medlemsstaterna, om deras ansvar för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

vid varje tidpunkt kunna säkerställa direktivens resultat, trots att genomförandet 

överlåtits på arbetsmarknadens parter.175 

 

EU-domstolen har också i en rad andra utslag176 underkänt kollektivavtal av den 

traditionella typ som vi använder i Sverige, som ett sätt att implementera EU-

direktiv. Skälen till detta är att oorganiserade arbetsgivare och deras anställda på 

deras arbetsplatser inte omfattas av något kollektivavtal. De oorganiserade arbets-

tagarna kan således inte åberopa rättigheter enligt något kollektivavtal, och därtill 

                                                        
171 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 65f. 
172 En annan term som också används för att beskriva denna effekt som uppnås genom allmängiltig-

förklaring/ utsträckning, är att avtalet har så kallad ”erga omnes effekt”. Se Nielsen, R., Europeani-
zation of Nordic Labour Law, s. 52f. 

173 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 69. 
174 Se KOM (2000) 113 s. 37.  
175 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 69. 
176 Se t.ex. Mål 91/81, Kommissionen mot Italien angående direktivet om kollektiva uppsägningar 

samt mål 143/83, Kommissionen mot Danmark angående likalönsdirektivet.  



 

 
32 

kommer den problematik som kan uppkomma under kollektivavtalslösa till-

stånd.177  

I ett mål178 som rörde direktivet om kollektiva uppsägningar, godtogs dock att di-

rektivets regler genomfördes och upptogs i kollektivavtal. Anledningen till att det i 

detta fall godkändes som genomförandemetod, var att de aktuella avtalen var så-

dana som genom myndighetsbeslut, utsträckts till att gälla en hel bransch. Det som 

brukar benämnas för ”utsträckt” eller ”allmängiltigförklarat” kollektivavtal.179 

Endast implementering genom kollektivavtal är således inte tillräckligt för att upp-

fylla de krav som följer utav EU-rätten. Däremot accepterar alltså EU-domstolen 

den genomförandemodellen då kollektivavtal genom beslut av stat eller statlig 

myndighet utsträcks till att tillämpas på alla anställda inom en viss bransch eller 

region.180 

Inom EU är det främst Italien, Storbritannien, Danmark och Sverige som saknar en 

möjlighet till att allmängiltigförklara sina kollektivavtal. De lösningar och tillväga-

gångssätt181 som existerar i övriga medlemsstater för allmängiltigförklara kollek-

tivavtal är dock av mycket olika natur.182  

I samband med Sveriges medlemsansökan till EU, uttalade Sverige att man förut-

satte att de svenska kollektivavtalen skulle komma att respekteras.183 Sverige an-

ser sig alltså ha fått vissa garantier för att kunna genomföra EU-direktiv med vår 

svenska typ av kollektivavtal. Något som måste anses mycket motsägelsefullt med 

EU:s rådande rättspraxis kring detta. Den ovan nämnda problematiken med att 

skyddet är inte är heltäckande kvarstår alltjämt med våra kollektivavtal. 

Vissa EU-direktiv innehåller också klausuler som anger att bestämmelserna får in-

föras i nationell rätt genom kollektivavtal. Dylika klausuler innehåller dock även 

formuleringar som tydligt anger att detta inte på något sätt fråntar medlemssta-

terna skyldigheten, att vidta de åtgärder som behövs för att vid varje tidpunkt 

                                                        
177 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 66f. 
178 Mål 215/83, Kommissionen mot Belgien.  
179 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 67. 
180 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 67. 
181 Se t.ex. Ahlberg, K./Bruun, N. Kollektivavtalet i EU. Om allmängiltiga avtal och social dumpning. 
182 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 67. 
183 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 67. Med hänvisning till prop. 1991/92:170 bil. 9 s. 25.  
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kunna säkerställa att direktivets resultat garanteras. Nyström menar att detta krav 

synes fodra någon form av bakomliggande lagstiftning som garanti.184 Beman-

ningsdirektivet har en sådan klausul i artikel 5.185 

Frågan om genomförande av EU-direktiv genom så kallad semidispositiv lagstift-

ning är också nära sammankopplad till kollektivavtalen. Enligt Nyström torde en 

sådan lösning inte vara godtagbar om den tillåter att det i kollektivavtal föreskrivs 

villkor som försämrar arbetstagarens rättigheter i förhållande till direktivet. När 

Sverige tidigare har infört EU-regler i svensk lag, har dessa försetts med en så kal-

lad EU-spärr. Vilket innebär att avsteg från lagstiftningen endast får genomföras 

om det inte innebär mindre förmånliga regler än vad som följer av direktivet, vilket 

enligt Nyström torde vara en godtagbar genomförandemetod.186 

3.4 Konsekvenser av bristande genomförande 

När Sverige under slutet av nittiotalet skulle implementera arbetstidsdirektivet187 

valde Sverige att göra detta i huvudsak genom att arbetstidslagen gjordes semidis-

positiv med EU-spärr. Detta var en provisorisk lösning som innebar att lagen fick 

frångås genom reglering i kollektivavtal, under förutsättning att den valda re-

gleringen inte tillskriver arbetstagarna sämre villkor och förmåner än det som di-

rektivet föreskriver. En lösning som innebar att en korrekt tillämpning av direkti-

vet garanterades för den kollektivavtalsreglerade delen av arbetsmarknaden. Pro-

blemet var att ingen lagstiftning infördes som garanterade villkoren för de arbets-

tagare som inte omfattades av kollektivavtal, så att dessa arbetstagare också kom 

att åtnjuta fullgott skydd i enlighet med vad direktivet föreskrev.188 

EU-kommissionen lät i detta fall påtala att det svenska genomförandet av det aktu-

ella direktivet innebar fördragsbrott, och saken kom senare att prövas av EU-

domstolen då någon rättelse inte skedde. I målet189 fastslog EU-domstolen att en 

medlemsstat inte uppfyller sina skyldigheter på en korrekt implementering av di-

                                                        
184 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 68. 
185 Se Artikel 5.3-4 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
186 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 68. 
187 Direktiv 93/104/EG. Arbetstidsdirektivet heter numera efter konsolidering 2003/88/EG. 
188 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 43.  
189 C-287/04, EU-kommissionen mot Sverige, med dom 26/5 2005.  
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rektiv, då detta sker genom åtgärder som endast säkerställer att direktivets regler 

uppfylls på den kollektivavtalsreglerade delen av arbetsmarknaden. Det rättsliga 

skyddet som ett direktiv föreskriver måste alltså utsträckas till att omfatta alla ar-

betstagare som träffas av direktivets tillämpningsområde. Domstolen fann därför 

att Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter med avseende på 3 av direkti-

vets artiklar. Efter detta har Sverige efter lagändringar190 den 1/7 2005 genomfört 

en korrekt implementering. 191 

Om en medlemsstat underlåter att inom den av direktivet föreskrivna tiden im-

plementera direktivet, inträder inte någon direkt horisontell effekt i nationell rätt. 

Däremot kan under vissa givna förutsättningar en så kallad särskild direkt vertikal 

effekt inträda, detta om den aktuella direktivregeln är ovillkorlig och klar i sin ly-

delse. Om de kraven kan anses uppfyllda, kan alltså även direktivet läggas till 

grund för ett enskilt rättssubjekts talan mot en medlemsstat eller andra arbetsgi-

vare inom statens förlängda verksamhet, så som den offentliga sektorn.192 

Ett klassikt mål inom EU-rätten på arbetsrättens område är målet C-6/90 (Franco-

vich), i det fallet var det Italiens underlåtenhet att implementera lönegarantidirek-

tivet193 som var föremål för prövning. I målet konstaterades att denna underlåten-

het kunde ge upphov till ett skadeståndsanspråk mot staten som kunde göras gäl-

lande vid nationell domstol.  

I AD 2002 nr 45 illustreras svensk rättspraxis på principen om direktivs direkta 

vertikala effekt. Fallet rörde ett anställningsärende inom landstinget som ansågs 

ha agerat i strid med det så kallade likabehandlingsdirektivet194.  

 

 

 

                                                        
190 SFS 2005:165 och 428. 
191 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 43. Lagmotiven framgår i huvudsak av prop. 

2003/04:180.  
192 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 43. 
193 Direktiv 80/987 EG, numera ersatt av lönegarantidirektivet 2008/94/EG. 
194 Direktiv 76/207/EG, numera ändrat av direktiv 2002/73/EG.  
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4 Bemanningsdirektivet  

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer bemanningsdirektivet att beskrivas mer utförligt. Fokus 

kommer att ligga på att beskriva den rättsliga bakgrunden och syftet med direktivet. 

