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Abstract 

År 2008 antogs EU:s bemanningsdirektiv. Enligt direktivet ska 
medlemsstaterna genomföra en översyn av begränsningar och för-
bud avseende bemanningsarbete. Direktivet innefattar även en re-
gel om att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag beträf-
fande anställningsvillkor ska behandlas på samma sätt som om de 
hade anställts direkt av kundföretaget (likabehandlingsprincipen). 
Direktivet innehåller vidare vissa bestämmelser om bemanningsan-
ställdas tillgång till anställning, gemensamma inrättningar och yr-
kesutbildning samt vissa regler om arbetstagarinflytande. Direktivet 
ska vara genomfört den 5 december 2011. I rapporten analyseras 
dels direktivets innebörd dels nödvändiga och möjliga åtgärder för 
att genomföra direktivet i Sverige. Det är fråga om en inledande – 
delvis tentativ – analys, vilken syftar till att ge underlag och uppslag 
för en fortsatt diskussion om hur bemanningsdirektivet bör 
genomföras i svensk rätt. 
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Jonas Malmberg 

1 Inledning 
Den 19 november 2008 antogs EU:s bemanningsdirektiv.1 Enligt 
direktivet ska medlemsstaterna genomföra en översyn av begräns-
ningar och förbud avseende bemanningsarbete. Direktivet innefat-
tar även en regel om att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsfö-
retag beträffande anställningsvillkor ska behandlas på samma sätt 
som om de hade anställts direkt av kundföretaget (likabehandlings-
principen). Direktivet innehåller vidare vissa bestämmelser om be-
manningsanställdas tillgång till anställning, gemensamma inrätt-
ningar och yrkesutbildning samt vissa regler om 
arbetstagarinflytande. Direktivet ska vara genomfört den 5 decem-
ber 2011.2  

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen 
har bett undertecknad att analysera direktivet och hur detta kan 
genomföras i svensk rätt.  

Enligt Bemanningsföretagen bör direktivet i Sverige genomföras 
så att det i så liten utsträckning som möjligt påverkar den nuvaran-
de ordningen för reglering av anställningsvillkor i den svenska be-
manningsbranschen. Bakgrunden för denna utgångspunkt är föl-
jande. I Sverige var vinstsyftande arbetskraftsuthyrning 
kriminaliserad fram till 1992. Uthyrning av arbetskraft och privat 
arbetsförmedling regleras numera i lagen (1993:440) om privat ar-
betsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Efter avregleringen 
har marknaden för uthyrning av arbetskraft expanderat påtagligt. 
Branschen har runt 60 000 årsanställda och drygt en procent av den 
sysselsatta befolkningen arbetar i ett bemanningsföretag. Beman-
ningsbranschen har efter avregleringen integrerats i normala ar-
betsmarknadsrelationer. Bemanningsföretagen har slutit kollektiv-
avtal såväl med arbetar- som tjänstemannafacken. Kollektivavtalen 
bygger för arbetare respektive tjänstemän på två delvis olika princi-
per. Kollektivavtalet på arbetarområdet utgår från att lönen för den 
uthyrda arbetskraften sätts i relation till lönen hos de anställda i 
kundföretaget, medan avtalet på tjänstemannaområdet betraktar 

 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 19 
november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. 
2 Om direktivet och dess tillkomst, se Ahlberg (red.), Transnational labour regulation: a 
case study of temporary agency work, Berg, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabe-
handling samt Eklund i Skrifter till Anders Victorins minne, s. 139 ff. 
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uthyrningsbranschen som en särskild bransch med egna lönenivåer, 
frikopplat från lönenivån i kundföretagen. Kollektivavtalens täck-
ningsgrad tycks ligga minst på samma nivåer som gäller för den 
privata sektorn i övrigt. Bemanningsföretagen erbjuder också, till-
sammans med LO, Unionen och Akademikerförbunden, sina med-
lemsföretag att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en 
garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och föl-
jer lagar och regler, bl.a. gällande kollektivavtal.  

I det följande kommer jag analysera dels direktivets innebörd 
dels nödvändiga och möjliga åtgärder för att genomföra direktivet i 
Sverige. I uppdraget ligger att jag ska söka lösningar som i så liten 
grad som möjligt påverkar den nuvarande ordningen för reglering 
av anställningsvillkor i den svenska bemanningsbranschen. Det är 
fråga om en inledande – delvis tentativ – analys, vilken syftar till att 
ge underlag och uppslag för en fortsatt diskussion om hur beman-
ningsdirektivet bör genomföras i svensk rätt. 

Enligt direktivet ska en översyn av begränsningar och förbud av 
uthyrning av arbetskraft genomföras på nationell nivå (artikel 4). 
Denna kommer inte behandlas i rapporten. 

Denna rapport överlämnades i september 2009. Därefter har re-
geringen tillsatt en särskild utredare som ska föreslå åtgärder för att 
genomföra direktivet. Utgångspunkten för utredningen är att direk-
tivet ska genomföras på ett sätt som beaktar traditionen på den 
svenska arbetsmarknaden att lön och anställningsvillkor regleras av 
arbetsmarknadens parter.3 

 

2 Direktivets rättsliga grund och syfte 

2.1 Den rättsliga grunden och löneundantaget i artikel 
153.5 FEUF 

Bemanningsdirektivet har antagits med stöd av artikel 137.2 EG. 
Bestämmelsen återfinns numera oförändrad som artikel 153.5 för-
draget om Europeiska unions funktionssätt (FEUF). Enligt denna 
artikel får EU anta direktiv med minimikrav om bl.a. anställnings-
villkor för att understödja och komplettera medlemsstaternas verk-
samhet. Direktiven får antas för att uppnå målen i artikel 151 (f.d. 

 
3 Kommittédirektiv 2009:85. 
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136 EG), bl.a. att främja sysselsättningen, att förbättra levnads- och 
arbetsvillkor och att åstadkomma en utveckling av de mänskliga 
resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning. 

Av artikel 153.5 FEUF framgår att artikeln inte är tillämplig på 
bl.a. löneförhållanden. Det har tidigare ifrågasatts om en likabe-
handlingsprincip av den typ som nu införs i direktivet är förenlig 
med den bestämmelsen till den del principen rör löneförhållanden. 
Frågan berördes i domen Yolanda Del Cerro Alonso.4 Fallet rörde 
likabehandlingsprincipen i visstidsdirektivet (1999/70/EG), vilken 
väsentligen har samma utformning som i bemanningsdirektivet. 
Domstolen slog fast att undantaget i artikel 153.5 motiveras av att 
arbetsmarknadens parter på nationell nivå har rätt att genom avtal 
fastställa lönenivåer och att det därför ansetts lämpligt att, på ge-
menskapsrättens nuvarande stadium, undanta fastställande av löne-
nivåer från en harmonisering enligt artikel 151 FEUF och följande 
artiklar. Enligt domstolen får undantaget inte tolkas så att det täck-
er alla frågor som har något som helst samband med löneförhål-
landen. Den kompetens som tillkommer EU enligt artikel 153.1 
FEUF skulle annars i stor utsträckning förlora sitt innehåll. Enligt 
domstolen utgör därför undantaget i artikel 153.5 FEUF inget hin-
der för en tillämpning av likabehandlingsprincipen, även om till-
lämpningen påverkar vilken lön som ska betalas. 

