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Abstract 
 
The Swedish regulation concerning fixed-term contract has been a topic for discussion during 

the last decade. It has been criticised for not following the council’s directive 1999/70/EG on 

the measures to prevent the abuse of fixed-term contracts. Since 2016 the regulation has 

changed. It has changed in order to have the legislation within the purpose and measures set 

in the fixed-term directive.  

 

This essay aims to clarify whether the new Swedish legislation is in accordance with the 

framework agreement attached to the directive on fixed-term contracts. This will be done by 

analysing the measures established in the framework agreement and the purpose of the 

directive, then compare the result with the Swedish legislation. This part of the essay will be 

written using the legal dogmatic methodology.  

 

Since fixed-term contracts are more common among young people this essay will focus on 

how fixed-term contract, and regulations on fixed-term contracts, will affect the position of 

young people in the labour market. It is obvious that there are some difficulties to harmonize 

a legislation that suits all the social partners on the labour market. In fact, it can almost be 

impossible. By illuminate the political discussion regarding the use of fixed-term contracts it 

will help to understand why this matter is so complex and how it can be a stepping stone or a 

dead-end job. This will be done with a legal policy method.  
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Förkortningslista 
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FEU   – Fördraget om Europeiska Unionen  

FEUF   – Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

LO  – Landsorganisationen  

OECD  – Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling 

prop.   – Proposition 
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TCO  – Tjänstemännens centralorganisation 

UNICE  – Europeiska industri- och arbetsgivarorganisationen. Sedan 2007: 

BUSSINESEUROPE 

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

om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP  
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1. Inledning 
Enligt den senast utförda arbetskraftsundersökningen gällande antal visstidsanställda, var det 

694 000 arbetstagare i Sverige som under slutet av 2014 var anställda med en 

visstidsanställning1, detta trots att huvudregeln inom den svenska arbetsrätten är att en 

anställning ska gälla tillsvidare2. Av alla de arbetstagare som uppges ha en tidsbegränsad 

anställning är det av dessa 22 000 arbetstagare som har haft en sammanhängande anställning i 

fem år eller mer hos samma arbetsgivare.3 En allmän visstidsanställning kan ingås fritt av 

arbetsgivare och är en anställning med ett utgångsdatum, som avslutas när avtalstiden har löpt 

ut. Det krävs med andra ord inte någon saklig grund för att anställningen ska upphöra, det går 

att endast vänta ut tiden. Det är inte något nytt fenomen att arbetstagare anställs under 

tidsbegränsade anställningar, utan det har alltid existerat på arbetsmarknaden och det fyller ett 

viktigt syfte för arbetsgivare.4 Visstidsanställningar används för att svara på arbetsgivarens 

flexibilitet när en permanent arbetstagare är tillfälligt frånvarande, för att utvärdera en 

arbetstagare innan denna får ett kontrakt med tillsvidareanställning eller för att möta en 

ändrad efterfrågan. Den internationella arbetsorganisationen ILO har i undersökningar listat 

tre huvudsakliga skäl till varför en arbetsgivare anställer arbetstagare med kontrakt som är 

tidsbegränsade. Den första gäller fördelar med kostnaderna, en visstidsanställning kan 

innebära lägre löner som arbetstagaren godkänner om denne står mellan valet lägre lön eller 

arbetslöshet. Den andra är flexibilitet, det är lättare för en arbetsgivare att minska samt öka 

arbetsstyrkan och samtidigt undvika lagregleringar gällande uppsägning. Den tredje orsaken 

är den tekniska utvecklingen, om företagen själva inte har den kompetens som behövs eller 

efterfrågas kan de välja att anställa någon på ett tidsbegränsat kontrakt under den period som 

det behövs.5  

 

Det är förståeligt att det för en arbetsgivare finns flera goda skäl till att anställa personal under 

en tidsbegränsad period, men det är när arbetstagaren hela tiden får en förnyad 

visstidsanställning istället för en tillsvidareanställning som problem kan uppstå. Att en 
                                                