Därefter kommer direktivets materiella innehåll att presenteras närmare med in-

riktning på likabehandlingsprincipen och reglerna kring översyn av förbud och be-

gränsningar.  

4.2 Rättslig grund för arbetsrättslig reglering 

Bemanningsdirektivet har antagits med stöd av artikel 153.5 FEUF (f.d. art. 137.2 

FEG). Enligt den artikeln får EU anta direktiv med minimikrav i syfte att förbättra 

villkoren rörande bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor, social trygghet, informa-

tion till arbetstagare med mera för att understödja och komplettera medlemssta-

ternas verksamhet inom samtliga de områden som artikeln föreskriver. Detta för 

att i sin tur verka för förverkligandet av de fastslagna målen rörande EU:s social 

politik, som följer av artikel 151 FEUF (f.d. art. 136 FEG). En poltik vars mål bland 

annat går ut på att förbättra levnads- och arbetsvillkor, främja sysselsättningen 

och ge förutsättningar för en varaktig och hög sysselsättning. Det finns dock ett 

undantag i artikel 153.5 FEUF (f.d. art. 137 FEG) gällande löneförhållanden, före-

ningsrätt, strejkrätt samt lockout.  

I ingressen (preambeln) till bemanningsdirektivet hänvisas i stycke nummer två, 

bland annat till punkt 7 i gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande so-

ciala rättigheter. I den aktuella punkten föreskrivs bland annat att förverkligandet 

av EU:s så kallad” inre marknad”, samtidigt måste leda till att levnads- och arbets-

villkoren för arbetstagare inom EU förbättras. Något som enligt stadgan i huvudsak 

bör åstadkommas genom att villkoren med avseende på sådana arbetsformer så 

som visstidsanställning, deltidsarbete, säsongsarbete samt arbete som utförs av 
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arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag harmoniseras inom gemenska-

pen.195 

Det stadgas också i stycke 11 av ingressen att det arbete som utförs av arbetstaga-

re som hyrs ut av bemanningsföretag bidrar till att skapa arbetstillfällen, deltagan-

de och integration på arbetsmarknaden.196 Denna typ av arbete sägs också tillgo-

dose både företagens behov av flexibilitet, samt även arbetstagarnas behov av att 

förena privat- och yrkesliv.197 

4.3 Direktivets syfte 

EU:s bemanningsdirektiv har ett tudelat syfte. Direktivet syftar dels till att stärka 

skyddet för arbetstagare som hyrs ut från bemanningsföretag, dels till att förbättra 

kvalitén198 i bemanningsarbetet. Därtill syftar direktivet till att främja och erkänna 

bemanningsföretag som ett accepterat och effektivt sätt till att skapa fler jobb och 

utveckla flexibla arbetsformer. Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna 

regelbundet skall företa en översyn av eventuella begränsningar och förbud med 

avseende på bemanningsarbete.199  

För att uppnå det första av de ovan nämnda syftena, föreskriver direktivet bland 

annat en likabehandlingsprincip i artikel 5, som alltså ska garantera de arbetstaga-

re som hyrs ut av bemanningsföretag minst de villkor som skulle ha gällt om de 

hade anställts direkt av kundföretaget (beskrivs närmare i avsnitt 4.4.4 nedan).200  

Malmberg har påtalat att stadgandet om att ”förbättra kvaliteten i bemanningsar-

betet” (Quality of work), blivit betydelsefullt i debatten på EU-nivå201.  Malmberg 

                                                        
195 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/9. 
196 Se vidare t.ex. Rapport 2004:15 av Andersson, P. och Wadensjö, E., IFAU – Hur fungerar beman-

ningsbranschen? En rapport som påtalar dessa men även många andra aspekter.  
197 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 2008 om 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/9. 
198 Intentionen med att förbättra kvalitén i det utförda arbetet har även uttalats tydligt i deltidsdi-

rektivet (97/81/EG) samt visstidsdirektivet (1999/70/EG).  
199 Stycke 18 i ingressen av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 

19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/10. 
200 Artikel 2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 

2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
201 Här avses främst den strategi som beslutades i Lissabon mars år 2000, den så kallade ”Lissabon-

strategin”. En strategi som syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och dyna-
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menar att den närmare innebörden av formuleringen är något svårfångad vad det 

gäller bemanningsarbete. Enligt honom avser stadgandet faktorer som arbetsmiljö, 

lön, möjlighet till kompetensutveckling och jämställdhet, detta baserat på uttalan-

den ifrån Europeiska kommissionens i det slutgiltiga förslaget202 till bemannings-

direktivet. Bemanningsdirektivet reglerar dock inte arbetsmiljöfrågor för de be-

manningsanställda, utan dessa regleras i ett äldre direktiv 91/383/EEG.203  

4.4 Materiellt innehåll 

4.4.1 Inledning  

EU kommissionens vision med bemanningsdirektivet är att skapa en bemannings-

bransch med goda anställningsvillkor, som under ordnade former bidrar till en dy-

namisk och flexibel arbetsmarknad.204 Hur kommissionen har tänkt lyckas uppnå 

detta speglas av direktivets materiella innehåll som kommer redogöras för nedan.  

4.4.2 Tillämpningsområde och definitioner 

Artiklarna 1-3 i bemanningsdirektivet anger direktivets tillämpningsområde samt 

vissa definitioner. Direktivets tillämpningsområde stadgas i artikel 1; 

”Detta direktiv är tillämpligt på de arbetstagare som har ett anställningskontrakt el-

ler anställningsförhållande med ett bemanningsföretag och som hyrs ut till kundföre-

tag för att temporärt arbeta under deras kontroll och ledning.”205  

Alltså den form av arbete som vanligen brukar benämns som bemanningsarbete206. 

Direktivet förutsätter alltså ett trepartsförhållande, som bygger på ett beman-

ningsföretag (B) i rollen som arbetsgivare. Bemanningsföretaget har i sin tur ett 

anställningsavtal med en arbetstagare (A), en bemanningsanställd. Genom ett avtal 

                                                                                                                                                                   
miska kunskapsbaserade ekonomi med förutsättningar till hållbar ekonomisk tillväxt, fler och 
bättre arbetstillfällen och en ökad grad av social sammanhållning.  

202 KOM (2002) 149 slutlig, s. 10. 
203 Malmberg, J., Working Paper 2010:2 Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-

kussionsunderlag, s. 6. Malmbergs tolkning av begreppet ”Quality of work” är baserad på uttalan-
den i KOM (2002) 149 Slutlig s. 5 ff. Som dock hänvisar till ett icke existerande direktiv 
91/358/EEG.  

204 KOM (2002) 149 slutlig, s. 10. 
205 Artikel 1.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
206 Se t.ex. Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och 

kollektivavtalsreglering med komparativa inslag, s. 15 för en utförligare redogörelse av begreppet 
bemanningsarbete.  
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om uthyrning hyrs sedan den bemanningsanställde ut till ett kundföretag (C), som 

alltså blir den tredje parten i detta trepartsförhållande.  

Från bemanningsdirektivets tillämpningsområde måste dock andra typer av tre-

partsförhållanden skiljas, t.ex. sådana som avser uthyrning av uppdragstagare.207 

För denna gränsdragning av vem som rättsligt sett utgör arbetstagare eller upp-

dragstagare, får ledning främst sökas i den nationella rätten enligt det aktuella di-

rektivet.208 Detta kan anses vara följden av artikel 3.1 a i direktivet som berör defi-

nitionen av arbetstagare, som uttalar att med arbetstagare avses; ”en person som i 

den berörda medlemsstaten i egenskap av arbetstagare är skyddad enligt nationell 

arbetsrätt”.209 

Enligt Malmberg torde detta för svenskt vidkommande innebära att det svenska 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet får tillämpas i genomförandet. Frågan om hu-

ruvida den arbetspresterande parten är att anse som uppdragstagare eller arbets-

tagare får alltså bestämmas med ledning utifrån det sedvanliga arbetstagarbe-

greppet. En bedömning som enligt svensk rätt inte avgörs utifrån parternas formu-

leringar i avtalet. Istället får en helhetsbedömning av de faktiska omständigheterna 

i det enskilda fallet genomföra för att fastställa hur det förhåller sig.210 På detta 

område finns även en hel del vägledning att hämta utifrån en omfattande rätts-

praxis.211  

Direktivet är tillämpligt på såväl offentliga som privata bemanningsföretag och 

kundföretag, som bedriver en ekonomisk verksamhet oberoende av om denna be-

drivs med eller utan vinstsyfte.212 Direktivet definierar bemanningsföretag som;  

                                                        
207 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-

kussionsunderlag, s. 7f. 
208 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-

kussionsunderlag, s. 8. 
209 Artikel 3.1 (a) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
210 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-

kussionsunderlag, s. 9. Se även för en tydligare beskrivning av diskussionen kring arbetstagare i 
förhållande till uppdragstagare, t.ex. Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 26 ff. 

