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Abstract 
Fixed-term employment has become increasingly common in the Swedish labour market, 

despite that the stated main rule is permanent employment. The phenomenon affects different 

groups in society, especially since statistics indicate that it is mainly women, young and 

foreign-born people who have fixed-term contracts. 

 

Sweden was notified from the European Commission for not having lived up to the minimum 

requirements that the Council Directive 1999/70/EC framework agreement on fixed-term 

work  issued. Several years of correspondence resulted in that Sweden was faced with the risk 

to stand in front of the Court of Justice of the European Union on charges of infringement if 

the law was not changed. 

 

A new law was presented May 1 2016. Lawmakers had here taken up by the Directive's 

requirement of maximum total duration of successive fixed-term employment contracts. This 

resulted in giving 5 § of the employment protection act, a bigger possibility to convert fixed-

term contracts into permanent employment contracts than before.  

 

The purpose of this paper is to look at the differences between different social groups and job 

security, and to examine, illuminate and analyze the problem of fixed-term employment for 

different groups of workers and to set this in relation to the EU Directive on fixed-term. To 

answer the purpose of the essay and research questions the doctrinal method has been used to 

interpret, investigate and determine the applicable law. 

 

The new legislation has made it much more difficult for employers to misuse of fixed-term 

contracts, but it is very difficult to interpret the provisions of the law. In my opinion, 

unnecessarily complicated which is an important factor that can make the new legislation 

ineffective. 
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1. Inledning 
Arbetsmarknaden har under de senaste 35 åren genomgått stora förändringar, där lagen om 

anställningsskydd (LAS) varit föremål för ändring och omarbetning. Statistik visar att 

tidsbegränsade anställningar blivit en allt vanligare anställningsform, där en markant risk för 

arbetstagare att fastna i anställningsformen har tydliggjorts.1 Detta trots att den svenska 

arbetsrättslagstiftningen uttalar att tillsvidareanställning ska vara huvudregeln på 

arbetsmarknaden2. Det finns fyra olika former av tidsbegränsade anställningar3; allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och visstidsanställning av personer över 67 

år. LAS ger också möjlighet till sex månaders provanställning.4  

 

Efter revideringen av LAS med bakgrund i propositionen 2006/07:111, anmälde TCO, en 

fristående centralorganisation, Sverige till EU-kommissionen eftersom de ansåg att 

regleringen kring missbruket av på varandra följande anställningar inte var korrekt och att 

regleringen var oviss, vilket stod i strid mot EU:s direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete 

(Visstidsdirektivet). EU-kommissionen uttalande att Sveriges implementering av 

lagändringen var av bristfällig karaktär, och för att undvika talan om fördragsbrott i EU-

domstolen var Sverige i behov av att göra nödvändiga ändringar.5 Detta resulterade i 

ändringen av lagstiftningen, som trädde i kraft 1 maj 2016, och innebar ett stärkt skydd kring 

reglering om på varandra följande visstidsanställningar, samt ett striktare regelverk kring 

omvandlingsregeln i 5 § LAS. 

 

Trots att visstidsanställningen anses vara en otrygg anställningsform, som kan skapa 

osäkerhet för arbetstagare, visar en undersökning som statistiska centralbyrån (SCB) gjorde 

på uppdrag av regeringen i slutet på år 2014, att mellan åldrarna 20-64 år, var ungefär 547 

000 personer visstidsanställda, vilket motsvarar 12,5 procent av alla sysselsatta mellan 20-64 

år i slutet av 2014.6 SCB:s rapport tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till 

arbetet visar statistik på att det är vanligare med tidsbegränsade anställningar bland kvinnor 

och att under perioden 2005-2014 skilde det i genomsnitt med 4,5 procentenheter mellan 

                                                
1 Engblom, Samuel Visstidsregler, LAS och EU-rätten, 2010, s. 4 
2 Se både 4§ Lag (1982:80) om anställningsskydd och Direktiv 1999/70/EG   
3 5 § Lag (1982:80) om anställningsskydd  
4 6 § Lag (1982:80) om anställningsskydd 
5 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 26. 
6 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 29. Se även SCB 
rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete 
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könen.7 Under samma period visar rapporten att utrikes födda arbetstagare i större 

utsträckning innehaft visstidsanställningar, dock är fördelningen mellan könen för utrikes 

födda jämnare än vad det är bland inrikes födda.8 Det återfinns stora skillnader i spridningen 

av tidsbegränsade anställningar mellan arbetare och tjänstemän. Av arbetarna är det 33 % 

som är anställda i en tidsbegränsad anställning vilket är en påfallande skillnad i jämförelse 

med tjänstemän där 21 % är anställda i tidsbegränsade anställningar.9 Även här återfinns en 

markant skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor till störst del innehar tidsbegränsade 

anställningar.10 

 

 Sedan 2005 har tidsbegränsade anställningar förbättrat möjligheterna för arbetstagare, i 

åldrarna 16-64 år, som står utanför arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning.11 Samma 

rapport påvisar också att tidsbegränsade anställningar är mest frekvent förekommande bland 

yngre åldersgrupper12, samtidigt som det är vanligare med anställningsformen bland kvinnor 

än män, samt att personer som är utrikes födda oftare hamnar i tidsbegränsade anställningar.13 

Trots att tidsbegränsade anställningar är behövligt, både för arbetstagare som inte önskar att 

ha en fast anställning och för arbetsgivare som vill kunna möta tillfälliga arbetstoppar på ett 

flexibelt sätt, måste förekomsten av missbruk av dessa anställningsformer förhindras. SCB:s 

undersökning som gjordes på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet visar att “71,2 

procent av de visstidsanställda, haft sin anställning hos samma arbetsgivare i mindre än två̊ 

år. Av de visstidsanställda uppgav 7,2 procent att de arbetat hos samma arbetsgivare i fem år 

eller mer. Av dessa hade 4,0 procent av samtliga visstidsanställda, haft en sammanhängande 

anställning hos samma arbetsgivare i fem år eller mer (utan uppehåll, alternativt uppehåll 

kortare än två månader).”14 När arbetstagare oönskat fastnar i dessa rullande anställningar 

skapas en arbetsmarknad som av EU-kommissionen inte anses leva upp till visstidsdirektivet 

samt att samhällsgrupper, som redan har en utsatt position, inte får samma förutsättningar att 

komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.  

                                                
7 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 11 
8 Ibid., s. 17 
9 Arbetskraftsundersökningar augusti 2016, se också Larsson, Mats, Anställningsformer och 
arbetstider 2017-Fast och tidsbegränsat anställda samt hel- och deltidsanställda efter klass och kon 
år 1990–2016, 2017 s. 2 
10 Ibid., s. 2 
11 Ibid., s. 2 
12Ibid., s. 14 
13 Ibid., s.15 
14 Ibid., s. 2 
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Kan Sveriges ändrade lagstiftning förbättra anställningstryggheten för olika grupper av 

arbetstagare i samhället och har förutsättningarna resulterat i att lagstiftningen nu uppfyller 

minimikravet som EU:s ramavtal uppställer?       

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Med bakgrund i de ovan beskrivna skillnaderna mellan olika samhällsgrupper och 

anställningstrygghet, syftar uppsatsen till att undersöka, belysa och analysera problematiken 

med tidsbegränsade anställningar för olika grupper av arbetstagare samt att ställa detta i 

relation till EU:s visstidsdirektiv.  

För att uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

→ På vilket sätt har Sveriges implementering av det nya lagrummet i LAS kommit att ändra 

förutsättningarna för uppfyllandet av EU:s direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete? 

 

→ Hur påverkar den nya regleringen anställningstryggheten för olika arbetstagare inom 

restaurang- och hotellbranschen samt hur kan detta förklaras ur ett mångfaldsperspektiv? 

 

1.2 Metod 

För att uppnå syftet med studien och besvara dess frågeställningar används den 

rättsdogmatiska metoden. Genom metoden klargörs gällande rätt, då rättsordningen med 

lagrum, förarbeten, rättsregler, praxis och doktrin studeras.15 På detta sätt tolkas och 

systematiseras rätten, vilket resulterar i att rättens normativa ståndpunkter förtydligas och ger 

upphov till en kritisk analys av rättsstrukturen.16 Med en kritisk analys av rättsstrukturen kan 

även rättssäkerheten objektivt analyseras, där möjlighet ges till att iaktta en åtskillnad mellan 

materiell och formell rättvisa.17 De materiella bestämmelserna utgör lagtext, och den formella 

rättvisa är de givna formerna som ämnar att implementera de materiella bestämmelserna, 

                                                
15 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och 
affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2015, s. 203 
16 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, 2005, s. 249 
17 Samuelsson J. & Melander J., Tolkning och tillämpning, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl. Iustus, 
Uppsala, 2003 s. 148 



Emilie Bracken  

4 
 

vilket har gett upphov till en analys av den tänkta konsekvensen med lagändringen.18 

Rättssäkerhet ger upphov till juridisk rättvisa, vilket innebär att det finns en rättsordning som 

tillhandahåller individen skydd mot ingrepp från samhället och andra individer. Det handlar 

också om att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt.19 Uppsatsens källor har utifrån 

rättskälleläran validerats och på så sätt beaktat den juridiska rättvisan. 

 

För att fastställa hur det rättsliga skyddet avbildar sig har Lag (1982:80) om 

anställningsskydd studerats. Studien ämnar till att främst inriktas på lagens nya lydelse, som 

trädde i kraft 1 maj 2016. För att på ett tillfredsställande sätt skapa en djupare förståelse för 

hur rättsläget såg ut innan den nya ändringen kom till stånd, har även den tidigare lagtexten20 

studerats. Lagen har studerats utifrån en kumulerad tolkning av den lexikaliska principen 

samt den teleologiska, vilket har gett möjlighet till en kombination av tolkningen av LAS. 