2.2 Direktivets syfte 
Direktivet syftar i första hand till att skydda bemanningsanställda 
och förbättra ”kvaliteten” i bemanningsarbetet (artikel 2). Begrep-
pet arbetets kvalitet (quality of work) är centralt i den politiska de-
batten på EU-nivå. I t.ex. den s.k. Lissabon-strategin angavs som 
en central uppgift för nionen att skapa fler arbetstillfällen och med 
bättre kvalitet. I såväl deltids- som visstidsdirektiven (97/81/EG 
respektive 1999/70/EG) framhålls syftet att förbättra arbetets kva-
litet. Den närmare innebörden av begreppet är svårfångad. När det 
gäller bemanningsarbete lär begreppet i första hand syfta på sådana 
faktorer som arbetsmiljö, lön, möjlighet till kompetensutveckling 
och jämställdhet.5 Detta syfte ska uppnås genom likabehandlings-
principen.6 
 
4 C-307/05 Del Cerro Alonso REG 2007, s. I-7109 
5 KOM (2002) 149 slutlig, s. 5 ff. 
6 Arbetsmiljöfrågor för bemanningsanställda regleras inte i det nya direktivet, utan i 
direktiv 91/358/EEG. 
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Samtidigt ska regleringen möjliggöra att bemanningsarbete ef-
fektivt kan bidra till att skapa arbetstillfällen och till att utveckla 
flexibla arbetsformer (artikel 2). 

Direktivet handlar alltså dels om att skydda och förbättra förhål-
landena för bemanningsanställda, dels om att underlätta för be-
manningsföretag i syfte att skapa bättre anpassningsförmåga på 
arbetsmarknaden. I sitt förslag från 2002 menar kommissionen att 
en förbättrad kvalitet i bemanningsarbetet kan bidra till ett upp-
sving för bemanningsbranschen. ”Genom att garantera minimirät-
tigheter för uthyrd arbetskraft kommer det att göra branschen at-
traktivare och förbättra dess anseende. Attraktivare arbeten genom 
bemanningsföretag kommer att öka kundföretagens valmöjligheter 
och leda till att kundföretagen på ett bättre sätt kan tillgodose sina 
krav på flexibilitet genom att de får tillgång till fler bemanningsfö-
retag.”7 

Kommissionen ger på detta sätt uttryck för en vision där be-
manningsarbete med goda anställningsvillkor och under ordnade 
former bidrar till en väl fungerande och flexibel arbetsmarknad. 

3 Direktivets tillämpningsområde 

3.1 Inledning 
Direktivet är tillämpligt på ”arbetstagare som har ett anställnings-
kontrakt eller anställningsförhållande med ett bemanningsföretag 
och som hyrs ut till kundföretag för att temporärt arbeta under 
deras kontroll och ledning” (artikel 1.1). Som term för den typ av 
arbete på vilket direktivet är tillämpligt kan man lämpligen använda 
beteckningen bemanningsarbete.8 Arbetstagaren kan benämnas 
bemanningsanställd.9 Direktivets tillämpningsområde förutsätter ett 
trepartsförhållande enligt följande mönster: 

 
7 KOM (2002) 149 slutlig, s. 10. 
8 Berg, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling, s. 15. 
9 Direktivet använder den otympliga formuleringen ”arbetstagare som hyrs ut av be-
manningsföretag” (artikel 3.1 c). 
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 A

Bemanningsföretag 
Arbetsgivare 

 
 
 
 

B 
Arbetstagare 

Bemanningsanställd 

Anställningsavtal Avtal om uthyrning 

C
Kundföretag 

 
 
 
 
 
 
 

 

Denna typ av trepartsförhållande måste skiljas från andra treparts-
förhållanden på vilka direktivet inte är tillämpligt. Jag ska därför i 
det följande peka på gränsdragningen mot andra avtalskonstruktio-
ner, på vilket direktivet inte är tillämpligt. Innan man slagit fast vil-
ken typ av avtalskonstruktion det är fråga om kan man lämpligen 
tala om huvudmannen (A), den arbetspresterande parten (B) re-
spektive kundföretaget (C).10 

 

3.2 Uthyrning av uppdragstagare 
Om huvudmannen (A) inte hyr ut arbetstagare, utan uppdragstaga-
re, är det inte fråga om bemanningsarbete i direktivets mening, utan 
uthyrning av uppdragstagare (jfr situationen i AD 2006 nr 26). Ut-
hyrning av uppdragstagare regleras inte i direktivet. För gränsdrag-
ningen mellan bemanningsarbete och uthyrning av uppdragstagare 
är det avgörande om den arbetspresterande parten rättsligt ska kva-
lificeras som uppdragstagare eller arbetstagare.  

Vem som är arbetstagare bestäms väsentligen enligt nationella 
regler och omfattar den som i den berörda medlemsstaten är skyd-
dad enligt nationell arbetsrätt (artikel 3.1 a). En begränsning ligger 

 
10 Jfr Sigeman, Arbetsrätten, s. 13. 
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dock i att medlemsstaterna inte får undanta arbetstagare från till-
lämpningsområdet bara för att dessa är deltidsarbetande, har en 
tidsbegränsad anställning eller är anställda av ett bemanningsföre-
tag.  

För svensk del lär detta innebära att man vid genomförandet får 
tillämpa det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Frågan om den ar-
betspresterande parten (B) är arbetstagare eller uppdragstagare i 
förhållande till A får alltså avgöras med ledning av det sedvanliga 
arbetstagarbegreppet. Detta avgörs inte av hur parterna formulerat 
avtalet, utan genom en helhetsbedömning av hur detta faktiskt 
kommit att gestalta sig.11 En faktor som beaktas vid denna helhets-
bedömning är om den arbetspresterande parten utför sitt arbete 
självständigt eller om denne är underkastad huvudmannens ledning 
och kontroll. Direktivet tycks förutsätta att det förhållandet att den 
dagliga arbetsledningen utövas av kundföretaget inte ska påverka 
huruvida ett anställningsförhållande i bemanningsföretaget förelig-
ger eller ej (artikel 3.2). 

 

3.3 Bemanningsföretag 
Direktivet är tillämpligt när bemanningsföretag hyr ut arbetstagare. 
Bemanningsföretag definieras i direktivet som fysisk eller juridisk 
person som ingår anställningsavtal med arbetstagare i syfte att hyra 
ut dessa till kundföretag för tillfälligt arbete i dessa företag under 
deras kontroll och ledning (artikel 3.1 b). Lydelsen indikerar att 
direktivet bara ska tillämpas på företag i vars verksamhetsidé det 
ingår att hyra ut arbetstagare. Om ett verkstadsföretag i en period 
av tillfälligt låg orderingång hyr eller lånar ut sina anställda till ett 
annat företag på orten lär direktivet inte vara tillämpligt. De an-
ställda vid verkstadsföretaget har ju inte anställts ”i syfte” att hyras 
ut till kundföretag.12 Det sagda tycks innebära att s.k. arbetsgivar-
ringar, där olika arbetsgivare inom en region samverkar i syfte att 
t.ex. förbättra rehabilitering genom utbyte av personal, inte omfat-
tas av direktivet. 

I det svenska begreppet ”hyra” ligger normalt ett krav på veder-
lag (jfr 12 kap. 1 § jordabalken). Begreppet hyra används dock inte i 
andra språkversioner. Istället talar man om att udsende (danska), as-
 
11 Se t.ex. Sigeman, Arbetsrätten, s. 26 ff. 
12 Samma uttrycksätt återkommer i andra språkversioner: in order to (engelska), um sie 
entleihenden Unternehmen zu überlassen (tyska), en vue (franska) och med henblik på (danska). 
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sign (engelska) och überlassen (tyska), vilket inte torde förutsätta att 
vederlag utgår. Man kan därmed inte av den svenska lydelsen dra 
någon slutats om att ett absolut krav på vederlag skulle upprätthål-
las. Det är dock svårt att tänka ut exempel där en arbetstagare an-
ställs i syfte att ställas till annans förfogande utan att vederlag ska 
utgå. Ett exempel kan möjligen vara personer som anställs t.ex. i ett 
moderbolag för att arbeta i ett annat bolag i koncernen. Å andra 
sidan lär en sådan koncernanställning ofta vara mer eller mindre 
permanent, och av det skälet inte omfattas av direktivet (jfr ”tillfäl-
ligt” i t.ex. artikel 3.1 b). 

Direktivet är tillämpligt såväl på offentliga som på privata be-
manningsföretag (artikel 1.2). 