1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-
for-Press/385694/ (hämtad 170830).  
2 4 § 1 st. LAS. 
3 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-
for-Press/385694/ (hämtad 170830). 
4 ILO, Non-standard form of employment. Report for discussion at the meeting of experts on non-standard forms 
of employment. Klausul 2.10.  
5 ILO, Nothing more permanent than temporary? Understanding fixed-term contracts. Policy Brief.  Nr.6 s. 3.  
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arbetstagare hela tiden har på varandra följande visstidsanställningar och att inte veta hur 

länge denne faktiskt kommer att ha en anställning kan orsaka problem och oro.6 Det är visat 

att det främst är unga människor som har en visstidsanställning7, unga människor som knappt 

kommit in på arbetsmarknaden och som inte kan planera sitt liv eller flytta hemifrån eftersom 

de inte vet hur länge de kommer att ha en inkomst.8 Under 2014 var 56 % av alla unga 

anställda i åldern 16-24 anställda med en tidsbegränsad anställning.9 

 

Det finns lagar när det gäller visstidsanställningar, de har visserligen ändrats ett par gånger. 

Dessa reglerar hur länge en arbetsgivare får anställa en arbetstagare med ett visstidskontrakt. 

Men det har visat sig vara svårt att enas om regleringar och huruvida det borde vara enklare 

eller svårare för arbetsgivare att anställa arbetstagare med ett visstidskontrakt. I mars 2010 

fick Sveriges regering en formell underrättelse av EU kommissionen gällande 5 § LAS, där de 

påpekade att de svenska regleringarna inte var i enlighet med EU:s visstidsdirektiv.10 De 

dåvarande regleringarna i LAS trädde i kraft under 2007 och införde allmän 

visstidsanställning som ett begrepp i svensk lagstiftning. Det medföljde att regleringen som 

införlivades för att vara i enlighet med visstidsdirektivet frångicks, vilket innebär att kraven 

på aktiva åtgärder för att förhindra missbruk av förnyande visstidsanställningar reducerades.11 

Sedan kommissionens underrättelse har två lagförslag arbetats fram utan att bli lagstadgade12, 

men först under 2016 trädde en ny 5 a § LAS i kraft. Det tog sex år efter EU kommissionens 

formella underrättelse att få till ett lagförslag som kunde röstas igenom i den svenska 

riksdagen. Detta är en viktig fråga att diskutera kring och lägga fokus på eftersom 

arbetsmarknadens parter och de politiska blocken tydligt är oense i frågan om hur strikt 

användandet av visstidsanställningar ska regleras. Sverige kan uppfattas som ett intressant 

land att undersöka gällande visstidsanställningar eftersom andel arbetstagare med en 

visstidsanställning är hög och för att Sverige anses ha den mest liberala regleringen av 

visstidsanställningar bland de nordiska länderna. Det kan framstå som att tidsbegränsade 

kontrakt är normaliserade på den svenska arbetsmarknaden.13 

                                                
6 Svenskt näringsliv, LO. Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad – en kartläggning av 
förekomsten, behoven och hur de används, s. 33. 
7 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-
for-Press/385694/. (hämtad 170830). 
8 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Tidsbegransat-anstallda-oroliga-for-ekonomin/. (hämtad 170928). 
9 SCB, Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda. S.15 
10 Formell underrättelse från kommissionen. 
11 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_T Se statistik för Sverige mellan år 2007–2008. 
12 ds 2011:22, ds 2012:25. 
13 Berglund T, Håkansson K m.fl. Tidsbegränsat anställdas framtida arbetsmarknadssituation, s. 28. 
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1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i den bakgrund som beskrivs har denna uppsats som huvudsakligt syfte att 

ta reda på hur de nya regleringarna gällande visstidsanställningar i LAS står sig i förhållande 

till de EU-rättsliga regleringar vi som medlemsland har åtagit oss att följa. Med tanke på den 

kritik som Sverige tidigare har mottagit gällande LAS är det intressant att försöka ta reda på 

hur den nya paragrafen kan komma att tolkas i ljuset av EU:s visstidsdirektiv. Vidare så 

kommer uppsatsen att belysa balansen mellan visstidsanställningar som 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetstagares behov av en trygg anställning. Detta 

kommer att belysas genom att undersöka hur det diskuteras kring visstidsanställningar inom 

politiken och bland arbetsmarknadens parter och hur dessa diskussioner har påverkat 

lagstiftningsprocessen. För att uppsatsen ska berikas med ett mångfaldsperspektiv så kommer 

det huvudsakliga fokus i denna uppsats vara kring unga människors position på 

arbetsmarknaden eftersom dessa är överrepresenterade i statistiken bland visstidsanställda.   