Lexikalisk tydning utgår från bestämmelsens ordalydelse21, och den teleologiska tolkningen, 

tillhandahåller verktyg i form av tolkning utifrån LAS tänkta syften, funktioner samt dess 

legala effekter22. För att nå lagstiftarens tänkta syften och skapa djupare förståelse med 

intentionerna med lagändringen har propositionen 2015/16:62, departementspromemorian 

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar samt Prop. 2006/07:111 

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m., analyserats för att skapa en bredare 

förståelse för lagförslaget och få ökad förståelse för lagens tidigare lydelse. Dessa texter har 

också analyserats i ljuset av EU Direktivet 1999/70/EG om visstidsarbete, visstidsdirektivet, 

för att på så sätt skapa förståelse för hur Sverige efter lagändringen, lever upp till de krav som 

Europeiska Unionen har satt. Visstidsdirektivet har analyserats utifrån en teologisk tolkning, 

då hänsyn tas till direktivets syfte, bestämmelser och effekter av regelverket.23 Detta med 

bakgrund i att förarbeten har en undanskymd roll i EU-rättens bestämmelser, vilket resulterar 

i att direktivets syfte och ändamål påvisar bestämmelsernas utgångspunkt.24 

 

                                                
18 Samuelsson J. & Melander J., Tolkning och tillämpning, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl. Iustus, 
Uppsala, 2003, s. 143–144 
19 Ibid., s. 143 
20 SFS 2007:391 
21 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och 
affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2015, s. 147 
22 Samuelsson J. & Melander J., Tolkning och tillämpning, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl. Iustus, 
Uppsala, 2003 s. 148 
23 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och 
affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2015, s. 147 
24 Ibid., s. 159 
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I skrivande stund är lagändringen fortfarande väldigt ny, vilket innebär att inga aktuella 

rättsfall har prövats mot den nya lydelsen. Praxis har således valts utifrån EU-fall där 

paralleller kan dras till direktivets ändamålsenliga tolkning och på så sätt utläsa hur Sveriges 

implementering av lagändringen förhåller sig till EU-praxis. Det innebär en svårighet, då EU-

domstolen har uttalat att ramavtalet ger medlemsländerna och dess arbetsmarknadsparter stor 

frihet att uppfylla avtalets principer samt krav för att innehållet upprätthålls i enlighet med 

nationell lagstiftning, praxis och att passande hänsyn tas till medlemsländers specifika 

situation.25 Dock är detta det mest fruktfyllda tillvägagångssättet för att utläsa hur direktivet, i 

stora drag, skall tolkas.  

 

Principer för urvalet av rättspraxis har gjorts genom att direktivets syfte och ändamål varit 

föremål för tolkning i förhållande till rättsfall prövade av EU-domstolen. På detta sätt har 

direktivets syfte, krav på objektiva grunder och innebörden av på varandra följande 

anställningar tydliggjorts.  

 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning antogs ett mångfaldsperspektiv vid analysen 

av den insamlade informationen. Jag har, liksom lagstiftningen26, utgått från 

mångfaldsbegreppets innebörd med utgångspunkt i kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder.27 Med hjälp av mångfaldsperspektivet har uppmärksamhet riktats till hur 

relationer av över och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan begreppets 

olika grunder. På så sätt ger uppsatsen upphov till ett intersektionellt perspektiv, där den 

kritiska granskningen av arbetsmarknadens mönster och dess konsekvenser resulterat i en 

utgångspunkt där möjlighet till ändring kring likabehandling och mångfald i praktiken har 

getts.28 Det intersektionella perspektivet användes som ett analysverktyg. Detta eftersom de 

ojämna villkoren på arbetsmarknaden grundar sig i multipla aspekter som inte endast kan 

förklaras genom kön, ålder och etnicitet. Istället måste de osynliga normer, värderingar och 

attityder som särskiljer, underordnar eller marginaliserar människor som uppfattas som 

                                                
25 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 22 
26 Diskrimineringslag (2008:567) 4§ 
27 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2008, s. 11  
28 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2008, s. 11–13 
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annorlunda beaktas.29 Det teoretiska ramverket ger upphov till möjlig analys av dessa 

multipla diskrimineringsgrunder samt ger möjlighet till en djupare förståelse då dessa kan 

sättas i kontext med arbetsmarknadsmässiga normstrukturer.30 Intersektionalitetsperspektivet 

används som ett verktyg för att uppmärksamma dessa relationer, där maktperspektivets 

samverkan och upprätthållande ses i kontext till relationerna i de olika anställningsformerna 

på arbetsmarknaden.31  

 

Uppsatsen inriktar sig mot hotell- och restaurangbranschen, då detta är den bransch där 

tidsbegränsade anställningar används frekvent. Statistik visar att ungefär 4 av 10 anställda har 

anställningar av tidsbegränsad art.32 Vidare är branschen kvinnodominerad, att många 

arbetstagare är unga och utrikes födda samt att det är en första väg in på arbetsmarknaden.33 

Även den nya lagändringen är semidispositiv, vilket innebär att avtalsbärande fackföreningar 

får göra avvikelser kring den nya lagregeln 5 § LAS. Detta resulterar i att centralt 

kollektivavtal studerats närmare och analyserats i syfte att försöka utläsa hur 

förutsättningarna ser ut för att arbetstagare ges ett tillräckligt skydd samt hur detta kan 

analyseras med mångfaldsperspektivet i beaktning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 SOU 2014:34, s. 10 
30 Ibid., s. 63 
31 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2008, s. 13 
32 SCB:s rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 9 
33 Ibid, s. 9 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 7 kapitel, där det första kapitlet består av inledning, syfte, 

frågeställningar samt val av metod. Det andra kapitlet redovisar och analyserar hur LAS 

utvecklats.  

 

I kapitel tre presenteras och analyseras visstidsdirektivet samt att det återfinns en redogörelse 

till varför den svenska regeringen var i diskussion med EU-kommissionen om direktivets 

syfte på ett korrekt sätt hade implementerats in i den svenska arbetsrättslagstiftningen. Det 

svenska införlivandet av direktivet analyseras också närmare i kapitlet.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel återfinns en redogörelse för den nya omvandlingsregeln i 5 a § 

LAS och dess innehåll analyseras. I det femte kapitlet analyseras EU-domstolens praxis i 

förhållande till den svenska regleringen. Praxis analyseras således mot bakgrund av den nya 

svenska regleringen i syfte att skapa förståelse för hur LAS, efter revideringen, lever upp till 

direktivets ändamål.  

 

I det sjätte kapitlet beskrivs hotell och restaurangbranschen, där stor del av arbetstagarna 

innehar tidsbegränsade anställningar. Kapitlet innehåller vidare redovisning av vilka grupper 

som till störst del innehar tidsbegränsade anställningar, samt att det berörda kollektivavtalet 

kommer analyseras. Vidare kommer också innebörden av tidsbegränsade anställningar 

analyseras närmare. 

 

I Uppsatsens avlutande kapitel kommer en sammanfattande analys presenteras, där 

uppsatsens frågeställningar ytterligare kommer besvaras kort. 
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2. Skyddets utveckling  
LAS skiljer mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar, och anger även 

vilka typer av typer av tidsbegränsade anställningar som får ingås.34 Lagstiftningen är 

semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtalsbärande organisationer får träffa avtal som 

frångår lagen.35 Presumtionsregeln är enligt 4 § 1 st. LAS att en anställning skall vara en 

tillsvidareanställning, om inte annat överenskommes vid anställningsavtalets ingång. Trots 

huvudregeln har sedan 90-talet visstidsanställningarna ökat36, och anställningsformerna har 

under lång tid varit föremål för diskussion.37 LAS har reviderats ett flertal gånger för att 

skapa ett arbetsklimat som både svarar mot behovet av bemanning av tillfällig personal och 

samtidigt skapar den trygghet som tillsvidareanställningar svarar för.38 

 

Redan i 1974 års revidering av lagen uppmärksammades problematiken kring regleringen 

med att utnyttjandet av visstidsanställningar kunde förekomma och att lagen kunde 

kringgås.39 Visstidsanställningar av tillåten beskaffenhet var; För viss tid, viss säsong eller 

visst arbete, om det föranleddes av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet samt praktik 

eller vikariat.40  

 

I 1982 års omarbetning av anställningsskyddslagen gavs visstidsanställningen en större frihet, 

då lagstiftaren ändrade lydelsen “arbetets särskilda beskaffenhet” mot det tidigare 

“arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet”. Ändringen gav upphov till att vissa typer av 

arbete kunde inneha rullande anställningar, och på så sätt fastna i tidsbegränsade 

anställningar under långa perioder.41 5 § 3p i lagstiftningen gav också möjlighet till att bruka 

anställningsformen vid arbetsanhopning, och provanställning infördes för första gången.42 

 

 Lagen reformerades igen 1993 under regeringen Carl Bildt, där utrymmet för 

visstidsanställningar gavs större plats i from av ändring av 5-6 §§, vilket utökade 

tidsbegränsningen från 6 månader till 12 månader för arbetsanhopning och 
                                                
34 5–6 §§ Lag (1982:80) om anställningsskydd 
35 2 § Lag (1982:80) om anställningsskydd 
36 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s.10  
37 Engblom, Samuel, Visstidsregler, LAS och EU-rätten, 2010, s.7 
38 Ibid., s. 8 
39 SOU 1973:7 s. 174   
40 Glavå̊, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016 s. 
238 
41 Ibid., s. 238–239 
42 Ibid., s. 239 
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provanställningar.43 Efter att den socialdemokratiska regeringen återinträtt ändrades lydelsen 

och utrymmet Bildt-regeringen hade gett visstidsanställningarna inskränktes.44 År 1996 

gjordes ytterligare en ändring av lagstiftningen under socialdemokratiskt styre, vilket innebar 

att antalet tidsbegränsade anställningar ökade och överenskommen visstidsanställning lades 

till i lagstiftningen. Anställningsformen innebar att en arbetsgivare kunde anställa 

arbetstagare utan specifika skäl45, i högst tolv månader under en treårsperiod.46 Undantag 

gjordes för nystartade företag och företag som tidigare inte haft anställda, vilket då fick 

anställa i överenskommen visstidsanställning i högst arton månader under en treårsperiod.47 

