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Sammanfattning 

 

Uppsatsen behandlar begreppet arbetsbrist i bemanningsföretag. För att en arbetsgivare ska 

kunna säga upp en arbetstagare krävs det saklig grund i form av antingen arbetsbrist eller 

personliga skäl. Vinstdrivande uthyrningsverksamhet legaliserades i Sverige år 1993, och 

bemanningsbranschen har sedan dess kommit att bli en naturlig del av den svenska 

arbetsmarknaden. Branschen bygger på ett trepartsförhållande där bemanningsföretagen 

anställer arbetstagare som hyrs ut till kundföretag för att tillgodose deras arbetskraftsbehov.  

Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av en rättsdogmatisk juridisk metod, undersöka under 

vilka omständigheter ett bemanningsföretag kan hävda att det föreligger arbetsbrist i sin 

verksamhet. I uppsatsen analyseras även de utmaningar en arbetsbristuppsägning leder till för 

företaget med hänsyn till omplaceringsskyldigheten, turordningsreglerna och företrädesrätten 

till återanställning.  

Då det är arbetsgivaren som bestämmer över behovet av arbetskraft och hur verksamheten ska 

bedrivas är uppsatsens slutsats att det kan föreligga arbetsbrist hos ett bemanningsföretag. 

Branschens affärsidé, i kombination med arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, gör det dock 

svårare för bemanningsföretag att hävda än vid traditionella anställningsförhållanden. Ifall 

bemanningsföretaget trots allt säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist leder 

trepartsförhållandet till ytterligare utmaningar med turordningsregler och företrädesrätt till 

återanställning, eftersom de anställda inom samma turordningskrets hyrs ut till olika 

kundföretag som i sin tur blir drabbade av de skyldigheter som följer av 

arbetsbristuppsägningen.  
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1. Inledning  

 

1.1. Bakgrund och ämne  

 

1.1.1. Om bemanningsföretag 

Vinstsyftande uthyrningsverksamhet var mellan år 1942 och 1993 förbjudet i Sverige.1 

Utvecklingen av arbetsmarknaden under denna period kom dock att leda till att företagen 

behövde kunna vara mer flexibla och variera sin arbetsstyrka för att möta den snabba 

förändringstakten och ökande konkurrensen. Genom ledighetslagarna som trädde i kraft på 

1970-talet uppstod ett behov för företagen att enklare kunna ta in tillfälliga ersättare, och med 

tillkomsten av Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) inskränktes bland annat 

arbetsgivarnas möjlighet att anställa personal under begränsad tid. Riskerna med att 

tillsvidareanställa personal blev dessutom större för arbetsgivarna,2 och allt fler började därför 

inse att det fanns ett behov av en bemanningsverksamhet.3 Genom Lagen (1993:440) om 

privat arbetsförmedling legaliserades så småningom bemanningsföretagen,4 och idag har 

bemanningsbranschen kommit att bli en naturlig del av den svenska 

 
1 SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, 51–52 
2 Anders Johnsson, Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen (Informationsförlaget, 2018) 87 
3 ibid 76 
4 SOU 2011:5 (n 1) 53 

Ett bemanningsföretag har precis fått ett samtal från ett företag som varit deras 

kund i snart tre år. Företaget meddelade att de, på grund av en omorganisation, inte 

längre är i behov av bemanningsföretagets tjänster och vill nu avsluta uppdraget 

för den konsult som under det senaste året varit uthyrd till företaget. Detta kommer 

innebära att konsulten om två veckor står utan uppdrag och därmed utan något 

arbete att utföra. Frågan är nu: kan bemanningsföretaget i sin tur säga upp denne 

arbetstagare på grund av arbetsbrist? Kan verkligen ett företag, vars affärsidé går 

ut på att hitta kunder som behöver hyra in deras personal, och kontinuerligt 

rekrytera nya konsulter för dessa uppdrag, hävda att det föreligger arbetsbrist i sin 

verksamhet? 
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arbetsmarknadsmodellen.5 Bemanningsbranschen har sedan dess legalisering vuxit snabbt,6 

och även om denna tillväxt planat ut något under det senaste året råder det fortfarande 

kompetensbrist på arbetsmarknaden, vilket leder till en fortsatt god marknad för 

kompetensföretag.7  

En anställning i ett bemanningsföretag skiljer sig till stora delar från en traditionell anställning 

genom att den bygger på ett trepartsförhållande mellan bemanningsföretaget, kundföretaget 

och arbetstagaren.8 I Lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare (Uthyrningslagen) 

definieras ett bemanningsföretag som ’en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare 

anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och 

ledning’, och ett kundföretag som ’en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars 

kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar’.9 Själva 

anställningsförhållandet föreligger således mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget, 

bemanningsföretaget och kundföretaget har ett avtalsförhållande, och kundföretaget har i sin 

tur ett arbetsledningsförhållande till arbetstagaren.10  

 

1.1.2. LAS i förhållande till bemanningsbranschen 

Enligt 7 § LAS ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad och kan bero 

på antingen arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.11 På 

grund av bemanningsbranschens speciella modell behöver kundföretaget dock inte ha saklig 

grund för att avsluta en arbetstagares uppdrag hos dem eftersom det inte föreligger något 

anställningsförhållande mellan dem och arbetstagaren. Vad som istället händer ifall 

kundföretaget inte längre vill hyra in en konsult är att bemanningsföretaget står med en 

arbetstagare i sin verksamhet som inte har något arbete att utföra. Vilka utmaningar kan då 

bemanningsföretaget ställas inför om de i sin tur vill säga upp konsulten på grund av 

arbetsbrist?  

När LAS kom till var det inte tillåtet att bedriva bemanningsverksamhet i Sverige.12 Det är 

därmed inte särskilt märkvärdigt att vissa bestämmelser i lagen inte är utformade efter 

 
5 Johnsson (n 2) 108 
6 ibid 16 
7 Årsrapport Kompetensföretagen 2018, 2 
8 Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, Hur fungerar bemanningsbranschen? (Rapport 2004:15 från IFAU) 3 
9 5 § Uthyrningslagen  
10 SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning, 50 
11 Lars Lunning och Gudmund Toijer, Anställningsskydd: En lagkommentar (elfte upplagan, Norstedts Juridik 2016) 323 
12 SOU 2014:55 (n 10) 70 



3 

 

bemanningsbranschens speciella anställningsförhållanden. De rättigheter och skyldigheter 

som en uppsägning på grund av arbetsbrist för med sig väcker därför en del frågor när de 

tillämpas i bemanningsbranschen. Hur ser exempelvis ett bemanningsföretags 

omplaceringsskyldighet ut? Vad utgör en driftsenhet eller en turordningskrets? Hur fungerar 

det med företrädesrätt till återanställning? 

 

1.1.3. Forskningsläget 

Det finns mycket forskning och litteratur att finna kring ämnet arbetsbrist i allmänhet, och en 

stor mängd rättsfall som behandlar olika delar av arbetsbristsuppsägningar. Forskningen är 

däremot betydligt mer sparsam när det kommer till bemanningsbranschen, speciellt kring 

branschen i Sverige och från ett arbetsrättsligt perspektiv. Den tidigare forskning som gjorts 

behandlar exempelvis branschens snabba expansion, vilka grupper av arbetstagare som oftast 

rekryteras till branschen, samt ifall bemanningsanställda har sämre lön och anställningsvillkor 

än anställda i traditionella företag.13  

Annika Berg behandlar i sin doktorsavhandling Bemanningsarbete, flexibilitet och 

likabehandling från 2008 hur avvägningen mellan verksamheters behov av flexibilitet och 

arbetstagarnas anställningstrygghet hanteras i den arbetsrättsliga regleringen.14 

Uthyrningslagen hade vid denna tidpunkt ännu inte tillkommit, men Berg analyserar bland 

annat anställningsskyddet och anställningsformer i bemanningsbranschen15 med utgångspunkt 

i Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft,16 samt då 

gällande kollektivavtal inom bemanningsbranschen.17 Just området arbetsbrist i 

bemanningsföretag finns det i övrigt sparsamt med studier kring, och frågan har ännu inte 

prövats i Arbetsdomstolen. Det är därför en tämligen intressant fråga att analysera, framförallt 

med tanke på bemanningsbranschens utbredning på den svenska arbetsmarknaden.   

  

 
13 Andersson, Wadensjö (n 8) 10–14 
14 Annika Berg, Bemanningsarbete, Flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering 

med komparativa inslag (Juristförlaget i Lund 2008) 16 
15 ibid 296–302, samt 313–316 
16 ibid 15 
17 ibid 28 
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1.2. Syfte och frågeställningar  

En anställning i bemanningsbranschen, där företaget som har arbetsgivaransvaret inte är 

detsamma som företaget där arbetet faktiskt utförs hos, skiljer sig från de traditionella 

anställningar som LAS bygger på. Med bakgrund i det är syftet med denna uppsats att 

undersöka vilka utmaningar en arbetsbristsuppsägning kan ställa för ett bemanningsföretag i 

Sverige. Innebörden av begreppet arbetsbrist kommer analyseras för att utröna om, och i så 

fall under vilka förutsättningar, ett bemanningsföretag kan hävda att det föreligger arbetsbrist 

i verksamheten. Vidare kommer de rättigheter och skyldigheter som, genom lag eller 

branschspecifika kollektivavtal, följer av en arbetsbristuppsägning att studeras, så som 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, turordningsreglerna och företrädesrätten till 

återanställning. Dessa bestämmelser kommer sedan att analyseras i förhållande till 

bemanningsföretagets intresse att driva en konkurrenskraftig verksamhet. Frågeställningarna 

som denna uppsats därför besvarar är:  

- Under vilka förutsättningar kan ett bemanningsföretag hävda att det föreligger 

arbetsbrist i sin verksamhet? 

- Vilka arbetsrättsliga utmaningar kan en uppsägning på grund av arbetsbrist leda till för 

ett bemanningsföretag?   

 

1.3. Metod 

För att söka svar på uppsatsens frågeställningar kommer en rättsdogmatisk juridisk metod att 

användas. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden studerar juridikforskaren de allmänt 

accepterade rättskällorna, så som lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin,18 för att 

sedan analysera och dra slutsatser kring vad som är gällande rätt och hur den ska uppfattas.19 

Rättsdogmatiken bygger således på två delar, dels att beskriva den gällande rätten, och dels att 

identifiera samband och principer baserat på denna beskrivning.20 På många sätt liknar den 

rättsdogmatiska metoden den metod som praktiserande jurister använder,21 och 

juridikforskarens undersökningar kan vara till stor nytta för den praktiserade juristens arbete. 

 
18 Maria Nääv och Mauro Zamboni (red.), Juridisk metodlära (andra upplagan, Studentlitteratur 2018) 21 
19 ibid 26 
20 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (fjärde upplagan, Norstedts Juridik 2018) 49 
21 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod (elfte upplagan, Iusté Aktiebolag 2019) 31 
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Juridikforskarens metod kan dock ses som något friare eftersom denne själv kan välja sina 

frågor och studera dem ur ett mer övergripande perspektiv.22 

Vid användandet av den rättsdogmatiska metoden är det av stor vikt att skilja på de lege lata 

och de lege ferenda, samt att klargöra vilket förhållningssätt den aktuella undersökningen har. 

De lege lata innebär att beskriva det rådande rättsläget,23 och det är viktigt att författaren inte 

blandar in sina egna åsikter och värderingar i utredandet .24 De lege ferenda innebär däremot 

att författaren kommer med förslag på hur rättsläget istället borde vara.25 Denna uppsats 

kommer att fokusera på de lege lata. Detta sätt att arbeta har visserligen kritiserats av vissa för 

att vara ett retroaktivt sätt att arbeta, eftersom det inte egentligen tillför något nytt,26 men är 

trots det den vanligast förekommande metoden i rättsvetenskapliga arbeten.27 

 

1.4. Material  

Inom rättsdogmatiken används inte några empiriska undersökningar, utan allt material har sin 

utgångspunkt i de accepterade rättskällorna.28 Det är av stor vikt att materialet som används i 

en vetenskaplig undersökning är tillförlitligt och representativt. En fördel med den 

rättsdogmatiska metoden är därför att allt material som bygger på rättskällorna kan anses 

uppfylla de krav som ställs på validitet.29  

För att fastställa det rådande rättsläget och besvara uppsatsens frågeställningar kommer först 

och främst relevant lagtext att studeras. För att undersöka vad som utgör gällande rätt vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist i allmänhet kommer 7, 22 och 25–27 §§ LAS att 

studeras. Vidare kommer Uthyrningslagen att studeras för att utröna vilka regler som gäller 

specifikt för arbetstagare anställda i bemanningsföretag. Eftersom svensk lagtext ofta är 

formulerad allmänt och kortfattat behöver de andra rättskällorna användas för att bilda en 

förståelse över begreppens innebörd.30 Därför spelar bland annat förarbetena till lagen en 

viktig roll för tolkningen av lagtexten. I uppsatsen kommer kommittébetänkanden från Statens 

 
22 Lehrberg (n 21) 202 
23 Nääv, Zamboni (n 18) 36 
24 ibid 44 
25 ibid 36 
26 Nääv, Zamboni (n 18) 44 
27 Sandgren (n 20) 16 
28 Nääv, Zamboni (n 18) 29 
29 Sandgren (n 20) 49 
30 Nääv, Zamboni (n 18) 22 
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offentliga utredningar och regeringens propositioner, som innehåller motiveringar och skäl31 

till de två ovan nämnda lagarna och dess ändringar, således att studeras.  

