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Abstract 

This essay aims to study the new regulation of the Swedish legislation regarding fixed-term 

work with a comparison to the EU directive 99/70/EC.1 The essay also aims to study if the 

new legislation makes any difference for the individuals that has a fixed-term employment.  

The EU directive 99/70/EC is the legislation which shows how the member states in the EU 

are supposed to prevent employers from abusing frequent temporary employment and aims to 

protect the employees. Previously, an employer in Sweden could use the fixed-term contracts 

for temporary employments and just keep on giving the employee a temporary position in a 

spiral. In this way, the employer could avoid to give an employee a permanent employment 

and this makes for an unsafe future for the affected individual.  

 

In may 2016 Sweden, after criticism from the EU-commission, changed the Swedish 

legislation and aimed to stop the abusing of fixed-term contracts. Sweden wanted to try to 

keep the balance between the employer’s flexibility and the employee’s safety and this essay 

aims to investigate to what extent the change fulfills the purpose.  
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1	Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on 
fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. Later know as the EU directive 
99/70/EC. 	
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den svenska arbetsrätten är något som ständigt kan behöva undersökas och studeras för att 

kunna upprätthålla en uppdaterad vy av vad som regleras och vad som kan behöva förändras. 

Alla människor kommer någon gång i sitt liv inneha någon form av anställning och detta gör 

att arbetsrätten kan ses som ett rörligt rättsområde, eftersom det förändras hela tiden. I takt 

med att samhället förändras, måste arbetsrätten och regleringen av denna upprätthålla en bra 

nivå som finns till som stöd för människor inom arbetslivet oavsett om de är arbetsgivare eller 

arbetstagare.2  

 

Ett ämne som varit väl diskuterat de senaste åren inom arbetsrätten är regleringen och 

användningen av visstidsanställningar och arbetsgivares missbruk av dessa. Detta har 

inneburit att en anställd har fått samma sort och omfattning på en anställning upprepade 

gånger och därmed fastnat i en sorts spiral och inte haft möjlighet att stabilisera sitt liv både 

ekonomiskt och arbetsmässigt. I grunden är  visstidsanställningar till för att kunna erbjuda en 

arbetsgivare chansen till att vara flexibel i sina rekryteringar efter det behov som finns inom 

företaget och verksamheten. 3 Det är även ett sätt att ge arbetsgivare en möjlighet att utläsa 

behovet av arbetskraft inom verksamheten och därefter se till att det kan drivas på bästa sätt 

och vara så effektivt som möjligt.4 Det som kan ses som problematiskt och är diskutabelt 

gällande denna form av anställning är att den anställde i fråga sätts i en ogynnsam situation 

och tvingas till att upprepa sin visstid hos samma företag gång på gång. Den ogynnsamma 

situationen kan vara att den anställde blir fast i sin anställning och inte kan komma framåt i 

sitt arbetsliv eller kan få problem med att, till exempel, ta lån och få en trygg framtid.5  

 

 

																																																								
2	Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3 uppl, Lund, Studentlitteratur, 2016, s.19.  
3	Johansson, Ylva, Arbetsmarknadsdepartementet, Slut med missbruk av visstidsanställningar, 2015-12-03, 
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/slut-med-missbruk-av-visstidsanstallningar/		(Hämtad 
2017-09-04).  
4	Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Svensk arbetsrätt, 14 uppl, Stockholm, Norstedts Juridik, 
2013, s.199-200.		
5	Johansson, Ylva, Arbetsmarknadsdepartementet, Slut med missbruk av visstidsanställningar, 2015-12-03, 
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/slut-med-missbruk-av-visstidsanstallningar 	(Hämtat 
2017-09-04).	
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EU-kommissionen uttryckte åt Europeiska Unionens (EU) vägnar upprepade gånger kritik 

mot Sveriges reglering av visstidsanställningar, som stadgas i Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS). De ansåg att den svenska lagstiftningen inte överensstämde med 

Rådets direktiv 1999/70/EG av 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 

EFS, UNICE och CEEP 6 och att det inte fanns tillräckligt med bestämmelser, som kunde 

hindra arbetsgivare att missbruka användningen av visstidsanställningar. Om en förändring 

och omskrivning av regleringen i svensk lag inte skulle äga rum, uttryckte EU-kommissionen 

att de planerade att gå vidare och ta upp ämnet i EU-domstolen för att Sverige skulle bli 

tvungna att genomföra en förändring.7   

 

Som följd av detta valde Sveriges regering att överlämna en proposition där de föreslog en 

kompletterande lagändring i LAS för att förbättra ställningen för arbetstagare som riskerar att 

fastna i visstidsanställningar. Den tidigare regleringen i 5§ LAS gällande visstidsanställningar 

innebar att en anställd som haft en anställning i sammanlagt mer än två år inom en fem års 

ram, skulle få sin anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Problemet i detta som 

gjorde det möjligt för arbetsgivare att missbruka detta var att de skapade visstidsanställningar 

med olika anställningsgrunder vilket gjorde att de anställda därmed inte ingick i 

omvandlingsregeln som gällde visstidsanställningar. 8 Den nya regleringen i LAS innebär att 

en visstidsanställning inte endast ska övergå till en tillsvidareanställning om anställningarna 

följts åt under en fem års period och är begränsade till grunderna för anställningen. De kan 

även omvandlas om anställningarna är följande på varandra med olika anledningar till själva 

anställningarna i grunden samt att anställningarna kan gå utanför fem års ramen. 

Förändringen i LAS innebär att fler visstidsanställningar kan räknas ihop under mer utökade 

omständigheter än tidigare och därmed ska fler arbetstagares visstidsanställningar få 

möjlighet att övergå till en tillsvidareanställning. Denna lagförändring trädde i kraft 1 maj 

2016 som 5a§ LAS. 9  

																																																								
6	Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, 
hädanefter benämnt som ”Visstidsdirektivet”.	
7	Sial, Natali, Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av 
visstidsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-03, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/regeringen-foreslar-skarpta-atgarder-mot-missbruk-
av-visstidsanstallningar/ (Hämtat 2017-09-05).		
8	Arbetsgivarverket, Ändringar i LAS, 2016-04-18, https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--
press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2016/andringar-i-las/ (Hämtat 2017-09-09).		
9	Johansson, Ylva, Arbetsmarknadsdepartementet, Slut med missbruk av visstidsanställningar, 2015-12-03, 
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/slut-med-missbruk-av-visstidsanstallningar/		(Hämtat 
2017-09-05).	
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och jämföra den europeiska regleringen av 

visstidsanställningar med den svenska regleringen och hur detta överensstämmer efter 

förändringarna som trätt i kraft. Detta ska även kombineras med att belysa frågan om 

sambandet mellan arbetsgivares behov till flexibilitet och arbetstagares trygghet gällande 

deras anställning. Det finns arbetstagare från olika grupper av människor i samhället som 

innehar en visstidsanställning, och uppsatsen syftar därmed även till att belysa deras position i 

arbetslivet i relation till den gamla regleringen i LAS.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur kan den nya kompletterande svenska regleringen av visstidsanställningar förstås 

med ett EU-rättsligt perspektiv i relation till Visstidsdirektivet? 

• Vilka tänkbara konsekvenser kan den nya regleringen innebära för den enskilda 

arbetstagaren?  

 

1.4 Metod och material 

För att utreda och besvara den första frågeställningen i kombination med att försöka uppnå 

syftet som nämns ovan används till största del den rättsdogmatiska metoden. 