Anställningsformen begränsades genom att arbetsgivaren inte med lagligt stöd fick ha fler än 

5 anställda med överenskommen visstidsanställning.48 

 

Lagen reformerades igen år 2007 och lagstiftarna införde den allmänna visstidsanställningen 

(ALVA), vilket ersatte den tidigare lydelsen överenskommen visstidsanställning. Ändringen 

resulterade i att olika typer av tidsbegränsade anställningsformer fördes samman till en 

gemensam anställningsform, och utöver ALVA skulle möjlighet att avtala om tidsbegränsad 

anställning ges vid; Vikariat, provanställning, säsongsarbete, samt när en arbetstagare 

uppnått en ålder av 67 år.49 Den nya regleringen kring ALVA mottog kritik från flera håll av 

olika arbetsmarknadsparter, detta på grundlag av att förslaget gjorde det enklare för 

arbetsgivare utnyttja anställningsformen trots att ett permanent behov av arbetskraft förelåg.50  

För att ett sådant missbruk skulle begränsas och förhindras, samtidigt som att 

tillsvidareanställningen fortfarande skulle utgöra huvudregeln, infördes en 

omvandlingsregel51; “Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos 

arbetsgivaren i antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som 

vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.”52 

                                                
43 Prop. 1993/94:67 s. 29 
44 Glavå̊, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016 s. 
239 
45 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 23 
46 Prop. 1996/97:16, s. 33 
47 Ibid., s.33 
48 SFS 1996:1424, 5 a § 
49 Prop. 2006/07:111, s. 22  
50 Ibid., s. 21–22 
51 Ibid., s. 25 & s. 30 
52 5 § Lag (1982:80) om anställningsskydd 
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2.1 Ett skydd som utvecklats eller stagnerat? 

Lagens från början väldigt strikta lydelse har under reformer kommit att blir mer tillåtande 

vad gäller tillsvidareanställningar. Samtidigt som lagen har ändrats har också 

arbetsmarknaden genomgått stora förändringar där krav och efterfrågan på arbetskraft inte ser 

likadan ut. Det är en självklarhet att lagen måste följa utvecklingen i övrigt på 

arbetsmarknaden, således kan förklaringen till varför utvecklingen har sett ut som den har 

gjort ses genom andra samhällsfaktorer såsom exempelvis krisen på 90-talet där antalet 

visstidsanställda var högt.53 Trots att huvudregeln om att tillsvidareanställningar är 

utgångsläget på arbetsmarknaden har utvecklingen de senaste 40 åren visat på en trend som 

kritiserats för att inte skydda arbetstagare tillräckligt trots att visstidsanställningar blivit en 

allt vanligare anställningsform. En del kan förklaras genom maktskiftningarna rent politiskt, 

där de olika uppfattningarna om huruvida arbetstagarna behöver ett utvidgat skydd eller om 

det behöver göras ändringar i lagstiftningen för att underlätta för arbetsgivare att möta 

omvärldens krav och efterfrågan går emot varandra.54  

 

Något som kan utläsas av 2007 års reformering är att regleringen underlåtit att tillgodose 

arbetstagarnas anställningstrygghet och främst sett till att svara för arbetsmarknadens krav på 

flexibel arbetskraft som kan möta en arbetsmarknad med varierande efterfrågan. Skyddets 

utveckling har utformat arbetstillfällen där arbetstagare kunde fastna i visstidsanställningar 

och permanent inneha tidsbegränsade anställningar som rullat på varandra. Arbetstagarrollen 

har också utvecklats genom att vi inte stannar kvar i anställningar hela arbetslivet ut, och att 

vi är ombytliga både med arbetsgivare och med branscher. Detta skapar ett arbetsklimat som 

är obeständigt. Vidare måste fortfarande lagstiftningen möta minimikravet som ställs på 

Sverige genom visstidsdirektivet, samt hitta den produktiva balansen mellan arbetstagarens 

behov av anställningstrygghet och arbetsmarknadens behov av flexibilitet. 

 

 

                                                
53 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 10 
54 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 24–26 
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3. Visstidsdirektivet  

De branschövergripande organisationerna (EFS, UNICE, numera BUSINESS EUROPE, och 

CEEP) skapade ett ramavtal för att förhindra och minska missbruket med 

visstidsanställningar inom unionen.55 Syftet med ramavtalet uppfylls genom direktivet, vilket 

är bindande för alla medlemsstater. Direktivet är en minimireglering som innebär att 

medlemsstaterna har frihet att välja hur direktivet skall implementeras samt i vilken form de 

skall tillämpas. Av artikel 2 framgår det att medlemsstaterna själva ansvarar för hur 

implementeringen av direktivet skall göras, dock ställs kravet på att “alla nödvändiga 

åtgärder” skall användas för att det önskade resultatet skall uppnås.  

 

I avtalets inledning påtalas vikten av “balans mellan flexibel arbetstid och arbetstagarens 

trygghet”56,  och att denna bestämmelsen är ett steg närmare för de inblandade parterna att 

uppnå direktivets syfte. Här fastslås att tillsvidareanställning skall vara arbetsmarknadens 

utgångspunkt och den generella formen av anställning men att visstidsanställning kan vara 

önskvärd, både för arbetsgivare och arbetstagare. Direktivet syftar vidare till att förhindra 

missbruk av visstidsanställningar genom på varandra följande visstidsanställningar samt att 

förbättra arbetsförhållanden.57 Definitionen av begreppet visstidsanställd i klausul 3, 

tillskriver: “ att ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som ingåtts direkt 

mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och vars längd fastställts på grundval av 

objektiva kriterier som att det gäller fram till ett visst datum, till dess en viss uppgift har 

utförts eller med anledning av en särskild händelse.”  

 

Definitionen av vad missbruk innebär framgår inte av avtalet, men som kan utläsas av klausul 

1 och vidare i klausul 5, tar rådet fasta vid “på varandra följande anställningar”.58 Klausul 5 

ställer kravet på medlemsstaterna att implementera minst en av tre åtgärder för att förhindra 

förekomsten av missbruket kring användandet av på varandra följande anställningar; A) 

Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning.  

B) Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande 

visstidsanställningar. C) Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får 

förnyas. Vidare påtalar klausulen att medlemsstaterna, i samråd med arbetsmarknadens 

                                                
55 Direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete, p. 10 
56 Ibid., Inledning 1 st.  
57 Direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete, Klausul 1. 
58 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 17 
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parter, skall fastställa när visstidsanställningar är att betrakta som på varandra följande samt 

när de skall ses som tillsvidareanställningar.  

3.1 Överträdelseärendet 

TCO ifrågasatte lagförslaget, Prop. 2006/07:111, och dess förenlighet med visstidsdirektivet. 

Då förslaget antogs och en ny lydelse av LAS trädde i kraft 1 juni 2007 lade TCO in en 

anmälan till kommissionen för att uppmärksamma att Sveriges nya regelverk, enligt TCO, 

inte var förenligt med ramavtalet vars förpliktelser Sverige inte uppfyllde. TCO anförde i sin 

anmälan att de regler som reviderats i den nya lagstiftningen inte levde upp till kraven, vilket 

den tidigare regleringen ansågs ha gjort och på så sätt bedömts utfört Sveriges genomförande 

av direktivet, vilket nu avskaffats. Detta genom att den allmänna visstidsanställningen var ett 

för allmänt begrepp som inte innehöll några objektiva grunder, vilket av EU-domstolens 

praxis var av särskild betydelse.59 Vidare anfördes att lagstiftningen inte innehöll någon övre 

tidsgräns för på varandra följande anställning och inget tak för hur många gånger en allmän 

visstidsanställning kunde förnyas. Detta trots att LAS innehöll en tidsgräns där en 

arbetstagare som under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i ALVA eller i ett 

vikariat i sammanlagt mer än två år, övergår visstidsanställningen till en 

tillsvidareanställning, dock finns ingen reglering kring en sammanlagd övre gräns.60  

 

“TCO pekade på att en arbetstagare utifrån den nya lagtextens lydelse kan vara anställd i tur 

och ordning:      

• 6 månader i provanställning, 

• 24 månader på allmän visstidsanställning,  

• 24 månader på vikariat, samt 

• en ospecificerad tid i säsongsarbete “61 

 

Under våren 2008 startade en brevväxling med informella skrivelser mellan EU-

kommissionen och den svenska regeringen, där kommissionen i ett inledande skede ville att 

regeringen skulle tydliggöra innebörden av begreppen som innefattar tidsbegränsade 

anställningar. Detta gällde således allmän visstidsanställning, säsongsarbete och om 

                                                
59 Mål C-212/04 Adeneler m.fl., se s. 22  
60 TCO:s Anmälan mot Konungariket Sverige på̊ grund av att nya regler om visstidsanställningar i 
Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, s. 4–5 
61 Engblom, Samuel, Visstidsregler, LAS och EU-rätten, 2010, s.18      
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tidsgränserna som gäller för ALVA och vikariat gäller sammanlagt eller endast var för sig. 