Som medlemsland i Europeiska unionen (EU) är Sverige även skyldigt att följa dess 

rättsakter.32 Ett exempel på detta är direktiven, som är bindande för medlemsstaterna med 

avseende på det resultat som ska uppnås,33 och Sverige har således en skyldighet att 

implementera dessa direktiv genom de nationella rättskällorna.34 Med hänsyn till detta 

kommer Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (Bemanningsdirektivet) att studeras.  

Som utgångspunkt är bestämmelserna i lagtexten tvingande till arbetstagarens förmån. Enligt 

den svenska modellen är dock stora delar av arbetslagstiftningen semidispositiv, vilket 

innebär att den kan ersättas av bestämmelser i kollektivavtal. Detta tillåter den arbetsrättsliga 

regleringen att anpassas till olika branscher,35 så som bemanningsbranschen. Det är av denna 

anledning därför av stor relevans att studera de kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren för 

bemanningsanställda för att utröna vad som är gällande rätt specifikt för branschen vid 

arbetsbrist. De kollektivavtal som kommer studeras är avtalet för arbetare mellan 

Kompetensföretagen (kallade Bemanningsföretagen vid avtalens ingång)36 och samtliga 

förbund inom LO med giltighetstid 2017-05-01–2020-04-30 (Arbetaravtalet), samt avtalet för 

tjänstemän mellan Kompetensföretagen och Unionen samt Akademikerförbunden med 

giltighetstid 2017-05-01–2020-04-30 (Tjänstemannaavtalet).  

Ytterligare en rättskälla som kommer att studeras är doktrin i form av exempelvis läroböcker, 

doktorsavhandlingar och lagkommentarer. Doktrinen räknas som en egen rättskälla, men är 

uppbyggd av beskrivningar av de andra rättskällorna,37 vilket ger en klar och övergripande 

bild av ämnet. Urvalet av doktrin kommer främst att ske genom så kallad systematisk sökning 

med hjälp av ämnesord38 i bibliotekskatalog för att finna relevant och lättillgänglig litteratur.  

Genom domstolarnas vägledande avgöranden i form av rättspraxis ges en bild av hur 

rättsreglerna bör tolkas och tillämpas i konkreta fall, vilket är ett viktigt komplement till 

 
31 Joel Samuelsson och Jan Melander, Tolkning och tillämpning (andra upplagan, Iustus Förlag 2003) 42–44 
32 Håkan Hydén och Therese Hydén, Rättsregler – en introduktion till juridiken (åttonde upplagan, Studentlitteratur 2019) 

156–159 
33 Art 249 FEUF 
34 Samuelsson, Melander (n 31) 37–38 
35 Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt (tredje upplagan, Studentlitteratur 2015) 71 
36 Bemanningsföretagen byter namn och blir… Kompetensföretagen!, https://www.almega.se/2018/05/bemanningsforetagen-

byter-namn-och-blir-kompetensforetagen/, publicerad 2018-05-23, besökt 2019-11-24 
37 Sandgren (n 20) 19 
38 ibid 39 

https://www.almega.se/2018/05/bemanningsforetagen-byter-namn-och-blir-kompetensforetagen/
https://www.almega.se/2018/05/bemanningsforetagen-byter-namn-och-blir-kompetensforetagen/
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bestämmelserna i lag och kollektivavtal.39 Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen kommer 

därför att undersökas. Det finns en uppsjö av rättsfall som rör uppsägningar på grund av 

arbetsbrist i allmänhet,40 och ett urval kommer således att behöva göras. Till en början 

kommer de prejudicerande rättsfallen som refereras till i doktrinen att väljas ut, men även 

andra rättsfall som omnämns i dessa rättsfall kommer att inkluderas i urvalet genom så kallad 

kedjesökning.41 

 

1.5. Avgränsningar  

Då nästan hela bemanningsbranschen täcks av kollektivavtal,42 och majoriteten av 

bemanningsföretagen är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen 

Kompetensföretagen,43 kommer undersökningen att fokusera på rådande reglering för de 

bemanningsföretag som är anslutna till deras två huvudsakliga kollektivavtal, även om det 

finns andra mindre specialavtal för specifika branscher.44 Dessa två avtal täcker således in de 

allra flesta arbetstagarna i branschen, både arbetare och tjänstemän, och ger därför den mest 

representativa bilden av anställningsförhållandena för bemanningsanställda. 

I de delar av uppsatsen som rör bemanningsanställdas anställningsförhållande specifikt 

kommer begreppet ‘arbetstagare’ eller ‘konsult’ att syfta på en arbetstagare som är anställd i 

ett bemanningsföretag men hyrs ut för att utföra arbete hos ett kundföretag. Även om 

exempelvis de internt anställda inom bemanningsföretagets egen administration också täcks 

av Tjänstemannaavtalet,45 utgör de en egen turordningskrets,46 och deras 

anställningsförhållanden ser inte allt för olika ut jämfört med resten av arbetsmarknaden. Det 

är således inte av någon större mening att studera denna grupp av arbetstagare, då syftet med 

att studera arbetsbrist i just bemanningsföretag grundar sig i att anställningarna i branschen 

skiljer sig från den traditionella anställningsformen.  

 

 
39 Samuelsson, Melander (n 31) 39 
40 Sören Öman, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (andra upplagan, Lars Åhnberg 2018) 11 
41 Sandgren (n 20) 38–39 
42 SOU 2011:5 (n 1) 61 
43 ibid 58 
44 ibid 59 
45 1.1.1 Allmänna anställningsvillkor: Avtal för tjänstemän (Kollektivavtal mellan Bemanningsföretagen, Unionen och 

Akademikerförbunden, giltighetstid: 2017-05-01–2020-04-30)  
46 1.1 Tjänstemannaavtalet (n 45)  



8 

 

1.6. Disposition  

Uppsatsen inleds med en kort redogörelse för hur bemanningsbranschen i Sverige regleras i 

avsnitt 2 för att ge en överblick över vilka bestämmelser som påverkar anställningsvillkoren 

för bemanningsanställda. Därefter behandlas begreppet arbetsbrist i avsnitt 3 för att utröna när 

det kan anses föreligga i en verksamhet. Gällande bestämmelser för bemanningsföretag 

knutna till arbetsbrist fastställs och utmaningarna för ett bemanningsföretag när de vill säga 

upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist analyseras. I avsnitt 4 beskrivs vilka skyldigheter 

en arbetsgivare har att omplacera en arbetstagare i samband med arbetsbrist. Denna 

omplaceringsskyldighet och dess utmaningar i relation till bemanningsföretag analyseras 

löpande genom avsnittet. Avsnitt 5 och 6 behandlar turordning vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist, respektive företrädesrätt till återanställning, på liknande vis. Slutligen presenteras 

författarens slutsatser kring ämnet i kapitel 7, och uppsatsens frågeställningar besvaras.   
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2. Regleringen av bemanningsbranschen i Sverige  

 

2.1.  Bemanningsdirektivet och Uthyrningslagen 

Bemannings- och kundföretagens skyldigheter regleras på EU-nivå i Bemanningsdirektivet, 

som har som syfte att skydda arbetstagarna som hyrs ut.47 Det finns även en ILO-konvention, 

nr 181, med samma syfte,48 men denna har Sverige valt att inte ratificera.49 Med 

Bemanningsdirektivets tillkomst behövde även de nationella bestämmelser som förbjöd eller 

begränsade företag att anlita uthyrd arbetskraft ses över.50 Sverige har implementerat 

bestämmelserna i detta direktiv i Uthyrningslagen.51  

Den kanske mest centrala bestämmelsen i både Bemanningsdirektivet och Uthyrningslagen är 

den så kallade likabehandlingsprincipen.52 De arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretaget ska tillförsäkras minst lika förmånliga grundläggande anställningsvillkor 

som de direkt anställda i kundföretaget har.53 Dessa grundläggande villkor specificeras i 

Uthyrningslagen som bland annat arbetstid, semester, lön, skydd för gravida och minderåriga, 

samt skydd mot diskriminering.54 Utöver det reglerar Uthyrningslagen att 

bemanningsföretaget inte får hindra arbetstagaren att ta anställning hos kundföretaget55 och 

inte heller får begära eller ta emot ersättning från arbetstagaren för att placera denne hos 

kundföretaget.56 Kundföretaget måste ge tillgång till gemensamma anläggningar och 

inrättningar till de inhyrda arbetstagarna,57 samt informera dem om lediga anställningar hos 

företaget på samma villkor som för de övriga anställda.58  

 

 
47 Art 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag 
48 ILO:s konvention C181 Private Employment Agencies Convention, 1997 
49 Lista över länder som inte ratificerat C181 från ILO:s hemsida, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312326:NO, 

besökt 2020-01-16 
50 SOU 2011:5 (n 1) 47 
51 ibid 11–12 
52 Prop 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare, 19 
53 Art 5.1. Bemanningsdirektivet (n 47) samt 6 § Uthyrningslagen 
54 5 § punkt 3 Uthyrningslagen 
55 9 § Uthyrningslagen 
56 10 § Uthyrningslagen 
57 11 § Uthyrningslagen 
58 12 § Uthyrningslagen 
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2.2. Kollektivavtal och anställningsvillkor i 

bemanningsbranschen 

Förutom Uthyrningslagen finns det ingen lagreglering för inhyrning av arbetskraft i Sverige 

som reglerar de bemanningsanställdas anställningsvillkor i synnerhet,59 utan detta regleras 

istället genom kollektivavtal. Om bemanningsföretaget har kollektivavtal är det först och 

främst de bestämmelser som ska tillämpas, vilket då ersätter likabehandlingsprincipen i 

Uthyrningslagen. Om bemanningsföretaget saknar kollektivavtal ska istället kundföretagets 

eventuella kollektivavtal tillämpas enligt likabehandlingsprincipen. Skulle varken 

bemannings- eller kundföretaget ha kollektivavtal, eller ha ett kollektivavtal som inte reglerar 

en viss fråga, är det istället bestämmelserna i gällande lag som ska tillämpas.60  

De flesta bemanningsföretag i Sverige är organiserade i Kompetensföretagen som har 

kollektivavtal på arbetarsidan med samtliga LO-förbund och på tjänstemannasidan med 

Unionen och Akademikerförbundet. Det finns även ett antal mindre specialavtal för specifika 

branscher, så som exempelvis vården.61 Kompetensföretagen erbjuder sedan 2004 ett frivilligt 

auktorisationssystem för sina medlemsföretag. För att bli auktoriserad behöver företagen 

bland annat ha utövat bemanningsverksamhet i minst 12 månader, vara bundna av 

Kompetensföretagens kollektivavtal och följa förbundets stadgar och etiska regler.62  

I Sverige skiljer sig anställningsvillkoren för de bemanningsanställda från de flesta andra 

länder i världen genom att de mer liknar den traditionella konsultbranschen.63 Arbetstagarna i 

Sverige är ofta tillsvidareanställda64 och har en garanterad del av lönen även om de inte är 

uthyrda på uppdrag. 65  

 

 

 

 

 
59 SOU 2014:55 (n 10) 71 
60 Prop 2011/12:178 (n 52) 45 
61 SOU 2011:5 (n 1) 58–59  
62 Johnsson (n 2) 120 
63 ibid 133 
64 Andersson, Wadensjö (n 8) 3 
65 Johnsson (n 2) 133 
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3. Arbetsbrist 

 