211 Se t.ex. AD 1985 nr 57, NJA 1982 s. 784 och NJA 1992 s. 631. 
212 Artikel 1.2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
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”varje fysisk eller juridisk person som i enlighet med nationell lagstiftning ingår an-

ställningskontrakt eller inleder anställningsförhållande med arbetstagare i syfte att 

hyra ut dessa till kundföretag för tillfälligt arbete i dessa företag under deras kon-

troll och ledning.”213 

Kundföretag definieras enligt direktivet så som; ”varje fysisk eller juridisk person 

för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av beman-

ningsföretag tillfälligt arbetar.”214 

Det anges också en möjlighet för medlemsstaterna att undanta vissa personer från 

direktivets tillämpningsområde i artikel 1.3. Från direktivet får t.ex. personer som 

deltar i särskilda offentliga program för yrkesinriktad utbildning, arbetslivsinte-

grering, omskolning eller annat sådant program som stöds av offentliga myndighe-

ter undantas efter samråd med arbetsmarknadens parter.215 

Direktivet föreskriver också att en medlemsstat inte får undanta arbetstagare från 

direktivets tillämpningsområde på grund av att dessa är visstidsanställda, arbetar 

deltid eller har ett uppdrag av tillfällig natur.216 Denna formulering har intagits i 

direktivet för att komma till rätta med den rättsliga osäkerhet som drabbar vissa 

personer som utför tillfälliga uppdrag. Detta då det förekommer en rad varierande 

benämningar på de avtal enligt vilka dessa arbetstagare utför sina uppdrag, som 

kan få till följd att de inte omfattas av den nationella arbetsrätten.217 

Något som bör noteras här är formuleringen ”temporärt arbeta” i artikel 1.1 ovan 

med avseende på tillämpningsområde. Ett rekvisit som enligt min uppfattning nu-

mera saknas i svensk rätt. Ska detta tolkas som så att direktivet inte gäller om det 

arbete som den bemanningsanställde utför inte är utav temporär natur? 

                                                        
213 Artikel 3.1(b) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
214 Artikel 3.1(d) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
215 Artikel 1.3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. Se även KOM (2002) 149 
slutlig, s. 14.  

216 Artikel 3.2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-
ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 

217 KOM (2002) 149 slutlig, s. 14. 
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4.4.3 Översyn av begränsningar och förbud 

Direktivets artikel 4 föreskriver att medlemsstaterna regelbundet skall företa en 

översyn av begränsningar eller förbud mot anlitande av arbetskraft från beman-

ningsföretag. Eventuella begränsningar mot anlitandet av bemanningsföretag får 

endast motiveras utav allmänintresset, då särskilt arbetstagnas skydd, kraven på 

hälsa och säkerhet i arbetet eller i syfte att säkerställa att arbetsmarknaden funge-

rar väl och att eventuellt missbruk förhindras.218 

Denna översyn skall enligt direktivet genomföras av medlemsstaterna i samråd 

med arbetsmarknadens parter. Översynen skall omfatta nationell lagstiftning, kol-

lektivavtal och praxis och klarlägga om det finns eventuella begränsningar eller 

förbud mot arbete som utförs av personal som hyrs ut från bemanningsföretag, 

och fastställa om dessa är motiverade utifrån de godkända skälen i artikel 4.1.219  

Direktivet anger också att om det skulle föreskrivas dylika begränsningar eller för-

bud i kollektivavtal, får den angivna översynen som avses i artikeln utföras av de 

parter på arbetsmarknaden som förhandlat och ingått de berörda avtalen.220 

Lämpligheten och rättssäkerheten i detta kan enligt min bedömning ifrågasättas. 

En mer lämplig lösning kanske vore att låta t.ex. en statlig myndighet såsom Ar-

betsmiljöverket genomföra denna granskning. Särskilt som direktivet har lydelsen 

”får den översynen”, vilket torde kunna tolkas som att andra nationella lösningar 

får väljas. 

Enligt artikel 4.4 skall dock denna översyn av förbud och begränsningar inte på-

verka tillämpningen av nationella krav gällande tillstånd, registrering, certifiering, 

finansiella garantier och kontroll av bemanningsföretag. Resultatet av den i med-

lemsstaterna genomförda översynen skall delges kommissionen senast den 5 de-

cember 2011.221 

                                                        
218 Artikel 4.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
219 Artikel 4.2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
220 Artikel 4.3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
221 Artikel 4.4 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
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4.4.4 Likabehandlingsprincipen 

I direktivets artikel 5.1 uttalas den kanske viktigaste och mest centrala principen i 

hela bemanningsdirektivet, likabehandlingsprincipen, och villkoren för tillämp-

ningen av denna princip. Principen som kan beskrivas som en ”icke-

diskrimineringsprincip” av de bemanningsanställda, bygger på grundtanken att 

arbets- och anställningsvillkoren för de som hyrs ut av bemanningsföretag skall 

vara minst detsamma som de villkor som skulle ha gällt om de anställts direkt av 

kundföretaget för att inneha samma tjänst.  

”De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag ska, under den tid som uppdraget i kundföretaget varar, minst 

vara de villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts direkt av företaget i 

fråga för att inneha samma tjänst”.222 

Tanken är alltså att en hypotetisk jämförelse skall göras med de grundläggande ar-

bets- och anställningsvillkor som hade varit aktuella om den uthyrda arbetstaga-

ren istället skulle ha anställts direkt av kundföretaget. Vad som avses med grund-

läggande anställnings- och arbetsvillkor stadgas i artikel 3.1(f). Till dessa skall 

räknas sådana arbets- och anställningsvillkor som fastställs i lagstiftning, andra 

författningar, kollektivavtal och/eller andra former av bindande generella be-

stämmelser som gäller i kundföretaget och som avser; arbetstidens längd, övertid, 

raster, vilotid, nattarbete, semester, helgdagar samt lön.223  

Likabehandlingsprincipen behandlar således inte samtliga anställningsvillkor och 

anställningsförhållanden, utan är begränsad till vissa grundläggande sådana. Den 

utgör också endast en minimireglering med sin lydelse om att villkoren ”minst” 

skall vara de som hade gällt om den bemanningsanställde istället hade varit direkt 

anställd av kundföretaget. Skulle villkoren i bemanningsföretaget vara förmånliga-

re, kan alltså den bemanningsanställde kräva dessa.224 

                                                        
222 Artikel 5.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
223 Artikel 3.1(f) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
224 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-

kussionsunderlag, s. 12. 
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Detta samtidigt som direktivet föreskriver att det inte skall påverka medlemssta-

ternas nationella lagstiftning när det gäller definitionerna av lön, arbetstagare, an-

ställningsförhållande samt anställningskontrakt.225 

Den ”hypotetiska” jämförelse som direktivet föreskriver skall genomföras för att 

fastställa vilka villkor som skall gälla för de bemanningsanställda. Detta kan natur-

ligtvis orsaka praktiska tillämpningsproblem, om kundföretaget till exempel helt 

saknar egna anställda inom det aktuella arbetsområdet som de inhyrda arbetsta-

garna jobbar inom. På dagens arbetsmarknad är det inte alls ovanligt att företag 

renodlar och fokuserar på kärnverksamheten, och hyr/köper in de tjänster som 

inte hör dit. Vem ska i sådana fall en sådan inhyrd person jämföras med? 

4.4.5 Undantagsmöjligheter från likabehandlingsprincipen 

Direktivet föreskriver också vissa möjligheter till att göra undantag från likabe-

handlingsprincipen, detta med hänsyn till medlemsstaternas vitt skilda arbets-

marknadssystem, och den inom EU uttalade subsidiaritetsprincipen226.227 Undan-

tagsmöjligheterna som föreskrivs gäller tre olika undantag, och dessa får genomfö-

ras efter samråd med arbetsmarknadens parter. 

Det första undantaget gäller lönen för arbetstagare som är tillsvidareanställda hos 

ett bemanningsföretag, och det förutsätter dessutom att arbetstagaren uppbär lön 

under den tid som eventuellt föreligger mellan två olika uppdrag och då inget upp-

drag förekommer.228  

Det andra undantaget ger medlemsstaterna en möjlighet att överlåta åt arbets-

marknadens pareter på ”lämplig nivå”, och i enlighet med de villkor som medlems-

staterna fastställer att ingå eller bibehålla gällande kollektivavtal vilka fastställer 

                                                        
225 Artikel 3.2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
226 En princip som bygger på att beslutsfattande och reglering inte ska ske på en högre nivå än vad 

som är absolut nödvändigt, när den genomföras bättre eller lika bra på en lägre nivå. Principen 
kallas ibland även för ”närhetsprincipen”, och åsyftar då till att beslutsfattandet skall ske så nära 
människorna som bara möjligt. Se t.ex. Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 50 f. för en utförligare 
beskrivning. 