Kommissionen ville också ha ett förtydligande gällande att lagstiftningen inte innehöll någon 

övre tidsgräns för på varandra följande anställningar och inget tak för hur många gånger en 

allmän visstidsanställningen fick förnyas eller objektiva skäl.62 Regelverket kring 

visstidsanställningar sågs av kommissionen brista gällande aktiva åtgärder för att minska 

uppkomsten av på varandra följande anställningar samt att regleringen inte tar fasta på någon 

av de tre punkterna som direktivet ställer krav på i klausul 563 vid den allmänna 

visstidsanställningen.64  

 

Kommissionen ansåg, liksom TCO, att Sverige inte uppfyllde minimikraven som direktivet 

uppställt och överlämnade ett överträdelseärende. Förutom de informella brevväxlingarna har 

Sverige mottagit och besvarat en formell underrättelse, ett motiverat yttrande och ett 

kompletterande motiverat yttrande.65 Kommissionen uttalar i det kompletterande motiverade 

yttrandet att Sverige brustit i relationen till direktivet genom att inte ha införlivat effektiva 

åtgärder för att motverka missbruk av på varandra följande anställningar. Detta för att, precis 

som TCO påvisat66 i sin anmälan 2007, ALVA kan sammanlänkas med de andra 

visstidsanställningar som återfinns i LAS. Vidare påtalar kommissionen att Sverige inte heller 

har införlivat ramavtalets klausul 5. 

 

Sverige har, efter diskussion med EU-kommissionen, anfört att kravet kring objektiva 

grunder är oförenlig med svensk lagstiftning. EU-kommissionen har godtagit 

argumentationen att objektiva grunder som avses klausul 5.1 a anses föreligga i fyra fall av 

fem som får träffas enligt LAS; säsongsanställning, arbetstagare som fyllt 67 år, 

vikariatsanställning och provanställning.67 Kritiken begränsas efter detta till att det i svensk 

rätt saknades bestämmelser som effektivt hindrade missbruk av på varandra följande 

anställningar. Kommissionen anförde att ALVA inte innehöll någon begränsning som 

förtecknades i klausul 5.1 och att den svenska lagstiftningen inte heller reglerade frågan.68 

Kommissionen anser att den svenska regeln om en övre tidsgräns, där lagstiftningen ser på 

tvåårsgränsen, inte efterlever direktivets klausul 5.1 b, vilket innehåller bestämmelser om en 
                                                
62 EU Kommissionens formella underrättelse (mars 2010) s. 5 
63 Se nedan för redogörelse för klausul 5 i direktivet. 
64 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 27  
65 Ibid., s. 26 
66 Se sida 16, med TCO:s resonemang. 
67 EU-kommissionens kompletterande motiverande yttrande, s. 4, p. 16 
68 Sveriges svar till Europeiska kommissionens kompletterande motiverande yttrande, s. 1, p. 4 
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övre sammanlagd tidsgräns. Detta eftersom tidsaspekterna för anställningstiderna i allmän 

visstidsanställning och vikariat inte läggs samman och på så sätt bryts anställningskedjan, 

vilket gör tidsgränsen om fem år utan verkan då anställningskejdan kan göras oändligt lång 

genom kombinationer med andra anställningsformer.69  

 

För att tillmötesgå direktivets krav om att minst ett av tre kriterier skulle uppfyllas 

reviderades lagen (2002:39) om förbud mot diskriminering, vilket innebar ett förbud mot 

diskriminering av arbetstagare med en tidsbegränsad anställning. Anställningsskyddslagen 

ansågs då vara av tillräcklig grad för att uppnå avtalets syfte.70 Genom denna ändringen av 

lagstiftningen ansåg regeringen att Sverige uppfyllde direktivets krav på så sätt att det i 

lagstiftningen fanns en bestämmelse kring en tidsgräns för ALVA som innebar att den 

tidsbegränsade anställningen övergick till en tillsvidareanställning71 samt att LAS innehöll 

andra regleringsmekanismer som reglerade att rullande visstidsanställningar skulle 

förhindras. I sitt svar till Europeiska kommissionen kompletterande motiverande yttrande 

argumenterar regeringen för att företrädesrätten enligt 25 § LAS gör det svårt för arbetsgivare 

att i praktiken missbruka på varandra följande anställningar, samtidigt som de påtalar 

kommissionens uttalande om att företrädesrätten kan gynna visstidsanställda och deras 

möjlighet till en tillsvidareanställning.72 Vidare anförs att den svenska modellen ger 

arbetstagare ett vidsträckt skydd genom att fackföreningar har möjlighet, kunskap och 

kapacitet till att driva ärenden som behandlar missbruk av visstidsanställningar.73 

 

Den tidigare regeringen har under brevväxlingar med EU-kommissionen ansett att LAS 

tidigare reglering var av tillräcklig grad för att uppfylla visstidsdirektivet. Nuvarande regering 

har valt att anta ett nytt lagförslag, detta för att undvika en fördragsbrottstalan. Vid en 

fördragsbrottstalan skulle Sveriges handlingsutrymme i lagstiftningsprocessen komma att 

inskränkas och således begränsa val av lämpliga åtgärder för att omöjliggöra missbruk av 

tidsbegränsade anställningar, vilket var bakgrunden till varför regeringen valde att anta ett 

nytt lagförslag.74  

 

                                                
69 EU-kommissionens kompletterande motiverande yttrande, p. 33 
70 Ibid., s. 23 
71Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s 27  
72 Sveriges svar till Europeiska kommissionens kompletterande motiverande yttrande, s. 2 
73 Prop. 2015/16, s. 13 
74  Prop. 2015/16, s.13–14 
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Den främsta problematiken med den tidigare lagstiftningen var det bristande kravet på 

objektivitet i förhållande till anställningskravet i allmän visstidsanställning. Detta då 

arbetsgivaren kunde anställa arbetstagare i formen utan skäl och att arbetsgivare har kunnat 

sammanlänka anställning i ALVA med andra tillåtna visstidsanställningar. Detta har 

resulterat i att arbetstagare har kunnat fastna i på varandra följande anställningar utan någon 

reglering kring en bortre tidsgräns, vilket utgjorde ett brott mot direktivet. Tidigare lydelser 

av LAS har haft regleringar kring hur många anställda som får inneha en tidsbegränsad 

anställning, men regleringen togs bort och ersattes inte, genom detta gavs arbetsgivare 

möjlighet att ovillkorligt anställa i tidsbegränsade anställningar. Skyddet mot missbruk 

försvann 2007. 

 

Skyddet mot visstidsanställningarnas utveckling har sedan införandet av lagen blivit mindre 

restriktiva med användningen av anställningsformen. Detta kan förklaras både genom att 

arbetsmarknaden har förändrats, där det ställs högre krav på att möta perioder med ökad 

efterfrågan, samtidigt som konkurrensen från omvärlden, där krav på flexibilitet möter 

friktion ifråga om trygga anställningsförhållanden. 
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4. Den nya regleringen i LAS - En kompletterande 
omvandlingsregel för allmän visstidsanställning  
För att leva upp till visstidsdirektivets syfte tog lagstiftarna fasta på klausul 5.1 B, en övre 

sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar. Detta för att det 

var alternativet som låg närmast till grund för LAS dåvarande reglering kring ALVA. Den 

nya regleringen skulle minska uppkomsten av rullande anställningar samt skapa en reglering 

som vid permanent behov av arbetskraft omöjliggör det för arbetsgivare att missbruka 

visstidsanställningar.75 Omvandlingsregeln i 5 a § LAS är tillämpbar i flera fall än tidigare, 

vilket tydliggörs i lagrummets innehåll.76 Den nya paragrafen lyder: 

 

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en 

arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt 

mer än två år 

1. under en femårsperiod, eller 

2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren 

i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på 

varandra. 

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den 

föregående anställningens slutdag. 

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos 

arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.77  

5 a § p.1 har samma lydelse som tidigare, den kompletterande omvandlingsregeln innebär att 

trots att femårsperioden har överskridits får ALVA, vikariat och säsongsarbete skapa en 

anställningskedja.78 I praktiken innebär detta att ALVA övergår till en tillsvidareanställning 

om den har fortskridit i mer än två år (1st 1p). Vidare kan en anställningskedja bildas mellan 

ALVA, vikariat och säsongsanställning som omvandlas till en tillsvidareanställning under 

premissen att arbetstagaren har varit anställd i ALVA i mer än två år samt att det inte har 

varit något uppehåll längre än sex månader mellan de olika anställningsformerna (2p).  

                                                
75 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s 39–40 
76 Prop. 2015/16 s. 17 
77  5 § SFS 2016:248 
78 Prop. 2015/16 s. 35 
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De två punkterna skall fungera parallellt och komplettera varandra i att förhindra missbruk av 

visstidsanställningar, den regler som först leder till att en ALVA omvandlas till en 

tillsvidareanställning är den som skall tillämpas.79 

 

Undantag med stöd av kollektivavtal eller specialförfattningar får ske, eftersom lagen är 

semidispositiv, men skall inte adderas till anställningskedjan där ett omvandlande till 

tillsvidareanställning kan göras och anställningen skall således inte anses ha följt på 

varandra.80 Detta innebär att om tillåtna undantag har gjorts med stöd av kollektivavtal, kan 

arbetstagaren inte tillgodoräkna sig den tidsbegränsade anställningen och det har inte bildats 

en anställningskedja som  kan omvandlas till en tillsvidareanställning. Arbetstagare som fyllt 

67 år omfattas inte av den nya omvandlingsregeln.81 

4.1 Visstidsregleringen, ett tomt komplicerat lagrum? 

Den nya regleringen syftar till att utöka skyddet för arbetstagare som innehar 

visstidsanställningar och att lagstiftningen införlivar visstidsdirektivets krav på åtgärder som 

förebygger missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.  