3.1.  Arbetsbrist i allmänhet 

3.1.1. Arbetsbrist och kravet på saklig grund 

Begreppet arbetsbrist används i flertalet paragrafer i LAS. Någon närmare förklaring saknas 

dock, då det inte ansetts möjligt att precisera begreppet på grund av de varierande 

förhållandena i arbetslivet.66 I 7 § LAS fastställs att en uppsägning från arbetsgivarens sida 

ska vara sakligt grundad, och för att den ska vara det måste arbetsgivaren först och främst se 

om han kan omplacera arbetstagaren till annat ledigt arbete i sin verksamhet. I tredje stycket 

kan det utläsas att en övergång av företaget eller verksamheten från en arbetsgivare till en 

annan inte i sig innebär saklig grund för uppsägning av arbetstagarna. Däremot ger 

undantagsregeln i andra meningen en fingervisning om vad begreppet arbetsbrist skulle kunna 

innebära; ’detta förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska 

eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår’.67  

I propositionen till den senaste versionen av LAS konstateras klart och tydligt att arbetsbrist 

betraktas som saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har rätt att ta ställning till behovet 

av arbetskraft och att genomföra driftsförändringar även om det resulterar i att en eller flera 

arbetstagare behöver sägas upp. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att så långt som möjligt 

undvika uppsägningar genom att exempelvis omplacera de berörda arbetstagarna istället.68 I 

propositionen till den ursprungliga versionen av LAS beskrivs att: ’Det kan givetvis inte 

krävas av en arbetsgivare att han håller i gång verksamheten i oförändrad utsträckning enbart 

för att tillgodose arbetstagarnas anställningstrygghet’.69 Arbetsdomstolen uttalar i AD 1976 nr 

26 att en driftsförändring som beror på företagsekonomiska skäl får genomföras även om det 

innebär att arbetstagare måste sägas upp. Även i detta fall styrks det således att det är 

arbetsgivarens bedömning av verksamhetens behov av arbetskraft som ligger till grund för 

huruvida det kan anses föreligga arbetsbrist eller inte. 70   

 

 
66 Lunning, Toijer (n 11) 323 
67 7 § LAS 
68 Prop 1981/82:71 om ny anställningslag m.m., 65 
69 Prop 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m., 123 
70 AD 1976 nr 26 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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3.1.2. Innebörden av begreppet arbetsbrist 

Arbetsbrist behöver inte bara rent konkret innebära brist på arbete. Lunning och Toijer 

beskriver att det snarare rör sig om brist på det arbete som den berörda arbetstagarens 

anställningsavtal bygger på.71 Öman beskriver att arbetsbrist föreligger när vissa 

anställningsvillkor eller arbetsuppgifter inte ska finnas kvar på det sätt de tidigare funnits på 

grund av förändringar i arbetsgivarens verksamhet.72 Nyckelinnebörden är således att skälet 

för uppsägningen måste vara relaterat till att arbetsgivaren tar ett verksamhetsrelaterat beslut, 

vilket i sin tur leder till att en anställd blir övertalig. Det måste dock inte vara så att 

verksamheten går dåligt, utan arbetsgivaren har även rätt att lägga om sin verksamhet ifall han 

ser att det finns ett mer fördelaktigt sätt att använda resurserna på.73  

Genom Arbetsdomstolens uttalanden i den stora mängd rättsfall som rör uppsägningar på 

grund av arbetsbrist skapas en tydligare bild av begreppet.74 En förklaring ges bland annat i 

AD 1987 nr 34: 

’Med arbetsbrist avses alla de grunder för en uppsägning som inte är hänförliga till 

arbetstagarens person. Arbetsbrist är ett relativt begrepp vars närmare innebörd i det 

särskilda fallet bestäms av arbetsgivaren. Anställningsskyddslagen bygger nämligen på 

principen att det är arbetsgivaren som ensam bestämmer hur hans verksamhet skall 

bedrivas, hur många anställda som skall finnas och hur arbetet skall vara organiserat. 

Arbetsgivaren är alltså i princip oförhindrad att t.ex. minska sin personalstyrka. Detta 

gäller också om det från verksamhetens synpunkt sett finns ett behov av arbetskraft’.75  

Det är alltså helt upp till arbetsgivaren att bestämma hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan 

de anställda, och Arbetsdomstolen har tagit upp ett antal olika situationer som räknas som 

arbetsbrist. Det kan exempelvis röra sig om att verksamheten ska upphöra eller att en enskild 

arbetstagares arbetsuppgifter ska sluta utföras, alternativt spridas ut på andra arbetstagare. 

Arbetsgivaren kan även välja att exempelvis ta in konsulter från ett bemanningsföretag för att 

utföra arbetsuppgifterna istället för att ha egen personal anställd. Vidare kan arbetsbristen 

också bero på externa faktorer, så som minskad orderingång eller införande av ny teknik.76 

Arbetsbristen behöver inte redan ha inträffat, utan arbetsgivaren får lov att säga upp en 

 
71 Lunning, Toijer (n 11) 471–472 
72 Öman, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (n 40) 11 
73 Tommy Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist (fjärde upplagan, Norstedts Juridik 2009) 9–15  
74 Öman, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (n 40) 11 
75 AD 1987 nr 34 
76 AD 2017 nr 58 

https://www5-infotorg-se.ludwig.lub.lu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1982_80
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arbetstagare på grund av arbetsbrist baserat på en bedömning av hur behovet av arbetskraft 

kommer att se ut vid slutet av den berörda arbetstagarens uppsägningstid.77  

 

3.1.3. Arbetsbrist eller personliga skäl? 

I 7 § 4 st LAS kan det utläsas att en uppsägning även kan bero på förhållanden som hänför sig 

till arbetstagaren personligen.78 Det nämns alltså bara två olika skäl som kan utgöra saklig 

grund för uppsägning i lagen och dess förarbeten; arbetsbrist och personliga skäl. På grund av 

detta blir arbetsbetsbrist ett sätt för lagstiftaren att samla in alla de fall där inte personliga 

omständigheter ligger till grund för uppsägningen, vilket gör det till ett väldigt brett 

begrepp.79 I AD 1994 nr 122, där en arbetstagare sagts upp på grund av för hög lön, beskrivs 

skillnaden mellan arbetsbrist och personliga skäl av Arbetsdomstolen som att om 

uppsägningen beror på att företaget inte har tillräckligt god ekonomi för att betala ut lönen så 

räknas det som arbetsbrist, men att om det beror på att arbetsgivaren bedömer att 

arbetstagaren inte presterar tillräckligt bra för att motsvara sin lönenivå rör det sig om 

personliga skäl.80  

 

3.1.4. Rättslig prövning av arbetsbrist 

Även om arbetsgivaren har en skyldighet att diskutera driftsförändringar med berörd 

arbetstagarorganisation är det ytterst arbetsgivaren som bedömer när det föreligger arbetsbrist. 

Arbetsdomstolen prövar inte de företagsekonomiska skälen bakom driftsförändringen,81 så 

länge arbetsgivaren gjort en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska 

läget.82 Den enda prövning som sker rättsligt är ifall det finns misstankar om att arbetsgivaren 

egentligen sagt upp arbetstagaren på grund av personliga skäl och använder arbetsbristen som 

en täckmantel för det - så kallad fingerad arbetsbrist.83 

 

 

 
77 AD 1984 nr 19 
78 7 § 4 st LAS  
79 Lunning, Toijer (n 11) 470–472 
80 AD 1994 nr 122 
81 Prop 1973:129 (n 69) 123 
82 AD 1985 nr 79 
83 AD 1976 nr 26 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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3.2. Begreppet arbetsbrist i bemanningsföretag 

3.2.1. Begreppet arbetsbrist i kollektivavtalen för bemanningsbranschen  

7 § LAS, som behandlar att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad,84 

och därmed också innefattar uppsägningar på grund av arbetsbrist, är tvingande lag och kan 

därför inte förhandlas bort genom kollektivavtal.85 Kravet på saklig grund gäller således även 

för bemanningsföretag. Inget av de studerade kollektivavtalen antyder att arbetsbrist inte 

skulle kunna föreligga i en bemanningsverksamhet, och i Tjänstemannaavtalet används till 

och med begreppet ’arbetsbrist’ uttryckligen i en av bestämmelserna.86  

 

3.2.2. Anställningsformer i bemanningsbranschen  

Enligt lag kan en tillsvidareanställning sägas upp av både arbetstagaren och arbetsgivaren. En 

visstidsanställning upphör däremot vid anställningstidens utgång om inte annat avtalas.87 En 

visstidsanställd arbetstagare kan alltså som grundregel inte sägas upp på grund av 

arbetsbrist.88 Kollektivavtalen för arbetare respektive tjänstemän inom bemanningsbranschen 

reglerar dock vissa särskilda anställningsförhållanden för bemanningsanställda. Precis som 

enligt bestämmelserna i LAS ska en anställning gälla tillsvidare om inget annat avtalats för 

både arbetare och tjänstemän.89 För arbetare finns det möjlighet att träffa avtal om 

visstidsanställning på max sex månader, alternativ 12 månader ifall den lokala 

arbetstagarorganisationen godkänner det. Visstidsanställningen kan avbrytas i förtid från båda 

parters sida.90 För tjänstemän kan också avtal om visstidsanställningar träffas, så länge det 

finns skäl för att tidsbegränsa anställningen.91 Parterna kan även träffa avtal om 

provanställning på max sex månader för anställningar som avser att gälla tillsvidare, vilket 

kan avbrytas i förväg av båda parter utan krav på saklig grund.92 Även tidsbegränsade 

anställningar kan för tjänstemän avbrytas i förtid under de första sex månaderna från båda 

parters sida utan saklig grund, med stöd av den så kallade prövotiden i 2.5.2 

 
84 7 § LAS 
85 2 § LAS 
86 13.2.2 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
87 4 § 2 st LAS 
88 Lunning, Toijer (n 11) 171 
89 2.1 Tjänstemannaavtalet (n 45) samt § 3 Mom 1 Arbetare: Avtal för bemanningsföretag (Kollektivavtal mellan 

Bemanningsföretagen och samtliga förbund inom LO, giltighetstid: 2017-05-01–2020-04-30)  
90 § 3 Mom 1 Arbetaravtalet (n 89) 
91 2.3 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
92 2.4.2 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
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Tjänstemannaavtalet.93 Efter dessa sex månader kan en tidsbegränsad anställning endast sägas 

upp i förtid ifall parterna kommit överens om det.94 Begreppet arbetsbrist blir därför 

egentligen enbart aktuellt att diskutera för tillsvidareanställda arbetstagare, samt 

visstidsanställda arbetare och visstidsanställda tjänstemän som varit anställda längre än sex 

månader.  

 

3.2.3. När en konsult inte har uppdrag 

Om ett kundföretag väljer att avluta ett uppdrag som en konsult är uthyrd på från 

bemanningsföretaget står denne konsult plötsligt utan något arbete att utföra, vilket skulle 

kunna tolkas som arbetsbrist. Konsulten har dock kvar sin anställning hos 

bemanningsföretaget, och det blir i så fall bemanningsföretagets uppgift att motivera att det 

finns skäl för att säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist. 

För både arbetare och tjänstemän tillämpas ett system med en garantilön då arbetstagaren inte 

är uthyrd på uppdrag.95 För arbetare gäller att lönen vid uppdrag ska spegla det genomsnittliga 

förtjänstläget, alltså vara ett snitt av vad jämförbara grupper av anställda hos kundföretaget 

har i lön.96 Är arbetstagaren däremot inte uthyrd på uppdrag lämnas istället en ersättning per 

timme som fastställs i Arbetaravtalet.97 För en heltidsanställd tjänsteman har arbetstagaren en 

garanterad månadslön som motsvarar 133 eller 150 timmars arbete per månad oavsett om han 

är uthyrd på uppdrag eller inte. Utöver det får arbetstagaren en så kallad prestationslön per 

timme som han faktiskt utför arbete åt ett kundföretag.98 

Arbetsgivaren får, som tidigare konstaterats, organisera sin verksamhet utefter vad han anser 

vara mest företagsekonomiskt fördelaktigt, och en konsult som inte är uthyrd på uppdrag har 

fortfarande rätt till sin garantilön även om bemanningsföretaget inte kan fakturera något 

kundföretag för konsultens arbete. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv hade således 

bemanningsföretaget tjänat på att säga upp konsulten, och på dessa grunder borde de då kunna 

hävda arbetsbrist. Vad som dock begränsar denna möjlighet är främst arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet som kommer att diskuteras närmare i avsnitt 4.  