Rättsdogmatikens uppgift kan ses som att fastställa gällande rätt och har två olika sidor: att 

beskriva rätten som gäller och identifiera likheter och samband mellan olika områden inom 

rätten. 10 Rättsdogmatiken använder sig av källor enligt rättskälleläran, vilket är den lära som 

fastslår vilka rättskällor som är godkända att använda sig av när man identifierar och studerar 

ett visst område. 11 Rättskällorna behandlas enligt rättsdogmatiken i hierarkisk ordning och 

detta skapar tydliga riktlinjer för vilken typ av information som är godkänd att använda och i 

vilken ordning. 12 De rättskällor som kommer att användas i denna uppsats i ett försök att få 

svar på frågeställningarna är både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, rättspraxis och 

juridisk doktrin, vilket kan ses som majoriteten av de accepterade rättskällorna. 13  

 

																																																								
10	Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl, Stockholm, Norstedts Juridik, 2015, s.43. 	
11	Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, TfR,2005,Vol.118.s.650.  
12	Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.44.	
13	Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Lund, Studentlitteratur, 2013, s.21.		
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Med hjälp av rättskällorna ämnar uppsatsen att försöka besvara första frågeställningen och få 

klarhet i relationen mellan EU-rätten och den svenska rätten. I EU-rättens källor finns det fyra 

olika delar som är hierarkiskt ordnade och det första som väger tyngst är primärrätten. Denna 

rätt innehåller Unionsfördraget (FEU), Funktionsfördraget (FEUF) och Rättighetsstadgan om 

de grundläggande rättigheterna (stadgan) och dessa är själva grunden för EU-rätten.14 Efter 

primärrätten kommer sekundärrätten som innehåller förordningar, direktiv och beslut, vilka 

måste ha en tydlig koppling till primärrätten eftersom det är den sekundärrätten baserats på.15  

Förordningar är i alla delar bindande, direkt gällande och ska tillämpas i alla medlemsstater. 

Direktiven, vilket är den rättskälla som EU-rätten kommer att fokusera på mest i denna 

uppsats, måste implementeras i nationell lagstiftning och målet med direktiven kan ses som 

att skapa ett slags samspel och harmoni mellan alla medlemsstater.16  Eftersom 

Visstidsdirektivet innehar den högsta hierarkiska tyngden jämfört med den svenska 

regleringen, är det viktigt att undersöka detta och se om 5a§ LAS nu överensstämmer med 

syftet i direktivet.  

 

Eftersom 5a§ LAS är ny finns det inte ett brett sortiment aktuell rättspraxis att använda sig av 

för att ge en tydlig bild av hur den kommer användas i praktiken, men för att komplettera 

detta kommer förhandsavgöranden från EU-domstolen att studeras. Efter primär och 

sekundärrätten kommer domstolen som nästa rättskälla i hierarkisk ordning och dess 

förhandsavgöranden, efterfrågade av den nationella domstolen i fråga, binder medlemslandet 

att följa beslutet från EU-domstolen när de själva sedan tar beslut i fallet. Detta är ett sätt att 

skapa förståelse för hur domstolen har tolkat lagstiftningen och vad syftet med lagen är i en 

praktisk bemärkelse. Den fjärde och sista rättskällan i EU-rätten är doktrin.17  Tillsammans 

med rättsfall från svensk rätt som tar upp den tidigare regleringen av LAS gällande 

visstidsanställningar, ska en analys göras som syftar till att se utvecklingen i regleringen och 

om denna nu stämmer överens med EU:s direktiv. För att studera syftet av förändringarna 

som trädde i kraft i maj 2016 på ytterligare en nivå ska även olika propositioner, bland annat 

prop. 2006:07:111 och prop. 2015/16:62 användas till stor del tillsammans med olika förslag 

för att studera vägen till förändringen, vilket kommer beskrivas vidare i uppsatsen. Genom att 

utforska dessa propositioner är avsikten att få en bild av hur den nya regleringen ämnar att 

																																																								
14	Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, s.47-48.	
15	Ibid, s.54-55.		
16	Bernitz, U, Heuman, L, Leijonhufvud, M, Seipel, P, Warnling-Nerep, W, Vogel, H-H, Finna rätt, s.66.	
17	Ibid, s.70.	
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förändra reglerna kring användningen av visstidsanställningar så att de ej går emot EU:s 

direktiv och även försöka se vart problemet tidigare låg. Detta ska även studeras baserat på 

kritiken den svenska regeringen mottagit från EU-kommissionen.18 

 

För att besvara den andra frågeställningen ska ett rättssociologiska perspektiv användas, som 

är en inriktning av den rättssociologiska metoden som lägger stor vikt vid att tydliggöra vilka 

samband det finns mellan rättsregler och samhälle. Metoden är till för att få en bild om hur 

lagen fungerar när den sätts in i samhället och studera hur den påverkar människor i arbetet. 19 

Som tidigare nämnt ligger en del av uppsatsens fokus på att studera vilka konsekvenser den 

nya regleringen ger för de individer som innehar en visstidsanställning. Det rättssociologiska 

perspektivet riktar sig mer till att se till lagarnas påverkan på samhället och enskilda individer 

och detta ska stödja uppsatsens syfte och därmed ge en djupare förståelse för lagens funktion. 

Det kan bli en utmaning att studera detta eftersom förändringen i LAS är så ny att det kan bli 

svårt att hitta rättspraxis där paragrafen använts som grund till ett domslut. Detta ska försökas 

att kompletteras med hjälp av statistik gällande vilken typ av individ som har störst 

sannolikhet att påverkas av missbrukning av visstidsanställningar och hur deras position ser ut 

i arbetslivet med hjälp av en översikt.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
18	Sial, Natali, Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av 
visstidsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-03, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/regeringen-foreslar-skarpta-atgarder-mot-missbruk-
av-visstidsanstallningar/ (Hämtat 2017-09-09).	
19	Aubert, Vilhelm,Inledning till rättssociologin, Stockholm, Almqvist & Wiksell Förlag AB,1980.s,28-29. 
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 1.5 Disposition   

Efter det inledande kapitlet där syfte och frågeställningar tillsammans med metod hanteras 

kommer rättsutredningen. Det första som hanteras är en grundläggande översyn av den EU-

rättsliga regleringen av visstid och granskande av Visstidsdirektivet. Detta för att på ett tydligt 

sätt förklara de övergripande riktlinjerna som påverkat förändringen av den svenska 

regleringen. I den EU-rättsliga delen i uppsatsen kommer även kritiken från EU-

kommissionen mot Sveriges reglering granskas och redogöras, för att få en bild av kritiken 

som var skäl nog till att ändra regleringen i LAS. Efter detta kommer uppsatsen att grundligt 

ta upp den svenska regleringen och även ämna att på ett tydligt sätt visa hur vägen till 

lagförändringen såg ut tills 5a§ LAS trädde i kraft, tillsammans med statistik av vilka 

individer som påverkats av den tidigare regleringen. Under rättsutredningens gång kommer en 

analys av innehållet löpande insättas i texten och sedan avslutas uppsatsen med en slutsats och 

även förslag på framtida forskning. 
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2. EU-rätt  

För att tydliggöra EU-rättens påverkan på Sverige som medlemsstat kommer först och främst 

en kort ingång i bakgrunden till medlemskapet att beskrivas. En övergång kommer sedan att 

ske till hur Visstidsdirektivet är utformat tillsammans med rättspraxis från EU-domstolen för 

att visa hur domstolen har tolkat sin reglering i olika rättsfall och bedömt olika situationer.  