 

3.4 Kundföretag 
Med kundföretag avses i direktivet varje fysisk eller juridisk person 
för vilken, och under vars kontroll och ledning, arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag tillfälligt arbetar (artikel 3.1 d). Vida-
re anges att direktivet ska tillämpas på privata och offentliga företag 
som bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte (ar-
tikel 1.2). 

Den sistnämnda definitionen återfinns även i artikel 1.1 c före-
tagsöverlåtelsedirektivet (2001/23/EG). I det direktivet anges att 
detta inte omfattar ”administrativ omorganisation av offentliga för-
valtningsmyndigheter”.13 Man skulle mot bakgrund härav kunna 
hävda att förvaltningsmyndigheter inte är företag som bedriver 
ekonomisk verksamhet. Det tycks dock enklast och i överens-
stämmelse med svensk rättstradition, att vid det svenska genomfö-
randet anse att det offentliga kan vara kundföretag utan att ställa 
frågan om myndigheten bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. 

Inte heller omfattar direktivet uthyrning av arbetstagare till pri-
vatpersoner t.ex. för arbete i hemmet. 

 

3.5 Uthyrning av arbetskraft eller arbetsförmedling 
För att direktivet ska vara tillämpligt förutsätts att arbetstagaren är 
anställd av bemanningsföretaget. Om arbetstagaren istället är anställd av 
kundföretaget är direktivet inte tillämpligt. Avtalet mellan A och C 

 
13 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 179 ff. 
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får då närmast ses som ett avtal om arbetsförmedling (se 1 § andra 
stycket lagen 1993:440 om privat arbetsförmedling). Emellanåt kan 
det vara svårt att avgöra om det är fråga om arbetsförmedling eller 
uthyrning av arbetstagare, dvs. om arbetstagaren är anställd av 
kundföretaget (C) eller av bemanningsföretegat/förmedlaren (A). I 
AD 2006 nr 24 bedömdes detta med utgångspunkt i vilken av de 
två som bar det ekonomiska ansvaret gentemot arbetstagarna. 

 

3.6 Uthyrning av arbetskraft, tjänstelega eller arbets-
beting 

Ett ytterligare krav för att direktivet ska vara tillämpligt är att ar-
betstagarna ska utföra arbetet under kundföretagets ”kontroll och led-
ning”. Begreppet definieras inte i direktivet och innebörden berörs 
heller veterligen inte i förarbetena. Avtalet mellan bemanningsföre-
taget och kundföretaget ska gå ut på att bemanningsföretaget ställer 
arbetskraft till kundföretagets förfogande. Om avtalet går ut på att 
huvudmannen ska prestera visst resultat (t.ex. att som konsult ska-
pa en viss dataapplikation) är det inte fråga om bemanningsarbete i 
direktivets mening. Detsamma gäller om avtalet syftar till att hu-
vudmannen ska utföra visst arbete, utan att vara underkastad kund-
företagets ledning eller kontroll, t.ex. ansvara för bevakning av en 
fastighet. Avtal som går ut på att prestera visst arbetsresultat brukar 
benämnas arbetsbeting, medan avtal som avser att visst arbete ska 
utföras kallas tjänstelega. Uppdelning finns i de flesta europeiska 
rättsordningar och anknyter till de romerskrättsliga begreppen loca-
tio conductio operarum (av opus som betyder verk eller handling) 
och locatio conductio operis (av opera som betyder verksamhet). 
Den tyska benämningen är t.ex. Werkvertrag och Dienstvertrag.14 
Här kan besvärliga gränsdragningsfrågor uppkomma. Om uppdra-
get är att huvudmannen ska bemanna en telefonväxel under vissa 
tider lär det inte vara fråga om bemanningsarbete. Om avtalet där-
emot går ut på att huvudmannen ska tillhandahålla ett par personer 
vilka ska arbeta i telefonväxeln, under överinseende av kundföreta-
get, torde det däremot vara fråga om bemanningsarbete. 

 
14 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s 24f. 
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4 Likabehandlingsprincipen 

4.1 Huvudprincipen om likabehandling 
En central del av bemanningsdirektivet är likabehandlings-
principen, där tanken är att villkoren för bemanningsanställda ska 
vara åtminstone likvärdiga med de villkor som gäller för arbetstaga-
re som är direkt anställda av kundföretaget. Huvudregeln formule-
ras i artikel 5.1. 

”De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare 
som hyrs ut av bemanningsföretag ska, under den tid uppdraget i 
kundföretaget varar, minst vara de villkor som skulle gälla för dem 
om de hade anställts direkt av företaget i fråga för att inneha samma 
tjänst.” 

Enligt likabehandlingsprincipen ska alltså bemanningsanställda ha 
rätt till samma villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts 
direkt av kundföretaget. Jämförelsen ska inte göras med villkoren 
för någon konkret arbetstagare hos kundföretaget, utan istället med 
de generella villkor som gäller i kundföretaget för ”samma tjänst”. 
Den fråga som ska ställas är om de generella reglerna som gäller 
hos kundföretaget hade varit tillämpliga på den bemanningsanställ-
de om denne varit anställd direkt av kundföretaget. 

Likabehandlingsprincipen utgör en minimireglering. Beman-
ningsanställda har rätt till minst de villkor som skulle gälla hos kund-
företaget. Om villkoren är förmånligare hos bemanningsföretaget 
kan arbetstagaren åberopa dessa istället. Likabehandlingsprincipen 
är bara tillämplig under den tid uppdraget i kundföretaget varar. 
 
Grundläggande arbets- och anställningsvillkor 
Likabehandlingsprincipen omfattar inte alla anställningsvillkor eller 
alla delar av anställningsförhållandet, utan är begränsad till grund-
läggande arbets- och anställningsvillkor. Detta begrepp definieras i artikel 
3.1 f som 

”arbets- och anställningsvillkor som fastställs i lagar och andra för-
fattningar, kollektivavtal och/eller andra bindande generella bestäm-
melser som gäller i kundföretaget och som avser 

i) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester och 
helgdagar, 
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ii) lön.” 

De grundläggande anställningsvillkoren ska alltså dels framgå av 
vissa normkällor, dels beröra vissa frågor.  
 
Vilka normkällor omfattas? 
Villkoren ska framgå av ”lagar och andra författningar, kollektivav-
tal och/eller andra bindande generella bestämmelser som gäller i 
kundföretaget”. När det gäller svenska arbetsrättsliga lagar gäller 
dessa generellt för alla arbetstagare oavsett om de är bemannings-
anställda eller inte. Härigenom säkerställs likabehandlingsprincipen 
såvitt avser lagar och författningar. Det finns visserligen vissa sär-
skilda lagregler för offentliga anställda i t.ex. lagen (1994:260) om 
offentlig anställning (LOA) och den lagen blir inte tillämplig på 
arbetstagare som hyrs in av det offentliga i egenskap av kundföre-
tag. Å andra sidan innehåller LOA inte några regler som rör de frå-
gor som täcks av begreppet grundläggande anställningsvillkor (ar-
betstidens längd etc.). 

Likabehandlingsprincipen omfattar även villkor i kollektivavtal 
”som gäller i kundföretaget”. Det avgörande torde vara att kundfö-
retaget är bundet av kollektivavtal – antingen genom att själv ha 
tecknat kollektivavtal eller genom medlemskap i arbetsgivarorgani-
sation (26 § MBL) – och inte att arbetstagaren är bunden av kollek-
tivavtal. Å andra sidan lär principen vara begränsad till generella 
regler som förekommer i kollektivavtal.  