 
93 2.5.2 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
94 2.6 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
95 § 5 Mom 1 Arbetaravtalet (n 89) samt 12.1–12.2 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
96 § 4 Mom 2 Arbetaravtalet (n 89) 
97 § 5 Mom 1–2 Arbetaravtalet (n 89) 
98 12.2-12.2.3 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
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3.2.4. Erbjudande om uppdrag till konsult 

Enligt Arbetaravtalet har en arbetstagare endast rätt att avböja ett erbjudande om uppdrag ifall 

synnerliga skäl föreligger. Varje enskilt fall måste bedömas separat, men några exempel på 

vad dessa skäl skulle kunna vara beskrivs i kollektivavtalet som extremt lång restid, 

medicinska besvär eller att arbetstagaren tidigare blivit utsatt för trakasserier.99 Liknande 

bestämmelser finns i Tjänstemannaavtalet, men med något större frihet för arbetstagaren då 

han även kan avböja ett erbjudande utan synnerliga skäl mot att arbetsgivaren istället gör ett 

så kallat tjänstledighetsavdrag på lönen för den period som uppdraget skulle löpt. Om det 

föreligger synnerliga skäl för arbetstagaren att avböja erbjudandet har han dock rätt att göra 

det utan detta löneavdrag,100 vilket exempelvis kan vara om uppdraget förhindrar en 

ensamstående förälder att hämta eller lämna på förskola.101 Ifall tjänstemannen däremot 

avböjer erbjudanden om uppdrag flera gånger utan godtagbar anledning har arbetsgivaren, 

precis som för arbetare, rätt att kräva att tjänstemannen accepterar erbjudandet.102 I annat fall 

kan arbetstagarens beteende komma att tolkas som arbetsvägran,103 och saklig grund för 

uppsägning kan anses föreligga. Det rör sig däremot då inte längre om arbetsbrist, utan om 

personliga skäl för uppsägningen istället.  

 

3.2.5. Utmaningar vid arbetsbrist i bemanningsföretag 

Det är alltså tämligen svårt för arbetsgivaren att säga upp en arbetstagare på grund av 

arbetsbrist eftersom specialregleringen för bemanningsbranschen gör så att en arbetstagare 

som inte har ett uppdrag ändå kan ha rätt att behålla sin anställning hos bemanningsföretaget. 

Till skillnad från den traditionella anställningsformen innebär det alltså inte att det 

automatiskt finns skäl att säga upp en arbetstagare bara för att det inte för tillfället finns några 

arbetsuppgifter för honom att utföra. Vad händer då när ett kundföretag avslutar en konsults 

uppdrag? Om arbetstagaren har en provanställning eller en visstidsanställning med prövotid 

kommer troligtvis bemanningsföretaget välja att avsluta arbetstagarens anställning med stöd 

av bestämmelserna i Tjänstemannaavtalet. Svårare blir det när arbetstagaren är 

tillsvidareanställd eller har en visstidsanställning som kräver saklig grund för att säga upp. 

Arbetsgivaren får istället lösa situationen genom att erbjuda nya uppdrag till arbetstagaren och 

 
99 § 5 Mom 4 Arbetaravtalet (n 89) 
100 11.3.2 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
101 Tjänstemannaavtalen – Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor, Uppdaterad 2019-10-03, 83 
102 11.3.2 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
103 Tjänstemannaavtalen med Unionens tolkningar (n 101) 83 
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hoppas på att antingen få ut konsulten hos ett nytt företag som genererar intäkter för 

bemanningsföretaget, eller att konsulten tackar nej till ett uppdrag. Detta tillåter arbetsgivaren 

att inte betala ut lön under en viss period, alternativt att säga upp arbetstagaren på grund av 

arbetsvägran. Frågan om arbetsbrist kommer egentligen inte på tal förrän arbetsgivaren 

hamnar i en situation då det faktiskt inte alls finns några uppdrag att erbjuda arbetstagaren. 

Vad som krävs för att kunna hävda det kommer härmed att analyseras i följande avsnitt om 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.  
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4. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 

 

4.1. Omplaceringsskyldigheten i allmänhet 

4.1.1. Omplacering enligt 7 § LAS 

Enligt 7 § LAS kan inte en uppsägning vara sakligt grundad ifall arbetsgivaren skäligen kan 

bereda annat arbete åt den berörda arbetstagaren i sin verksamhet.104 Uppsägning ska enligt 

förarbetena till LAS vara den yttersta åtgärd som en arbetsgivare vidtar först när alla andra 

möjligheter uttömts, så som exempelvis omplacering till en annan avdelning på företaget.105 

Reglerna kring omplacering är tvingande till arbetstagarens förmån, men genom 

kollektivavtal kan det exempelvis avtalas om vilket omplaceringsområde som ska 

tillämpas.106  

 

4.1.2. Omplaceringsutredningen 

Omplaceringsutredningen ska göras noggrant, och praxis har visat att det krävs mycket av 

arbetsgivaren för att omplaceringsskyldigheten ska ses som fullgjord. Arbetsgivaren anses 

inte ha utrett möjligheterna i tillräcklig utsträckning om det finns några tveksamheter kring 

ifall en omplacering varit möjlig.107 Endast i de fall då uppsägningar på grund av arbetsbrist 

drabbar många arbetstagare har det ansetts rimligt att göra en mer översiktlig 

omplaceringsutredning för dessa arbetstagare.108 Arbetsdomstolen har enbart vid ett fåtal 

tillfällen bedömt att arbetsgivaren kunnat undgå sin skyldighet att omplacera arbetstagaren på 

grund av att det varit uppenbart oskäligt att erbjuda annat arbete i verksamheten. Dessa fall 

har dock främst rört uppsägningar på grund av personliga skäl.109  

 

 

 

 
104 7 § LAS 
105 Prop 1973:129 (n 69) 121 
106 Lunning, Toijer (n 11) 496–497  
107 Lunning, Toijer (n 11) 490. Se även Sören Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (andra upplagan, Karnov 

Group 2017) 90 
108 AD 1996 nr 54 
109 Lunning, Toijer (n 11) 491–492 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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4.2. Omplaceringsskyldighetens omfattning 

4.2.1. Omplaceringsskyldighetens omfattning i allmänhet 

Enligt förarbetena till den ursprungliga versionen av LAS är arbetsgivaren inte skyldig att 

överväga omplaceringsmöjligheter till arbeten som inte är lediga, då ingen annan arbetstagare 

ska behöva friställas.110 Omplaceringarna får inte heller leda till att anställningsförhållandena 

försämras för de andra arbetstagarna i organisationen.111 Arbetsdomstolen uttalar bland annat 

i AD 1977 nr 151 att även om arbetsgivaren ska försöka organisera sin verksamhet så att 

uppsägningar på grund av arbetsbrist undviks så finns det ingen skyldighet att inrätta nya 

befattningar, utan tjänsterna ska faktiskt finnas i organisationen.112   

En arbetstagare ska primärt omplaceras till ett arbete på samma arbetsplats eller inom samma 

företagsenhet. Först och främst bör arbetsgivaren undersöka omplaceringsmöjligheten inom 

ramen av arbetstagarens anställning, men om inte det går är han även skyldig att undersöka 

alla lediga anställningar i hela företaget och i alla driftsenheter. I förarbetena uttalas att det, 

när det rör sig om tjänstemän med en snävare arbetsbeskrivning, är speciellt befogat att titta 

efter lediga tjänster även utanför ramen för anställningen. Omplaceringsskyldigheten sträcker 

sig dock inte så långt som till andra företag inom koncernen113 ifall det inte avtalats om att 

den ska göra det.114 I ett rättsfall rörande anställda hos företaget Skanska har till och med 

Arbetsdomstolen uttalat att arbetsgivaren borde sett över ifall det fanns möjlighet att 

omplacera de uppsagda arbetstagarna i olika projekt som utfördes för företaget utomlands.115  

 

4.2.2. Tjänstgöringsområdet i bemanningsbranschen 

I Arbetaravtalet regleras att tjänstgöringsområdet för en arbetstagare hos bemanningsföretaget 

ska fastställas skriftligt i anställningsbeviset, vilket inte bör vara längre än 75 km från 

bemanningsföretagets kontor. Hänsyn ska dock tas till vad som kan betraktas som normalt 

pendlingsavstånd med de transportmedel som finns inom regionen.116 För ambulerande 

tjänstemän regleras det i Tjänstemannaavtalet att arbetet kan utföras i kundföretag inom ett 

överenskommet tjänstgöringsområde.117 Samtliga anställda inom bemanningsföretag knutna 

 
110 Prop 1973:129 (n 69) 122 
111 AD 1983 nr 127 
112 AD 1977 nr 151 
113 Prop 1973:129 (n 69) 121 
114 Iseskog (n 73) 93 
115 AD 1987 nr 91 
116 § 3 Mom 6 Arbetaravtalet (n 89)  
117 1.1.3 Tjänstemannaavtalet (n 45) 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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till dessa två kollektivavtal har alltså ett avgränsat tjänstgöringsområde inom vilket de har 

arbetsskyldighet. Varken Arbetaravtalet eller Tjänstemannaavtalet reglerar något specifikt 

omplaceringsområde för arbetstagarna i bemanningsföretaget. Det kan då rimligen antas att 

arbetsgivaren först och främst bör söka omplaceringsmöjligheter inom arbetstagarens 

tjänstgöringsområde. Finns inte det är således arbetsgivaren skyldig att undersöka 

omplaceringsmöjligheterna i hela bolaget, vilket för större bemanningsföretag kan bli ett 

tämligen stort område. 

 

4.2.3. Jämförelse mellan bemanningsbranschen och offentlig 

verksamhet 

En jämförelse skulle till vissa delar kunna göras med den offentliga verksamheten där 

exempelvis staten eller landstinget som helhet anses vara arbetsgivaren, men bedriver många 

vitt skilda verksamheter över ett mycket stort geografiskt område. Grundregeln inom offentlig 

verksamhet är att omplaceringsskyldigheten omfattar alla anställningsmyndighetens 

verksamhetsområden,118 men det finns dock vissa undantagsfall. I förarbetena till LAS uttalas 

att om arbetsgivaren bedriver sin verksamhet på flera orter och har olika rörelsegrenar med 

separata personalavdelningar kan det inte krävas av arbetsgivaren att undersöka 

omplaceringsskyldigheterna i de andra rörelsegrenarna.119 I AD 1996 nr 66 uttalar 

Arbetsdomstolen också att om exempelvis en landstingskommun bedriver både sjukvård och 

trafikverksamhet är det inte rimligt att omplaceringsskyldigheten ska sträcka sig till det andra 

verksamhetsområdet, eftersom de är så pass olika och dessutom har en egen organisatorisk 

uppbyggnad.120 Även om bemanningsföretag inte på samma sätt består av olika 

organisatoriska enheter så är det ändå en speciell bransch där arbetsplatserna för konsulterna 

skiljer sig mycket åt, då de till och med utgörs av helt olika företag med egna 

personalavdelningar. Hittills har inte något fall som rör omplaceringsskyldigheten för 

bemanningsföretag prövats i Arbetsdomstolen, men det kan inte anses helt orimligt att någon 

liknande undantagsregel kan komma att utvecklas även för bemanningsbranschen genom 

praxis. 

 

 
118 Prop 1973:129 (n 69) 121 
119 ibid 243 
120 AD 1996 nr 66 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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4.3. Tillräckliga kvalifikationer 

4.3.1. Begreppet tillräckliga kvalifikationer 

En förutsättning för att kunna kräva omplacering är att arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för att utföra arbetet han förflyttas till.121 Även om arbetsgivaren måste 

acceptera en viss inlärningsperiod kan det inte krävas av arbetsgivaren att fullständigt 

omskola arbetstagaren för att han ska kunna utföra det nya arbetet. Vilka kvalifikationer som 

krävs för en tjänst är mer eller mindre helt upp till arbetsgivaren att bestämma så länge det 

inte strider mot lag eller god sed.122 Kraven ska dock inte vara högre än vad som hade krävts 

ifall tjänsten istället utannonserades för nyrekrytering.123 

 

4.3.2. Utmaningar med tillräckliga kvalifikationer i bemanningsbranschen 

Vad som gör bedömningen av tillräckliga kvalifikationer svårare för just ett 

bemanningsföretag är att kundföretagen också måste få ha en åsikt kring vilken konsult de 

väljer att hyra in. Ifall ett företag exempelvis anlitar ett bemanningsföretag för att hyra in en 

ekonomiassistent, och bemanningsföretaget samtidigt har en ekonomikonsult utan uppdrag 

som uppfyller de formella kraven för tjänsten, skulle situationen bli mycket märklig ifall 

kundföretaget då blivit tvingade att hyra in just den konsulten. Trepartsförhållandet försvårar 

tillämpningen av de allmänna bestämmelserna eftersom det - även om arbetstagaren jobbar 

kvar för samma arbetsgivare, det vill säga bemanningsföretaget - är ett helt nytt företag som 

övertar arbetsledningsansvaret. Det är nämligen inte säkert att konsulten passar in i den nya 

verksamheten bara för att han formellt sett uppfyller kraven för tjänsten, och kundföretaget 

skulle troligtvis inte vara särskilt intresserade av att använda sig av bemanningsföretagets 

tjänster ifall de inte får möjlighet att välja vem som ska arbeta hos dem. 