227 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-
kussionsunderlag, s. 16 som baserar detta på uttalanden i KOM (2008) 569 slutlig, s. 7. 

228 Artikel 5.2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-
ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
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arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare i bemanningsföretag som avviker 

från den aktuella likabehandlingsprincipen i artikel 5.1. Detta under förutsättning 

att det övergripande skyddet rörande arbetstagare som hyrs ut från bemannings-

företag som direktivet föreskriver respekteras.229  

Den tredje undantagsmöjligheten gäller för medlemsstater som antingen saknar 

ett system för att genom lag fastslå en allmängiltig tillämpning av kollektivavtal 

(s.k. allmängiltigförklaring), eller inte har något etablerat system för att genom lag 

eller i praktiken låta bestämmelser som föreskrivs i kollektivavtal omfatta alla fö-

retag av ett visst slag inom en viss sektor eller inom ett visst geografiskt område. 

Tillämpningen av detta undantag förutsätter alltså förutom vad som ovan angetts, 

att samråd med arbetsmarknadens parter på nationell nivå har skett. Därtill att en 

tillräcklig skyddsnivå för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag uppnås, 

att systemet är förenligt med gemenskapslagstiftningen, och att systemet blir till-

räckligt tydligt och tillgängligt. Det påtalas också att medlemsstaterna skall ange 

om de nationella yrkesbaserade systemen för social trygghet, så som pensionssy-

stem och sjuklönesystem skall anses ingå i det grundläggande arbets- och anställ-

ningsvillkoren som avses i artikel 5.1. 230 

4.4.6 Förenligheten med löneundantaget 

Frågan om en likabehandlingsprincip av den typ som anges i bemanningsdirektivet 

är förenligt med löneundantaget, har varit uppe för prövning i ett mål231 som rörde 

likabehandlingsprincipen i visstidsdirektivet (1999/70/EG). EU-domstolen kon-

staterade i detta fall, att det aktuella löneundantaget i artikel 153.5 FEUF (f.d. art. 

137.5 FEG), motiverades av att arbetsmarknadens parter på nationell nivå äger 

rätt att genom avtal fastställa lönenivåer. Då detta är tillåtet har det ansetts lämp-

ligt att undanta lönenivåer från harmoniseringsarbetet i unionens nuvarande ske-

de. 

                                                        
229 Artikel 5.3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
230 Artikel 5.4 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
231 Mål C-307/05, Del Cerro Alonso.  
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EU-domstolen fastslog dock att löneundantaget inte får tolkas så att det inbegriper 

alla frågor som har något som helst samband med löneförhållanden. Detta då den 

kompetens som tillskrivs EU enligt artikel 153.1 FEUF (f.d. art. 137.1 FEG), annars i 

hög grad skulle bli innehållslös. Löneundantaget i 153,5 FEUF (f.d. art. 137.5 FEG) 

ansågs alltså inte utgöra något hinder mot en likabehandlingsprincip, detta trots 

att tillämpningen av den påverkar lönenivåer.232 

Den likabehandlingsprincip som föreskrivs i bemanningsdirektivet är dock be-

gränsad till att gälla endast bindande och generella bestämmelser, vilket medför 

att den har ett mer begränsat tillämpningsområde än några av de liknande likabe-

handlingsprinciperna som angetts i andra direktiv233. 

4.4.7 Övriga bestämmelser 

Utöver de bestämmelser som redan tagits upp ovan innehåller direktivet en rad 

övriga bestämmelser som här endast kommer att presenteras i korthet. Till exem-

pel stadgas i artikel 6 en rad bestämmelser som syftar till att förbättra arbetets 

kvalitet för arbetstagare i bemanningsföretagen. För att förbättra deras möjlighe-

ter till att få en fast anställning hos kundföretaget, skall de informeras om eventu-

ella lediga platser i samma omfattning som kundföretagets egna anställda, genom 

att ett allmänt meddelande anslås på lämplig plats i kundföretaget.234 

Direktivet ålägger även medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att sä-

kerställa att bestämmelser som försvårar eller förbjuder bemanningsanställda att 

ingå anställningskontrakt med ett kundföretag efter det att uppdraget hos detta 

avslutats, skall ses som ogiltiga eller kunna ogiltigförklaras. Denna regel påverkar 

dock inte tillämpningen av sådana bestämmelser enligt vilken bemanningsföreta-

gen erhåller skälig ersättning från kundföretagen för uppdrag, rekrytering och ut-

bildning av en bemanningsanställd.235 

                                                        
232 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-

kussionsunderlag, s. 6. 
233 Exempelvis Deltidsdirektivet(91/81/EG) och visstidsdirektivet(1999/70/EG).  
234 Artikel 5.4 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
235 Artikel 6.2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/13. 
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 Det fastslås även ett förbud för bemanningsföretagen att kräva någon form av er-

sättning från sina arbetstagare för att det erbjuds en placering hos ett kundföretag, 

eller att en arbetstagare i ett bemanningsföretag efter avslutat uppdrag hos ett 

kundföretag väljer att ingå ett anställningskontrakt med kundföretaget.236 

Artikel 6.4 i direktivet föreskriver att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföre-

tag, skall få tillgång kundföretagets gemensamma inrättningar och kollektiva för-

måner. Tillgången till personalmatsalar, barnomsorg och transporter nämns ut-

tryckligen, en särskild behandlig av bemanningsanställda får ske om det kan moti-

veras utav objektiva skäl.  

De bemanningsanställdas möjligheter till kompetensutveckling samt tillgång till 

barnomsorg regleras i artikel 6.5 i direktivet. Med en något otydlig formulering om 

att medlemsstaterna skall ”vidta lämpliga åtgärder” eller ”främja dialogen mellan 

arbetsmarknadens parter” i syfte att förbättra tillgången till dessa, både hos be-

manningsföretagen och hos kundföretagen. 

Artiklarna 7 och 8 i direktivet innehåller olika regler kopplade till arbetstagarere-

presentation och medbestämmande. Enligt artikel 7 ska de arbetstagare som hyrs 

ut av bemanningsföretag, tas med i det beräkningsunderlag som utgör grunden för 

när arbetstagarrepresentation skall inrättas. Enligt huvudregeln skall beman-

ningsanställda räknas till bemanningsföretagets anställda, men medlemsstaterna 

får även föreskriva att de även eller istället skall ingå i beräkningsunderlaget för 

kundföretaget.237  

Artikel 8 innehåller bestämmelser kopplade till vad som gäller när kundföretaget 

skall lämna information om sysselsättningsläget i företaget, då så sker skall även 

lämplig information kring användandet av bemanningsföretag ingå.  

I direktivets kapitel 3 anges vissa slutbestämmelser rörande direktivet, bland an-

nat regleras där vissa minimikrav, sanktioner, genomförande, översyn, ikraftträ-

dande och direktivets adressater.  

                                                        
236 Artikel 6.3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/13. 
237 Artikel 7.1-3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/13. 



 

 
46 

5 Svensk lagstiftning på området 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer den gamla svenska upphävda lagstiftningen kring förbudet 

mot arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft att presenteras. Därefter presen-

teras dagens gällande lagstiftning och annan relevant lagstiftning. Definitionen av 

uppdragstagare kontra arbetstagare berörs också, då detta påverkar tillämpligheten 

av lagstiftningen. 

5.2 Historisk bakgrund och äldre lagstiftning 

5.2.1 Inledning 

Redan så tidigt som på 1700-talet förekom vissa typer av privata arbetsförmed-

lingar i Sverige, bland annat fanns ett försök till privat arbetsförmedling i Stock-

holm som kallades det ”privilegierade adresskontoret”. I viss utsträckning hade 

även skråna i de tidiga fackföreningarna arbetsförmedlande uppgifter. Under 

1800-talet växte en av privata kommissionärer bedriven arbetsförmedlingsverk-

samhet fram. Detta var en avgiftsbelagd verksamhet som drevs i vinstsyfte, vari det 

uppstod en rad olika missförhållanden. 238    

Som ett svar på de missförhållanden som förekom bland de privata arbetsförmed-

lingarna under 1800-talet, utkom 1884 en kungörelse angående ”kommissionärer 

för anskaffande åt tjänstejon och andra af anställning inom eller utom riket”. En 

yrkesmässigt bedriven arbetsförmedling som kommissionär, skulle härefter vara 

tillståndspliktig hos Länsstyrelsen.239 Kritiken mot de privata kommissionärerna 

fortsatte och föranledde ytterligare reglering. År 1916 utkom ännu en kungörelse 

med nya krav som skulle beaktas vid tillståndsprövningen, och år 1935 beslutade 

riksdagen även om att anta en arbetsförmedlingslag innehållandes ett arbetsför-

medlingsmonopol.  