En konsekvens av detta är att genomslaget av likabehandlings-
principen, särskilt avseende lön, blir beroende på hur kollektivavta-
len hos kundföretagen är utformade. Ju mer generella – ”tarifflik-
nande” – lönesystemen är desto större betydelse får principen. Om 
kollektivavtalet i kundföretaget t.ex. inte anger mer än att viss lägs-
talön inte får underskridas och att lönen därutöver ska vara indivi-
duell och differentierad är det sannolikt endast lägstalönen som ska 
beaktas enligt likabehandlingsprincipen. Bemanningsanställda lär 
inte kunna åberopa individuell lönesättning som sker inom kollek-
tivavtalets ram.15 

Av kravet på att villkoren ska framgå av ”bindande generella be-
stämmelser” lär följa att bemanningsanställda inte kan göra gällan-
de jämförelser med villkor som följer av personliga avtal eller s.k. ensi-

 
15 Jfr AD 1984 nr 79 och Malmberg, Anställningsavtalet, s. 159 ff. 
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digt reglerade förmåner. Att likabehandlingsprincipen i direktivet är 
begränsad till bindande och generella bestämmelser medför att det-
ta har ett snävare tillämpningsområde än bl.a. likabehandlingsprin-
ciperna i deltidsdirektivet (97/81/EG), visstidsdirektivet 
(1999/70/EG) och likabehandlingsdirektivet (2006/54/EG). 

 
Arbetstid m.m. 
Generella regler som avser arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, 
nattarbete och semester återfinns såväl i arbetstidslagen och semesterla-
gen som i kollektivavtal. Regler om helgdagar finns bara i kollektiv-
avtal. Medan lagreglerna är generellt tillämpliga på alla arbetstagare, 
oavsett om dessa är anställda vid ett bemanningsföretag eller inte, 
kan särskilda kollektivavtalsregler gälla i kundföretaget. Utgångs-
punkten är att dessa omfattas av likabehandlingsprincipen. Vad 
som avses med villkor om arbetstidens längd, övertid, raster, 
vilotid, nattarbete, semester och helgdagar lär inte bereda några 
större tolkningssvårigheter. Det tycks t.ex. klart att övertid avser 
skyldigheten att arbeta övertid, och inte ersättning. En annan sak är 
att det kan möta stora praktiska svårigheter att t.ex. tillämpa de 
statliga kollektivavtalens regler om semester på bemanningsanställ-
da som t.ex. under någon månad arbetar hos en myndighet. 

 
Lön  
Desto svårare är det att bedöma vad som ska omfattas av begrep-
pet lön. När det gäller begreppet lön anges att direktivet inte ska 
påverka tillämpningen av nationell lagstiftning när det gäller defini-
tionerna av lön. Tanken tycks vara att medlemsstaterna ska tillämpa 
sitt sedvanliga nationella lönebegrepp.  

En svårighet är att vi i svensk rätt inte har ett enhetligt lönebe-
grepp. Tvärtom används termen lön i skiftande sammanhang och 
med delvis skiftande betydelse. Enligt artikel 157 FEUF (f.d.141.2 
EG) avses med lön alla förmåner som en arbetstagare direkt eller 
indirekt får av arbetsgivaren på grund av anställningen. Begreppet 
omfattar t.ex. tjänstepension, avgångsvederlag, sjuklön och rese-
förmåner.16 Detta lönebegrepp omfattar såväl ersättning i form av 
pengar som naturaförmåner. I de äldre diskrimineringslagarna 
anknöt man till denna definition.17 
 
16 Se t.ex. Nyström, EU och arbetsrätten, s. 212 med hänvisningar till praxis. 
17 Se t.ex. prop. 1999/2000:143, s. 47 f. 
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I äldre svensk lagstiftning har uttrycket lön använts i en något 
snävare betydelse. Termen torde i första hand syfta på ersättning i 
pengar. När det i semesterlagen anges att semesterlönen utgör 12 
procent av den under intjänandeåret förfallna lönen, är det klart att 
naturaförmåner inte beaktas (16 § första stycket semesterlagen, jfr 
24-25 §§). Vidare har uttrycket använts som beteckning för arbets-
givarens kontraktsenliga åtagande, dvs. arbetsgivarens skyldighet att 
utge vederlag. Däremot omfattas inte ensidigt reglerade förmåner.18 
Enligt Laval-utredningens förslag kan i begreppet minimilön inbe-
gripas inte bara grundlön utan även andra ersättningar som t.ex. 
övertidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och nattarbete 
samt skiftarbetstillägg.19 

När termen lön används i avtal kan detta – i likhet med vad som 
gäller i allmänt språkbruk – syfta på den kontantlön som arbetsta-
gare periodvis erhåller från arbetsgivare, dvs. den betydelse ordet 
har i sammansättningar som timlön och månadslön (t.ex. AD 1993 
nr 9). 

Det sagda syftar inte till någon fullständig belysning av vad som 
avses med lön, utan enbart till att visa att termen lön i svensk rätt 
inte har någon enhetlig betydelse. Det tycks därvid ligga nära till 
hands att Sverige vid genomförandet av bemanningsdirektivet har 
ett relativt stort handlingsutrymme att bestämma vad som ska ingå 
i begreppet lön. Att detta inte behöver omfatta ensidigt reglerade 
förmåner tycks klart (jfr ovan). Därutöver behöver man ta ställning 
till om begreppet bör omfatta t.ex. tjänstepension och sjuklönereg-
ler i kollektivavtal (jfr artikel 5.4 andra stycket). 
 
Skydd mot diskriminering m.m. 
Enligt direktivet ska likabehandlingsprincipen omfatta ”befintliga 
regler i kundföretaget” som rör skydd mot diskriminering, skydd av 
gravida och ammande kvinnor samt skydd av barn och ungdomar 
(artikel 5.1 andra stycket). Sådana regler förekommer i Sverige ve-
terligen bara i lagstiftning, främst diskrimineringslagen och arbets-
miljölagen. Dessa gäller – som framhållits ovan – lika för anställda i 
bemanningsföretag och andra anställda, varför likabehandlingsprin-
cipen upprätthålls. 

 

 
18 Malmberg, Anställningsavtalet, s. 294 ff. 
19 SOU 2008:123, s. 280. 
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4.2 Undantagen från likabehandlingsprincipen 
För att – i enlighet med subsidiaritetsprincipen – ta hänsyn till 
medlemsstaternas skilda arbetsmarknadssystem har i direktivet 
öppnats möjligheter för medlemsstaterna att, efter samråd med 
arbetsmarknadens parter, göra tre undantag från likabehandlings-
principen.20 

 
a. Tillsvidareanställda hos bemanningsföretaget 
Direktivet gör det möjligt för medlemsstaterna att undanta beman-
ningsanställda som är tillsvidareanställda hos bemanningsföretaget 
från likabehandlingsprincipen. Undantaget gäller bara lönen. Be-
träffande andra grundläggande anställningsvillkor ska likabehand-
lingsdirektivet tillämpas. Ett sådant undantag förutsätter dock att 
arbetstagaren uppbär lön under tiden mellan två uppdrag (artikel 
5.2). 

 
b. Semidispositivitet 
Enligt artikel 5.3 får medlemsstaterna ge arbetsmarknadens parter 
möjlighet att sluta kollektivavtal i vilka det får fastställas överens-
kommelser om anställningsvillkor för bemanningsanställda som 
avviker från likbehandlingsprincipen. En förutsättning är dock att 
det övergripande skyddet av arbetstagare som hyrs ut av beman-
ningsföretag respekteras (artikel 5.3). 

Undantaget i artikel 5.3 tycks i första hand syfta på en modell 
där man i lag fastställer likabehandlingsprincipen, men samtidigt 
gör bestämmelsen semidispositiv. Det blir då möjligt att genom 
kollektivavtal avvika från likabehandlingsprincipen, under förut-
sättning att det övergipande skyddet för arbetstagare respekteras. 

Enligt artikel 5.3 ska sådana kollektivavtal träffas på ”lämplig 
nivå”. 

 
c. Utsträckning av kollektivavtal  
I artikel 5.4 anges att medlemsstater, på grundval av ett avtal som 
ingåtts av arbetsmarknadens parter på nationell nivå, får fastställa 
en ordning för grundläggande arbets- och anställningsvillkor som 
avviker från likabehandlingsprincipen.  

 
20 KOM (2008) 569 slutlig, s. 7. 
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Detta undantag tycks syfta på en modell där arbetsmarknadens 
parter först träffar ett kollektivavtal, vilket senare genom statligt 
ingripande utsträcks till att gälla allmänt. En sådan ordning får in-
kludera en kvalificeringsperiod för likabehandling.  