 

 

 

 

 
121 Prop 1973:129 (n 69) 121 
122 Lunning, Toijer (n 11) 500–501  
123 Prop 1973:129 (n 69) 121 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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4.3.3. Personliga förutsättningar 

Både vid omplacering och vid återanställning kan begreppet tillräckliga kvalifikationer även 

innefatta personliga förutsättningar som gör att en kandidat anses vara mer eller mindre är 

lämpad för en viss tjänst.124 Arbetsdomstolen har uttalat att det kan finnas situationer där en 

arbetstagare på grund av personliga förhållanden inte är kvalificerad för andra arbeten hos 

arbetsgivaren. Ett exempel på detta finns i AD 1999 nr 24 där en arkitekt inte bedömdes nå 

upp till de krav på samarbete och stresstålighet som en tjänst som handläggare krävde.125 

Denna bestämmelse skulle kunna göra så att bemanningsföretag inte behöver ‘tvinga’ ett 

kundföretag att acceptera en viss konsult ifall det är så att personen inte besitter de personliga 

egenskaper som kundföretaget söker. Arbetsdomstolen har visserligen uttryckt att det, så 

länge det rör sig om relativt liknande arbete som arbetstagaren tidigare haft vid en 

omplacering på grund av arbetsbrist, är mest troligt att arbetstagaren lever upp till de krav på 

personlig lämplighet som ställs.126 För bemanningsbranschen bör detta uttalande dock inte 

kunna anses tillämpligt, eftersom arbetsplatserna kan skiljas åt mycket, även om tjänsterna 

liknar varandra 

 

4.4. Bedömning mot framtida tjänster 

4.4.1. Bedömning mot framtida tjänster enligt praxis 

Arbetsgivaren kan, som nämnts i avsnitt 3.1.2., bedöma behovet av arbetskraft mot 

uppsägningstidens slut. I AD 1987 nr 42 fastställs därför att även bedömningen av 

omplaceringsmöjligheter kan göras mot när den berörda arbetstagarens uppsägningstid skulle 

löpt ut. Arbetsgivaren behöver alltså överväga alla lediga tjänster som med säkerhet kommer 

att bli tillgängliga under arbetstagarens uppsägningstid också, men är inte skyldig att överväga 

tjänster som bara eventuellt skulle kunna bli lediga.127 

 

 

 
124 Lunning, Toijer (n 11) 501. Se även Catharina Calleman, Turordning vid uppsägning (ur Skrifter från Rättsvetenskapliga 

institutionen vid Umeå universitet No 2/1999, Umeå universitet 1999) 157–160 för vidare beskrivning av Arbetsdomstolens 

bedömning av personliga egenskapers betydelse för begreppet ’tillräckliga kvalifikationer’. 
125 AD 1999 nr 24 
126 AD 1995 nr 2 
127 AD 1987 nr 42 
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4.4.2. Utmaningar med bedömning mot framtida tjänster för 

bemanningsbranschen 

Bedömningen mot framtida tjänster väcker en intressant fråga kring 

omplaceringsskyldigheten i ett bemanningsföretag. Ifall en konsult sitter utan uppdrag och 

arbetsgivaren betalar ut garantilön, hur länge är arbetsgivaren skyldig att invänta ett lämpligt 

uppdrag som kan erbjudas till arbetstagaren innan det kan anses föreligga arbetsbrist? Enligt 

Arbetsdomstolens uttalande är inte arbetsgivaren skyldig att invänta framtida lediga tjänster 

om han inte med säkerhet vet att de kommer bli lediga. Ändå är branschen genom dess 

kollektivavtal uppbyggd kring att en konsult kan ha kvar sin anställning i 

bemanningsföretaget med rätt till lön även om det för tillfället inte finns något arbete att 

utföra. Egentligen bör det rimligen kunna anses föreligga arbetsbrist så länge det vid den 

tidpunkt det blir aktuellt med en uppsägning inte finns några andra tjänster att erbjuda 

arbetstagaren och det inte heller med säkerhet kommer bli någon ledig tjänst inom 

arbetstagarens uppsägningstid. Detta skulle dock troligtvis bara kunna ske ifall det antingen 

går så pass dåligt för företaget att det inte kommer in några uppdrag alls, eller att 

arbetstagarens specifika kompetens åtminstone gör att det inte kommer in några uppdrag som 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att utföra.  

Ovan nämnda situation bör kunna betraktas som relativt sällsynt, åtminstone hos de större 

bemanningsföretagen. Trots detta förekommer det uppenbarligen att konsulter sitter utan 

uppdrag ibland. Vad är då anledningen till att inte det inte finns några lämpliga uppdrag att 

erbjuda konsulten, men att det ändå inte kan anses föreligga arbetsbrist? Det bör här påpekas 

att det finns en skillnad mellan att erbjuda ett uppdrag till konsulten och att lämna ett 

omplaceringserbjudande enligt 7 § LAS. När det kommer till uppdrag så har arbetstagaren 

bara en skyldighet att acceptera arbete inom det förbestämda tjänstgöringsområdet, medan när 

arbetsgivaren utreder omplaceringsmöjligheterna som ett alternativ till en uppsägning ska hela 

arbetsgivarens verksamhet tas i beaktan. Det kan alltså vara så att det inte för tillfället finns 

några lediga uppdrag inom konsultens tjänstgöringsområde, men på grund av lediga tjänster i 

andra delar av företaget föreligger det ändå inte saklig grund för uppsägning.  
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4.5. Omplaceringserbjudandet 

4.5.1. Omplaceringserbjudandet i allmänhet 

En arbetsgivare kan i regel inte avstå från att lämna ett omplaceringserbjudande bara för att 

han bedömer att arbetstagaren ändå skulle avböja erbjudandet, utan arbetstagaren ska själv få 

ta ställning till omplaceringen.128 Arbetsgivaren har även bevisbördan för att ett 

omplaceringserbjudande verkligen lämnats. Erbjudandet måste lämnas till arbetstagaren 

personligen och vara konkret och preciserat.129 Det räcker således inte att redovisa vilka 

lediga tjänster som finns tillgängliga och uppmana den berörda arbetstagaren att söka dessa.130 

Arbetsgivaren bör göra arbetstagaren uppmärksam på att ifall erbjudandet avböjs kan det enda 

kvarstående alternativet vara uppsägning på grund av arbetsbrist, och arbetstagaren ska sedan 

få en viss betänketid på sig innan han förväntas ta ställning till erbjudandet.131 I AD 1988 nr 

32, som rör en serviceingenjör som sades upp på grund av arbetsbrist, har Arbetsdomstolen 

exempelvis bedömt att arbetstagagaren haft godtagbara skäl att avböja ett erbjudande om 

omplacering eftersom det inte presenterats som ett alternativ till uppsägning, och därmed inte 

kunnat anses som ett seriöst förslag till omplacering.132 Om arbetstagaren däremot utan 

godtagbara skäl väljer att avböja ett skäligt omplaceringserbjudande är inte arbetsgivaren 

skyldig att lämna fler erbjudande. Det anses då föreligga saklig grund för att säga upp 

arbetstagaren på grund av arbetsbrist.133  

Omplaceringserbjudandet bör så långt som möjligt vara likvärdigt arbetstagarens tidigare 

arbete, och ska vara skäligt med hänsyn till arbetstagarens personliga förhållanden. Däremot 

ger bestämmelsen i LAS enbart ett skydd för anställningen och inte varken för befattningen 

eller lönen, vilket innebär att arbetstagaren måste acceptera den lön som är förenlig med de 

nya arbetsuppgifterna även om det skulle innebära en lönesänkning.134 Arbetsgivaren får dock 

inte erbjuda ett mindre skäligt arbete för att få arbetstagaren att tacka nej ifall det finns mer 

lämpliga arbeten att tillgå.135  

 

 

 
128 AD 1980 nr 133 
129 Lunning, Toijer (n 11) 494. Se även Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 91 
130 AD 1987 nr 93 
131 Lunning, Toijer (n 11) 494 
132 AD 1988 nr 32 
133 Prop 1973:129 (n 69) 243 
134 Lunning, Toijer (n 11) 501–502. Se även Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 90–91 
135 Lunning, Toijer (n 11) 502 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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4.5.2. Omplaceringar till andra företag 

I AD 1987 nr 2 uttrycker Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte kan fullgöra sin 

omplaceringsskyldighet genom att lämna ett erbjudande om omplacering till en tjänst hos en 

annan arbetsgivare, så länge inte arbetstagaren själv vill det.136 Då många bemanningsföretag 

även erbjuder rekryteringslösningar, det vill säga att bemanningsföretaget sköter 

rekryteringsprocessen, men att arbetstagaren istället blir anställd direkt hos kundföretaget,137 

är det tänkbart att denna bestämmelse blir aktuell. Om bemanningsföretaget utannonserar en 

tjänst som den berörda konsulten har tillräckliga kvalifikationer för, men där kundföretaget 

använder bemanningsföretagets rekryteringslösning istället för bemanningslösning, kan alltså 

inte bemanningsföretaget rimligen anses fullgöra sin omplaceringsskyldighet genom att 

erbjuda denna tjänst till arbetstagaren. Som det refererade rättsfallet uttrycker kan självklart 

arbetstagaren välja att ändå godta ett sådant erbjudande och på så vis avsluta sin anställning 

hos bemanningsföretaget för att istället ingå en ny anställning hos kundföretaget.  

 

4.6. Utmaningar med omplaceringsskyldigheten för 

bemanningsföretag 

Även om det rent tekniskt sett kan föreligga arbetsbrist hos ett bemanningsföretag är det just 

omplaceringsskyldigheten som gör det så svårt för arbetsgivaren att säga upp på grund av 

arbetsbrist. Eftersom bemanningsföretagets affärsidé bygger på att hitta personalbehov hos 

företag och att lösa dem genom att rekrytera konsulter som kan hyras ut till dessa företag bör 

rimligen antalet lediga tjänster hos ett bemanningsföretag därför i stort sett alltid vara större 

än vid andra typer av företag av samma storlek. Arbetsdomstolen har dessutom uttalat att 

möjligheterna att omplacera arbetstagare är goda i stora företag med många anställda,138 så 

framförallt för större bemanningsföretag lär det vara mycket svårt att hävda att det inte går att 

bereda annat arbete i verksamheten.  

Det uppstår även en intressant övervägning för arbetsgivaren i ett bemanningsföretag ifall det 

är så att det för närvarande inte finns några lediga uppdrag inom arbetstagarens 

tjänstgöringsområde. Ska en arbetsgivare i så fall lämna ett omplaceringserbjudande för ett 

uppdrag som ligger geografiskt väldigt långt ifrån arbetstagarens hemort, eller bör 

 
136 AD 1987 nr 2 
137 Johnsson (n 2) 17 
138 AD 1977 nr 151 
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bemanningsföretaget avvakta och låta konsulten fortsätta vara utan uppdrag med garantilön 

till dess att något lämpligare dyker upp? Här skiljer sig bemanningsbranschen mycket från de 

traditionella anställningarna eftersom det vanligtvis bara finns två alternativ i denna situation; 

att omplaceras långt hemifrån eller att sägas upp på grund av arbetsbrist. För 

bemanningsföretagen finns det dock detta tredje alternativ som innebär att 

bemanningsföretaget inväntar ett mer lämpligt omplaceringserbjudande, vilket rent 

ekonomiskt är det sämre alternativet i stunden för företaget, men mest fördelaktigt för 

arbetstagare och kanske mest förenligt med god sed. 
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5. Turordning 

 

5.1. Turordning i allmänhet 

5.1.1.  Turordningslistan enligt lag 

Vid arbetsbrist ska den eller de arbetstagare som ska sägas upp väljas ut enligt en så kallad 

turordningslista.139 Arbetstagarna placeras in i turordningslistan genom att först och främst 

delas in i olika turordningskretsar. Sedan rangordnas de inom respektive krets enligt att en 

arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför en 

arbetstagare med kortare anställningstid, så kallat ‘sist in – först ut’. Har flera arbetstagare 

lika lång anställningstid får en arbetstagare med högre ålder bättre plats i turordningen.140 Till 

anställningstid räknas all tid som det förelegat ett anställningsförhållande mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren. Även tid då arbetstagaren varit anställd i andra driftsenheter 

eller avtalsområden,141 eller varit frånvarande på grund av exempelvis sjukdom eller 

föräldraledighet,142 räknas således som anställningstid. 