 

1.1.1 Frågeställningar  

För att nå det syfte som uppsatsen ämnar att belysa kommer utgångspunkt vara att besvara 

följande frågeställningar:   

o Hur förhåller sig den svenska regleringen 5 a § LAS till rådets direktiv 1999/70/EG? 

o Hur kan visstidsanställningar förstås som arbetsmarknadspolitiska åtgärder? 

o Hur kan unga människors position på arbetsmarknaden påverkas av regleringarna 

kring visstidsanställningar? 

 

1.2 Metod 

För att kunna besvara de frågor som nämns här ovanför så kommer denna uppsats att ha en 

rättsdogmatisk metod som grund. Den rättsdogmatiska metoden utgår från att fastställa 

gällande rätt och kommer att användas som verktyg för att urskilja vilka rättsregler som kan 

tillämpas inom det valda området och även särskilja vilken rättsregel som ska lämnas 

företräde, detta genom en så kallad normhierarki bland rättsregler. Den rättsdogmatiska 

metoden som verktyg är behjälplig när lagregler ska fastställas, tolkas och förklaras.14 Som 

utgångspunkt kommer de EU-rättsliga regleringarna att analyseras och förklaras eftersom 

dessa är grunden till den svenska lagstiftningen i dag och vi som medlemsland har åtagit oss 

                                                
14 Korling, F, Mauro, Z. Juridisk metodlära s. 22. 
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att följa de rättsregler som EU fastställer.15 I denna uppsats är det speciellt rådets direktiv 

1999/70/EG som är centralt då den reglerar användandet av visstidsanställningar, detta 

direktiv är vi i Sverige skyldiga att följa samt implementera i svensk lag.16 Direktivet har 

kommit tillstånd i ett försök för att harmonisera lagstiftningen i medlemsländerna inom EU-

området, men lämnar en hel del öppet för olika tolkningar. Det är upp till medlemsländerna 

att välja hur regleringarna ska införas i nationell lag, men för att det huvudsakliga syftet inte 

ska förbises måste medlemsländerna även följa de förhandsavgöranden som lämnas av EU-

domstolen.17 Förhandsavgöranden i sig ger inget domslut utan de är till för att tolka EU-

rätten. Det är sedan upp till den nationella domstolen att fatta ett domslut utifrån hur 

tolkningarna ska göras.18 I den svenska rätten kommer i första hand lagtexter att användas, 

men för att förklara dessa och förstå deras syfte kommer även propositioner och 

departementsskrivelser att användas. Departementsskrivelser som inte har lett till 

propositioner eller lagregleringar kommer även till en viss del att ta plats för att visa hur 

diskussionen mellan de olika politiska blocken och arbetsmarknadens parter förs, det kommer 

då att tydliggöras varför det har varit så svårt att enas om ett gemensamt lagförslag. Doktrin 

och vetenskapliga texter kommer även att användas, detta för att visa på hur lagreglerna 

används och för att sätta lagregleringarna och fenomen kring visstidsanställningen i en 

kontext. För att kunna ta reda på om 5 a § LAS är i linje med visstidsdirektivet kommer en 

ändamålsenlig tolkning av paragrafen att göras. Eftersom lagregeln är relativt ny finns ännu 

inga avgöranden från Arbetsdomstolen att tillgå. Därav kommer lagregeln, dess förarbeten 

och syftet med regleringen att tolkas i ljuset av visstidsdirektivet och EU-domstolens 

förhandsavgöranden. Detta för att sedan kunna fastställa hur den svenska lagstiftningen 

förhåller sig i relation till direktivet och dess syfte. 

 

För att kunna svara på samtliga frågor som ställs i uppsatsen kommer en rättspolitisk metod 

att appliceras som ett komplement till den rättsdogmatiska metoden. Till skillnad från den 

rättsdogmatiska metoden, där rättspolitiska synpunkter anses vara ovetenskapliga kan istället 

den rättspolitiska metoden användas för att svara på de frågor där rättsdogmatiken är 

otillräcklig. Rättsdogmatiken, som utgår från att fastställa gällande rätt, används som ett första 

steg i uppsatsen, för att sedan med den rättspolitiska metoden analyseras. Denna metod utgår 

från att rätten analyseras utifrån att den ska tillgodose en särskild värdering eller ett speciellt 
                                                