Tillämpningen av detta undantag förutsätter: 

 att medlemsstaterna antingen saknar system för allmängiltiga 
kollektivavtal eller liknande, 

 att samråd med arbetsmarknadens parter på nationell nivå har 
skett, 

 att en tillräcklig skyddsnivå fastställs för arbetstagare som hyrs 
ut av bemanningsföretag samt 

 att systemet är förenligt med gemenskapslagstiftningen och är 
tillräckligt transparent. 

5 Tillgång till anställning, gemensamma 
inrättningar och yrkesutbildning 

Artikel 6 innehåller ett flertal olika skyldigheter vilka omväxlande 
gäller bemanningsföretaget respektive kundföretaget. 

 
Information om lediga platser 
Av motiven framgår att kommissionen ser bemanningsarbete som 
en språngbräda mot fastare anställningar.21 Av detta skäl innehåller 
direktivet vissa bestämmelser som syftar till att underlätta övergång 
från bemanningsarbete till anställning i kundföretagen. Direktivet 
föreskriver att bemanningsanställda ska informeras om lediga plat-
ser i kundföretaget, i syfte att få samma möjligheter att hitta tillsvi-
dareanställning som övriga arbetstagare i det företaget. Information 
får lämnas genom ett allmänt meddelande som anslås på lämplig 
plats hos kundföretaget (artikel 6.1).  

En motsvarande bestämmelse finns i visstidsdirektivet (klausul 
6).22 Bestämmelsen har genomförts i 6 f § LAS. 

 

 
21 KOM (2002) 149 slutlig, s. 13. 
22 Jfr den någon mer vaga utformningen i deltidsdirektivet (klausul 5.3). 
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Möjlighet att ta anställning i kundföretaget 
Även artikel 6.2 har till syfte att underlätta övergång till anställning i 
kundföretaget. Artikeln ålägger medlemsstaterna att motverka fö-
rekomsten av bestämmelser som hindrar eller förbjuder beman-
ningsanställda att ta anställning i kundföretaget efter att uppdraget 
utförts. Avtalsbestämmelser med denna innebörd ska kunna ogil-
tigförklaras. 

 
Förbud mot avgift av arbetstagare 
Direktivet anger vidare att bemanningsföretagen inte får kräva er-
sättning från arbetstagarna för en placering i ett kundföretag eller 
för att dessa tar anställning hos ett kundföretag efter utfört upp-
drag. 

 
Förmåner hos kundföretaget 
I artikel 6.4 anges att bemanningsanställda ska ”ges tillgång till 
förmåner eller gemensamma inrättningar inom kundföretaget”. 
Som exempel på sådana förmåner anges personalmatsalar, barnom-
sorg och transporter. Exemplen tyder på att man i första hand av-
sett förmåner som dels utgår till alla anställda, dels avser annat än 
kontant betalning.23 Kundföretaget får undanta bemanningsanställ-
da från tillgång till dessa kollektiva förmåner om detta kan motive-
ras av objektiva skäl. 

Bestämmelsen tycks förutsätta att skyldigheten att tillhandahålla för-
månerna åvilar kundföretaget. På detta sätt skiljer sig artikel 6.4 från 
likabehandlingsprincipen i artikel 5.1, där bemanningsföretaget an-
svarar för att tillämpa villkor som motsvarar dem som skulle ha 
utgetts av kundföretaget. 
 
Bemanningsanställdas kompetensutveckling m.m. 
Artikel 6.5 behandlar bemanningsanställdas komptensutveckling 
och barnomsorg. Tanken här är att förbättra de bemanningsan-
ställdas tillgång till utbildning respektive barnomsorg. Medlemssta-
ternas skyldigheter i detta avseende är relativt vaga. Man ska vidta 
”lämpliga åtgärder” och ”främja dialogen” och detta ska ske i en-
 
23 På engelska används uttrycket ”amenities or collective facilities”. ”Amenity” översätts i 
Nationalencyklopedins engelska ordbok med trivselförmån. På danska används enbart 
uttrycket ” kollektive faciliteter”. På tyska heter det ”Gemeinschaftseinrichtungen oder –diensten” 
och på franska installations et équipements collectifs. 
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lighet med ”nationell sedvänja eller praxis”. När det gäller barnom-
sorg torde den nationella sedvänjan vara att arbetsgivare inte har 
något ansvar, utan att denna anordnas av kommunerna. Några lag-
stiftningsåtgärder torde inte vara påkallade med anledning av denna 
bestämmelse. 

6 Medbestämmande 

6.1 Styrelserepresentation m.m. 
Artikel 7 och 8 innehåller regler om medbestämmande. Det är van-
ligt att regler om rätt till styrelserepresentation och om inrättande 
av företagsråd är kopplade till att företaget har ett visst minsta antal 
anställda. I den svenska lagen om styrelserepresentation för de pri-
vatanställda (1987:1245) förutsätter rätten till styrelserepresentation 
att företaget har minst 25 arbetstagare. Sådana tröskelregler finns 
även i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd. 

Enligt artikel 7 ska bemanningsanställda ingå i beräkningsunder-
laget. Som huvudregel ska de bemanningsanställda räknas bland 
bemanningsföretagets anställda. Medlemsstaterna får dock be-
stämma att de bemanningsanställda även eller istället ska ingå i be-
räkningsunderlaget i kundföretaget. 

Enligt svensk rätt ses bemanningsanställda i detta avseende fullt 
ut som arbetstagare hos bemanningsföretaget. Sverige följer där-
med huvudregeln i artikel 7.1. Något skäl att ändra denna ordning 
torde inte föreligga. 

 

6.2 Information om sysselsättningsläge 
I EU-direktiven förekommer föreskrifter om att arbetsgivaren ska 
informera arbetstagarrepresentanterna om sysselsättningsläget i 
företaget, se t.ex. artikel 4.2 b direktivet om information och sam-
råd (2002/14) och stycke 2 bilagan till direktivet om europeiska 
företagsråd (94/45/EEG). Sådana regler förekommer även på na-
tionell nivå. Av artikel 8 framgår att när kundföretaget lämnar in-
formation om sysselsättningsläget, så ska denna även innehålla 
lämplig information om anlitande av bemanningsanställda. 

Preliminärt menar jag att denna bestämmelse inte behöver för-
anleda några ändringar i svensk rätt. Jag avser dock inte att närmare 
utreda frågan. 
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7 Kan bemanningsdirektivet genomfö-
ras enbart genom kollektivavtal? 

Ett sätt att minska direktivets påverkan på arbetsmarknadsrelatio-
nerna i bemanningsbranschen vore att i Sverige genomföra direkti-
vet genom kollektivavtal och utan supplerande lagstiftning. Frågan 
är dock om detta är rättsligt möjligt.  

Denna fråga diskuterades ingående inför EU-medlemskapet. 
Det centrala problemet är att det av äldre praxis från EU-
domstolen följer att kollektivavtal visserligen får användas som 
metod för att genomföra direktiv, men att detta förutsätter att kol-
lektivavtalen omfattar alla arbetstagare i landet.24 Detta är inte fallet 
i Sverige och Danmark. 