                                                        
238 SOU 1992:116, Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft – betänkande av utredningen om 

avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 21. 
239 SOU 1992:116, Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft – betänkande av utredningen om 

avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 23. 
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5.2.2 Lag (1935:113) med bestämmelser om arbetsförmedling 

Till grund för det Svenska arbetsförmedlingsmonopolet låg en internationell kon-

vention från 1933, konvention nr 34 om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, 

från den internationella arbetsorganisationen (ILO240). Bestämmelserna i denna 

konvention avsåg att inskränka och reglera den arbetsförmedling som bedrevs i 

privat regi. Länder som ratificerat konventionen förband sig alltså att inom tre år 

från konventionens ikraftträdande, avskaffa de avgiftskrävande arbetsförmed-

lingsbyråer som bedrevs med vinstsyfte. För vissa typer av befintliga byråer an-

gavs också övergångs- samt undantagsregler, som byggde på årligt förnyade till-

stånd under en maximal tid av tio år. Den aktuella konventionen ratificerades av 

Sverige år 1935, och trädde senare ikraft den 1 januari 1937.241 Konventionen re-

viderades sedermera år 1949 vid ett av ILO:s sammanträden, och bytte därefter 

nummer till ILO:s konvention nr 96. Detta skedde på svenskt initiativ då man ville 

uppnå en uppmjukning av vissa artiklar i konventionen rörande möjligheten till in-

ternationell arbetsförmedling inom musik- och artistbranschen. Sverige ratificera-

de den reviderade konventionen den 18 juli 1950, som trädde ikraft ett år sena-

re.242 

Fram tills den 1 mars 1990 hade denna konvention ratificerats av 39 länder.243 Ef-

ter att regeringen föreslagit i prop. 1991/92:89 att Sverige skulle säga upp den ak-

tuella ILO-konventionen nr 96, beslutade Riksdagen senare i enlighet därmed. Re-

geringen sade därefter upp konventionen den 4 juni 1992, vilket innebar att den 

slutade gälla ett år därefter, den 4 juni 1993.244 

5.2.3 Omtvistad tillämplighet 

Tillämpligheten och räckvidden av denna arbetsförmedlingslag var länge kontro-

versiell och omdebatterad fram tills avregleringen i början av nittiotalet. Främst 

var det olika former av ifrågasatt olaglig arbetsförmedling inbegripet uthyrning av 

arbetskraft som kom att tilldra sig uppmärksamhet i debatten. En debatt som 

                                                        
240 International Labour Organization (ILO),  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. 
241 Prop. 1990/91:124 s. 11 f., om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
242 Prop. 1990/91:124 s. 12., om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
243 Prop. 1990/91:124 s. 12., om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m. 
244 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 8.  

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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grundade sig i domar om olaglig arbetsförmedling i samband med artistförmedling 

på kulturområdet, skrivbyråernas på kontorsområdet, men även vissa fall inom 

transportbranschen samt varvs- och verkstadsindustrin rönte uppmärksamhet. 

Det är samtidigt välkänt att arbetskraftsuthyrning redan under förbudstiden var 

relativt vanligt förekommande, särskilt den som förekom med ekonomi- och kon-

torspersonal. Det kan också vara därför som de böter som utdömdes för brott mot 

denna lagstiftning sattes anmärkningsvärt lågt. 245 

Problemet som uppstod till följd av lagen handlade främst om att fastställa en skil-

jelinje mellan självständigt arbetsuppdrag (entreprenad) och uthyrning av arbets-

kraft. Vikten av detta låg främst i att då verksamheten funnits utgöra entreprenad-

verksamhet, saknade också arbetsförmedlingslagen tillämplighet.  Om syftet med 

verksamheten istället ansågs vara att ställa arbetskraft till beställarens förfogande, 

alltså genom att hyra ut arbetskraften ansågs lagen också tillämplig. Uthyrning av 

arbetskraft klassificerades alltså som arbetsförmedling. Eftersom ett avtal om ent-

reprenad aldrig kunde omfattas av det lagstadgade förbudet, fick gränsdragningen 

mellan avtal om entreprenad respektive avtal om arbetskraftsuthyrning en mycket 

viktig praktisk betydelse.246  

Denna begränsning i lagens tillämpningsområde som beskrivits ovan är alltjämt 

gällande idag för tillämpligheten av den nu gällande svenska lagen. Den kommer 

även med stor sannolikhet vara aktuell för att avgöra bemanningsdirektivets till-

lämplighet. Detta då bemanningsdirektivets tillämpningsområde föreskriver att de 

nationella arbetstagarbegreppen skall tillämpas.  247   

 

                                                        
245 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 109. 
246 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 15. Se även SOU 1975:1 s 722f. 
247 Se under (4.4.2 ovan) om Malmbergs tolkning, samt även rörande arbetstagarbegreppet. Artikel 

3.1 (a) i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 
2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. 
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5.2.4 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av ar-

betskraft 

I och med antagandet av lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyr-

ning av arbetskraft, så skiljdes verksamhet som avsåg uthyrning av arbetskraft från 

sådan verksamhet som avsåg privat arbetsförmedling. Detta skedde med anled-

ning av att lagstiftaren ville legalisera uthyrningsverksamhet samtidigt som man 

ville behålla förbudet mot vinstdrivande arbetsförmedling.248 Det enda undantaget 

från detta förbud avsåg förmedlig av arbetstagare som skulle arbeta i företags- el-

ler verksledande ställning (s.k. ”head-hunting”), och sådan arbetsförmedling som 

avsåg musiker och sceniska artister till utlandet.249 Efter den 1 januari 1992 blev 

således uthyrning av arbetskraft inom vissa i lagen angivna ramar tillåtet.250  

De begränsningar som lagen föreskrev gällde bland annat en tidsbegränsning för 

den maximala längden på hur länge ett uthyrningsuppdrag fick fortgå, uppdraget 

fick maximalt avse en sammanhängande tid om fyra månader.251 För att få hyra in 

arbetskraft skulle det dessutom röra sig om ett till ”tillfälligt behov” av extra ar-

betskraft.252 Dessa begränsningar var dock av så kallad semidispositiv typ, vilket 

alltså innebar att avsteg fick göras genom kollektivavtal som slutits eller godkänts 

av en central arbetstagarorganisation.253 

Den aktuella lagen innehöll också vissa inskränkningar i förhållande till anställ-

ningsskyddslagen (LAS), i relation till vad som gällde för andra arbetsgivare gene-

rellt. Detta med avseende på uthyrningsföretagens möjligheter att ingå avtal om 

provanställningar, samt möjligheten att träffa tidsbegränsade anställningsavtal 

                                                        
248 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 109f.  
249 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 9. En sådan verksamhet 

fick dock endast bedrivas efter det att tillstånd erhållits från tillsynsmyndigheten AMS, som kunde 
bevilja detta för högst ett å i sänder. 

250 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 8. 
251 9 § 1 p. lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. 
252 10 § lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. 
253 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 111. 
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med sina anställda.254 Även dessa inskränkningar var av så kallad semidispositiv 

karaktär.255  

Lagen föreskrev också ett förbud mot att de anställda arbetstagarna, genom villkor 

i avtal eller på något annat sätt hindras från att ta anställning hos en beställare för 

vilka de utför arbete.256 För att motverka oönskad rekryteringsverksamhet från 

uthyrningsföretag föreskrevs också en 6 månaders ”karantän”, som innebar att ar-

betstagare förbjöds att hyras ut till sin tidigare arbetsgivare tidigare än sex måna-

der från dess att deras tidigare anställning hos denna upphört.257 En regel som allt-

jämt består även i den nu gällande lagen från 1993. 

Enligt 12-14 §§ i den aktuella lagen ankom det på dåvarande Arbetsmarknadssty-

relsen (AMS), att utöva tillsyn över lagens efterlevnad. AMS föreskrevs även rätten 

att meddela vitesföreläggande och vitesförbud. Det föreskrevs därtill en möjlighet 

till straffansvar i form av böter eller fängelse i upp till 6 månader, för den som upp-

såtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd bedrev arbetsförmedling i förvärvssyf-

te.258  

5.3 Svensk gällande rätt på området 

5.3.1 Inledning 

AMS funktion som tillsynsmyndighet blev dock kortvarig, redan året efter kom en 

ny lag, den nu gällande lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning 

av arbetskraft.  Med antagandet av denna lag avskaffades arbetsförmedlingsmono-

polet helt, efter det att Sverige den 4 juni 1992 sagt upp ILO:s konvention nr 96 om 

avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer.259 

                                                        
254 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 10. Se även 9 § 2 p. lagen 

(1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m., med sin vidare hänvis-
ning till 5 § 1 och 3 p samt 6 § lag (1982:80) om anställningsskydd.  