 

2.1 Sveriges anslutning till EU och dess påverkan 

Resan in i EU för Sverige var relativ lång eftersom redan 1961, när Danmark och Norge 

ansökte om medlemskap, hävdade dåvarande statsministern Tage Erlander att ett medlemskap 

för Sverige skulle påverka den svenska neutralitetspolitiken. Men under årens gång stärktes 

anknytningen mellan Sverige och EU, bland annat med frihandelsavtalet som trädde i kraft 

1973. Trots fortsatta diskussioner angående neutralitetspolitiken, beslutade riksdagen 1990 att 

Sverige skulle ansöka om medlemskap. I juni 1991 ansöktes det om medlemskap och 

förhandlingarna gällande detta avslutades våren 1994 och efter en folkomröstning under 

hösten 1994 blev Sverige medlem med start 1 januari 1995.20 Något som var grundläggande 

för Sverige vid anslutningen till EU var att regeringen godkände ett anslutningsfördrag från 

EU vilket hade som utgångspunkt att det nya medlemslandet accepterade de normer och 

system som unionen är uppbyggd på. Det stadgade även att det från unionens sida inte fanns 

någon plats att omförhandla några av de regelverk som tagit lång tid att bygga upp eftersom 

detta kunde riskera att rasera mål som redan uppnåtts. 21 

 

När Sverige gick med som medlem i EU blev landet en del av en stor arbetsmarknad där 

unionens regler i stor omfattning är direkt gällande och ska tillämpas direkt av myndigheter 

och domstolar i Sverige. Något som är viktigt att belysa när det gäller medlemskapet i 

unionen är att EU-rätten innehar företräde framför all nationell rätt om det skulle uppstå en 

konflikt och problem mellan de olika rättstolkningarna och systemen. 22 Sverige är på grund 

av detta skyldigt att på ett funktionellt och passande sätt tillämpa EU-rätten i beslut samt 

författningar och skapandet av dessa.23 

																																																								
20	Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 5 uppl, Stockholm, Norstedts Juridik, 2017, s.19.  
21	Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl,  Stockholm, Norstedts Juridik, 2014, 
s.51-52.	
22	Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, s.19.		
23	Nyström, B, EU och arbetsrätten, s.66. 	
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2.2 Visstidsdirektivet 99/70/EG 

Som tidigare nämnt är fördrag och förordningar direkt tillämpningsbara i de länder som är 

medlemmar i EU. Direktiv är till skillnad från dessa något som ska implementeras i nationell 

lagstiftning, men det är upp till medlemslandet att uppnå målen på det sätt de önskar. Det 

enda kravet är att de ska uppfylla de krav som EU ställer, vilket de är skyldiga till enligt 

artikel 288.p.3 FEUF. 24  

 

När det kommer till visstidsanställningar och regleringen av detta inom EU-rätten är det 

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 

undertecknat av EFS, UNICE och CEEP som stadgar reglerna angående vad som är tillåtet 

eller ej. Syftet med detta direktiv är enligt klausul 1 att förbättra standarden på visstidsarbete 

genom att säkerställa att principen om icke-diskriminering appliceras och att ett ramverk för 

att förhindra missbruk av visstidsanställningar upprättas.25		Tillsammans med klausul 2 i 

Visstidsdirektivet tydliggörs även syftet av direktivets skapande och vilka former av 

anställningar ramavtalet gäller, vilket är de som har ett anställningsförhållande eller ett 

kontrakt som definieras enligt medlemslandets egna regler enligt lag, kollektivavtal eller 

praxis. Alltså kan det vara både en anställd enligt kontrakt och en person som endast arbetar 

enligt ett anställningsförhållande utan ett utfärdat kontrakt. 26 Det huvudsakliga syftet kan 

därmed kortfattat beskrivas som ett sätt att skydda de anställda och reglera hur användningen 

av visstidskontrakt ska på ett balanserat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 27 

 

I klausul 5, p.1 i Visstidsdirektivet fastställs bestämmelserna för att förhindra arbetsgivares 

missbruk av visstidsanställningar och de åtgärder som kan vidtas för att förhindra detta. 

Medlemslandet ska välja någon av dem att införa och de stadgas följande:  

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.” 28 

																																																								
24	Ibid, 67.		
25	Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 1.		
26	Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 2.	
27	Barnard, Catherine, EU Employment Law, uppl.4, Oxford, OUP Oxford, 2012, s.438.		
28	Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 5 p.1.	
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De ovannämnda bestämmelserna ger tydliga regler för arbetsgivare hur hanteringen av 

visstidsanställningar ska gå till och eftersom direktivet är riktlinjer, får medlemsländerna välja 

hur de ska uppfylla reglerna men de är skyldiga att verkställa det för att gå i linje med EU:s 

regler. Fall där reglerna gällande visstidsanställningar tydliggörs från EU-domstolens sida är 

bland annat i mål C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, 

Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister 

for Forerign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport29, 

där tvisten handlade om anställda hos flera olika irländska departement som innehaft 

tidsbegränsade anställningskontrakt utan avbrott i mer än tre år därmed krävde avtal om 

tillsvidareanställning. I detta fall bedömde EU-domstolen att det är upp till medlemslandet att 

nå de mål som är uppsatta av direktivet och klausul 5 är därmed inte direkt gällande. Men 

medlemslandet i fråga är skyldiga att implementera det i den nationella rätten. 30 

Detta kan även ses i de förenade målen C-378/07-C-380/07 Kiriaki Angelidaki m.fl mot 

Organismos Normarchiakis Autodioikisis Rehymnis 31 I dessa tydliggjorde domstolen igen att 

medlemsstaterna ska syfta till att motverka missbruk genom att använda någon av de 

ovannämnda åtgärderna i direktivet eller ha åtgärder som kan likställas med dessa i sin 

nationella rätt. Det är därför upp till de nationella domstolarna att reglerna följs och som 

resultat är det då medlemslandet som står ansvarig om reglerna inte följts och det efter en 

nationell rättsprocess når EU-domstolen. 32  

 

Det finns ett flertal fall där klausul 5 använts som grund till förhandsavgöranden eller domslut 

där EU tydligt visat vad som kan rubriceras som ”missbruk av visstidsanställning”. Ett 

exempel på detta är mål C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos 

Galaktos (ELOG.)33 där EU-domstolen bedömde att de nationella bestämmelserna ej gick i 

linje med direktivet. Detta kommer att studeras djupare längre fram i uppsatsen. 

 

																																																								
29	C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister 
for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Forerign Affairs, Minister for Justice, 
Equality and Law Reform, Minister for Transport. Datum för avgörande: 2008-04-15. Hädanefter benämnt 
som Impact-målet. 	
30	Mål	C-268/06, punkt. 73. 	
31	Förenade målen C-378/07-C-380/07 Kiriaki Angelidaki m.fl mot Organismos Normarchiakis 
Autodioikisis Rehymnis, Datum för avgörande: 2009-04-23. Hädanefter benämnt som Angelidakis – målet. 	
32	Mål C-378/07-C-380/07, punkt. 199. 	
33	Mål C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), Datum för 
avgörande: 2004-05-17.	Hädanefter benämnt som Adeneler-målet.	
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Ett omtalat fall där domstolen dömt att de nationella reglerna och användning av 

visstidsanställning däremot inte gick emot direktivets regler och ovannämnda klausul 5 p.1 

var mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen34. Fallet hanterar frågan om 

att en kvinna vid namn Bianca mellan tidsperioden 1996-2007 innehade 13 olika 

visstidsanställningar med olika avtalsgrunder såsom vikariat för föräldraledighet eller 

speciella fall av tjänstledighet. Kücük väckte talan i arbetsdomstolen i Köln gällande att 

hennes sista anställning som varade mellan 2006-2007 var otillåten på grund av att grunderna 

till anställningen var av obestämd karaktär och önskade att den blev omvandlad till en 

tillsvidareanställning 35 Domstolen ogillade hennes talan och Kücük överklagade detta till den 

den högre regionala arbetsdomstolen och när även den domstolen ogillade hennes talan, 

överklagade hon till den federala arbetsdomstolen. 36 Den federala domstolen valde att 

efterfråga ett förhandsavgörande av EU-domstolen för att domstolen ville få klarhet i när 

behovet av en vikarie kan avses som objektiv grund för en visstidsanställning i relation till 

klausul 5 i Visstidsdirektivet. 37 EU-domstolen ansåg att ett ständigt behov av vikarier under 

en lång tid på grund av olika händelser inom företaget var förenligt med Visstidsdirektivet. 