15 Bernitz, U, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder s. 62. 
16 Ibid., s. 67. 
17 Ibid., s. 70. 
18 Ibid., s. 77. 
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ändamål. Genom en sådan analys kan författaren komma fram till om, eller till och med hur 

rätten borde ändras för att bättre tillgodose ett mål, värdering eller ändamål.19 I denna uppsats 

är det framförallt 5 a § LAS som kommer att analyseras och ställas mot EU-rätten. Fokus 

kommer även att vara vilka konsekvenser denna reglering medför för unga människor och 

deras position på arbetsmarknaden. För att dess analyser ska kunna genomföras kommer 

förarbeten att behandlas, i förarbetena framgår det hur arbetsmarknadens parter, samt de 

politiska blocken resonerar kring visstidsanställningar och unga människors väg in på 

arbetsmarknaden. Detta kommer att kompletteras med doktrin och vetenskapliga 

publikationer som kretsar kring visstidsanställningar som en språngbräda eller en fälla. Till 

viss del kommer även den arbetsmarknadspolitiska synen på EU-nivå att beröras, och 

begreppet flexicurity framkommer. Flexicurity som strategi har inte haft något genomslag på 

den svenska arbetsmarknaden eller i den svenska modellen, men den påverkar numer hur EU 

resonerar kring sysselsättningspolitiken, vilket i allra högsta grad påverkar vår svenska 

lagstiftning.  

 

En rättspolitisk diskussion ger visst utrymme för värderingar och det ses som en naturlig del 

av arbetet med att analysera rätten. I stor del kan den rättspolitiska analysen föras med 

objektiva argument, men i frågan om hur en lagregel förhåller sig till ett ändamål eller 

värdering eller vilken konsekvens lagregeln ger öppnar analysen upp för mer värderingar och 

dessa kan ta en större plats i uppsatsen. Värderingar ska däremot inte ta en allt för stor plats 

utan författaren ska i största mån föra argumentationen så objektivt och balanserat som 

möjligt utifrån det material som läggs fram.20 Det ändamål som kommer att användas i denna 

uppsatsen kommer att vara unga människors behov av trygga anställningar.  

 

1.3 Visstidsanställning som begrepp 

Visstidsanställning kommer i denna uppsats att användas som ett samlingsbegrepp för de 

anställningsformer som omnämns och berörs av 5 a § LAS, vilka är allmän 

visstidsanställning, vikariat samt säsongsarbete. Gemensamt för de olika anställningsformerna 

är att det avser en anställning som pågår under en bestämd tid. I uppsatsen kommer 

visstidsanställning och tidsbegränsad anställning att användas synonymt.  

  

                                                
19 Sandgren C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s.47–48.   
20 Ibid., s. 48.	



	 10	

2. Anställningsskyddet inom EU-rätten 
EU och dess arbetsmarknadspolitik strävar mot att, inom medlemsländerna, uppnå en hög 

sysselsättningsgrad och säkerställa att det finns ett acceptabelt socialt skydd.21 En stor del av 

EU:s arbete och värderingar handlar just om att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för de 

individer som finns inom medlemsländerna, detta syns tydligt då det ingår i ingressen till 

FEU22 samt i FEUF23. Samtidigt arbetar EU för att göra företagen inom unionen mer 

konkurrenskraftiga och främja den ekonomiska tillväxten.24  EU arbetar med andra ord för 

både företagens ökade flexibilitet samt arbetstagarnas anställningstrygghet. Som en del i sin 

sysselsättningspolitik vill kommissionen med hjälp av sysselsättningsstrategin Europa 2020 

öka andel arbetstagare med sysselsättning, minska långtidsarbetslösheten samt förbättra 

levnadsvillkoren för invånarna i medlemsstaterna.25 Den har till syfte att medlemsländerna 

bland annat ska bli mer konkurrenskraftiga och sammanhållningen mellan medlemsländerna 

ska öka.26 Europa 2020 har bland annat som ett mål att år 2020 ska 75 % av befolkningen 

inom EU i åldern 20–64 år ska vara sysselsatta i arbete.27 För att nå dessa mål inom 

sysselsättningspolitiken har EU-kommissionen föreslagit att medlemsländerna ska applicera 

principen om flexicurity. Flexicurity är en strategi där politiska åtgärder ska resultera i en 