255 11 § lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. 
256 9 § 3 p. lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. 
257 9 § 4 p. lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. samt 

Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 31. Se även Sigeman, T., Ar-
betsrätten – en översikt, s. 194 f. för en redogörelse av dessa förbud.  

258 15 § lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. 
259 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 112. 
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5.3.2 Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av ar-

betskraft 

Den 1 juli 1993 försvann alltså det svenska arbetsförmedlingsmonopolet, då lagen 

(1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft. 

Syftet med denna nya lag var enligt propositionen att genom avskaffandet av ar-

betsförmedlingsmonopolet åstadkomma en bättre fungerande arbetsmarknad.260 

Vidare skedde i samband med antagandet av denna lag ytterligare lättnader ifråga 

om arbetskraftsuthyrning, bland annat avskaffades den tidigare fyra månaders re-

geln med avseende på längden av uthyrningstiden, samt även de begränsningar 

som föreskrevs för uthyrningsföretag att träffa tidsbegränsade anställningar i för-

hållande till anställningsskyddslagen. Även kravet på att en arbetsgivare endast 

skulle få anlita inhyrd arbetskraft, när det föranletts av tillfälligt behov av extra ar-

betskraft avskaffades. De begränsningar som avskaffades helt i samband med det-

ta, var visserligen av sådan semidispositiv karaktär att de redan innan hade kunnat 

frångås genom kollektivavtal som ingåtts eller godkänts av en central arbetstagar-

organisation. 261  

Det enda kvarvarande förbudet262 mot privat arbetsförmedling som lagen före-

skriver numera gäller i fråga om arbetsförmedling rörande sjömän, vilket inte får 

bedrivas mot ersättning. Detta förbud kan hänföras till Sveriges ratifikation av 

ILO:s konvention nr 9, som behandlar just förmedling av sjömän.263 

Denna lag som alltjämt gäller idag, innehåller alltså numera ingen större materiell 

reglering att tala om.264 Men den innehåller fortfarande förbudet mot att den som 

bedriver arbetsförmedling eller uthyrning av arbetskraft, inte får kräva, avtala om 

                                                        
260 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 1f. 
261 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 1 f. Se även Berg, A., Be-

manningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsre-
glering med komparativa inslag, s. 113. 

262 3 § lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.    
263 Prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, s. 20f. samt Berg, A., Beman-

ningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering 
med komparativa inslag, s. 113 och s. 45 fotnot 1. Den aktuella konventionen har reviderats 1996, 
och har därefter fått nr (179). 

264 Lagen har totalt 7 paragrafer, av vilka några utgörs av definitioner och påbjudna påföljder för 
brott mot lagen. 
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eller ta emot ersättning av arbetstagare eller arbetssökande för att anvisa eller 

förmedla arbete till dessa.265  

Även reglerna som omnämnts ovan (5.2.4) i anslutning till lagen från 1991, om 

förbudet mot att genom villkor i avtal eller på något annat sätt försöka hindra ut-

hyrda arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag (beställare) gäller 

ännu.266  

Detsamma gäller den så kallade ”karantänregeln” i lagen från 1991, vilken bland 

annat enligt uttalanden i förarbetet267 avser att förhindra oönskad rekrytering från 

uthyrningsföretagen. Detta genom att den förbjuder arbetstagare som sagt upp sig 

själva från en anställning, att hyras ut till sin före detta arbetsgivare inom 6 måna-

der från dess att den tidigare anställningen upphört.268  

Denna karantänregel skulle enligt mig i likhet med reglerna om förstärkt förhand-

lingsrätt och fackligt veto vid inhyrning av arbetskraft kunna komma att anses som 

en form av begränsning i den översyn som Sverige ålagts att göra enligt direktivets 

artikel 4. Möjligen tror jag dock att denna regel om karantän borde kunna inbegri-

pas under de tillåtna formerna av restriktioner, enligt uttalanden i förarbetena syf-

tar den ju till att ”motverka en oönskad rekrytering på arbetsmarknaden.”269  

5.3.3 Arbetsgivarroll eller beställarroll 

Det rättigheter och skyldigheter som följer med arbetsgivarrollen i förhållande till 

de anställda, har för beställaren av inhyrd arbetskraft som huvudregel ingen direkt 

motsvarighet. Den centrala bestämmanderätten och befogenheten till maktutöv-

ning som arbetsgivaren innehar gentemot sina arbetstagare, i fråga om verksam-

hetens utformning inbegrips i begreppet arbetsgivarprerogativet . (arbetsgivarens 

§ 32-befogenheter). 270 

                                                        
265 6 § lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.  
266 4 § 2p. lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
267 Prop. 1990/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft s. 54f. 
268 4 § 3p. lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
269 Se ovan under (5.2.4). 
270 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 183f. 
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Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren i kraft av sin äganderätt till företa-

get, äger utföra den arbetsledning och företagsledning som denne finner lämpligt. 

Då avses exempelvis arbetsorganisation, produktionssätt, arbetsmetoder, arbetsti-

dens förläggning, rätten att omplacera arbetstagaren inom ramen för deras arbets-

skyldighet, och vissa anställningsförmåner.271 Detta anses vara en så kallad allmän 

rättsgrundsats, som bekräftats i ett flertal domar från AD. Principen begränsas 

också genom vissa regler i MBL272.273  

Arbetsgivarens ansvar för sina anställda följer främst av arbetsrättslig lagstiftning, 

en lagstiftning som med tiden kommit att begränsa arbetsgivarens § 32-

befogenheter. Exempel på sådan lagstiftning som beskärt arbetsgivarens befogen-

heter är arbetsmiljö-, arbetstid- och diskrimineringslagstiftning. Även sedvänja i 

form av det som kallas för ”god sed” på arbetsmarknaden begränsar också i viss 

mån utrymmet av principen.274  En beställare av uthyrd arbetskraft, ingår endast 

ett vanligt civilrättsligt avtal, och behöver därigenom inte på samma sätt beakta de 

arbetsrättsliga skyldigheterna gentemot den inhyrda arbetskraften. 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
271 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 188. 
272 Enligt 11-13 och 38 §§ MBL, åligger det arbetsgivaren att ta initiativ till samverkansförhandling 

med kollektivavtalsbärande organisation rörande viktigare förändringar av verksamheten eller, 
förändring gällande arbetsvillkor eller förhållanden för medlem i organisationen.  

273 Bylund, B. och Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken – en handbok, s. 103f. 
274 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 188. 
275 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 183f. 
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6 Genomförandet i svensk rätt 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag redogöra för några av de olika genomförandemodellerna 

som Sverige har att välja på i genomförandet av bemanningsdirektiv samt redogöra 

för den lösning som jag förordar. Till sist utvecklar jag lite tankar och reflektioner 

över hur ett framtida genomförande av bemanningsdirektivet kan komma att påver-

ka användandet av bemanningsföretag i Sverige i en avslutande kommentar.  

6.2 Allmänna utgångspunkter för genomförandet 

I det kommittédirektiv276 som regeringen utfärdat till den särskilda utredaren277 

som fått i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på hur Sverige bör genom-

föra bemanningsdirektivet i Svensk rätt, har regeringen angett följande allmänna 

utgångspunkt;  

 

”Utgångspunkten för utredarens överväganden och förslag ska vara att vidmakthålla 

den grundläggande principen på arbetsmarknaden att huvudansvaret för reglering 

av löne- och anställningsvillkor överlåtits på arbetsmarknadens parter. Målet ska 

vara att direktivet genomförs på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt 

anknyter till traditionerna på den svenska arbetsmarknaden.” 278 

 

Detta är även en utgångspunkt som jag kommer använda mig av när jag analyserar 

och ger förslag på hur jag anser att Sverige bör implementera bemanningsdirekti-

vet. I viss mån kommer jag att beröra vissa genomförandemetoder som kan tyckas 

vara mycket avlägsna från den svenska arbetsmarknadsmodellen, men detta reso-

nemang görs för att jag anser det vara fruktbart att belysa visa problem med de av 

direktivet föreslagna genomförande metoderna. 