Frågan uppmärksammades redan under medlemskapsförhand-
lingarna. I en skriftväxling mellan Sverige och kommissionen ut-
vecklade den ansvarige kommissionären Padraig Flynn sin syn på 
effekterna av EU-medlemskapet för den svenska arbetsrättsliga 
modellen. Sammanfattningsvis uttalade Flynn att EU-rätten inte på 
något sätt kräver ändrad praxis i Sverige vad avser arbetsmarknads-
frågor. Till slutakten till anslutningsfördraget fogades en svensk 
förklaring med en hänvisning till denna skriftväxling, och ett utta-
lande om att Sverige fått försäkringar beträffande rådande svensk 
praxis såvitt avser arbetsmarknadsfrågor och då särskilt systemet 
med att fastställa arbetsvillkor i kollektivavtal. Trots att Sverige i 
medlemskapsförhandlingarna lade stor vikt vid möjligheten att 
genomföra arbetsrättsliga direktiv genom kollektivavtal har man 
inte prövat denna genomförandemetod, varken med eller utan 
kompletterande lagstiftning.25 

Man kan ställa frågan om rättsläget ändrats i förhållande till den 
äldre rättspraxis som berördes ovan så att det numera skulle vara 
möjligt att genomföra direktiv med kollektivavtal av dansk-svensk 
typ utan supplerande lagstiftning. Skriftväxlingen med kommissio-
nären Flynn ger ett visst stöd för att så skulle vara möjligt, men 
måste anses ha lågt rättskällevärde. Vidare anges numera i artikel 
137.3 att en medlemsstat kan överlåta åt arbetsmarknadens parter 
att genomföra direktiv som har antagits med stöd av artikel 137.2 

 
24 91/81 Kommissionen mot Italien [1982] ECR 2133, 131/84 Kommissionen mot Italien [1985] 
3531, 143/83 Kommissionen mot Danmark [1985] ECR 427 och 215/83 Kommissionen mot 
Belgien [1985] ECR 1039. Se t.ex. Nyström, B, EU och arbetsrätten, s. 66 ff. 
25 Bruun & Malmberg i Ahlberg (red.), Tio år med EU, s. 28 ff. 
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(vilket är fallet med bemanningsdirektivet). Även i sådana fall måste 
dock medlemsstaten vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontinu-
erligt kunna säkerställa de resultat som föreskrivs i direktivet. Man 
kan även peka på att kollektivavtal under de senaste decennierna 
fått en allt starkare ställning i EU-samarbetet, genom t.ex. den för-
dragsreglerade sociala dialogen och direktiv som bemanningsdirek-
tivet.26  

I kommissionen mot Sverige från 2005 ansåg domstolen emel-
lertid inte att det var möjligt att genomföra arbetstidsdirektivet 
(93/104) enbart genom kollektivavtal.27 Domstolen yttrade: 

”När det gäller införlivandet av [arbetstidsdirektivet], vars syfte är att 
införa minimiregler för arbetstagares säkerhet och hälsa, kan en med-
lemsstat inte anses uppfylla de skyldigheter som följer av detta direk-
tiv om de lagar och andra författningar som antas enbart säkerställer 
delar av det skydd som direktivet skall ge alla arbetstagare som omfat-
tas av dess tillämpningsområde, för det fall åtgärderna enbart berör de 
delar av arbetsmarknaden som regleras av kollektivavtal. Såsom dom-
stolen har fastslagit i dom av den 15 mars 1990 i mål C-339/87, 
kommissionen mot Nederländerna (REG 1990, s. I-851), punkt 25, 
och av den 30 maj 1991 i mål C-59/89, kommissionen mot Tyskland 
(REG 1991, s. I-2607), punkt 28, skall medlemsstaterna, för att garan-
tera att direktiv tillämpas fullt ut, inte bara i lag utan också i praktiken, 
föreskriva en exakt rättslig ram inom det berörda området.” 

I domen betonar domstolen att arbetstidsdirektivet rör arbetstaga-
res säkerhet och hälsa och man skulle därför kunna argumentera 
för att samma sak inte behöver gälla för direktiv som rör anställ-
ningsvillkor. Likväl menar jag att det inte är troligt att EU-
domstolen skulle acceptera ett genomförande av bemanningsdirek-
tivet utan någon form av supplerande lagstiftning.28 

I detta sammanhang kan en jämförelse med situationen i Dan-
mark vara på sin plats. Ett centralt och genomgående tema i den 
danska arbetsrättsliga diskussionen under 1990-talet var just om 
EU:s arbetsrätt skulle infogas i den danska modellen. När det gäller 
direktiv som rör anställningsvillkor har med tiden ett förfaringssätt 
utvecklats där arbetsmarknadens parter i ett första skede träffar de 

 
26 Bercusson, European Labour Law, s. 288f. 
27 C-287/04 Kommissionen mot Sverige, dom 2005-05-26 (opublicerad)  
28 För liknande slutsats se t.ex. Nyström,  EU och arbetsrätten, s. 68 f. 
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kollektivavtal som behövs för att genomföra direktivet inom deras 
respektive områden. Därefter kompletterar lagstiftaren kollektivav-
talsregleringen i syfte att garantera direktivets genomslag på arbets-
platser som inte täcks av kollektivavtal. Tanken att EU-direktiv i 
Danmark kan genomföras genom kollektivavtal utan komplette-
rande lagstiftning tycks numera ha övergivits.29 Flera lagtekniska 
modeller har utnyttjats för denna typ av kompletterande lagstift-
ning. I flera fall har s.k. semidispositiv lagstiftning antagits, dvs. 
lagar som det är möjligt att avvika från genom kollektivavtal. Det 
förutsätts därvid att kollektivavtalen uppfyller direktivens krav. Så-
dan lagstiftning har t.ex. använts vid genomförande av arbetstids- 
och visstidsdirektivet. Vid genomförandet av deltidsdirektivet an-
vändes istället en annan teknik. Man valde då att anta en särskild 
lag genom vilka de viktiga kollektivavtalen utsträcktes till att gälla 
alla arbetstagare (erga omnes effekt).30 Genom det sätt på vilket 
EU:s arbetsrättsliga direktiv har genomförts i Danmark har ar-
betsmarknadens parter, till skillnad mot i Sverige, kunnat utöva ett 
starkt gemensamt inflytande över hur den arbetsrättsliga lagre-
gleringen ska utformas. Det danska exemplet visar att arbetsmark-
nadens parter gemensamt kan spela en viktig roll vid genomföran-
det av EU-direktiv på arbetsrättens område. 

8 Principer för en ny bemanningsarbets-
lag 

8.1 Inledning 
Jag gör alltså bedömningen att bemanningsdirektivet inte kan 
genomföras enbart genom kollektivavtal utan supplerande lagstift-
ning. Som kommer att framgå nedan ställer jag mig tveksam till att 
genomföra likabehandlingsprincipen genom att utsträcka kollektiv-
avtal enligt artikel 5.4. Istället förordar jag att man genomför direk-
tivet genom en ny bemanningsarbetslag (BAL). Lagen bör väsentli-
gen vara semidispositiv och i övrigt utformad så att man gör minsta 
möjliga ingrepp i arbetsmarknadsparternas autonomi. 

 
29 Se t.ex. Nielsen, EU-arbejdsret, s. 65 f. 
30 Se t.ex. Nielsen, Scandinavian Studies in Law vol. 43, s. 51 ff. 
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Huruvida denna lag även bör innehålla de nuvarande reglerna 
om privat arbetsförmedling, eller om dessa ska ligga i en egen lag är 
en öppen fråga. 

Som framgått ovan diskuterar jag inte hur översynen av be-
gränsningar och förbud ska genomföras (artikel 4). Inte heller be-
handlar jag reglerna om medbestämmande (artiklarna 7-8). 

 

8.2 Lagens tillämpningsområde 
När det gäller genomförandet av direktivets tillämpningsområde 
kan konstateras att frågan om vem som är att anse som arbetstaga-
re ska avgöras enligt det nationella arbetstagarbegreppet. Lagen 
bör, enligt min mening, göras fullt ut tillämplig när det offentliga är 
kundföretag (ovan 3.4). I övrigt har de begrepp som bestämmer 
direktivets tillämpningsområde en enhetlig gemenskapsrättslig be-
tydelse, vars tolkning ytterst ankommer på EU-domstolen. De 
gränsdragningsfrågor som direktivets definition medför kan därför 
inte slutligt bestämmas i den svenska genomförandeprocessen. 

I lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft definieras uthyrning av arbetskraft som ”ett rättsförhål-
lande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att ar-
betsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens för-
fogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.” 
Denna definition täcker väsentligen samma område som direktivet, 
men avviker i detaljer och till viss del i terminologin från direktivet. 