flexibel (flexibility) och en trygg (security) arbetsmarknad.28 EU-kommissionen förklarar att 

väldigt strikta lagregler gällande anställningsskyddet och uppsägning av arbetskraft, som till 

exempel att inte tillåta uppsägningar på grund av ekonomiska skäl, leder till att få arbetstagare 

blir uppsagda. Men även att få arbetstagare blir anställda. Ett så pass starkt anställningsskydd 

kan även göra det ännu svårare för utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Flexicuritystrategin blir framgångsrik när det finns en balans mellan 

arbetslöshetsersättningssystemet samt politiska strategier som underlättar övergång till 

sysselsättning. EU-kommissionen menar även att en ”adekvat arbetslöshetsersättning ger ett 

bättre skydd än ett starkt uppsägningsskydd” och att en dynamisk arbetsmarknad ökar 

människors känsla av trygghet.29 Det framkommer även att visstidsanställningar blir allt 

vanligare för att öka flexibiliteten, men i länder med högt anställningsskydd riskerar 

                                                
21 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=sv hämtad 170913. 
22 FEU artikel 3 p. 3. 
23 FEUF, ingress st. 4. 
24 https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_sv hämtad 170913. 
25 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en hämtad 170928. 
26 Nyström, B. EU och arbetsrätten s.89. 
27 https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en hämtad 170928. 
28 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en (170913). 
29 KOM (2007) 359 slutlig. Gemensamma principer för ”flexicurity”; Fler och bättre arbetstillfällen med en 
kombination av flexibilitet och trygghet. Kap 2 st. 16.  
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visstidsanställningarna att bli en fälla, jämfört med i länder med lägre anställningsskydd där 

visstidsanställningar istället blir en språngbräda.30 

 

När det kommer till visstidsanställningar så har det inom unionen inte varit helt enkelt att få 

igenom ett direktiv som reglerar användandet av visstidsanställningar och visstidsanställdas 

arbetsförhållanden. Europeiska kommissionen har försökt att få direktiv antagna i frågan för 

att få flexibla anställningar mer lockande för arbetstagare genom att höja skyddsnivån. Det 

ska i längden gynna både arbetstagare och arbetsgivare. Statistiken visar att när arbetslösheten 

i ett land ökar, så ökar även antalet atypiska anställningskontrakt, så som 

visstidsanställningar.  Huruvida flexiblare anställningar skapar nya arbetstillfällen eller endast 

omfördelar trygga anställningar till mer otrygga anställningar är däremot omtvistat.31 År 1990 

lades tre förslag på direktiv gällande visstidsanställningar fram till Europa parlamentet, endast 

ett av dessa gick igenom. Det som gick igenom främjar förbättringar av säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar32. De andra direktivförslagen 

som behandlade tidsbegränsade anställningar skulle ge visstidsanställda samma rättigheter 

samt sociala förmåner som heltids- och tillsvidareanställda, de blev aldrig antagna.33 Det tyder 

på att det inom EU-området är svårt att enas kring regleringar av visstidskontrakt.  

 

Behovet av ett direktiv gällande visstidsanställningar togs återigen upp av den Europeiska 

kommissionen år 1993 i deras ”White paper on growth, competitivness and employment”34. 

Kommissionen konstaterar här att det har skett en utveckling på arbetsmarknaden vilket har 

lett till en ökning av fler flexibla anställningskontrakt. Kommissionen konstaterar vidare att 

ökningen inte endast beror på att företagen vill öka sin flexibilitet utan även att arbetstagare i 

större utsträckning än tidigare föredrar flexibla anställningar. Om dessa flexiblare former av 

kontrakt, här nämns även deltidsarbete tillsammans med visstidsanställningar, blir generellt 

                                                
30 KOM (2007) 359 slutlig. Gemensamma principer för ”flexicurity”; Fler och bättre arbetstillfällen med en 
kombination av flexibilitet och trygghet, Bilaga 1, s.14.  
31 Nyström, B. EU och arbetsrätten s.339. 
32 Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar 
av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt 
anställningsförhållande. 
33 Nyström, B. EU och arbetsrätten s.339. 
34 http://www.cvce.eu/obj/commission_white_paper_on_growth_competitiveness_and _employment_1993-en-
b0633a76-4cd7-497f-9da1-4db3dbbb56e8.html . 
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accepterade på arbetsmarknaden så är det viktigt att säkerställa att dessa arbetstagare får 

samma skydd och arbetsförhållanden som en standardarbetstagare.35 

Kommissionen framhåller även att frågor gällande arbetsförhållanden generellt är ett 

gemensamt ansvar för de sociala parterna och medlemsländernas regeringar, men poängterar 

att desto mer de sociala parterna kan nå överenskommelser om, som motsvarar båda sidornas 

behov och intressen, desto mindre blir behovet av att utveckla ett juridiskt ramverk i frågan.36  