Även om det innebär en lång kedja av tätt följande anställningar, är detta förenligt om varje 

enskild anställning är objektivt motiverad och antalet anställningar eller längden på dessa inte 

direkt syftar till missbruk.38 Det kan absolut finnas ett behov hos arbetsgivaren att anställa en 

person med en tillsvidareanställning för att täcka upp behovet på arbetsplatsen istället för 

upprepade visstidsanställningar, men eftersom arbetsgivaren i Kücük-fallet ovan kunde 

förklara och ge skäl för varje enskild visstidsanställning, bröt inte användningen av de tretton 

anställningarna mot användning av visstidsanställningar enligt EU-domstolen.  

Vidare i klausul 5 i Visstidsdirektivet under p.2, stadgas det att medlemsländerna ska göra 

följande: 

Medlemsländerna, efter samråd med arbetsmarknadens parter, och/eller arbetsmarknadens 

parter, där så är lämpligt, fastställa under vilka förutsättningar visstidsanställningar 

a) Skall betraktas som ”på varandra följande” 

b) Skall betraktas som tillsvidareanställningar 39 

																																																								
34	Mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen. Datum för avgörande: 2012-01-26. 
Hädanefter benämnt som Kücük-målet. 		
35	Mål C-586/10, punkt.13-15.		
36	Mål C-586/10, punkt.16.	
37	Mål C-586/10, punkt.19.	
38	Mål C-586/10, punkt.50.	
39	Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 5 p.2.	
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Ser man till denna del av klausul 5 ska medlemsländerna själva tolka och fastställa under 

vilka förutsättningar visstidsanställningar ska ses som på varandra följande. Men detta är inte 

obegränsat eftersom medlemsländerna ändå måste följa EU:s regler för att använda det på rätt 

sätt. Ett fall där detta framgår är det tidigare nämnda Adelener-målet. I detta fall begärdes ett 

förhandsavgöranden från EU-domstolen där fallet handlade om nationella regler i Grekland 

kring tidsbegränsade anställningar som följde på varandra och när dessa skulle övergå till 

tillsvidareanställning. Enligt de nationella reglerna kunde det endast räknas som direkt 

följande på varandra om den nya visstidsanställningen ingicks inom 20 dagar efter den 

tidigare anställningen gått ut. 40 EU-domstolen inkom med ett beslut den 17 maj 2004 där de 

granskat reglerna gällande direkt följande anställningar och dömde att de nationella reglerna i 

det ovannämnda fallet ej stämde överens med vad klausul 5 i Visstidsdirektivet stadgade.41  

Precis som nämnt i ovanstående klausul 5 p.1, kan visstidsanställningar användas i följd på 

varandra om det föreligger objektiva grunder vilket kan användas om det är så att en 

arbetsgivare kan motivera detta.42 I just Adelener-målet kunde arbetsgivaren i fråga vänta med 

att påbörja ett nytt tidsbegränsat avtal innan 21 arbetsdagar hade gått och därmed undkomma 

reglerna angående direkt följande anställningar eftersom de inte behövde ange grund för att 

tidsbegränsa dem.43 Objektiva grunder måste motiveras med konkreta skäl till att 

anställningen ska ske och arbetsgivaren måste därför kunna utgöra skäl för anställningen och 

varför den behövs hos företaget. Just i detta fall kan det anses äventyra de anställdas chanser 

till ett stabilt arbetsliv och detta kan ses som en tydlig reglering från EU:s sida i ett försök att 

skydda visstidsanställda från att fastna i tidsbegränsade anställningar och att hindra 

arbetsgivare att missbruka användningen av dessa och genom det skapa en otrygghet för den 

anställda.  

 

2.3 Sveriges tidigare implementering av Visstidsdirektivet 

Sverige hade från början ingen reglering som stämde med klausul 5 i Visstidsdirektivet och de 

regleringar som fanns i svensk lag var bland annat under vilka förutsättningar man kunde 

träffa tidsbegränsade anställningar så som vikariat eller feriearbete, men även 

provanställningar vilket enligt regeringen var avsedd att användas av arbetsgivare som vill 

																																																								
40	Nyström, B, EU och arbetsrätten, s.345.	
41	Mål C-212/04, punkt. 125 p. 1-3.		
42	Mål C-212/04, punkt. 69.	
43	Mål C-212/04, punkt. 88.	
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prova arbetstagarens lämplighet för rollen.44 Sveriges regering införde även 2007 en 

bestämmelse (genom Lag 2007:391 om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd) om 

att en visstidsanställning skulle omvandlas till en tillsvidareanställning om 

anställningsperioden varat i mer än två år inom en femårsram hos samma arbetsgivare och tre 

år inom fem år om det var ett vikariat. 45 Detta var från regeringens sida ett sätt för att försöka 

förhindra arbetsgivare att få möjligheten att missbruka visstidsanställningar genom att 

använda sig av olika skäl till anställningar och därmed hitta kryphål i regleringen. De införde 

samtidigt en så kallad allmän visstidsanställning som hade till grund att denna också skulle 

övergå till en tillsvidareanställning efter två års anställning inom en femårsperiod. Trots att 

det var ett försök från regeringen att motverka missbruk av visstidsanställningar var detta en 

del av det som låg till grund för den kommande kritiken från EU och TCO som är en 

partipolitiskt obunden centralorganisation som innehar 14 fackförbund i sin organisation.46  

Kritiken kommer beskrivas i detalj längre in i uppsatsen.   

 

Arbetsgivare i Sverige kunde efter bestämmelsen som trätt i kraft 2007 anställa personer med 

en allmän visstidsanställning och i denna plockades motiveringskravet som tidigare funnits 

bort. I vanliga vikariat eller säsongsarbete fanns det fortfarande krav på motiv för att anställa 

en person, så som föräldraledighet eller ökat behov på arbetsplatsen, men under en allmän 

visstidsanställning krävs det inget särskilt skäl eller objektiv grund från arbetsgivaren. 47 På 

grund av det olika formerna av anställningar som på ett sätt gled ifrån varandra 

regleringsmässigt, var det inte möjligt att slå ihop tiden en anställd arbetat hos samma 

arbetsgivare och det var där det största problemet låg. Nu kunde en arbetsgivare först använda 

sig av ett vikariat och sedan en allmän visstidsanställning och därmed gå ifrån tidsramen som 

stadgats eftersom det inte gick att räkna ihop den sammanlagda tiden. Trots att Sverige 

försökte förhindra missbruket av visstidsanställningar med den nya bestämmelsen, räckte det 

inte för att följa syftet med direktivets regler som Sverige som medlemsland var skyldiga att 

																																																								
44	Prop. 2006:07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. s.29-30. 	
45	Prop. 2006:07:111, s.30. 	
46	https://www.tco.se (Hämtat 2017-09-17). 	
47	Hamskär, Ingemar & Engblom, Samuel, Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av 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, 2010-03-25, s.2.Hädanefter benämnd som 
TCO:s anmälan mot Konungariket Sverige. 	
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upprätthålla och detta blev skälet till att den svenska regleringen ansågs gå ifrån EU:s 

stadgade riktlinjer. 48 

 

2.4 EU:s kritik mot Sveriges reglering  

EU-kommissionen fick i början av 2007 den första anmälan till sig från TCO gällande 

Sveriges reglering av visstidsanställningar och att detta bröt mot EU-rättens regler och att 

Sverige ej genomfört direktivets regler.49 TCO hävdade att de regler som tidigare funnits som 

Sveriges implementering av Visstidsdirektivet försvunnit och de nya reglerna som införts 

2007 nu inte levde upp till direktivets regler. Det som specifikt inte levde upp till direktivet 

var bland annat att den svenska regleringens begrepp för allmän visstidsanställning och 

avsaknaden av specifikation på företagets beskaffenhet samt avsaknaden av reglering för 

objektiva omständigheter, inte uppfyllde klausul 5 i direktivet. Det fanns även inget tak för 

antalet visstidsanställningar eller längden på dessa i den svenska regleringen 50 Eftersom 

regleringen var för svag och ospecifik för att reglera arbetsgivares användning av 

visstidsanställningar gav detta dem möjlighet att missbruka användningen av 

anställningsformen och stapla dem på varandra upprepade gånger. Detta kan även ses i 

Adelener-målet som nämns tidigare i uppsatsen, där begreppet objektiva grunder utgör en av 

grundbultarna för att kunna använda sig av visstidsanställningar och det utgör ett skydd för 

arbetstagare att inte fastna i anställningsformen under en lång tid och därmed inte få ett stabilt 

arbetsliv.   