 

Under utredningen inför lagförslaget menar både TCO och LO att lagregeln är krånglig och 

att det kan leda till osäkerhet hos både arbetsgivare och arbetstagare om när en 

visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning.82 I remissvaret påtalar TCO risken 

detta kan innebära då arbetsgivare inte vågar anställa som ett resultat av att lagrummet är 

svårt att tolka vilket utsätter arbetsgivare för tvister kring försummelser att upprätthålla 

lagregeln. Samtidigt kan arbetstagare underlåta att tillgodose sina rättigheter på grund av 

regelverkets svårhet att tyda.83 Svenskt näringsliv ansåg att lagändringen var 

tillfredsställande84 men motsatte sig nödvändigheten av den långa perioden på 180 dagar för 

att anställningarna inte skulle anses följa på varandra, detta då EU-domstolens praxis påvisat 

att 60 dagar var av tillräckligt tidsspann.85            

    

                                                
79 Prop. 2015/16:62 s. 36 
80 Ibid., s. 36  
81 Ibid., s. 36 
82 Prop. 2015/16:62 s.16–17, samt Remissvar TCO till Skärpta åtgärder mot missbruk av 
tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19  
83Remissvar TCO till Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19, s 1 
84 Prop. 2015/16:62 s. 16 
85 Prop. 2015/16:62 s 18, samt C-362/13 § 74 
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Den nya omvandlingsregeln i 5 a § LAS är ett komplement till den tidigare regleringen, vilket 

gör att jag är benägen att hålla med TCO i att lagregeln är svårtolkad då dess egentliga 

innehåll kan göra det svårt att i praktiken att leda till resultat. Detta eftersom arbetsgivare inte 

kan tolka lagregeln innehåll samtidigt som arbetstagare har svårt att åberopa sina egna 

rättigheter när det faktiska innehållet är svårt att tyda. Resultatet kan vara att verkligheten 

fortsätter oförändrad, då parter på arbetsmarknaden inte har förutsättningarna att realisera det 

nya regelverket. Ur en första anblick torde den nya lagstiftningen leva upp till direktivets 

krav, eftersom regleringen gjordes mot bakgrund av att Sverige inte levde upp till kravet på 

en sammanlagd övre tidsgräns (Klausul 5 b), vilket den nuvarande regleringen förebygger 

genom att anställningskedjorna sammanlänkas.86 Vid en djupare anblick kan otydligheten i 

lagstiftningen vara i strid mot effektivitetsprincipen som lyder inom EU-rätten, vilket innebär 

att nationell lagstiftning inte får förhindra eller omöjliggöra för enskilda att använda utöva 

rättigheter som tillskrivs i enlighet med EU-rätten.87 Trots att förslaget är utarbetat för att leva 

upp till kravet om en sammanlagd övre tidsgräns, ställer jag mig tveksam till att 

lagstiftningen har lyckats med detta eftersom införandet av en övre tidsgräns egentligen inte 

har genomförts utan att lagstiftningen begränsar arbetsgivarens möjlighet att fortsätta dessa 

tidsbegränsade anställningar. Fortfarande riskerar arbetstagare att under långa perioder fastna 

i visstidsanställningar: Genom att först inneha en allmän visstidsanställning, som sedan 

kombineras med andra typer av tidsbegränsade anställningar kan en arbetstagare med den nya 

regleringen vara visstidsanställd i fyra år. Väljer arbetsgivaren att istället att inleda 

arbetskedjan med en vikariatsanställning i två år, och sedan en säsongsanställning och en 

ALVA kan arbetstagare således vara fast i en tidsbegränsad anställning i upp till sex år.88  

 

Det är påvisat i SCB:s statistik att det är kvinnor, unga och utlandsfödda som är 

överrepresenterade i visstidsanställningar89, samtidigt som forskning visar på att inrikes födda 

män, någon som innehar universitetsutbildning eller har ett svenskt medborgarskap 

prioriteras till att få sin provanställning omvandlad till en tillsvidareanställning framför en 

inrikes född kvinna, någon som innehar en säsongsanställning, har en lägre utbildningsgrad 

                                                
86 Se förklaring ovan. 
87 Lundberg, Magnus, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19 
A2015-1507-ARM, s. 1. Se Även Mål C-326/96 B.S. Levez mot T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd., p. 
17 
88 Lundberg, Magnus, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19 
A2015-1507-ARM, s. 4 
89 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 1–2 
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eller inte innehar ett svenskt medborgarskap.90 Detta skapar klyftor i anställningsbarheten där 

klassfrågan blir aktuell gällande innehavandet av en tillsvidareanställning. Arbetstagare med 

utländsk bakgrund, unga och kvinnor har redan en mer utsatt plats på arbetsmarknaden, och 

dessa svårigheter bidrar med så mycket mer än bara en bristande anställningstrygghet. 

Förutsättningarna för att skapa en social trygghet med möjlighet till att köpa en bostad, 

möjlighet till att skapa en familj och en fast hållbar position i samhället påverkas av 

arbetstagares möjlighet till en trygg grund genom anställningsformen, där risk för segregering 

är påtaglig. Tryggheten en tillsvidareanställning ger bidrar också till en trygghet som innebär 

rätt till semesterledighet, vilket en tidsbegränsad anställning på mindre än tre månader inte 

har. Semesterersättning är något som självklart utgår, men den kan vara svår att spara när 

framtida arbetsmöjligheter är oviss.91  

 

Arbetstagare som innehar en tidsbegränsad anställning har ofta mindre möjlighet till 

utbildning, mindre möjlighet till utveckling på arbetet och har mindre inflytande över hur 

arbetet skall planeras och utföras. Vidare visar forskning också att visstidsanställda i mindre 

grad påtalar hälsorisker som finns på arbetsplatser.92 Kristina Håkansson påtalar i sin rapport 

Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat anställda, att 

forskning visar att arbetstagare som har haft en tidsbegränsad anställning år 1991, löpte fyra 

gånger större risk att bli arbetslösa under uppföljningsperioden 1996 jämfört med en 

arbetstagare med fast anställning.93 Detta innebär både en påfrestning på individnivå 

samtidigt som samhällskostnaderna påverkas av återkommande perioder av arbetslöshet för 

arbetstagare. Forskning visar på samband mellan arbetslöshet och sociala problem och 

ohälsa.94 Tidsbegränsade anställningar kan innebära stress för huruvida de ekonomiska 

resurserna skall vara tillräckliga för att klara av att försörja sig och eventuell familj. Således 

kan en tillsvidareanställning som innebär en säkrad inkomst, vara stressdämpande och göra 

det möjligt att delta i sociala och kulturella sammanhang. Den ekonomiska friheten det 

innebär underlättar känslan av att inneha kontroll och makt i motsättning till att behöva oroa 

                                                
90 Håkansson, Kristina, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat 
anställda, IFAU Rapport s. 7 
91 5 § Semesterlag (1977:480)  
92 Håkansson, Kristina, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat 
anställda, IFAU Rapport, s. 21 
93 Ibid., s. 23. Se också Segmenteringstesen prövad av Henrik Levin 
94 Aronsson, G. Dallner, M. & Lindh, T. - Flexibla inkomster och fasta utgifter – en studie av 
ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda, s. 2 
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sig över ekonomiska situationer, som medför upplevelse av hot och fara.95 Härigenom kan 

paralleller dras mellan människors ojämlika positioner i arbetslivet som formas av 

maktrelationer som koopererar med varandra, vilket gör hierarkin på arbetsmarknaden tydlig, 

där förmåner såsom betald semester, möjlighet till lån och perioder av bidragstagande till 

markörer för hur olika maktordningar samspelar.96 Detta förverkligar sig i de olika villkor 

som tidsbegränsade anställningar innebär för individen och dess möjliga integrering i 

samhället.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
95 Aronsson, G. Dallner, M. & Lindh, T. - Flexibla inkomster och fasta utgifter – en studie av 
ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda, s. 2 
96 SOU 2014:34, s. 9  
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5. EU-praxis i förhållande till den svenska regleringen 

5.1 Direktivets syfte 

Sverige var med bakgrund i klausul 5 i visstidsdirektivet tvungen att ändra lagstiftningen för 

att kunna möta en av klausulens tre föreskrivna åtgärder. EU-domstolen slog fast i C-212/04 

Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos,  att en av dessa tre åtgärder 

var tvungen att uppfyllas med syfte att förhindra missbruk av visstidsanställningar.97 Med 

detta visar EU-domstolen att syftet med ramavtalet är att påvisa att tillsvidareanställning är 

huvudregeln inom unionen samt att begränsa arbetsgivarens möjlighet till att utnyttja 

visstidsanställningar, trots att direktivet ser behovet av undantag i förhållande till olika 

branscher, yrken och verksamheter. Anställningstryggheten anses vara viktig för arbetstagare, 

vilket gör att användandet av visstidsanställningar skall utgöra ett undantag som under vissa 

omständigheter kan göras gällande.98  

 

Ramavtalet ger medlemsländerna viss frihet i utförandet av det avtalade innehållet, vilket 

visade sig i C-251/11 Martial Huet mot Université de Bretagne occidentale. Där domstolen 

slog fast att medlemsländerna har bestämmanderätt över vilka åtgärder de vill ha med i den 

nationella lagstiftningen, dock får inte “ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan” 

äventyras.99  

5.2 Objektiva grunder 

Sverige har i den nya lagstiftningen valt att implementera bestämmelser om en övre 

sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar, vilket är i linje 

med EU-domstolens beslut i C-378/07 Kiriaki Angelidaki m.fl. mot Organismos 

Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis m.fl. Här slår domstolen fast att det är tillåtet för ett 

medlemsland att avstå från bestämmelsen om objektiva grunder för förnyad 

visstidsanställning i klausulen 5.1 a, och istället vidta de åtgärderna som återfinns i punkt b 

och c. Den huvudsakliga bestämmelsen med klausulen är att skapa ett effektivt skydd mot 

missbruk av visstidsanställningar, samt att anställningsförhållandena är trygga.100 I den 

svenska implementeringen av klausul 5.1 argumenterades det av kommissionen i det 

                                                
97 § 80, C-212/04  
98 DS 2015:29, s. 18 
99 § 43, C-251/11 
100 § 94, C-378/07 
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kompletterande yttrandet att objektiv grund i den mening som den tidigare lydelsen av 5 § 