 

                                                        
276 Kommittédirektiv 2009:85, Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbets-

tagare som hyrs ut av bemanningsföretag. 
277 Birgitta Nyström, professor i civilrätt (arbetsrätt) vid Lunds Universitet.  
278 Kommittédirektiv 2009:85, Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbets-

tagare som hyrs ut av bemanningsföretag, s. 4. 
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En ytterligare utgångspunkt ligger även i direktivets tudelade syfte som alltså dels 

syftar till att förbättra arbetskvaliteten och skydda arbetstagare i bemanningsföre-

tag, samt dessutom främja bemanningsföretagens verksamt, som ett verktyg för att 

skapa fler arbetstillfällen och utveckla flexibla arbetsformer. 279 
De huvudprinciper 

som följer av direktivets tudelade syfte kommer således att ligga i fokus här. 

6.3 Genom kollektivavtal 

Den minst inbegripande modellen för Sverige att genomföra bemanningsdirektivet 

i svensk rätt vore antagligen att låta göra det genom våra befintliga svenska kollek-

tivavtal, utan någon supplerande (bakomliggande) lagstiftning. 

 

Sverige anser sig som nämnts ovan ha fått garantier från EU kommissionen i de 

medlemsförhandlingar som föregick det svenska EU medlemskapet. Sverige har 

också låtit bifoga en förklaring till det svenska anslutningsfördraget280, där skrift-

växlingen mellan den ansvarige EU-kommissionären Padraig Flynn och Sverige 

åberopas som stöd för att vi skulle fått garantier för möjligheten att kunna genom-

föra arbetsrättsliga direktiv genom våra svenska kollektivavtal.281 Rättskällevärdet 

av denna korrespondens och den svenska ”förklaringen” som bifogats i Sveriges 

anslutningsfördrag kan dock kraftigt ifrågasättas, inte minst med tanke på tidigare 

rättspraxis282 från EU-domstolen. Malmberg uttalar att den aktuella skriftväxlingen 

måste anses ha ett lågt rättskällevärde.283 En uppfattning som också styrks av utta-

landen från Nilsen och Neergaard. 284  

 

                                                        
279 Artikel 2 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 november 

2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/11. Se även punkterna 10-12 i in-
gressen.  

280 Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (1994) finns tillgänglig via; http://eur-
lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html. 

281 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-
kussionsunderlag, s. 20. 

282 Mål C-329/95, VAG Sverige AB. Se Nyström som sammanfattar målet i Nyström, B., EU och ar-
betsrätten, s. 68, fotnot 15. Målet utesluter dock inte att en sådan förklaring som Sverige gjort i 
anslutningsfördraget med avseende på användandet av kollektivavtal för att kunna implementera 
EU direktiv, eftersom Sverige i detta mål endast hänvisade till ett förhandlingsprotokoll från med-
lemskapsförhandlingarna.  

283 Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett dis-
kussionsunderlag, s. 20. 

284 Neergaard, U. och Nielsen, R., EU-RET, s. 145f. 

http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html
http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html
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Vid ett genomförande genom kollektivavtal, kvarstår dock det grundläggande pro-

blemet med att direktivets bestämmelser inte tillförsäkras samtliga arbetstagare 

på den svenska arbetsmarknaden, utan endast den kollektivavtalsreglerade delen. 

Vilket är ett krav som följer utav äldre praxis från EU-domstolen, som redovisats 

tidigare ovan. 

 

Visserligen finns det praxis som godkänner kollektivavtal som genomförande me-

tod, men den avser den typ av så kallade allmängiltiga (utsträckta) kollektivavtal, 

som alltså garanterar att samtliga arbetstagare erhåller det av direktivet före-

skrivna skyddet. Något som inte säkerställs med våra svenska kollektivavtal.  

 

Det är också några omständigheter som skulle kunna anses ha ändrats från när den 

äldre rättspraxisen är daterad. Malmberg anger bland annat betydelsen av artikel 

153.3 FEUF (f.d. art. 137.2 FEG), som uttalar att medlemsstaterna kan överlåta till 

arbetsmarknadens parter att genomföra de direktiv som antagits med stöd av arti-

kel 153.2 FEUF (f.d. art. 137.2 FEG). Bemanningsdirektivet tillhör just denna kate-

gori. 

 

Men om en medlemsstat väljer detta alternativ till genomförande måste den sam-

tidigt vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontinuerligt garantera uppfyllelsen av 

det skydd samt resultat som direktivet föreskriver.285 Vilket torde innebära att nå-

gon form av bakomliggande reglering måste införas.  

 

Enligt min bedömning är de rättskällor som talar emot denna genomförandemo-

dell ganska entydiga och klara till sin lydelse. Skulle Sverige välja att genomföra 

bemanningsdirektivet endast genom vår befintliga typ av kollektivavtal, är det 

mycket som talar för att vi skulle kunna komma att fällas av EU-domstolen för en 

bristande implementering om frågan ställs på sin spets vid en prövning. 

                                                        
285  Malmberg, J., Working Paper 2010:2, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett 

diskussionsunderlag, s. 20f. 
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6.4 Genom allmängiltigförklaring av kollektivavtal 

En genomförandemodell som bygger på en renodlad allmängiltigförklaring av kol-

lektivavtal, torde inte bli aktuell utifrån den information som jag funnit. En sådan 

lösning måste anses ligga relativt långt ifrån den svenska arbetsmarknadsmodel-

len. 

 

En lösning med allmängiltigförklaring av kollektivavtal skulle innebära att ett visst 

kollektivavtal inom branschen genom ett politiskt beslut blir tillämpligt på bran-

schens samtliga arbetstagare och erhåller en status och funktion närmast liknande 

lagstiftning. Något som måste anses vara främmande för traditionen på svensk ar-

betsmarknad, och avlägset från den utgångspunkt som regeringen föreskrivit för 

den särskilda utredaren.  

 

En lösning med allmängiltigförklaring skulle också kraftigt begränsa den ”flexibili-

tet” som de svenska kollektivavtalen erbjuder idag på arbetsmarknaden. Det ut-

rymme som enligt vår svenska modell finns till att göra lokalt anpassade lösningar, 

minskas i så fall betydligt. Det skulle troligen också inverka negativt på organisa-

tionsgraden. Något som enligt mig måste anses som en stor nackdel med denna 

modell.  

 

Bemanningsdirektivet anger dessutom alternativa genomförandemetoder för med-

lemsstater som saknar system för att i lag allmängiltigförklara kollektivavtal, eller 

sådant system för att i lag eller i praktiken utsträcka kollektivavtal till att omfatta 

alla företag inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.286  

Vidare skulle en sådan lösning nästintill framstå som diskriminerande mot be-

manningsföretag i jämförelse med andra företag. Utgångspunkten för den svenska 

arbetsrättsliga lagstiftningen är generellt att samma regler skall gälla för beman-

ningsanställda som för andra kategorier av arbetstagare.  Sedan legaliseringen av 

arbetskraftsuthyrning i början på 1990-talet, är utgångspunkten att bemannings-

företagen skall vara underkastade samma formella förutsättningar som gäller för 

                                                        
286 Artikel 5.3-4 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 no-

vember 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. 
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andra företag generellt. Verksamheten ska inte vara underkastad någon särre-

glering förutom de i lagen287 tre angivna förbuden gällande; inlåsning av arbetsta-

gare, karensregeln samt avgiftsförbudet.288 (Se ovan 5.2.4).  

6.5 Lagstiftning med EU-dispositivitet 

En trolig lösning är att Sverige väljer att tillförsäkra skyddet för arbetstagare i be-

manningsföretag genom en modell, där vi använder oss av en lagstiftad semidispo-

sitiv likabehandlingsprincip, som förses med EU-dispositivitet (s.k. EU-spärr). 

 

En sådan lösning med EU-spärr, innebär att avvikelse från den aktuella lagen 

(principen) endast får göras genom kollektivavtal. Under förutsättning att de inte 

innebär att mindre förmånlig reglering tillämpas på arbetstagarna än det som föl-

jer utav direktivet. Något som enligt Nyström torde vara en godtagbar genomfö-

randemetod.289  

 

Möjligheten att välja denna genomförandemetod stöds också av artikel 5.3 i be-

manningsdirektivet, som stadgar att; 

 ”medlemsstaterna efter samråd med arbetsmarknadens parter får tillskriva dessa 

uppgiften, att i enlighet med de villkor som medlemsstaterna fastställer, bibehålla el-

ler ingå kollektivavtal med överenskommelser om arbets- och anställningsvillkor som 

avviker från artikelns huvudprincip om likabehandling”.290 

 

 Detta under förutsättning att det övergripande skyddet som direktivet föreskriver 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag respekteras.291 Denna möjlighet 

som stadgas i artikel 5.3 var angelägen för svensk del vid de förhandlingar som fö-

regick direktivet.292 

                                                        
287 Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 
288 Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektiv-

avtalsreglering med komparativa inslag, s. 172.  
289 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s 68f. 
290 Artikel 5.3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
291 Artikel 5.3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 novem-

ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, L 327/12. 
292 Kommittédirektiv 2009:85, Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbets-

tagare som hyrs ut av bemanningsföretag, s. 3. 
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Detta skulle till och med kunna tala för en genomförande lösning av mycket enkel 

natur, genom att lagstiftaren ålägger arbetsmarknadens parter att tillskapa en lös-

ning som tillförsäkrar arbetstagare i bemanningsföretag det av direktivet övergri-

pande skyddet. En sådan lösning skulle dock lägga mycket ansvar på arbetsmark-

nadens parter, vilket kan vara riskfyllt. Om arbetsmarknadens parter ges ett så-

dant stort ansvar för regleringen finns det, enligt min bedömning, en risk för att de 

även kan komma att träffas av vertikal direkt effekt, om de brister i sina åtaganden 

gällande implementeringen. Dessvärre skulle en sådan lösning endast gälla på den 

kollektivavtalsreglerade delen av arbetsmarknaden. 