Definitionen i BAL bör ansluta till direktivets utformning. 
 

8.3 Likabehandlingsprincipen 
Med utgångspunkten att regleringen av anställningsvillkoren på den 
kollektivavtalsreglerade delen av den svenska bemanningsbran-
schen fungerar väl finns det skäl att genomföra likabehandlingsdi-
rektivet på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt stör för-
utsättningarna för kollektivavtalsregleringen.  

För egen del ställer jag mig tveksam till ett genomförande som 
bygger på utsträckning av kollektivavtal (artikel 5.4). Ett skäl till 
detta är att de svenska förbundsavtalen (såväl i bemanningsbran-
schen som i andra branscher) förutsätter en aktiv medverkan av 
parterna – inte minst på lokal nivå – vid tillämpningen av avtalen. 
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Avtalen skulle inte på något enkelt sätt kunna tillämpas på arbets-
platser där partssystemet inte är närvarande. Ett system med ut-
sträckning av bemanningsbranschens kollektivavtal skulle därför 
skapa ett tryck på förändring av avtalen i en riktning som leder bort 
från t.ex. lokala anpassningar. 

Mot denna bakgrund ligger det enligt min mening närmare till 
hands att i BAL införa en likabehandlingsprincip (enligt artikel 5.1) 
samtidigt som denna görs semidispositiv (enligt artikel 5.3). I lag-
texten kan detta framgå på så sätt att likabehandlingsprincipen inte 
ska tillämpas om de grundläggande anställningsvillkoren regleras i 
kollektivavtal som slutits eller godkänts av central arbetstagarorga-
nisation och om avtalet ger väsentligen motsvarande skydd (alter-
nativt: om det övergripande skyddet enligt likbehandlingsprincipen 
respekteras). 

Den omedelbara effekten av ett sådant genomförande blir att 
den kollektivavtalsbundna delen av arbetsmarknaden kan fortsätta 
tillämpa sina kollektivavtal utan att behöva följa likabehandlings-
principen, men att utanförstående bemanningsföretag måste till-
lämpa likabehandlingsprincipen.  

På längre sikt kan en sådan reglering naturligtvis ha betydelse för 
kollektivavtalsregleringen i bemanningsbranschen. Det ligger nära 
till hands att anta att existensen av en lagstadgad likalöneprincip 
kommer att påverka de fackliga kraven. Det skulle naturligtvis vara 
svårt för en fackförening att försvara kollektivavtal som ger sämre 
förmåner än som skulle följa med tillämpning av lagen. Å andra 
sidan är det troligt att existensen av en lagstadgad likabehandlings-
princip leder till en ökad organisationsgrad på arbetsgivarsidan. 
Idag står valet för ett utanförstående bemanningsföretag mellan att 
ansluta sig till kollektivavtalssystemet eller att fritt reglera avtalsvill-
koren direkt med arbetstagarna. Med en lagstad likabehandlings-
princip står valet istället mellan att tillämpa en sådan – vars kost-
nadseffekter ofta blir osäkra – eller ansluta sig till kollektivavtals-
systemet. 

En annan effekt av en lagstadgad likabehandlingsprincip är att 
bestämmelserna i 38-39 §§ MBL kan få ökad betydelse. Enligt 38 § 
MBL ska arbetsgivaren (kundföretaget) förhandla med kollektivav-
talsbärande fackförening bl.a. inför beslut att anlita inhyrd arbets-
kraft. Fackföreningen kan – under vissa förutsättningar – lägga 
veto, dvs. förklara att den tilltänkta åtgärden inte får beslutas eller 
verkställas av arbetsgivaren. Facket får avge veto bl.a. om åtgärden 

24 
 



Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? 

kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts. 
Om det kan antas att bemanningsföretaget inte följer en lagstadgad 
likabehandlingsprincip kan förutsättningar för veto vara för han-
den. 

Det kan tilläggas att existens av en lagstadgad likabehandlings-
princip inte medför att ett bemanningsföretag som inte är kollek-
tivavtalsbundet skyddas mot stridsåtgärder i syfte att träffa kollek-
tivavtal. (Situationen för bemanningsföretag som tillfälligt 
utstationerar bemanningsanställda är mer komplex och kan inte 
beröras här.) 

Om man delar utgångspunkten att genomförandet av direktivet i 
minsta möjliga mån bör påverka existerande avtalsrelationer, bör 
likabehandlingsprincipen genomföras relativt minimalistiskt. Den 
stora frågan blir här vad som i BAL bör förstås med begreppet lön. 
Som angetts ovan finns i denna del ett betydande utrymme för 
medlemstaterna att definiera begreppet (avsnitt 4.1). Ett minimalis-
tiskt alternativ är att, i enlighet med vad som är vanligt i kollektiv-
avtal, låta lön betyda den kontantlön som arbetstagare periodvis 
erhåller från arbetsgivare (jfr AD 1993 nr 9). 

En annan fråga är om Sverige bör utnyttja undantaget för tillsvi-
dareanställda bemanningsanställda (artikel 5.2). Om man gör lika-
behandlingsprincipen semidispositiv, kommer ett sådant undantag i 
praktiken bara ha betydelse för bemanningsföretag som inte är 
bundna av kollektivavtal. Att det inte finns några garantier för vilka 
anställningsvillkor som tillämpas vid dessa företag, vare sig under 
eller mellan uppdrag, talar närmast för att undantaget inte bör ut-
nyttjas. Att inte utnyttja undantaget kan också stärka incitamentet 
för utanförstående bemanningsföretag att ansluta sig till kollektiv-
avtalen i branschen. 

Likalöneprinipen i BAL bör alltså göras semidispositiv med EU-
spärr (jfr t.ex. 4 § andra stycket andra punkten MBL). 

 

8.4 Information om lediga platser 
Skyldigheten att lämna informationen bör åvila kundföretaget. Som 
nämnts finns redan en skyldighet att lämna information om lediga 
platser i 6 f § LAS. Skyldigheten omfattar lediga tillsvidareanställ-
ningar och provanställningar. Denna informationsskyldighet gäller 
gentemot tidsbegränsat anställda. Informationen får lämnas genom 
att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen. 
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Enligt direktivet ska motsvarande information lämnas till be-
manningsanställda. Man kan här – i syfte att förenkla regleringen – 
överväga att ändra 6 f § LAS så att arbetsgivare helt enkelt åläggs 
att anslå information om lediga tillsvidare- eller provanställningar 
eller på annat sätt informera anställda eller personer som utför ar-
bete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.  

Sanktionen för överträdelser av 6 f § är idag genom (allmänt och 
ekonomiskt) skadestånd till den som skulle erhållit informationen 
(38 § LAS). Man kan möjligen överväga om man bör ha annan 
sanktion.  

Bestämmelsen kan vara semidispositiv med EU-spärr. 
 

8.5 Möjligheten att ta anställning i kundföretaget 
Som nämnts ålägger artikel 6.2 medlemsstaterna att motverka före-
komsten av bestämmelser som hindrar eller förbjuder bemannings-
anställda att ta anställning i kundföretaget efter att uppdraget ut-
förts. Avtalsbestämmelser med denna innebörd ska kunna 
ogiltigförklaras. 

Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft innehåller ett straffsanktionerat förbud för bemannings-
företag att genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindra 
bemanningsanställda att ta anställning i kundföretaget. Någon ut-
trycklig ogiltighetspåföljd är inte kopplad till bestämmelsen, men 
torde följa av allmänna principer.31 Detta gäller såväl om avtals-
bestämmelsen återfinns i anställningsavtalet med den anställde eller 
hyresavtalet med kundföretaget. 

Den svenska lagregeln saknar preciseringen att förbudet inte 
gäller under uppdragstiden samt att bemanningsföretaget kan ha 
rätt till skälig ersättning för tjänster till kundföretagen för uppdrag, 
rekrytering och utbildning av de bemanningsanställda (artikel 6.2. 
andra stycket). 