LAS hade, inte gav krav på i förnyandet av visstidsanställningar i ALVA och medförde på så 

sätt en verklig risk för missbruk då det inte heller fanns någon nationell reglering och att 

regleringen på så sätt inte levde upp till direktivet syfte.101 EU-domstolen anser att så länge 

det finns “precisa och konkreta omständigheter” som är utmärkande och branschtypiska, 

vilket resulterar i att varje tillsvidareanställning är motiverad så har det ingen innebörd för 

hur länge tillsvidareanställningen pågår.102   

5.3 På varandra följande anställningar 

I den kompletterade paragrafen har den svenska lagstiftningen valt att göra bedömningen att 

en anställning följer på en annan om den tillträds inom sex månader från den föregående 

anställningens slutdag. EU-domstolen har i C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot 

Ellinikos Organismos Galaktos avgjort att den nationella bestämmelsen om högst 20 dagar 

mellan anställningarna var en för snäv tolkning som kunde medföra att avtalets syfte och 

ändamålsenliga verkan äventyrades.103 I målet C-362/13 Maurizio Fiamingo m.fl. mot Rete 

Ferroviaria Italiana SpA. ansåg EU-domstolen att genom att det har förflutit minst 60 dagar 

är det svårt för arbetsgivare att missbruka på varandra följande anställningar, då detta anses 

vara ett tillräckligt stort tidsspann för att avbryta anställningskedjan och att behovet av 

personal torde vara av visstidskaraktär.104 Av detta kan slutsatsen dras att den svenska 

lagstiftningen om 180 dagar, torde uppfylla direktivets krav om motverkandet av på varandra 

följande anställningar.  

5.4 Den svenska regleringen i jämförelse med EU-domstolens praxis  

TCO anförde i sitt remissvar att osäkerheten kvarstår kring huruvida visstidsdirektivet 

uppfylls genom ändringen, detta då arbetstagare fortfarande riskerar att fastna i rullande 

anställningar som ger arbetsgivare möjlighet att ha arbetskraft anställd under långa perioder 

utan att tillsvidareanställa. TCO argumenterar kring att lagstiftarna borde ta fasta vid en 

takregel som reglerar när tidsbegränsade anställningar övergår till en tillsvidareanställning. 

De föreslår att en anställning skulle kunna övergå om en arbetstagare varit anställd hos 

samma arbetsgivare under en minimiperiod om tre år under en femårsperiod i allmän 

                                                
101 Kompletterande motiverat yttrande från EU Kommissionen, p. 17 
102 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s.19  
103 § 84, C-212/04 
104 § 74, C-362/13 
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visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning eller provanställning där den sammanlagda 

tiden i de olika anställningsformerna skall räknas samman.105 Detta torde vara ett relativt 

säkert sätt att leva upp till direktivets syfte, då det vid en ändamålsenliga tolkningen av 

klausul 5 b uppfyller intentionen med att förhindra missbruk med på varandra följande 

anställningar. 

 

Det som kan utläsas av EU-domstolen praxis är att den svenska regleringen kring tidsspannet 

mellan anställningarna och att en anställning anses ha följt på en annan om den tillträtts inom 

sex månader från den föregående anställningen uppfyller direktivet med stor marginal. Detta 

är också ett preventivt tillvägagångssätt för att stoppa missbruk av anställningar som följts på 

varandra. Detta är även en del i Regeringens motivering av det relativt långa tidsspannet på 

sex månader och att det således inte är möjligt för missbruk att förekomma. Detta bereder 

arbetstagare med ett starkt skydd.106  

 

Den nya svenska lagstiftningen har i lagtexten definierat vad som är att anse som på varandra 

följande anställningar, vilket var något som EU-kommissionen kritiserade Sverige för i sitt 

kompletterande motiverade yttrande.107 Trots definitionen av på varandra följande 

anställningar samt den goda marginalen kring tidsspannet mellan anställningarna är jag 

kritisk till om regleringen uppfyller klausul 5 b, då utrymme fortfarande finns för att under 

längre perioder hamna i rullande anställningar. Detta kan således resultera i att den svenska 

lagstiftningen fortfarande inte införlivar direktivets syfte och därigenom fortfarande är 

föremål för granskning av EU-kommissionen. Jag har svårt att förstå varför lagstiftarna väljer 

att komplicera lagförslaget, speciellt när kommissionens uppmärksamhet är riktad mot den 

svenska lagstiftningens införlivande av visstidsdirektivet och att lagstiftarens 

handlingsutrymme riskeras att marginaliseras.  

 

Direktivet är vagt vilket resulterar i att dess innehåll blir svårt att omvandla till praxis, 

speciellt med tanke på medlemsstaternas fria handlingsutrymme.108 Detta utrymme gör det 

svårt för svenska lagstiftare att följa andra medlemsstaters införande av direktivets syfte samt 

svårt att utläsa vad som anses av EU-domstolen vara en korrekt implementering. Det som 

                                                
105 TCO:s förslag till ändrade regler för tidsbegränsade anställningar, s 1–2 
106 Prop. 2015/16 s. 16 
107 Kompletterande motiverat yttrande från EU Kommissionen, p. 42  
108 Direktiv 1999/70 om visstidsarbete, inledning 3 st. 
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direktivet samt de svenska lagstiftarna strävar mot är trygga arbetstillfällen, men är direktivet 

tillräckligt för att uppnå syftet och skapar det trygga arbetsmarknader?  
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6. Branschspecifika visstidsanställningar 

 SCB:s statistik visar att 4 av 10 personer i hotell och restaurangbranschen innehar 

visstidsanställningar,109 och i åldrarna 16–24 år är det 66% som är anställda i tidsbegränsade 

anställningar.110 Av SCB:s rapport framkommer att av de som innehar en tidsbegränsad 

anställning, skulle nästan två tredjedelar hellre vilja ha en tillsvidareanställning. Trots att det 

är större andel kvinnor som innehar en visstidsanställning är det ungefär lika många kvinnor 

som män som skulle föredra en tillsvidareanställning.111 Bland utrikesfödda arbetstagare har 

andelen i tidsbegränsade anställningar ökat, 2005 var det 99.000 personer med utländsk 

härkomst som innehade visstidsanställningen jämfört med 2014 då det var 168.000 

personer.112 Kvinnor är överrepresenterade även i denna gruppen och utgör ungefär 55%, 

vilket utgör en mindre skillnad bland män och kvinnor än bland inrikes födda.113 Trots att 

detta är siffror som rör arbetsmarknaden i stort, är tidsbegränsade arbetstagare 

överrepresenterade i hotell- och restaurangbranschen. Tidsbegränsade anställningar regleras i 

kollektivavtalet mellan hotell och restaurangfacket och VISTA, som är arbetsgivarnas 

företrädare. Det är således dessa parter som stipulerar regleringen kring tidsbegränsade 

anställningar inom branschen.  

6.1 Kollektivavtalsreglerade visstidsanställningar 

Det centrala kollektivavtalet mellan HFR och arbetstagarorganisationen VISITA reglerar 

visstidsanställningar inom restaurangbranschen. Kollektivavtalets lydelse är av samma 

karaktär som LAS, vilket innebär att tidsbegränsade anställningar får träffas för ALVA, 

vikariat, säsongsanställning samt när arbetstagaren fyllt 67 år.114 Kollektivavtalet reglerar 

också tidsbegränsade anställningar som kan förekomma vid tillfälligt behov, vilket reglerar 

avtal om anställningar som gäller för enstaka dagar där det inte går att schemalägga personal 

på grund av arbetets oregelbundna beskaffenhet.115 Anställningen kräver att arbete endast kan 

erbjudas när behov finns, är behovet varaktigt skall en tillsvidareanställning erbjudas, samt att 

arbetstiden minst får omfatta 3 timmar. Arbetstagare får fritt acceptera eller neka 

                                                
109 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 9 
110 Svensk näringslivs rapport s. 42 
111 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 9 
112 Ibid., s. 16–17 
113 Ibid., s. 17 
114 Kollektivavtal mellan VISITA och HRF 4 § 1.1 
115 Kollektivavtal mellan VISITA och HRF 4 § 1.2 
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arbetstillfällena samt att anställningen avslutas efter varje arbetspass och ett nytt 

anställningsavtal ingås vid arbetspassets början, det vill säga behovsanställning.  

 

Liksom 5 § LAS, omfattas anställning för enstaka dagar av ett övre tak där den övergår i en 

tillsvidareanställning. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en anställning när 

enstaka dagar utgör, i genomsnitt, 15 timmar per vecka under en period av 12 månader. 

Sysselsättningsgraden på anställningen avgörs på beräkningarna av antal arbetade timmar i 

ett genomsnitt under 12 månaders perioden. Omfattar anställningen för enstaka dagar, ett 

genomsnitt på minst 15 timmar per vecka under en tvåmånadersperiod, har arbetsgivaren en 

skyldighet att erbjuda arbetstagaren anställning för enstaka dagar i mån av tillgång.116 Det 

innebär att arbetstagaren får en tidsbegränsad anställning för när arbetsgivaren har behov av 

arbetskraft. För arbetstagaren innebär detta att arbetets beskaffenhet påverkar möjligheten till 

anställning under perioder, dock innebär regleringen inte att anställningen för enstaka dagar 

omvandlas till en tillsvidareanställning med en full tjänstgöringsgrad.    