För mindre företag med totalt 10 arbetstagare eller färre får arbetsgivaren undanta högst två 

arbetstagare som han anser har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, och som 

därmed inte ska ingå i turordningslistan.143 Det är upp till arbetsgivaren att göra denna 

bedömning, och beslutet prövas vanligtvis inte rättsligt.144 Beslutet får dock inte fattas 

godtyckligt eller strida mot god sed.145 I 23 § LAS regleras även att en arbetstagare med 

nedsatt arbetsförmåga och särskild sysselsättning ska undantas från turordningen ifall det kan 

ske utan allvarliga olägenheter.146   

I förarbetena till LAS har det inte ansetts möjligt att lagstifta om turordningsregler som 

fungerar i alla situationer eftersom förhållandena i arbetslivet är så varierande.147 

Turordningsreglerna i 22 § LAS är därför dispositiva, och en arbetsgivare kan i många fall 

avtala om andra kriterier för turordningen än anställningstid genom kollektivavtal.148 Det 

 
139 22 § 1 st LAS 
140 22 § 4 st LAS 
141 Prop 1973:129 (n 69) 259 
142 Lunning, Toijer (n 11) 645 
143 22 § 2 st LAS 
144 Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 130 
145 Lunning, Toijer (n 11) 630 
146 23 § LAS  
147 Prop 1973:129 (n 69) 160 
148 Öman, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (n 40) 111 
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vanligaste är dock att kollektivavtalen innehåller en fullmakt som tillåter arbetsgivaren att 

träffa specifika avtalsturlistor med den lokala arbetstagarorganisationen vid 

arbetsbristuppsägningar.149  

 

5.1.2.  Tillräckliga kvalifikationer vid turordning 

Ifall driftsinskränkningen leder till att en arbetstagare som enligt turordningslistan har fortsatt 

rätt till arbete behöver omplaceras för att fortsätta i verksamheten krävs det även att han har 

tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten.150 Precis som vid omplaceringar enligt 7 § 

LAS måste en viss inlärningstid accepteras, och kraven på kvalifikationer ska inte ställas 

högre än vad som skulle krävas av en utomstående arbetstagare som söker tjänsten.151 Det bör 

påpekas att det inte vid arbetsbrist är den person som är bäst kvalificerad som får företräde till 

fortsatt anställning, utan det räcker att den som har bäst placering i turordningslistan har 

tillräckliga kvalifikationer för tjänsten för att få behålla sin anställning.152  

 

5.1.3.  Omplacering enligt 7 § LAS i relation till 22 § LAS 

I AD 2009 nr 50 presenterar Arbetsdomstolen en rad uttalanden kring förhållandet mellan 

omplacering enligt 7 § 2 st LAS och omplacering inom turordningskretsen. Det kan där 

utläsas att arbetsgivaren först och främst ska undersöka ifall övertaligheten kan lösas genom 

omplacering till lediga tjänster enligt 7 § LAS innan arbetstagarna turordnas för uppsägning. 

22 § LAS blir nämligen inte tillämplig förrän det verkligen anses föreligga arbetsbrist, vilket 

det inte gör förrän omplaceringsmöjligheterna enligt 7 § LAS är uttömda. Arbetsgivaren har 

ingen skyldighet att omplacera arbetstagarna enligt 7 § LAS i någon speciell turordning, utan 

turordningen blir aktuell endast när det väl fastställts föreligga arbetsbrist och flera 

arbetstagare konkurrerar om de kvarvarande arbetstillfällena.153  

Enligt förarbetena ska omplaceringen enligt 7 § LAS ske utan att någon annan arbetstagare 

ska behöva friställas. När det väl konstaterats att det inte finns några lediga arbeten att 

omplaceras till kan däremot en arbetstagare som fått sin tjänst indragen på grund av 

 
149 Lunning, Toijer (n 11) 628 
150 22 § 4 st LAS 
151 Prop 1973:129 (n 69) 158–159 
152 Lunning, Toijer (n 11) 638–639 
153 AD 2009 nr 50 
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arbetsbrist, förutsatt att han uppfyller kravet om tillräckliga kvalifikationer, ‘knuffa ut’ en 

arbetstagare med sämre plats på turordningslistan enligt 22 § LAS.154 Öman beskriver det som 

att arbetsgivaren egentligen bara är skyldig att lämna omplaceringserbjudande enligt 7 § LAS 

till tjänster utanför den drabbade turordningskretsen, eftersom de tjänster inom 

turordningskretsen som faktiskt kommer att kvarstå ändå tillfaller arbetstagarna inom kretsen i 

enlighet med den rådande turordningen.155  

 

5.2. Turordning enligt kollektivavtalen för 

bemanningsbranschen 

I Tjänstemannaavtalet fastställs att avsteg från turordningsreglerna i 22 § LAS får göras 

genom diskussion mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen ifall inte 

företagets krav och behov i bemanningshänseende kan tillgodoses genom bestämmelserna i 

lagen.156 Istället för ’sist in – först ut’ får turordningen bestämmas på följande grunder: 

’Avgörande faktorer att ta hänsyn till är bland annat pågående längre uppdrag eller 

specifik kompetens för uppdraget. De anställdas kompetens, efterfrågad kompetens, och 

inriktning ska beaktas. Marknadssituationen och övriga omständigheter som påverkar 

företagets framtida inriktning och verksamhet ska också beaktas’.157  

Arbetaravtalet innehåller inte någon specialreglering om turordningslistorna, och 

arbetsgivaren är därmed skyldig att följa bestämmelserna i lagen.   

 

5.3. Driftsenheten 

5.3.1.  Driftsenheten i allmänhet 

Då turordningskretsarna beror på indelningen i driftsenheter behöver det först och främst 

klargöras vad som utgör en driftsenhet. I förarbetena beskrivs en driftsenhet som en ‘del av ett 

företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade 

område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv’.158 Driftsenheten definieras alltså geografiskt, men 

för vissa grupper av arbetstagare kan det av olika anledningar vara något svårare att fastställa 

 
154 AD 1994 nr 1 
155 Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 89 
156 13.5 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
157 ibid 
158 Prop 1973:129 (n 69) 260 
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vilken driftsenhet de tillhör. I dessa fall kan det istället bli nödvändigt att titta på 

driftsenhetsbegreppet ur en organisatorisk synvinkel. Exempelvis anses chaufförer eller 

resande montörer, som inte arbetar på ett fast kontor, tillhöra den driftsenhet som de utgår 

ifrån, eller där administrationen av anställningen sker.159 Genom att dela in driftsenheterna 

organisatoriskt kan det dock uppstå ett visst hot mot anställningsskyddet, eftersom 

arbetsgivaren skulle kunna påverka turordningskretsarna genom organisatoriska beslut.160 Att 

driftsenheten vanligtvis bestäms geografiskt styrks i exempelvis AD 1988 nr 32 där en 

arbetstagare som hade sitt kontor i hemmet i Jönköping, men tillhörde administrationen i 

Göteborg, inte ansågs tillhöra samma driftsenhet som Göteborgskontoret.161 

Arbetsdomstolens bedömning av just detta fall är dock inte längre tillämplig, då det i dagens 

version av LAS regleras att en arbetstagare som har sin arbetsplats i hemmet inte automatiskt 

på grund av det utgör en egen driftsenhet.162  

 

5.3.2.  Driftsenheten i bemanningsföretag 

I Arbetaravtalet fastställs att det kontor som arbetstagaren i bemanningsföretaget är anställd 

vid ska utgöra driftsenheten.163 I Tjänstemannaavtalet finns ingenting specificerat kring 

driftsenheten, och samma bedömning som vid traditionella anställningar får då göras för att 

utröna vad som utgör en bemanningsanställd tjänstemans driftsenhet. Även om det 

konstaterats i avsnitt 5.3.1. att driftsenheten huvudsakligen definieras som den plats där 

arbetet rent geografiskt utförs föreligger det, som beskrivits i avsnitt 1.1.1., inte något 

anställningsförhållande mellan konsulten och kundföretaget. Slutsatsen att konsulten därför 

inte kan ingå i kundföretagets driftsenhet eller turordningskrets kan således dras. Istället får 

undantagsbestämmelserna som tidigare nämnts för exempelvis resande montörer förutsättas 

vara tillämpliga även i detta fall, då konsulternas anställning administreras från ett av 

bemanningsföretagets kontor. Rimligen bör därför även tjänstemännens driftsenhet anse 

utgöras av det kontor de är anställda vid.  

 

 

 
159 Lunning, Toijer (n 11) 632 
160 Calleman (n 124) 95 
161 AD 1998 nr 32 
162 22 § 3 st LAS 
163 § 3 Mom 7 Arbetaravtalet (n 89) 
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5.4. Turordningskretsen 

5.4.1.  Turordningskretsen i allmänhet 

För att kunna fastställa vilken eller vilka arbetstagare som blir föremål för 

arbetsbristuppsägningarna delas arbetstagarna in i turordningskretsar. Ifall arbetsgivarens 

verksamhet består av flera driftsenheter ska varje driftsenhet ha en egen turordningskrets. Om 

en verksamhet består av flera driftsenheter på samma ort så kan det, genom förhandlingar med 

arbetstagarorganisationen, beslutas att de ska utgöra en gemensam turordningskrets.164 När 

begreppet ort har tolkats i Arbetsdomstolens praxis har hänsyn bland annat tagits till avstånd, 

huruvida platserna har åtskilda befolkningskoncentrationer, och ifall de betraktats som olika 

orter i officiella publikationer. En ort har även fastställts inte kunna sträcka sig över 

kommungränser.165  

Inom driftsenheterna ska arbetstagarna dessutom delas upp i olika turordningskretsar ifall de 

tillhör olika avtalsområde.166 Även om arbetstagarna är organiserade i olika 

arbetstagarorganisationer tillhör de samma turordningskrets, så länge de sysselsätts inom 

samma avtalsområde.167 

 

5.4.2.  Turordningskretsen i bemanningsföretag 

För tjänstemän i bemanningsbranschen regleras i Tjänstemannaavtalet att stationära 

tjänstemän, entreprenadstjänstemän och ambulerande tjänstemän tillhör olika 

turordningskretsar.168 För arbetare regleras ingenting kring turordningskretsen i 

kollektivavtalet, men arbetare och tjänstemän utgör enligt övriga rättskällor var sin 

turordningskrets då de sysselsätts i olika avtalsområde. Samtliga arbetare anställda vid samma 

kontor får då förutsättas utgöra en turordningskrets.  

 

 

 

 
164 22 § 3 st LAS 
165 Lunning, Toijer (n 11) 636. Se även Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 132–133 och Calleman 

(n 124) 102–104 
166 22 § 3 st LAS 
167 Calleman (n 124) 97. Se även Lunning, Toijer (n 11) 635 
168 1.1 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
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5.5. Utmaningar med turordning i bemanningsföretag 

Reglerna om turordning försätter bemanningsföretaget i en svår situation. Låt oss säga att 

konsult A:s uppdrag har tagit slut och bemanningsföretaget vill säga upp denne på grund av 

arbetsbrist, då det inte finns några uppdrag inom konsultens tjänstgöringsområde som han har 

tillräckliga kvalifikationer för. Bemanningsföretaget har undersökt 

omplaceringsmöjligheterna, och det finns inte några lediga tjänster någon annanstans i 

organisationen som A kan omplaceras till. Det kan således anses föreligga arbetsbrist i 

verksamheten, och konsult A är övertalig. Arbetsgivaren är nu skyldig att upprätta en 

turordningslista för de anställda inom driftsenheten och avtalsområdet. Där visar det sig att A 

har längre anställningstid hos bemanningsföretaget än vad konsult B, som är uthyrd till en 

annan kund på ett uppdrag, har. A har dessutom tillräckliga kvalifikationer för att utföra B:s 

arbete. Vad händer nu? 