 

För att tydliggöra exakt vad TCO ansåg den dåvarande regleringen öppnade upp för 

möjligheter för arbetsgivare att missbruka visstidsanställningar, kan man se till deras anmälan 

mot Sverige. I anmälan sätter de själva regleringen i en praktiskt bemärkelse och säger 

följande:  

”Enligt de nya lagreglernas lydelse kommer det vara tillåtet med två års visstidsanställning 

utan objektiva skäl under femårsperioden, samt därutöver säsongsanställning utan 

																																																								
48	TCO:s anmälan mot Konungariket Sverige s.4. https://www.tco.se/globalassets/visstid/eu-anmalan-
las.pdf ,(Hämtat 2017-09-30)	
49	Engblom, Samuel, TCO granskar: Visstidsregler, LAS och EU-rätten # 8/10, 2010-07-06, s.17.	(Hämtat 
2017-09-17).	
50	Engblom, TCO granskar: Visstidsregler, LAS och EU-rätten # 8/10, s.17.	(Hämtat 2017-09-17). 
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tidsbegränsning, vartill också kommer bl.a. möjligheten till en tidsbegränsad provanställning 

om maximalt sex månader”51 

 

EU-kommissionen inledde på grund av de ovannämnda skälen ett överträdelseärende mot 

Sverige och en underrättelse gällande detta lämnades över till Sverige den 18 mars 2010. I 

underrättelsen stadgade EU-kommissionen att det saknades tydlighet i LAS gällande en gräns 

för hur många visstidsanställningar som får staplas ovanpå varandra samt att det saknades ett 

sätt att förhindra missbruk av visstidsanställningar och därmed går regleringen emot vad 

Visstidsdirektivet ämnar att uppnå. 52 I MEMO/13/122 skickat från Bryssel den 21 februari 

2013 begärde EU-kommissionen att Sverige skulle ändra sin lagstiftning gällande 

visstidsanställningar så att den överensstämmer med direktivets regler. Sverige fick från den 

21 februari 2013 två månaders på sig att förändra regleringen innan EU-kommissionen 

ämnade att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen. 53 I detta tydliggör kritiken från EU 

gällande Sveriges reglering och hur allvarligt de såg på just visstidsanställningar och ett 

möjligt missbruk av dessa. De två grundbultarna i själva diskussionen angående 

visstidsanställningar var de anställdas skydd i arbetslivet men även arbetsgivares möjlighet till 

flexibilitet. För att kunna uppfylla balansen mellan dessa, krävs det mycket arbete och man 

kan se det problematiska i det med tanke på att det är två helt olika intressen som ska förenas 

till ett. Samtidigt ska EU:s direktiv vara möjligt att tillämpa på alla medlemsländers 

lagstiftning och därför kan ett syfte med kritiken som skickades utläsas. Länderna är skyldiga 

att implementera EU:s lagstiftning och det är viktigt att regleringen tillämpas i alla 

medlemsländerna lagstiftning för att balansen mellan länderna i unionen ska vara stabil.   

 

 

 

 

 

 

																																																								
51	TCO:s anmälan mot Konungariket Sverige, s.3.	https://www.tco.se/globalassets/visstid/eu-anmalan-
las.pdf	(Hämtad 2017-09-17)	
52	EU-kommissionens formella underrättelse 2010-03-18, s.5-6 (Hämtat 2017-09-17)	
53	EU-kommissionen MEMO/13/122, Bryssel, 2013-02-21, s.11. (Hämtat 2017-09-17)	
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3. Nationell rätt 

I avsnittet gällande den svenska rätten kommer först en genomgång av den tidigare 

regleringen gällande visstidsanställningar att beskrivas. Det kommer även att granskas i 

anslutning till Visstidsdirektivet för att se vart den nationella rätten brast i att uppfylla 

direktivets riktlinjer tillsammans med rättspraxis från den tidigare regleringens tid. Efter detta 

kommer vägen till förändringen att beskrivas och sedan även statistik för att påvisa vilka 

personer det är som riskerar att fastna i upprepade visstidsanställningar.  

 

3.1 Sveriges tidigare reglering av visstidsanställningar 

Under 5§ LAS reglerades tidigare många olika former av tidsbegränsade anställningar, vilket 

bland annat var allmän visstidsanställning och vikariat samt feriearbete, men även speciella 

fall när en arbetstagare är över 67 år gammal.54 En tidsbegränsad anställning kännetecknas av 

att den är avsedd att pågå under en specifik tidsperiod som bestäms innan avtalet börjar att 

gälla och avslutas direkt efter avtalet har förverkats. Som regleringen av tidsbegränsade 

anställningar såg ut innan anmälan från TCO nådde EU-kommissionen, stadgade 5§ i LAS att 

ett avtal om tidsbegränsade anställning får träffas i olika sammanhang. De fall där det fick 

träffas var för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete samt om arbetstagaren i 

fråga har fyllt 67 år. Om en individ varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer 

än två år, inom en femårsperiod, skulle anställningen övergå automatiskt till en 

tillsvidareanställning.55 

 

Som tidigare nämnt infördes allmän visstidsanställning genom Lag (2007:391) år 2007 och 

syftet med detta var att försöka underlätta för arbetsgivare när det kom till 

rekryteringsprocesser och försöka skapa fler anställningsmöjligheter på företagen.56  

Trots ett väl format försök till att skapa en reglering som fungerade för både arbetstagare och 

arbetsgivare, var regleringen i 5§ LAS inte vad som krävdes för att skapa trygghet för 

arbetstagarna. Risken att arbetsgivare skulle missbruka visstidsanställningar var med den 

tidigare regleringen särskilt överhängande eftersom en anställd som varit hos samma företag 

med anställningar baserade på olika grunder riskerade att hamna i en ogynnsam situation. 

Arbetsgivaren kunde på grund av regleringen undvika att behöva räkna ihop anställningarnas 

																																																								
54	Andersson, Anderz, Eström, Örjan & Zanderin, Lars, Arbetsrätt, Stockholm, Liber AB, 2013, s.94.		
55	Glavå, M & Hansson, M, Arbetsrätt, s.240.		
56	Prop. 2006/07:111 s.45	
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sammanlagda tid och därmed undkomma kravet på två års arbetad tid inom fem års perioden. 

Om det sedan även går en viss tid mellan anställningarna kan de bli utspridda på en längre 

tidsram än de ovannämnda fem åren, vilket gör att hela processen börjar om på nytt trots att 

personen arbetat sammanhängande inom samma organisation under en längre tid.57 Detta kan 

tydligt ses i AD 2002 nr 3, där samma arbetstagare först blev uppsagd och sedan anställd igen 

men som vikarie vid 61 olika tillfällen inom en sexårsperiod, men i domslutet kan det läsas att 

AD dömde att detta var tillåtet eftersom det fanns objektiv grund för varje enskild anställning 

och därmed kunde de ej räknas samman.58 Här ser man tydligt hur avsaknaden av reglering 

gällande en övre tidsgräns för visstidsanställningar som saknades i den svenska lagstiftningen 

och hur arbetsgivare därmed kunde missbruka användningen av dem. Därav får EU:s kritik en 

mer legitim grund att byggas på. Detta kan även styrkas av att se till rättsfallet AD 2013 nr 42 

där en förskollärare som var utbildad innehaft flera tidsbegränsade anställningar som både 

vikarie för andra lärare och som obehörig lärare. Perioden förskolläraren var anställd var 

längre än två år sammanlagt, men i detta fall bedömde AD att det arbetet han utfört som 

”obehörig” lärare inte räknades som ett vikariat och därmed inte räknas tillsammans med de 

tillfällen hen varit vikarie för en sjuk lärare. På grund av detta förlorade förskolläraren sin 

chans till en tillsvidareanställning och på så sätt lyckades arbetsgivaren, som i detta fall var 

Stockholm stad, hitta ett kryphål. 59 Detta var alltså endast två år innan förändringen trätt i 

kraft och överträdelseärendet från EU var fortfarande aktivt mot Sveriges regering, vilket ger 

en tydlig bild av att det verkligen krävdes en förändring.  