      

De fackliga organisationerna har genom den semidispositiva lagstiftningen i LAS förtroendet 

att internt reglera arbetsrätten mellan aktörer på̊ arbetsmarknaden. Den nuvarande regleringen 

kräver inga objektiva skäl för förnyandet av ALVA samt vikariat. EU-domstolen har tidigare 

uttalat att precisa och konkreta omständigheter som är utmärkande och branschtypiska 

motiverar varför tillsvidareanställningarna får fortsätta. I målet Bianca Kücük mot Land 

Nordrhein-Westfalen förnyas visstidsanställningen 13 gånger under 11 år. Detta ansågs av 

domstolen inte var ett missbruk av visstidsanställningar, då återanställningen sågs som 

objektiv grund och arbetets beskaffenhet då anställningarna gällde olika vikariat för andra 

arbetstagare hos arbetsgivaren.117  Denna objektiva grund av arbetets beskaffenhet är något 

som i högsta grad berör hotell och restaurangbranschen och dess möjlighet till tidsbegränsade 

anställningar. Det är också arbetstagarorganisationens främsta argument till varför 

tidsbegränsade anställningar är av vikt för verksamheters möjlighet till överlevnad.118 

 

                                                
116 Kollektivavtal mellan VISITA och HRF 4§ 1.2, 3 & 4 st. 
117 C-586/10, § 38, § 50 & § 55  
118 Wiklund, C, Ahlén, A, Beckaman, N och Karlsson, P, Visstidsanställningar i detaljhandeln och 
hotell- och restaurang. Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare. 2015 
s. 10 
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Under skrivande stund pågår förhandlingar om ett nytt kollektivavtal,119 där HRF har 

framställt hårdare krav kring regleringen om visstidsanställning. Fackförbundet ställer kravet 

att tillsvidareanställningar skall utgöra huvudregeln samt arbetstagares rätt till heltid. Vidare 

yrkar HRF på en restriktiv användning av ALVA samt att anställningsformen bara får 

användas i särskilda fall, och anger att arbetsgivare måste kunna uppge objektiva skäl till 

användningen av ALVA. Förbundet vill att arbetsgivare i första hand skall erbjuda 

arbetstagare med längre anställningsgrad en ökad sysselsättningsgrad om behov av ytterligare 

arbetskraft finns istället för att anställa tillfällig bemanning på lägre sysselsättningsgrad.120  

6.2 Flexibilitet kontra anställningstrygghet 

Tidsbegränsade anställningar fyller ett syfte i att kunna reglera personalstaben efter arbetets 

beskaffenhet, vilket innebär perioder av arbetstoppar, svårigheter med att planera den 

behövda personalstyrkan och en varierande efterfrågan. Eftersom personalkostnaderna ofta är 

en stor del av utgifter för företag, är det viktigt att kunna reglera kostnaden efter efterfrågan. 

På så sätt kan den svenska arbetsrättslagstiftningen utgöra ett hinder för en flexibel 

arbetsmarknad, där dessa anställningar är en viktig bro för skapandet av arbetstillfällen och 

en möjlighet att slussas in på arbetsmarknaden.121 Branschen genomsyras av osäkra 

arbetsförhållanden, där företagens konkurrenskraftighet helt förlitas på kunders och gästernas 

återkommande.   

 

Forskning visar också på att arbetstagares inställning till tidsbegränsade anställningar speglas 

i deras anställningsbarhet, hur attraktiva de är på arbetsmarknaden.122 Hotell och 

restaurangbranschen är, som tidigare nämnt, ofta en första väg in på arbetsmarknaden som 

inte kräver någon högre utbildning. Visstidsanställningar inom yrket kan således förklaras 

genom att okvalificerade arbetsuppgifter med kort inlärningstid fyller ett direkt 

flexibilitetssyfte. Verksamheten i fråga är beroende av att kunna producera och tillfredsställa 

efterfrågan av service. I hotell och restaurangbranschen är behovsanställningar av stort vikt 

och kan enligt avtalet mellan Visita och HRF endast utnyttjas när behovet av personal inte 

kan schemaläggas. Detta ger arbetstagare också möjlighet att själva kunna styra över 

arbetsschemat och på så vis öka den egna flexibiliteten. Intermittent anställda, exempelvis 
                                                
119 Nytt avtal ska ha träffats senast den 31 mars 2017 
120 Hotell- och restaurangfackets avtalsyrkande, utväxlade den 7 februari 2017, kap. 2  
121 SOU 2014:34, s. 7  
122 Håkansson, Kristina, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat 
anställda, IFAU Rapport, s. 21 
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timanställda eller personer som rings in vid behov, är en anställningsform som har fått 

mycket kritik, då de både i den tidigare regleringen och i den nya lydelsen hamnar utanför 

LAS. Detta då deras anställningstid normalt bara räknas ihop de timmar den anställde arbetar. 

I praktiken innebär detta att den intermittent anställde inte alls har det utsträckta skyddet som 

omvandlingssregeln i 5 § LAS avser att reglera. Tvåårsgränsen blir i praktiken ofta väldigt 

mycket längre med denna anställningsformen eftersom den anställde bara får tillgodoräkna 

sig de timmar som arbetats.123   

      

Den nya lydelsen gör, enligt mig, liten skillnad för de mest utsatta, eftersom möjligheten att 

fastna i tidsbegränsade anställningar fortfarande är påtaglig. Hotell och restaurangbranschen 

som innehar flest visstidsanställda, och som är en arbetsmarknad med många unga och 

utrikesfödda,124 blir en arbetsmarknad där den flexibla ingången på arbetsmarknaden måste 

vägas emot socioekonomiska värden, såsom risk för utanförskap vid återkommande perioder 

av arbetslöshet, segregeringen av arbetsmarknader där sänkt kompetens med fokus på 

flexibilitet resulterar i omöjliggörande av ekonomiska förutsättningar för att exempelvis köpa 

bostad och så vidare. Den nya regleringen har till stor del försökt att tillgodose arbetsgivarnas 

faktiska behov av tidsbegränsade arbetstagare samtidigt som de har försökt skapa säkrare 

tidsbegränsade anställningar som skall eliminera risken för missbruk, men utifrån ett hotell 

och restaurang-perspektiv har lagstiftarna inte lyckats. Regleringen gör det möjligt för 

branschanpassade regleringar, vilket med den nuvarande lydelsen av kollektivavtalet ger 

arbetsgivarna stort spelrum för visstidsanställningar.  

 

Ett nytt kollektivavtal är under förhandling, och från arbetstagarsidan ställs hårdare krav på 

objektiva grunder vid ALVA samt att tillsvidareanställning skall vara huvudregel samt att 

rätten till heltid skall tillgodoses.125 Dessa krav är en bra början till att ändra klimatet som 

finns bland arbetstagare inom restaurangbranschen och påbörja en ändrad inställning till 

tidsbegränsade anställningar. Även fast tanken är god, är jag rädd att detta inte kommer ändra 

förekomsten av intermittenta anställningar, där osäkerheten för arbetstagarna är påtaglig.  

 

Organisationer med mångfald tenderar ofta att prestera bättre, vilket är en viktig faktor och 

ett starkt argument för att ta tillvara på människors humankapital. Genom att skapa 

                                                
123 Engblom, Samuel Visstidsregler, LAS och EU-rätten, 2010, s. 23  
124 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete, s. 9 
125 HRF:s avtalskrav kap. 2  
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arbetsplatser med goda och trygga förutsättningar, som en tillsvidare anställning kan 

medföra, ger man individer möjlighet till att tillföra kunskaper som gynnar organisationen 

och på längre sikt Sveriges företagsamhet. 

 

Att förekomsten av tidsbegränsade anställningar inom hotell- och restaurangsektorn är så 

hög, tror jag kan resultera i klyftor på arbetsmarknaden, där serviceyrket blir en belastad 

yrkeskategori. Maktstrukturen inom branschen blir påtagliga genom att det ofta är outbildad 

personal, unga, kvinnor och utrikes födda som innehar visstidsanställningar, där fortbildandet 

av strukturerna på så sätt kan fortsätta likt en ond cirkel. Resultatet blir på så vis att stigmat 

kring branschens låga status lever vidare och att individer som är sysselsatta i sektorn fortsatt 

hamnar i utanförskap och inte får samma förutsättningar att skapa och hamna i trygga och 

stabila arbetstillfällen.  
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7. Sammanfattande analys och slutsats 

Den svenska implementeringen av det nya lagrummet i LAS har från flera håll fått mycket 

kritik för att det är tveksamt om den lever upp till EU-kommissionen krav.126 Kravet på en 

svensk definition av på varandra följande anställningar127 är däremot uppfyllt genom 

definitionen i den nya 5 a § LAS. Lagstiftarna har, med god marginal, infört regleringen att 

anställningar följer på varandra om den tillträtts inom sex månader från föregående 

anställningens slutdag. Detta är något som flera av arbetsmarknadsparterna, såsom LO och 

TCO, har ställt sig mycket positivt till, då den långa perioden om sex månader verkligen 

minskar arbetsgivarens utrymme att missbruka rullande anställningar.128 Förutom att 

lagstiftningen fortfarande inte helt har lyckats förhindra att anställningar fortfarande kan 

staplas på varandra,129 är den som tidigare analyserats väldigt svår att förstå. Detta kan stå i 

strid med effektivitetsprincipen, vilket innebär att nationell lagstiftning inte får förhindra eller 

göra det alltför svårt att utöva rättigheter som tillskrivs individer i enlighet med EU-rätten.130  

 

 En ny arbetsmarknad har växt fram, som inte omfattas av visstidsdirektivet, vilket är 

bemanningsbranschen.131 Det kan tänkas att arbetsgivare väljer att istället för att 

visstidsanställa när regleringen är diffus, hyra in personal och på så sätt inte riskera att bryta 

mot 5 a § LAS. 