Ifall det rör sig om tjänstemän skulle bemanningsföretaget kunna avtala med 

arbetstagarorganisationen om att A ändå är den arbetstagaren som ska få den sämsta 

placeringen på turordningslistan, och därmed sägas upp, med hänsyn till företagets krav och 

behov i bemanningshänseende. Rör det sig däremot om arbetare blir situationen betydligt mer 

komplicerad, då bemanningsföretaget är skyldigt att följa 22 § LAS. I ett traditionellt företag 

skulle A bli erbjuden B:s anställning, och B skulle i sin tur sägas upp på grund av arbetsbrist 

utan att det leder till några större komplikationer. Ifall bemanningsföretaget följer denna 

procedur innebär det att kundföretaget, som troligtvis valt ut B specifikt för sin verksamhet, 

plötsligt blir av med sin rutinerade konsult och istället får in en annan konsult i verksamheten 

som de inte själva valt ut. Denne konsult måste troligen dessutom läras upp från grunden, 

vilket onekligen skulle bli en väldigt ofördelaktig situation för kundföretaget. Med största 

sannolikhet kommer bemanningsföretaget försöka undvika att hamna i en sådan situation och 

hellre låta konsult A ha kvar sin anställning och sin garantilön till dess att det istället dyker 

upp ett nytt lämpligt uppdrag att erbjuda honom. 
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6. Företrädesrätt till återanställning 

 

6.1.  Företrädesrätt till återanställning i allmänhet 

6.1.1.  När företrädesrätten är tillämplig 

En tillsvidareanställd arbetstagare kan, vid uppsägning på grund av arbetsbrist, under vissa 

förutsättningar ha företrädesrätt till återanställning. Detsamma gäller för en visstidsanställd 

arbetstagare som inte får fortsatt anställning på grund av arbetsbristen,169 men inte för en 

arbetstagare vars provanställning avslutas innan den övergår i en tillsvidareanställning.170 

Företrädesrätten till återanställning gäller inom den driftsenhet och det avtalsområde som 

arbetstagaren tidigare var anställd i.171 För deltidsanställda som önskar högre 

sysselsättningsgrad finns också en företrädesrätt till lediga anställningar så länge kravet på 

tillräckliga kvalifikationer uppfylls, och arbetsgivarens arbetskraftsbehov kan tillgodoses på 

detta sätt. Företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad gäller inom den driftenhet som 

arbetstagaren är anställd i.172  

Arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning från att beskedet om att anställningen inte 

kommer att fortsätta har, eller skulle ha, lämnats fram till nio månader efter uppsägningstidens 

slut. För säsongsanställda gäller rätten från att beskedet har, eller skulle ha, lämnats fram till 

nio månader efter den nya säsongens början.173 Företrädesrätten gäller således även under 

uppsägningstiden.174 En arbetstagare har enbart företrädesrätt i de fall då arbetsgivaren 

nyanställer, så det räknas exempelvis inte som ett brott mot företrädesrätten när en 

arbetsgivare omplacerar en arbetstagare för att tillsätta en ledig tjänst,175 eller när en 

provanställning övergår i en tillsvidareanställning.176 Företrädesrätten till återanställning 

gäller inte ifall en arbetstagare väljer att säga upp sig själv, med undantag för de fall då 

arbetsgivaren har för avsikt att säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist, men 

arbetstagaren istället själv avslutar sin anställning för att få kortare uppsägningstid.177 

 
169 25 § 1 st LAS 
170 Lunning, Toijer (n 11) 660 
171 25 § 3 st LAS 
172 25 a § LAS 
173 25 § 2 st LAS 
174 Prop 1973:129 (n 69) 265 
175 Lunning, Toijer (n 11) 655 
176 ibid 657 
177 Prop 1973:129 (n 69) 264 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123


34 

 

Företrädesrätt till återanställning har diskuterats vid många tillfällen i relation till inhyrning av 

arbetskraft, men enbart när frågan gällt huruvida arbetsgivaren brutit mot företrädesrätten i 25 

§ LAS när han valt att hyra in personal från ett bemanningsföretag istället för att erbjuda den 

lediga tjänsten till en anställd med företrädesrätt.178 

 

6.1.2.  Förutsättningar för företrädesrätt till återanställning 

För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning måste han ha varit anställd i 

mer än tolv månader under de senaste tre åren hos arbetsgivaren. För en arbetstagare med 

säsongsanställning är kvalifikationstiden istället sex månader under de senaste två åren.179 All 

anställningstid hos arbetsgivaren räknas, oavsett driftsenhet och avtalsområde.180 

Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande,181 och vid bedömningen räknas även 

uppsägningstiden in.182 Förutom en viss anställningstid krävs det även att arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som det blir aktuellt att återanställas till,183 och han 

måste dessutom anmäla anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren.184  

Enligt förarbetena till LAS kan en arbetstagare förlora sin återanställningsrätt genom att bete 

sig illojalt mot arbetsgivaren under perioden som rätten gäller. Att ta anställning hos en 

konkurrent till den tidigare arbetsgivaren ska dock inte räknas som sådant illojalt beteende.185 

 

6.1.3.  Erbjudande om återanställning  

När en arbetstagare väl accepterat ett erbjudande om återanställning förfaller 

företrädesrätten.186 Om en arbetstagare exempelvis tackar ja till ett vikariat kan han inte under 

tiden få ytterligare erbjudanden om återanställning ifall en tillsvidareanställning skulle bli 

ledig, eftersom han inte längre räknas som uppsagd.187 Arbetstagaren mister även sin 

företrädesrätt om han utan godtagbar anledning avvisar ett skäligt erbjudande till 

 
178 Lunning, Toijer (n 11) 661–662 
179 25 § 1 st LAS 
180 Prop 1973:129 (n 69) 165 
181 Lunning, Toijer (n 11) 665 
182 Prop 1973:129 (n 69) 166 
183 25 § 1 st LAS 
184 27 § 1 st LAS 
185 Prop 1973:129 (n 69) 166 
186 Lunning, Toijer (n 11) 667 
187 ibid 663–664 

https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
https://lagen.nu/prop/1973:129#sid123
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återanställning.188 Arbetstagaren behöver inte nödvändigtvis kunna tillträda den erbjudna 

tjänsten omgående utan har rätt till en skälig övergångstid.189 Om det dock är nödvändigt att 

tjänsten tillträds inom en viss tid och arbetstagaren inte har möjlighet till det på grund av en 

godtagbar anledning, så som uppsägningstid från en ny anställning, får arbetsgivaren tillsätta 

tjänsten på annat vis. Arbetstagaren förlorar då inte sin företrädesrätt på grund av det, och inte 

heller ifall han har andra godtagbara skäl för att avböja erbjudandet.190 Arbetstagaren ska 

också ges en skälig betänketid innan han förväntas acceptera eller avböja ett erbjudande om 

återanställning.191 Vid företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad kan inte arbetstagaren 

förlora sin rätt bara för att han avböjer ett erbjudande.192 

Återanställningsrätten innebär inte en rätt att få tillbaka sin tidigare anställning, utan 

arbetstagaren skulle kunna bli erbjuden en ’sämre’ anställning förutsatt att han har tillräckliga 

kvalifikationer för den. Visserligen skulle det även kunna innebära att arbetstagaren blir 

återanställd i en bättre roll än vad han hade innan arbetsbristen inföll.193 Företrädesrätten till 

återanställning gäller inte heller bara för samma anställningsform. En tidigare 

tillsvidareanställd skulle således kunna bli erbjuden en tidsbegränsad anställning, och 

tvärtom.194 

 

6.2. Företrädesrätt i kollektivavtalen för bemanningsbranschen 

I Arbetaravtalet regleras att företrädesrätten till återanställning inte gäller till tidsbegränsade 

anställningar som varar i 14 dagar eller kortare, så länge det inte rör sig om flera direkt på 

varandra följande korta anställningar som tillsammans utgör en anställningsperiod på längre 

än 14 kalenderdagar.195 För tjänstemän i bemanningsbranschen gäller istället inte 

företrädesrätten till tidsbegränsade anställningar som varar i högst en månad.196 Då 

arbetstagaren förlorar sin företrädesrätt till återanställning om han utan godtagbar anledning 

tackar nej till ett erbjudande, men inte heller kan få några ’bättre’ erbjudande under tiden han 

är återanställd i en kortare tidsbegränsad anställning, blir regleringen därför ett sorts skydd för 

 
188 27 § 3 st LAS 
189 27 § 2 st LAS 
190 Prop 1973:129 (n 69) 168 
191 ibid 167 
192 Lunning, Toijer (n 11) 679 
193 Lunning, Toijer (n 11) 660. Se även Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 88–89 
194 Lunning, Toijer (n 11) 666–667. Se även Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar (n 107) 88–89 
195 § 3 Mom 9 Arbetaravtalet (n 89)  
196 2.3 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
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arbetstagaren som då inte behöver mista sin företrädesrätt till en längre anställning som skulle 

kunna bli ledig under denna tid. 

 

6.3. Turordning vid återanställning 

6.3.1.  Turordning vid återanställning i allmänhet 

Även vid företrädesrätt till återanställning tillämpas en viss turordning ifall flera arbetstagare 

konkurrerar om en tjänst, som enligt 26 § LAS baseras på anställningstid och ålder.197 Om en 

ledig tjänst uppstår i verksamheten kan arbetsgivaren dock välja att omplacera en arbetstagare 

enligt 7 § LAS till denna tjänst och istället erbjuda den omplacerade arbetstagarens tidigare 

tjänst till en före detta arbetstagare som har återanställningsrätt.198 Eftersom arbetsgivaren 

även har möjlighet att omplacera arbetstagare till andra driftsenheter, men rätten till 

återanställning är begränsad till den driftsenhet där den berörda arbetstagaren tidigare 

arbetade vid, skulle en arbetsgivare kunna undgå sin skyldighet att återanställa en tidigare 

arbetstagare genom att tillsätta den lediga tjänsten med en omplacerad arbetstagare från en 

annan driftsenhet.199  

Omplacering enligt 7 § LAS går således före företrädesrätt till återanställning. Efter 

omplacering, men före företrädesrätten enligt 25 § LAS, har de arbetstagare som arbetar deltid 

företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS. Arbetstagarna turordnas 

således först enligt vilken typ av anspråk de kan göra på en ledig tjänst, och sedan inom 

respektive grupp enligt anställningstid och ålder.200 

 

6.3.2. Turordning vid återanställning i bemanningsföretag 

Reglerna om företrädesrätt till återanställning kan avvikas från med kollektivavtal.201  I 

Arbetaravtalet regleras inget specifikt kring turordningen vid företrädesrätten, och 

arbetsgivaren är således skyldig att följa den turordning som regleras i 26 § LAS. 

Tjänstemannaavtalet tillåter däremot arbetsgivaren att tillsammans med lokal 

arbetstagarorganisation komma överens om en annan turordning för återanställning för att, 

 
197 26 § LAS 
198 Lunning, Toijer (n 11) 660 
199 AD 1996 nr 56 
200 Lunning, Toijer (n 11) 677 
201 2 § LAS 
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precis som vid turordningen för uppsägning, ta hänsyn till företagets behov av kompetens och 

möjlighet till att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet.202 Arbetstagarens företrädesrätt 

kan dock inte avtalas bort helt, förutom genom avtal med den enskilda tjänstemannen, utan 

det är endast turordningen som kan påverkas.203 

Precis som när ett bemanningsföretag är skyldiga att följa en viss turordning när de säger upp 

konsulter på grund av arbetsbrist ställs de även inför utmaningar när dessa konsulter sedan har 

företrädesrätt till återanställning. Återigen leder trepartsförhållandet till utmaningar eftersom 

bemanningsföretaget kan hamna i en situation där ett kundföretag efterfrågar en konsult med 

en viss kompetens till sin verksamhet och bemanningsföretaget samtidigt har en före detta 

arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning. Enligt lagbestämmelserna om 

företrädesrätt skulle då bemanningsföretaget göra sig skyldiga till brott mot 25 § LAS ifall de 

anställer någon annan än arbetstagaren med företrädesrätt, så länge denne har tillräckliga 

kvalifikationer för tjänsten. Problemet är att även om denne konsult uppfyller de formella 

krav på kompetens som ställs upp för tjänsten är det inte alls säkert att kundföretaget anser att 

det är en lämplig kandidat för sin verksamhet. Frågan om vad som händer i en sådan situation 

regleras inte i rättskällorna och någon bedömning av situationen från Arbetsdomstolen har 

inte heller gjorts. För tjänstemännen är friheten något större eftersom bemanningsföretaget 

kan avtala om en annan turordning till återanställningsrätten än vad lagen säger, och därmed 

eventuellt kunna välja den mest lämpade av flera arbetstagare. Skyldigheten att först och 

främst erbjuda tjänsten till någon arbetstagare med företrädesrätt kvarstår dock så länge kravet 

på tillräckliga kvalifikationer uppfylls. Däremot kan, som tidigare nämnts i avsnitt 4.3.3., 

även personlig lämplighet spela in vid bedömningen av tillräckliga kvalifikationer. Detta 

skulle eventuellt kunna tillåta bemanningsföretaget att tillsätta tjänsten med en annan 

arbetstagare med hänvisning till att arbetstagaren med företrädesrätt inte har tillräckliga 

personliga kvalifikationer för tjänsten i fråga.  