Sammanfattningsvis måste BAL tillföras en regel som motsvarar 
artikel 6.2. Det förefaller rimligt att bestämmelsen sanktioneras 
genom ogiltighet och skadestånd (ekonomiskt och allmänt), istället 
för genom straff. Bestämmelsen kan vara semidispositiv med EU-
spärr. 

 
31 Jfr t.ex. Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 64. 

26 
 



Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? 

8.6 Förbud mot avgift av arbetstagare 
Artikel 6.3 anger att bemanningsföretagen inte får kräva ersättning 
från arbetstagarna för en placering i ett kundföretag eller för att 
dessa tar anställning hos ett kundföretag efter utfört uppdrag. 

Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft innehåller ett motsvarande förbud. Detta omfattar dock 
inte uttryckligen situationen att arbetstagaren tar anställning i kund-
företaget. Om bestämmelsen införs i BAL verkar det rimligt att 
regeln sanktioneras genom ogiltighet och skadestånd (ekonomiskt 
och allmänt), istället för genom straff.  

 

8.7 Förmåner hos kundföretaget 
Artikel 6.4 anger att bemanningsanställda ska ”ges tillgång till för-
måner eller gemensamma inrättningar inom kundföretaget”. Som 
framgått ovan förutsätter direktivet att denna skyldighet ska fullgö-
ras av kundföretaget.  

En bestämmelse om detta måste införas i BAL. Man bör sträva 
efter att finna ett uttryck som bättre än ”förmåner eller gemen-
samma inrättningar ” indikerar att man avser förmåner som dels 
utgår till alla anställda, dels avser annat än kontant betalning (jfr 
ovan s. 18). 

 

8.8 Relationen till utstationeringslagen 
Utstationeringsdirektivet (96/71/EG) är tillämpligt om ett beman-
ningsföretag sänder anställda till ett kundföretag utomlands (artikel 
1.3 c). Direktivet innehåller vissa regler som särskilt rör beman-
ningsanställdas villkor. För det första är medlemsstaterna skyldiga 
att utsträcka nationella lagregler ”om villkor för att ställa arbetsta-
gare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av arbets-
kraft” till utstationerade arbetstagare (artikel 3.1 d). Vidare har 
medlemsstaterna möjlighet att bestämma att gästande företag ska 
garantera de utstationerade arbetstagarna ”samma villkor som de 
som tillämpas för tillfälligt anställda arbetstagare i den medlemsstat 
inom vars territorium arbetet utförs.” Uttrycket ”tillfälligt anställ-
da” avser här uthyrd arbetskraft.32 

 
32 I andra språkversioner används samma uttryck i både 3.1 d och 3.9. Den engelska: 
temporary employment / workers. Den tyska: Leiharbeitnehmer. Den franska: travail intérimaire. 
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När bemanningsdirektivet genomförs i svensk lagstiftning måste 
man (1) ställa frågan om någon av de nya lagregler som införs utgör 
”villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom 
företag för uthyrning av arbetskraft” i utstationeringsdirektivets 
mening. Om så är fallet måste Sverige utsträcka lagregeln till utsta-
tionerad arbetstagare. Om man å andra sidan finner att så inte är 
fallet, finns det anledning att (2) ställa frågan om dessa nationella 
lagregler avser sådana villkor som avses i artikel 3.9 och om det i så 
fall finns skäl för att utsträcka dessa till utstationerade arbetstagare. 
Detta har särskilt intresse i relation till en lagstadgad likabehand-
lingsprincip. 

(1) Medlemsstaterna är alltså skyldiga att utsträcka lagregler som 
rör ”villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom 
företag för uthyrning av arbetskraft”.33 Vad som avses härmed är 
inte helt klart. Vid genomförandet av utstationeringsdirektivet an-
sågs att vissa bestämmelser i lagen (1993:440) om privat arbetsför-
medling och uthyrning av arbetskraft utgjorde villkor för att ställa 
bemanningsanställda till kundföretagets förfogande.34 De regler 
som avses är förbudet mot att hindra bemanningsanställda från att 
ta anställning i kundföretaget (4 § första stycket), karensregeln för 
tidigare anställda i kundföretaget (4 § andra stycket), förbudet att ta 
betalt av arbetssökande eller arbetstagare (6 §) samt därtill kopplade 
straffbestämmelser (7 §). Dessa ska därför enligt 5 § andra stycket 
utstationeringslagen (1999:678) tillämpas på utstationerade arbets-
tagare vid bemanningsarbete (men inte vid privat arbetsförmed-
ling).  

Kan en lagstadgad likabehandlingsprincip utgöra ett ”villkor för 
att ställa arbetstagare till förfogande”? Man kan tänka sig att ut-
trycket i första hand syftar på olika typer av tillstånd för att bedriva 
bemanningsföretag som förekommer i skilda länder och att be-
stämmelsen inte skulle syfta på de villkor som gäller mellan be-
manningsföretaget och de bemanningsanställda. Å andra sidan be-
handlar artikel 3.1 just vilka arbets- och anställningsvillkor som 
värdlandet ska garantera de utstationerade arbetstagarna (jfr första 
stycket). Bestämmelsen kan därför mycket väl läsas som att ett vill-
kor för att man ska få ställa arbetstagare till förfogande är att be-

–––––––– 
Att det är uthyrd arbetskraft som avses blir även tydligt genom hänvisningen till artikel 
1.3 c. 
33 Jfr conditions (engelska), betingelserne (danska), Bedingungen (tyska) och conditions (franska). 
34 SOU 1998:52, s. 45 och prop. 1998/99:90, s. 22f. 
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manningsföretaget följer likabehandlingsprincipen. Man tvingas 
dock konstatera att något säkert svar på frågan inte föreligger. 

(2) Nästa fråga är då om likabehandlingsprincipen är ett sådant 
villkor som omfattas av artikel 3.9 och som medlemsstaterna får 
välja att tillämpa på utstationerade arbetstagare. Enligt bestämmel-
sen får medlemsstaterna, om de så vill, ålägga utstationerande ar-
betsgivare ”att garantera [utstationerade bemanningsanställda] 
samma villkor som de som tillämpas för [bemanningsanställda] i 
den medlemsstat inom vars territorium arbetet utförs.” Om man 
enligt nationell lagstiftning tillämpar likabehandlingsprincipen på 
nationella bemanningsanställda skulle man alltså kunna ålägga ut-
stationerande arbetsgivare att tillämpa principen på utstationerade 
bemanningsanställda när de utför arbete i Sverige. Dessa garanteras 
då samma villkor som inhemska bemanningsanställda. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt säga att det är osäkert 
om en lagstadgad likabehandlingsprincip utgör ett sådant villkor 
som medlemsstaterna måste utsträcka enligt artikel 3.1 d, däremot 
kan medlemsstaterna, om de så önskar, utsträcka en sådan lagstad-
gad likabehandlingsprincip enligt artikel 3.9. Om man väljer att in-
kludera en lagstagad likabehandlingsprincip i utstationeringslagen 
kommer även utstationerade bemanningsanställda att omfattas av 
de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle gälla 
för dem om de hade anställts direkt av kundföretaget här i landet. 
Detta leder utan tvekan till betydligt högre skyddsnivåer för de ut-
stationerade arbetstagarna än som gäller såväl enligt den nuvarande 
utstationeringslagen som enligt den kollektivavtalslösning vilken 
föreslås av Laval-utredningen.35 

För egen del menar jag att det finns skäl att överväga en sådan 
lösning. Ett skäl är att risken för illojal konkurrens är särskilt påtag-
lig i bemanningsbranschen. I andra branscher utjämnas de konkur-
rensfördelar som lägre arbetskraftskostnader kan ge av andra fakto-
rer, såsom att man ska ha med sig utrustning etc. Att införa en 
sådan regel ligger väl i linje med visionen om en bemannings-
bransch med goda anställningsvillkor och med ordnade former 
som bidrar till en väl fungerande och flexibel arbetsmarknad. 

 

 
35 SOU 2008:123. 
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