 

Vid en eventuell granskning av den tidigare lagstiftningen i 5§ LAS i relation till EU-rätten, 

kan en förståelse för TCO:s anmälan framträda. Något som framträder relativt tydligt vid 

granskandet av den tidigare lagstiftningen i samband med prop. 2006/07:111 är att det fanns 

kryphål för arbetsgivare och gav denne möjlighet att missbruka användningen av 

visstidsanställningar. Till viss del finns det förståelse för att arbetsgivarens behov att kunna 

agera flexibelt i sin rekryteringen, men den anställdes trygghet och möjlighet till att stabilisera 

sin ekonomiska situation är också likvärdigt viktig. En trygg anställning är en stor del av en 

individs chans till en bra livskvalité och bidrar till saker såsom att kunna ta ett lån till ett bra 

																																																								
57	Engblom, Samuel, https://www.tco.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2014/Visstidsanstallningar-EU-ger-

Sverige-ny-tidsfrist-att-stoppa-missbruk/ , 2014-04-16, (Hämtat 2017-09-17) 
58	AD 2002 nr 3.			
59	AD 2013 nr 42.			
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boende och möjligheten att få mat på bordet. Ses det från detta perspektiv, kan anledningen 

till EU-kommissionens tryck på Sveriges reglering få tydlig relevans. Balansen mellan de 

olika parterna inom arbetslivet och deras intressen är viktigt att se eftersom det är något som 

utgör arbetslivets grunder.  

 

3.2 Sveriges försök till förändring 

Under ett flertal tillfällen efter att anmälan från EU-kommissionen nått Sveriges regering, 

försökte Sverige att förändra lagstiftningen som blivit kritiserad för att försöka få den att gå i 

linje med Visstidsdirektivet. Förslagen på förändring kom i två olika omgångar innan det 

slogs fast och det första kom 2011, Departementserie (DS) 2011:22.  

Efter överträdelseärendet som kommit från EU-kommissionen var den svenska regeringen 

tvungna att se rättsläget gällande visstidsanställningar som ändrat och de var därmed tvungna 

att försöka tydliggöra och utveckla regleringen så att arbetsgivare och arbetstagare förstod vad 

missbruk av visstidsanställningar faktiskt innebar och därmed behövde de förändra texten i 

lagstiftningen.60 Förslaget, som lades fram från regeringen till de olika remissinstanserna som 

första etapp i processen, innebar att det tydligare borde förstås från lagtextens innebörd att 

arbetstagare hade rätt i att gå vidare med ärendet till domstol. Detta för att få en grund till att 

anställningen skulle övergå till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren i fråga kombinerat 

visstidsanställningar på ett sätt som kunde ses som missbrukande av anställningsformen. 61 

Detta lagförslag avvisades och lagen förblev oförändrad eftersom TCO och  remissinstanserna 

ansåg att förslaget inte var tillräckligt tydligt för att kunna föras vidare till riksdagen som en 

proposition samt att det inte uppfyllde de krav som ställts från EU-kommissionen. 62 Redan 

här kan en koppling till TCO:s anmälan börja ses eftersom Sverige först endast ville försöka 

förtydliga lagtexten för att gå i linje med EU-kommissionen och inte ändra texten helt, vilket i 

sin tur eventuellt kanske skulle kunna leda till att tolkningen av lagen blev för bred. Detta kan 

i så fall ses som ännu ett sätt för arbetsgivare att gå förbi regleringen och från detta kan man 

se att TCO:s avslag hade legitim grund och bilden av varför avslaget kom blir tydligare.  

 

																																																								
60	DS 2011:22 s.77-78	
61	DS 2011:22 s.78. 	
62	TCO:s yttrande angående DS 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande 
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen. 2011-10-11, s.7. (Hämtat 2017-
10-03).		
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Ytterligare ett förslag kom under 2012 från regeringens sida, DS 2012:25, och syftet med 

detta förslag var att ännu en gång försöka försäkra att den svenska lagen överensstämde med 

Visstidsdirektivet. Skillnaden från det tidigare var att detta förslag kom tillsammans med en 

utfyllande regel som syftade till att en visstidsanställning oavsett form skulle omvandlas till 

en tillsvidare i fler situationer än de som fanns stadgade i 5§ LAS eftersom de ville motverka 

att arbetsgivare kringgick reglerna.63 Denna regel antogs inte den heller eftersom 

remissinstanserna avisade förslaget denna gången också och i anslutning till detta påpekade 

EU-kommissionen att Sverige fortfarande inte åtgärdat det som överträdelseärendet pekade 

på. 64 Med tanke på hur omfattande processen för att omvandla lagar i Sverige är kan en 

förståelse för avslagen ses trots att det är Sverige skyldighet att följa direktiven som finns. 

EU-rätten är den högsta instansen i hela rättssystemet vilket gör det tydligt att de behöver vara 

hårda för att medlemsländerna inte ska kunna få alldeles för fria tyglar. Och eftersom EU är 

en sammanslagning av så många olika länder, måste ett samspel finnas eftersom alla 

medlemmar förtjänar att ha en chans till samma behandling och rättigheter. Visst är detta 

något som kan ses som väldigt svårt att uppnå, men det krävs för att balansen i EU ska kunna 

upprätthållas.  

 

3.3 Förslaget till förändring som tillslut godkändes  

Efter det andra försöket till förändring i regleringen av visstidsanställningar, var Sverige 

tvungna att fortsätta sträva mot en förändring som faktiskt skulle kunna accepteras. Nästa 

förslag som tillslut lades fram var DS 2015:29 Skärpta åsikter mot missbruk av 

tidsbegränsade anställningar. Det huvudsakliga syftet med detta förslag och lagändringarna 

som presenterades var att begränsa användningen av på varandra följande 

visstidsanställningar och för att på så sätt förbättra den ogynnsamma situation som anställda 

med anställningsformen har stor risk att hamna i. De ville skapa en balans mellan de olika 

parterna på arbetsmarknaden och ge både arbetsgivaren en chans till att vara flexibel samt 

tillföra ett skydd för arbetstagare mot missbruk av visstidsanställningar. 65 Problemet med den 

tidigare regleringen var att långa kedjor av visstidsanställningar kunde bildas eftersom den 

sammanlagda tiden i vissanställningar med olika grunder inte kunde räknas samman, och 

därmed inte räknades ihop i bedömningen av hur lång tid den anställde varit inom samma 

																																																								
63	DS 2012:25 s.34.	
64	https://www.tco.se/var-politik/Arbetsmarknad/Visstidsanstallning/tco-sverige-eu-och-visstiden--en-
tidslinje/ (Hämtat 2017-10-04). 	
65	DS 2015:29 s.35.	
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organisation. Är det så att det finns objektiva skäl för varje enskild anställning från 

arbetsgivarens sida och den sammanlagda tiden ej kan räknas ihop, kan detta leda till att den 

anställde i fråga därmed fastnar i upprepade anställningar.66 Ändringen som skulle ske var att 

den övre gränsen för användningen av allmänna visstidsanställningar skulle skärpas så att den 

formen av anställning skulle få en övre gräns och en tidsram, vilket blev en anställningstid på 

max två år. Därmed blir det svårare att gå runt den yttersta tidsramen för hur länge en anställd 

kan vara anställd på visstid innan anställningen ska omvandlas.67  Utöver detta var syftet med 

ändringen även att försäkra att lagen faktiskt uppfyller kraven som kommer från 

Visstidsdirektivet eftersom detta är en skyldighet från Sveriges sida.68 Efter att förslaget gått 

igenom och godkänts remissinstanserna framförde regeringen förslaget som en proposition till 

riksdagen för att få igenom lagändringen och propositionen fick nummer 2015:16:62.  