  

Denna möjlighet tycker jag även har stöd av uttalanden EU-domstolens dom i må-

let C-341/05 Laval; 

 

”Eftersom direktiv 96/71 inte har till syfte att harmonisera systemen för fastställan-

de av arbets- och anställningsvillkoren i medlemsstaterna, är dessa fria att på natio-

nell nivå välja ett annat system än de system som uttryckligen anges i direktivet, un-

der förutsättning att det inte hindrar tillhandahållandet av tjänster mellan medlems-

staterna. ”293 

 

Då inte heller bemanningsdirektivet syftar till att harmonisera ”systemen” för fast-

ställandet av arbets- och anställningsvillkoren i medlemsstaterna enligt mig.  

 

Jag förordar därför den lösning med EU-spärr jag angett ovan. Detta innebär att de 

bemanningsföretag som idag använder sig av kollektivavtal som uppfyller det 

övergripande skyddet som följer av direktivet kan fortsätta att tillämpa sina avtal.  

 

Likabehandlingsprincipen träffar såldes i första hand de bemanningsföretag som 

inte tillämpar kollektivavtal. De existerande kollektivavtalen som finns idag, men 

som inte lever upp till direktivets nivå, måste dock revideras så de minst erbjuder 

ett likgiltigt skydd. Det skulle även kunna komma att krävas att någon oberoende 

granskare, säkerställer att de framförhandlade kollektivavtalen tillförsäkrar de ak-

                                                        
293 Mål C-341/05, Laval , p 68. 
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tuella arbetstagarna ett fullgott skydd. Lydelsen i den av direktivet angivna likabe-

handlingsprincipen är; 

 

”De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag ska, under den tiden uppdraget varar, minst vara de villkor som 

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

samma tjänst”   

 

Där jag tycker ordet ”minst” är mycket väsentligt att notera. Visserligen blir be-

manningsföretagen i betydande utsträckning låsta till de kollektivavtal som är de 

rådande hos kundföretagen. Eftersom dessa i något avseende alltid måste beaktas, 

å andra sidan har de möjlighet att förhandla fram andra och bättre villkor.  

 

Malmberg är av uppfattningen att Sverige inte bör utnyttja den i artikel 5.2 före-

skriva undantagsmöjligheten med avseende på lön för tillsvidareanställda som 

uppbär lön mellan sina uppdrag. Detta då det i sådana fall helt kommer saknas 

några som helst garantier för vilken reglering som gäller både under och mellan 

dessa arbetstagares uppdrag. Vilket är en uppfattning som jag också delar.   

Jag föreslår att likabehandlingsprincipen införs genom en lagändring i den nu gäl-

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

I samma veva är det även lämpligt att Sverige ser över behovet av att införa de i 

bemanningsdirektivet angivna definitionerna i den svenska lagen. Exempelvis an-

ger den svenska definitionen av vad som avses med uthyrning av arbetskraft, inget 

krav i likhet med det som följer utav direktivets artikel 3.1 (b), ”för tillfälligt arbe-

te”.  

 

6.6 Nationella strukturer förminskas 

År 1993 konstaterade den tyska rättsvetenskapsmannen Wolfgang Däubler i skrif-

ten ”Europeisering av arbetsrätten?” följande;  
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”En allmän europeisering av arbetsrätten kommer vi ännu att få vänta länge på. De 

EG-rättsliga elementen blir fler, men det vore överdrivet att redan i dag tala om nå-

gon urgröpning av de nationella strukturerna.” 

 

Visserligen är citatet något ryckt ur sitt sammanhang här, då Däubler även uttalar 

att detta är något som kommer att förändras i framtiden, bland annat till följd av 

upprättandet av valutaunionen EMU, och som en följd av detta menar han att även 

handlingsfriheten för arbetsgivare och arbetstagare kommer att minska.294  

 

I takt med att den politiska, ekonomiska och tekniska utvecklingen fortskridit har 

betydelsen av nationella gränser försvagats, och därigenom även nya spelregler på 

arbetsmarknaden uppkommit. Att under dessa förutsättningar till varje pris sträva 

efter att upprätthålla vår svenska arbetsmarknadsmodell, kan enligt min bedöm-

ning ses en rädsla för att acceptera den nya verklighet som vi är en integrerad del 

av. Istället måste vi acceptera att en ”viss” urgröpning av de nationella strukturer-

na på arbetsmarknaden blir en ofrånkomlig följd av EU samarbetet på det sätt som 

det utformats till att se ut idag. Att vi numera kan tala om en Europeisering av den 

nordiska arbetsrätten bekräftas också av Nielsen.295 

Jag tror att den svenska lagstiftaren till viss mån måste börja försöka se framåt, så 

det inte dröjer närmare 40 år som det gjorde med arbetsförmedlingsmonopolet.  

Det kan helt klart vara värt för Sverige att studera de lösningar som Danmark vid-

tagit i samband med implementeringen av ”visstids direktivet”. Danmark har valt 

att utsträcka det största kollektivavtalet på marknaden till att omfatta alla arbets-

tagare som inte är täckta av ett kollektivavtal. Följden blir att arbetsgivare som 

inte är bundna som parter av ett annat kollektivavtal, tvingas följa ett annat större 

kollektivavtal på marknaden. Nielsen beskriver den valda genomförande modellen 

som en ny version av den danska modellen, som kombinerar och lagstiftning och 

kollektivavtal.296 En lösning som enligt mig tycks harmonisera bra med den större 

europeiska arbetsmarknad som vi idag är en del av. 

                                                        
294 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 336. 
295 Nielsen, R., Europeanization of Nordic Labour Law, s. 39-74.  
296 Nielsen, R., Europeanization of Nordic Labour Law, s. 52f. 
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6.7 Avslutande reflektioner 

En positiv effekt med en likabehandlingsprincip av den typ som direktivet före-

skriver är att den möjlighet som finns idag för bemanningsföretag att konkurrera 

med sämre anställningsvillkor och sämre löner, kraftigt begränsas. Detta skulle 

kunna tänkas resultera i att det blir mindre attraktivt att anlita bemanningsföretag. 

Det kommer dock troligen fortfarande finnas vinster i att snabbt och flexibelt kun-

na anpassa arbetsstyrkan efter förändringar i efterfrågan, vilket gör att företagen 

fortfarande vill ha den möjlighet som följer mer inhyrd arbetskraft, att undgå de 

skyldigheter som följer med arbetsgivaransvaret.  

Dessutom kommer med stor sannolikhet utrymmet för oseriösa aktörer inom be-

manningsbranschen att minska till följd av direktivets införande. Den största 

vinsten ligger dock för de arbetstagare som idag jobbar och bor i något av de med-

lemsländer som saknar reglering kring bemanningsföretag och deras anställda. En 

lösning som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att ingå kollektivavtal genom 

att den valda genomförande modellen gör det förmånligare att ingå sådant och 

som kommer leda till att riskerna för lönedumpning minskas.   

De ökade kraven på att bemanningsanställda skall erbjudas kompetensutveckling 

och ökad tillgång till serviceinrättningar kan också tänkas höja kostnaderna som är 

förknippade med hyra in arbetstagare från bemanningsföretag. Även om de direk-

tiv bestämmelserna som reglerar detta är något vagt utformade, är i alla fall min 

uppfattning att det kommer får en viss inverkan.   

Något som är mycket främmande för vår svenska modell, är den praktiska tillämp-

ningsproblematiken som skulle inträda om vi gör bemanningsbranschen helt av-

hängig av alla branscher som de verkar inom. Att administrera ett system där de 

bemanningsanställda träffas av olika kollektivavtal och lönevillkor var och varan-

nan dag skulle bli svårtlöst och en mycket olustig situation för de bemanningsan-

ställda dessutom.  
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