 

 

 

 

 
202 13.5 Tjänstemannaavtalet (n 45) 
203 Tjänstemannaavtalen med Unionens tolkningar (n 101) 93 
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6.4. Förlängning av tidsbegränsade anställningar 

6.4.1. Förlängning av tidsbegränsade anställningar i allmänhet 

Ett intressant fall där arbetsgivaren bedömts bryta mot 25 § LAS är AD 1983 nr 125 där 

arbetsgivaren förlängde en anställds uppsägningstid med fem och en halv månad för att täcka 

ett arbetskraftsbehov, istället för att erbjuda en tjänst till en tidigare arbetstagare med 

företrädesrätt till återanställning. I detta fall rörde det sig enligt Arbetsdomstolen om en så 

pass betydande förlängning att det var ett brott mot 25 § LAS, men de uttalade även att det 

inte behöver vara så ifall det enbart rör sig om kortare förlängningar.204  

 

6.4.2. Utmaningar med förlängningar i bemanningsföretag  

Självklart kan även traditionella företag ha ett behov av att förlänga en anställds 

tidsbegränsade anställning, men för ett bemanningsföretag är detta troligen extra intressant 

eftersom en förlängning av en tidsbegränsad anställning snarare blir en affärsmöjlighet, då de 

får möjlighet att tillhandahålla sina tjänster under en längre tid. Något som då blir extra viktig 

för bemanningsföretaget att ta i beaktan är balansen mellan att aktivt försöka förlänga 

befintliga konsulters uppdrag ur en affärssynpunkt, och att samtidigt inte bryta mot 

företrädesrätten till återanställning. Detta belyser således ytterligare en utmaning med 

bemanningsbranschens speciella modell i förhållande till den arbetsrättsliga lagstiftningen.   

  

 
204 AD 1983 nr 25 



39 

 

7. Avslutande analys och slutsats 

 

7.1. Besvarande av frågeställningar 

Under vilka förutsättningar kan ett bemanningsföretag hävda att det föreligger arbetsbrist i 

sin verksamhet? 

Det finns ingenting som rent rättsligt tyder på att det inte skulle kunna föreligga arbetsbrist 

även i ett bemanningsföretag, men en slutsats som kan dras är att det däremot är svårare för 

dem att hävda än vid traditionella anställningsförhållanden. Det är, som konstaterats i avsnitt 

3.1.1., arbetsgivarens bedömning av arbetskraftsbehovet i verksamheten som avgör ifall det 

föreligger arbetsbrist. I ett bemanningsföretag är det dock helt naturligt att en arbetstagare kan 

ha kvar sin anställning, och stora delar av sin lön, fast att det för närvarande inte finns något 

arbete för honom att utföra inom sitt tjänstgöringsområde. Det som framförallt gör det så svårt 

för bemanningsföretag att hävda arbetsbrist är omplaceringsskyldigheten i 7 § LAS, eftersom 

saklig grund för uppsägning inte föreligger ifall det finns annat ledigt arbete som 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att utföra. Med tanke på 

bemanningsföretagets affärsidé finns det troligtvis alltid något ledigt arbete, och då 

arbetsgivaren är skyldig att erbjuda alla tjänster till arbetstagaren som han har tillräckliga 

kvalifikationer för, även om han skulle vara väldigt överkvalificerad, lär det inte hända 

särskilt ofta att det inte finns något annat ledigt arbete alls att erbjuda i någon av företagets 

driftsenheter.  

En arbetsgivare kan således enbart hävda arbetsbrist ifall det inte finns något arbete alls att 

omplacera arbetstagaren till, varken för tillfället eller under arbetstagarens uppsägningstid. 

Alternativt så behöver arbetstagaren ha fått, och tackat nej, till ett skäligt 

omplaceringserbjudande. De uppsägningarna som faktiskt sker på grund av arbetsbrist i 

bemanningsföretag beror mest troligen på att det omplaceringserbjudande som kunnat lämnas 

exempelvis inneburit en kraftig lönesänkning, försämring av arbetsuppgifter eller arbete på 

annan ort, och att arbetstagaren därför tackat nej. I dessa fall är inte arbetsgivaren skyldig att 

lämna några fler omplaceringserbjudande och skulle därmed kunna hävda arbetsbrist.  
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Vilka arbetsrättsliga utmaningar kan en uppsägning på grund av arbetsbrist leda till för ett 

bemanningsföretag?     

En annan slutsats som kan dras är att bara för att det tekniskt sett går att hävda arbetsbrist i ett 

bemanningsföretag kanske det inte alltid är klokt att göra det, med tanke på de utmaningar 

som i så fall kan följa med turordning och företrädesrätt till återanställning. Eftersom 

bemanningsföretag inte var tillåtna när bestämmelserna i LAS uppkom är det inte helt 

överraskande att det uppstår vissa problem när de tillämpas på bemanningsbranschen. De 

studerade kollektivavtalen, som täcker de flesta bemanningsanställda, tillåter dessutom inte 

särskilt stora avsteg från LAS, speciellt inte för arbetare. Varken omplaceringsskyldigheten 

eller företrädesrätten till återanställning kan nämligen branschanpassas i någon större 

utsträckning genom kollektivavtal.  

På grund av trepartsförhållandet mellan bemanningsföretaget, arbetstagaren och kundföretaget 

blir omplacering, turordning och återanställning mycket svårare än i ett traditionellt företag. 

Även om arbetsgivare i traditionella företag kan ha åsikter om vilken arbetstagare de vill 

behålla på vilken position i företaget leder det troligtvis inte till några större konsekvenser när 

en arbetstagare exempelvis blir omplacerad till en ny avdelning, eftersom det trots allt är en 

person som företaget faktiskt själva valt att anställa. Konsulterna i bemanningsföretagen är 

däremot inte alls lika enkla att flytta runt eftersom varje konsult antingen valts ut av 

kundföretaget från befintliga anställda hos bemanningsföretaget, eller till och med rekryterats 

till sin anställning i bemanningsföretaget specifikt för uppdraget hos kundföretaget.  

Bemanningsföretaget har en affärsrelation med kundföretaget och vill självklart tillhandahålla 

så bra tjänster som möjligt, vilket de knappast skulle göra ifall kundföretaget plötsligt blir 

påtvingade en annan konsult än den de valt ut. Det är därför extra svårt för 

bemanningsföretagen att erbjuda omplacering till arbetstagare, då det inte nödvändigtvis är så 

att kundföretaget vill hyra in den konsult som bemanningsföretaget försöker omplacera bara 

för att deras personalbehov utgör en ledig tjänst hos bemanningsföretaget som arbetstagaren 

har tillräckliga kvalifikationer för. Det skulle även vara mycket problematiskt ifall 

bemanningsföretaget byter ut kundföretagets inhyrda konsult på grund av att de omplacerar 

sina arbetstagare enligt turordningen i 22 § LAS. Om någon arbetstagare dessutom har 

företrädesrätt till återanställning skulle inte bemanningsföretaget kunna göra några längre 

förlängningar av visstidsanställdas konsulters uppdrag, vilket skulle gå emot 

bemanningsföretagets ekonomiska intresse. De skulle inte heller få anställa någon annan än 

den tidigare arbetstagaren med företrädesrätt till nästa uppdrag som kommer in från ett 
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kundföretag så länge den arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Bemanningsbranschens 

framgångskoncept är just att det är en flexibel lösning för företag som har behov av personal, 

men ifall det skulle gå till på detta sätt hade det blivit betydligt mindre flexibelt att använda 

sig av bemanningsföretag än att anställa själv.  

 

7.2. Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsbrist absolut skulle kunna föreligga i ett 

bemanningsföretag, men att utmaningarna med att säga upp en konsult på grund av det kan bli 

så pass komplicerade att det troligtvis sällan är den lösning som faktiskt används när en 

konsult står utan uppdrag.  

Vad kan då bemanningsföretagen göra istället? När det gäller tjänstemän finns det ett par 

specialregleringar i Tjänstemannaavtalet som underlättar för bemanningsföretaget, så som 

möjligheten att avluta en provanställning eller en visstidsanställning under prövoperioden 

utan krav på saklig grund. Skulle konsulten stå utan uppdrag under de första sex månaderna 

behöver således inte arbetsgivaren ens hävda arbetsbrist. Eftersom bemanningsföretag ofta 

används för att täcka tillfälliga arbetskraftsbehov är rimligtvis ganska många konsultuppdrag 

just kortare än sex månader, och många bemanningsföretag väljer troligen att visstidsanställa 

arbetstagarna i dessa fall med prövotid för att undvika att trassla in sig i de skyldigheter som 

följer med arbetsbristsuppsägningar. För tjänstemännen finns det också möjlighet att utnyttja 

rätten att avtala om annan turordning än ’sist in – först ut’, vilket ger bemanningsföretaget 

möjlighet att säga upp just den konsulten som står utan uppdrag utan att behöva flytta runt de 

uthyrda konsulterna mellan kundföretagen.  

Både arbetare och tjänstemän har en skyldighet att acceptera alla erbjudande om uppdrag 

inom tjänstgöringsområdet som de har tillräckliga kvalifikationer för, annars kan de riskera att 

sägas upp på grund av arbetsvägran, eller, åtminstone för tjänstemännen, förlora sin garantilön 

under en period. Vad bemanningsföretaget därför kan göra istället för att säga upp konsulten 

på grund av arbetsbrist är att erbjuda honom alla möjliga uppdrag, vilket istället löser 

problemet genom att arbetstagaren antingen får ett nytt uppdrag, inte längre kostar 

bemanningsföretaget någonting, eller kan sägas upp på andra grunder. 

Det kanske viktigaste ’kryphålet’ för bemanningsföretagen är Arbetsdomstolens bedömning 

att personliga förutsättningar också kan räknas in vid bedömningen av tillräckliga 
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kvalifikationer. En arbetstagare som ska omplaceras eller återanställas skulle därför kunna 

presenteras för kundföretaget som vill hyra in en konsult, men inte bedömas uppfylla kravet 

på tillräckliga kvalifikationer för tjänsten ifall kundföretaget inte anser att han besitter de 

personliga egenskaper som de efterfrågar.  

Ämnet arbetsbrist i bemanningsföretag väcker sannerligen intressanta frågor då de 

arbetsrättsliga reglerna inte är helt anpassade efter branschens struktur. En reflektion som 

gjorts under arbetet med denna uppsats är att bemanningsföretagen i praktiken lär behöver 

vända och vrida ganska mycket på bestämmelserna kring arbetsbrist för att det ska gå ihop 

med företagens vinstdrivande intressen. Med tanke på de utmaningar som kan uppstå ifall ett 

bemanningsföretag skulle behöva säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist är det 

viktigt för bemanningsföretagen att vara medvetna om dessa och vilka alternativa lösningar 

som finns. Branschen är fortfarande förhållandevis ny, men den växte snabbt när den 

legaliserades och kan säkert komma att fortsätta växa. Med tanke på de utmaningar som lyfts i 

uppsatsen är det inte helt osannolikt att det kan komma att utvecklas någon mer 

specialreglering eller praxis kring hur arbetsbristfrågor regleras i bemanningsföretagen i 

framtiden.  
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Abstract  

The essay addresses the subject termination of an employment contract with notice due to 

redundancy. Termination with notice by the employer must be based on objective grounds, 

which could be either due to redundancy or circumstances related to the employee personally. 

Profit-making temporary work agencies were legalised in Sweden in 1993 and have since 

become a natural part of the Swedish labour market. The industry is built upon a tri-party 

relationship where the temporary work agency employs workers who are then assigned to 

other companies to provide labour.  

The purpose of the essay is to, with a legal dogmatic method, examine under which 

circumstances a temporary work agency can terminate an employment due to redundancy, as 

well as the challenges that follow terminations due to redundancy considering the employer’s 

obligation to redeploy, the order of termination and the priority for re-employment. 

Since it is up to the employer to decide the need for labour and how the business should be 

run, the conclusion of the essay is that a temporary work agency can terminate an 

employment due to redundancy. Their business idea, in combination with the employer’s 

obligation to redeploy, makes it more difficult for them than for traditional companies though. 

If the employer terminates an employee’s contract due to redundancy, the tri-party 

relationship poses another challenge regarding the order of termination and the priority for re-

employment, since employees within the same order of termination can be assigned to 

different companies who will then, in turn, be affected by the termination as well.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: labour law, redundancy, temporary work agency staffing agency, staffing industry, 

obligation to redeploy, order of termination, priority for re-employment 
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