 

Prop. 2015:16/62 överlämnades till riksdagen i december 2015 med samma grunder som 

förslaget i DS 2015:29 och antogs utan ändringar och trädde i kraft 1 maj 2016.69 Regeringen 

ansåg att lagändringen skulle innebära en bättre situation för arbetstagare som innehar en 

visstidsanställning och tidigare befunnit sig i stor risk för att fastna i dem samt att 

lagändringen nu skulle innebära att den svenska lagstiftningen gick i linje med EU:s 

direktiv.70  

 

3.4 5a§ LAS som gällande lagtext 

I den nya paragrafen som började gälla i maj 2016 finns det då en ny omvandlingsregel vilket 

gör att arbetstagare har rätt att få sin visstidsanställning omvandlad till en 

tillsvidareanställning och med större chans än tidigare. I det första stycket stadgas det att en 

allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om den varat i totalt två år 

när man räknar ihop tiden för de aktiva anställningarna och detta kan ske under två olika 

omständigheter, vilket även gäller för vikariat och säsongsarbete. Den första är om den 

sammanlagda tiden på två år passeras inom ramen på fem år, vilket stadgas i 5a§ 1st 1p. LAS. 

Den andra omständigheten där en omvandling av visstidsanställningar till 

tillsvidareanställningar kan ske är om femårsramen för anställningen överskridits. Med detta 

																																																								
66	DS 2015:29 s.38-39. 	
67	DS 2015:29 s.44. 	
68	DS 2015:29 s.56.	
69	Prop. 2015:16/62, s.1.		
70	Prop. 2015:16/62, s.15. 	
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menas att visstidsanställningen kan omvandlas om samma anställd varit anställd i sammanlagt 

två år eller mer utan ett uppehåll som varat längre än sex månader men utan att ta hänsyn till 

om det skett inom en femårs period eller ej.71 Detta är den nya regeln som infördes i LAS och 

på detta sätt undviker arbetstagaren att fastna i ständigt följande visstidsanställningar och 

arbetsgivare hindras från att kringgå reglerna. Tidigare kunde de kringgås genom att 

arbetsgivaren anställde arbetstagaren i flera kortare omgångar och precis innan två års 

sammanlagd tid hade gått, hade femårsperioden förflutit och sammanslagningen av tid 

ställdes om till noll. 72 

 

Med tanke på hur omfattande problemet gällande visstidsanställningar tidigare varit och den 

kritik som EU riktat mot Sveriges reglering av denna, är den här förändringen det som 

behövs. Att få möjlighet att nu räkna ihop den sammanlagda tiden utökar skyddet ofantligt 

mycket för de anställda eftersom de nu kan få en chans till en stadig inkomst om de skulle 

behövas mer långvarigt hos företaget. Visst behöver arbetsgivaren fortfarande få ha en chans 

till sin flexibilitet och med tanke på att de fortfarande kan använda sig av anställningsformen 

till stor del kan den anses vara intakt. Självklart minskas den till viss del med tanke på att 

visstidsanställningar nu kan räknas tillsammans med vikariat och säsongsarbete och därmed 

innefattas i sammanslagningen av tid som anställd hos företaget, men till stor del finns 

flexibiliteten kvar eftersom möjligheten att använda sig av anställningsformen till stor del 

kvarstår.  

 

3.5 Individer med visstidsanställningar  

Det är relativt tydligt över vad som behövdes förändras i den svenska regleringen av 

visstidsanställningar och EU gjorde sin syn på detta klar och tydlig. Men för att studera vilka 

individer som faktiskt påverkats av den tidigare regleringen och lagändringen ska samlad 

statistik gällande visstidsanställningar studeras och ämna att kartlägga vilka det är som 

omfattas till störst del av anställningsformen.  

 

Enligt en undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån73 publicerad 2015 har antalet 

visstidsanställningar sedan 2005 ökat en hel del och år 2014 var det hela 694 000 personer 

																																																								
71	Prop. 2015:16/62, s.35.	
72	Prop. 2015:16/62, s.13. 	
73	Statistiska centralbyrån, Hädanefter benämnt som SCB.		



21	
	

som innehade en sådan form av anställning. Men detta har även en del att göra med det 

faktum att Sveriges befolkning har ökat gradvis under de senaste åren och för att få en mer 

rättvis bild av utvecklingen går det att se längre bak i tiden. Sedan 1987 har antalet 

visstidsanställda ökat från ca. 11% till 16,7% år 2014, vilket kan ligga till grund för det osäkra 

klimatet för anställda med visstidsanställningar och kritiken som riktats mot regleringen av 

dessa. Det finns även grund för att det är kvinnor som är den grupp som representeras mest i 

visstidsanställningar och detta kan eventuellt bero på att det är fler kvinnor som arbetar inom 

organisationer som tillämpar visstidsanställningar eftersom arbetet är väldigt 

behovsorienterat. En jämförelse gjordes under år 2014 där det framkom att det var 18,7% av 

arbetande kvinnor som innehade en visstidsanställning. Motsvarande mängd bland de manliga 

arbetarna var 14,6% vilket är en avsevärd skillnad när detta sätts in i antalet personer som 

berörs. 74 

 

Det är även ungdomar som är den åldersgrupp vilket är överrepresenterad inom 

visstidsanställningar. Oftast är det tidsbegränsade anställningar som är ungdomars väg in i 

arbetslivet och därmed kan det ses relativt naturligt att denna grupp har en större andel 

visstidsanställningar. Bland ungdomar mellan åldrarna 16-24 var det 2014 56,0% som 

innehade en visstidsanställning vilket till stor del kan bero på att detta är de personer som 

kommer direkt från studier och därmed har svårt att komma ut i arbetslivet och få ett stabilt 

arbete på en gång. Men även bland ungdomarna syns det att det är kvinnor som har 

visstidsanställning som anställningsform, eftersom det år 2014 var 63% bland kvinnor och 

strax under 50% bland män.75 

 

Det är dock viktigt att framföra det faktum att visstidsanställningar är en viktig del för 

arbetsgivare för att kunna upprätthålla en flexibilitet och ge människor en chans till arbete 

även om det inte innebär en tillsvidareanställning. Svenskt Näringsliv framförde i maj 2015 en 

rapport som understryker det faktum att arbetsgivare behöver använda sig av 

visstidsanställningar, särskilt de som är aktiva i detaljhandeln eller hotell- och 

																																																								
74	Broman, Anna & Larsson, Gabrielle, Statistiska centralbyrån, Utvecklingen av tidsbegränsat anställda, 
s.1, 2015-02-24. 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf 
(Hämtat 2017-10-05).	
75	Broman, Anna & Larsson, Gabrielle, Statistiska centralbyrån, Utvecklingen av tidsbegränsat anställda, 
s.14-15, 2015-02-24. 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf 
(Hämtat 2017-10-05).	
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restaurangbranscherna. De har svårt att ha tillsvidareanställningar eftersom efterfrågan på 

deras tjänster varierar stort och detta gör det svårt att anpassa verksamheten. En koppling som 

kan göras mellan ungdomar och mängden visstidsanställningar, är att nära 30% av alla 

ungdomar mellan 16-24 år på arbetsmarknaden arbetar just inom detaljhandeln eller hotell- 

och restaurangbranschen. 76 Sedan är det självklart att det finns arbetsgivare i andra branscher 

med visstidsanställningar som behöver vara flexibla i sin rekrytering och detaljhandeln och 

hotell-och restaurang är endast ett konkret exempel från Svenskt Näringsliv.  