 

Hur den nya regleringen påverkar arbetstagare och arbetsgivare är fortfarande oklar, då det, i 

skrivande stund, inte har prövats några rättsfall mot den nya lydelsen eller prövningar om 

lydelsen lever upp till visstidsdirektivet. Men det som står klart är att olika kategorier av 

arbetstagare påverkas i olika stor grad av den nya regleringen, och jag anser att de mest 

utsatta arbetstagarna är de som kommer dra minst nytta av regleringen. Detta mot bakgrund 

av svårigheten i tolkningen och omsättning av lagrummet till praktiken för arbetstagare som 

saknar kunskap kring regleringen. Arbetstagare som är anställda i tidsbegränsade 

anställningar vågar inte ställa krav på sin arbetsgivare av rädsla för att inte få någon fortsatt 

anställning och att intermittent anställda i stor utsträckning inte har samma skyddsnät trots 

LAS. På så sätt kan det i praktiken vara svårt att ställa krav på sin arbetsgivare vilket leder till 
                                                
126 Kritik kommer från TCO, LO, SULF 
127 Kompletterande motiverat yttrande från EU Kommissionen, p. 42  
128 Prop. 2015/16:62, s. 16–20 
129 Se tidigare kapitel 
130 Mål C-326/96, B.S. Levez mot T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd., p. 17 
131 Direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete, inledning 4 st.  
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att individen kan fastna i långa perioder av rullande anställningar. Problematiken är vanligt 

förekommande bland hotell och restauranganställda, där upplärningstiden ofta är näst intill 

obefintlig och arbetsgivare kan med små medel lätt ersätta arbetstagare som ställer krav.  

Detta adderat med diskussionen om lagstiftningen verkligen lever upp till EU-direktivet, kan 

jag med säkerhet konstatera att diskussionen om tidsbegränsade anställningar inte är över. 

  

 

Som tidigare presenterats i enlighet med SCB:s arbetskraftsundersökning Tidsbegränsade 

anställningar - en vanlig ingång till arbete, utgjorde 2014 tidsbegränsade anställningar 17,5 

% av arbetsmarknaden, samt att 19,4 % av de tidsbegränsade anställningarna innehades av 

kvinnor.132 Lagstiftarens förhoppning är att den nya regleringen ska ha positiva konsekvenser 

för jämställdheten bland könen på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis kommer tidsspannet på 

sex månader mellan anställningarna medföra en förbättring i staplandet av anställningar och 

på så sätt möta lagstiftarens förhoppningar om en mer jämställd arbetsplats. Av samma 

rapport kan det också utläsas att i åldrarna 16–24 år var det 56 % som innehade en 

tidsbegränsad anställning, vilket en markant hög siffra i jämförelse med andra kategorier. 

Detta kan förklaras med att tidsbegränsade anställningar är många ungas väg in på 

arbetsmarknaden, samtidigt som många i dessa åldrar inte önskar att ha en fast anställning då 

arbetet görs vid sidan om studier, och så vidare.133  Det är fortfarande av vikt att framhålla att 

dessa grupper av arbetstagare inte oönskat fastnar i på varandra rullande anställningar och 

således hindrar arbetstagaren möjligheten att ta sig in på exempelvis bostadsmarknad och 

skapa förutsättningar för ett mer stabilt levande. Lagstiftarens förhoppning är att den nya 

omvandlingsregeln i 5 a § LAS skall förhindra fenomenet med att unga fastnar i långa 

perioder av oönskade visstidsanställningar samtidigt som det inte tar bort de positiva effekter 

som dessa anställningar kan ha ut ett etableringsperspektiv.134 Detta är, enligt min åsikt, ett 

perspektiv som liknar ett utopiskt resonemang då exempelvis TCO påvisat att det fortfarande 

är möjligt att med den nya regleringen hamna i långa tidsbegränsade anställningar.135  

 

                                                
132  SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete s. 11. Se också Prop. 
2015/16:62, s. 33 
133 Wiklund, C, Ahlén, A, Beckaman, N och Karlsson, P, Visstidsanställningar i detaljhandeln och 
hotell- och restaurang. Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare. 2015 
s. 10 
134 Prop. 2015/16:62, s. 33 
135 Se tidigare resonemang s. 18 
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För att nå en mer jämställd arbetsmarknad hoppas lagstiftarna att lagändringarna får en 

avsevärd effekt för utrikes födda arbetstagare, då cirka 24 % av arbetstagarkategorin 

innehade tidsbegränsade anställningar 2014.136 Att ändringarna skall resultera i att 

integrationspoliska mål uppnås är, enligt mig, orealistiskt sätt i relation till det ökande antalet 

migranter som behöver få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Dock tror jag att 

ändringen är till fördel för att skapa bättre möjligheter för en jämställd arbetsmarknad, som i 

stor uträckning är till fördel för hotell och restaurangbranschen, eftersom statistiken visar på 

att det är fler utrikes födda som innehar tidsbegränsade anställningar och på så sätt i större 

utsträckning kommer att omfattas av omvandlingsregeln.    

 

Spridningen av tidsbegränsade anställningar bland arbetare och tjänstemän är relativt stor, 33 

% av arbetarna innehade år 2016 en tidsbegränsad anställning i jämförelse med 

tjänstemännens 21 %.137 Detta får mig osökt att dra paralleller mellan visstidsanställningar, 

utbildningsnivå, könsmässiga skiljelinjer, rasistiska markörer och klasstrukturer vilket 

resulterar i att de ojämna arbetsvillkoren skapar maktstrukturer på arbetsmarknaden. 

Majoriteten av arbetstagarna inom hotell och restaurangbranschen hamnar inom grupperingen 

arbetare och inte tjänstemän, vilket resulterar i att ekorrhjulet fortsätter att snurra, trots den 

nya lagstiftningen, där jag anser att utformningen inte förhindrar dessa maktrelationer. Ur ett 

längre tidsspektrum påverkar de tidsbegränsade anställningarna individerna i stor grad med 

hänsyn till exempelvis pensionsgrundande lön och möjlighet till pensionssparande där 

kvinnor och utrikesfödda i större grad riskerar att falla utanför samhället och få en lägre 

levnadsstandard som pensionär. 

 

I dagen samhälle, där arbetsmarknaden är ombytlig och med snabba förändringar, är behovet 

av att väga flexibilitet mot trygga anställningar oerhört viktigt. Trots kritiken om att 

visstidsanställningar utgör ett hot mot anställningstryggheten och därmed möjlighet till att 

skapa stabila grogrunder för fundamentala behov, är detta en väg in på arbetsmarknaden. Det 

förefaller dock att de ändringarna som har gjorts för att skapa säkrare anställningar i större 

utsträckning gynnar de som redan har en stark position på arbetsmarknaden än dem som har 

störst behov av skyddet.  

                                                
136 SCB rapport; Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete s. 16–18. Se också Prop. 
2015/16:62, s. 33 
137 Arbetskraftsundersökningar augusti 2016, se också Larsson, Mats, Anställningsformer och 
arbetstider 2017-Fast och tidsbegränsat anställda samt hel- och deltidsanställda efter klass och kön 
år 1990–2016, 2017 s. 2 
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Tidsbegränsade anställningar är med all säkerhet en diskussion som inte är uttömd, där vi 

fortfarande står frågande i relation till om Sveriges lagändring nu har kommit att införliva 

direktivets syfte, vilket strävar mot en förbättrad kvalitet på visstidsarbete (klausul 1). I 

praktiken innebär detta en trygghet för de som innehar visstidsanställningar och att 

missbruket av på varandra följande anställningar hindras. Sett i relation till om kommissionen 

anser att Sverige med ändringen av LAS lever upp till direktivet, blir skyddet i realiteten en 

“klen” tröst då det bevisligen fortfarande går att stapla anställningar på varandra. Det innebär 

då också att direktivets utformande inte heller förmår att fullt ut leva upp till sitt eget syfte.  

Med lagstiftarens rätt kommer ansvar, ett ansvar som genom åtagandet måste fullgöras och 

inte endast se till att lagstiftningen klarar minimikraven.  
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Mål C-586/10, Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen  

     

Litteratur:      

Aronsson, Gunnar, Dallner, Margareta och Lindh, Tomas, Flexibla inkomster och fasta 

utgifter – en studie av ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda, nr 2000:20, 2000 

Engblom, Samuel. TCO granskar: Visstidsregler, LAS och EU-rätten. 2010   

Glavå̊, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2016  

Håkansson, Kristina, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av 

tidsbegränsat anställda, 2001 



Emilie Bracken  

36 
 

 

Larsson, Mats, Anställningsformer och arbetstider 2017-Fast och tidsbegränsat anställda 

samt hel- och deltidsanställda efter klass och kön år 1990–2016, 2017 

 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för 

bank- och affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2015 

Lundberg, Magnus, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 

2015:19 A2015-1507-ARM, 2015 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning 2005 s. 249–250  

Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2008 

 Samuelsson J. & Melander J., Tolkning och tillämpning, 2., [uppdaterade och omarb.] uppl. 

Iustus, Uppsala, 2003 

Wiklund, Clara, Svensk Handel. Ahlén, Andreas, Visita. Beckman, Niklas och Karlsson, 

Patrik Svenskt Näringsliv. - Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang. 

Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare. 2015  

 

Internetkällor: 
Avtalskrav från HRF 

http://www.hrf.net/app/uploads/2017/02/Yrkanden_grona_riks_2017.pdf Hämtad 14/2 

Kollektivavtal mellan VISITA och HRF 

Remissvar TCO Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19. 

A2015-1507-AR  

Statistiska Central Byrån, Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2016: Minskning av 

arbetslösheten 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-

AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/400447/ Hämtad 28/2–17   

Statistiska Central Byrån, Arbetskraftsundersökningarna, fjärde kvartalet 2014 – Tema: 

Utvecklingen av tidsbegränsat anställda  

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1

501.pdf Hämtad 16/1–17     

TCO:s förslag till ändrade regler för tidsbegränsade anställningar, 2013 

http://www.hrf.net/app/uploads/2017/02/Yrkanden_grona_riks_2017.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/400447/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/400447/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/400447/
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf


Emilie Bracken  

37 
 

https://www.tco.se/globalassets/tcos-forslag-visstid-2013_nytt.pdf Hämtad 1/2–17  

     

    

   

 

 

      

  

      

https://www.tco.se/globalassets/tcos-forslag-visstid-2013_nytt.pdf