 

Med tanke på den nya regleringen i LAS som är utformad att försöka förhindra missbruk av 

visstidsanställningar, är förhoppningen att antalet personer som fastnar i visstidsanställningar 

ska minska med tiden. De nya reglerna kommer förhoppningsvis att innebära att fler 

visstidsanställningar omvandlas till tillsvidareanställningar och därmed innebär en mer stabil 

arbetsmarknad för de anställda och särskilt då ungdomar som precis startar sitt arbetsliv. Med 

tanke på att det fortfarande är tillåtet med anställningsformen till stor del, kan arbetsgivare 

fortsätta att använda sig av det, men nu på ett sunt sätt för att ingen individ riskerar att hamna 

i en ogynnsam situation. 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
76	Svenskt Näringsliv, Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell-och restaurang, s.6-7. 2017-05, 
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/visstidsans
tallningarpdf_617651.html/BINARY/Visstidsanställningar.pdf , (Hämtat 2017-10-07).			
77	Prop. 2015:16/62, s.17. 	



23	
	

4. Reflektioner och sammanfattande slutsats 

Under uppsatsen gång har jag upprepade gånger upptäckt att just dialogen och forskningen 

kring visstidsanställningar är komplext och relativt svårt att få en klar bild av. Det är tydligt 

att båda sidor av arbetsmarknaden har olika synpunkter på användningen av 

anställningsformen och det blir därmed viktigt att hålla ett mångfaldsperspektiv vid forskning 

kring ämnet. Eftersom arbetsgivare tydligt behöver visstidsanställningar för att kunna 

upprätthålla en flexibilitet i sin rekrytering och hanteringen inom organisationen, blir det 

därmed en krock när anställda i sin tur riskerar att hamna i en ogynnsam situation. Det är 

självklart att en anställd som upprepade gånger får en tidsbestämd anställning och därmed 

alltid ser ett slut på sin trygga lön och anställning, känner sig osäker på sin position och därför 

aldrig riktigt kan slappna av. Detta är något jag tror att alla individer oavsett ålder, kön eller 

etnicitet skulle hålla med om i det fall där de skulle påverkas. Tack vare SCB:s undersökning 

kunde det rapporteras att det är ungdomar och kvinnor som är de grupper där 

visstidsanställningar används som mest, vilket gör att de är mest utsatta i arbetslivet.78 Risken 

för ungdomarna som kommer direkt ut i arbetslivet att fastna i upprepade visstidsanställningar 

är högre än någon annan grupp och det kan, vid en analys inför deras framtida arbetsliv, skapa 

en ogynnsam situation eftersom det kan ta många år innan de har en stabil och säker inkomst. 

Om det tar tid för dem att få en tillsvidareanställning, kan detta göra att det tar längre tid för 

dem att kunna flytta hemifrån och bli mer självständiga. I resultat till det kan utvecklingen i 

deras liv helt enkelt bli förskjuten och det blir en ond spiral som måste ordnas upp, vilket den 

nya regleringen ämnar att försöka åtgärda. Kan den nya omvandlingsregeln förhindra 

missbruk av visstidsanställningar, kan det i slutändan betyda att fler ungdomar kan få 

möjlighet att stå på sina egna ben och bli självförsörjande samt kunna få en stabil framtid.  

 

Något som slog mig var att det var relativt svårt att förutspå rättsfallen från AD:s utgång och 

att det verkligen krävdes ett förtydligande av lagstiftningen då det fanns tydliga kryphål i den 

tidigare regleringen i LAS. Eftersom arbetsgivare inte behövde räkna samman anställningar 

som haft olika objektiva grunder eller är en allmän visstidsanställning, fanns det tydliga vägar 

för dem att använda som behövdes förhindras, vilket EU uppmärksammade i anslutning till 

TCO:s anmälan.  

																																																								
78	Broman, Anna & Larsson, Gabrielle, Statistiska centralbyrån, Utvecklingen av tidsbegränsat anställda, 
s.14-15, 2015-02-24. 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf 
(Hämtat 2017-10-05).	
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Eftersom Sverige är en del av EU är det självklart att den svenska lagstiftningen ska gå i linje 

med det europeiska direktivet och vid närmare studier av klausul 5 i Visstidsdirektivet finns 

det tydliga riktlinjer för hur medlemsländerna ska gå tillväga för att implementera det i sin 

egen lagstiftning på vilket sätt de önskar, så länge de uppfyller kraven som ställs. Detta tycker 

jag själv ska vara tillräckligt för att Sverige ska ordna så att lagstiftningen upprätthåller 

standarden som ställs, men vid TCO:s anmälan är det tydligt att detta inte är fallet. Eftersom 

det inte fanns någon tydlig gräns samt inget sätt att räkna ihop tiden för de olika 

visstidsanställningar, gör detta det möjligt för arbetsgivarna att helt enkelt låta samma individ 

anställd under ett flertal olika former och därmed aldrig få en chans till en stabil anställning.79  

 

Tack vare att den nya regleringen som trädde i kraft i maj 2016 innebar att 

visstidsanställningarna med olika objektiva grunder kunde räknas ihop med de allmänna 

visstidsanställningarna och detta kan bara tänkas göra en skillnad för de som innehar 

anställningsformen. När den nya omvandlingsregeln trätt i kraft är syftet med den att fler 

visstidsanställningar ska kunna omvandlas till tillsvidareanställningar och på så sätt 

missbruket av visstidsanställningar förminskas. För att balansen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare ska kunna vara stabil på arbetsmarknaden, måste bådas behov tillgodoses. Som 

det såg ut innan var det de anställda som hamnade i en sämre situation medan arbetsgivaren 

kunde utnyttja kryphålet till sin fördel, men tack vare förändringen ska detta förhindras. Det 

är svårt att se en praktiskt förändring eftersom den nya regleringen är så ny, men ser man till 

den omfattande resan till själva förändringen går det att utläsa tanken bakom det. Balansen på 

arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och anställda syftar nu till bådas intressen och 

tryggheten för båda gällande deras arbeten och företag är nu förhoppningsvis starkare än 

tidigare. Det tänkbara negativa med den nya regleringen är att detta eventuellt kan leda till att 

arbetsgivare nu blir mer försiktiga i sin rekrytering och kanske avvaktar en gång längre än att 

ta en visstidsanställd och omvandlar dennes anställning till en tillsvidare. Eftersom det blir 

svårare för dem att ha en anställd som visstid under en längre tid, kanske de inte har grund 

nog för att kunna tillsvidareanställa denna och därmed kan ett glapp i organisationens 

effektivitet ske om de går miste om en effektiv anställd på grund av att arbetsgivarna ej kan 

anställa personen på mer stabilare grunder.  

																																																								
79	Engblom, Samuel, TCO granskar: Visstidsregler, LAS och EU-rätten # 8/10, 2010-07-06, s.17.	(Hämtat 
2017-09-17).	
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5. Källförteckning 
 

EU-rätt 

Direktiv 

Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 

och CEEP. 

 

Nationell rätt 
Författningar 

Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd 

 

Propositioner och förslag 

DS 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk 

av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen.  

DS 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat.  

DS 2015:29 Skärpta åsikter mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.  

Proposition 2006:07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.  

Proposition 2015/16:62 Skärpa åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.  

 

Rättspraxis 

C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), Datum för 

avgörande: 2004-05-17.   
C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and 

Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Forerign 

Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport. Datum för 

avgörande: 2008-04-15.  
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