 

2.1 Ett ramavtal förhandlas fram 

På begäran av EU-kommissionen fördes en dialog mellan arbetsmarknadens parter EFS, 

UNICE37 och CEEP. Dessa parter kommer tillsammans fram till ett ramavtal som bland annat 

syftar till att förhindra missbruket av på varandra följande visstidskontrakt.38 Men 

förhandlingarna kantrades av en hel del svårigheter och tog tid. CEEP och UNICE gick in i 

förhandlingarna med den allmänna uppfattningen om att tidsbegränsade anställningar har en 

positiv effekt på arbetsmarknaden och de hade under förhandlingarna liknande ståndpunkter. 

UNICE hade delvis som mål att reducera de hinder som kan komma att försvåra användandet 

av tidsbegränsade kontrakt.39 CEEP anser att visstidsanställningar har en positiv effekt men 

att det däremot behövs förutsättningar att göra dessa anställningar mer attraktiva för 

arbetstagare.40 Däremot gick EFS in i förhandlingarna med målet att försäkra sig om att 

användandet av tidsbegränsade anställningar ska begränsas. De vill förhindra att arbetsgivare 

använder visstidsanställningar för att undvika de skyldigheter som kommer gentemot 

arbetstagare med tillsvidareanställningar.41 EFS gick in med specifika mål som att specificera 

de skäl, motiveringar och begränsningar som behövs för användandet av tidsbegränsade 

anställningar. Deras mål var att definiera en övre sammanlagd tidsgräns om totalt 3 år, 

precisera antal förnyanden av visstidskontrakt till totalt två stycken och även uttryckligen 

komma överens om en definition om när en tidsbegränsad anställning ska övergå till en 

tillsvidare anställning.42 De förslag som EFS la fram var däremot liknande eller gick längre än 

de direktivförslag som tidigare lagts fram men ej antagits. Den fråga som var svårast för 

                                                
35 Flexibility in working time and security for workers: First phase of consultation with the social partners in 
accordance with article 3 of the social policy agreement annexed to the Treaty SEC (1995) 1540/3, s. 1. 
36 Ibid., s. 5. 
37 BusinessEurope sedan 2007. 
38 Direktiv 1999/70/EC, klausul 1 b. 
39 Bercusson B, Bruun N, Vigneau C, Fixed-term work in the EU: a European agreement against discrimination 
and abuse s.18-20. 
40 Ibid., s. 18.  
41 Ibid., s. 21. 
42 Bercusson B, Bruun N, Vigneau C, Fixed-term work in the EU: a European agreement against discrimination 
and abuse s. 21. 
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parterna att komma överens om var hur åtgärderna för att förhindra missbruk av 

tidsbegränsade anställningar skulle utformas. Trots att förhandlingarna strandade vid ett 

tillfälle och krävde tid fanns en drivkraft att få igenom ett gemensamt ramavtal där parterna 

kan påverka de krav som ställs. EU-kommissionen hade annars planer att på eget initiativ 

starta en lagstiftningsprocess som reglerar användandet av visstidsanställningar.43    

 

2.2 Visstidsdirektivet 

Ramavtalet om visstidsarbete undertecknades av ovanstående parter under 1999 och har 

godkänts som det så kallade visstidsdirektivet. Parterna fastslår att ramavtalet gällande 

visstidsanställda är en del i det arbetet mot ”en bättre balans mellan flexibel arbetstid och 

arbetstagarnas trygghet”44 De fastslår också att den huvudsakliga formen av anställningar på 

arbetsmarknaden kommer att fortsätta vara tillsvidareanställningar, men att 

visstidsanställningar ibland kan fylla ett behov av flexibilitet som finns hos både arbetsgivare 

och arbetstagare.45 Syftet med just detta ramavtal är att förhindra att arbetsgivare missbrukar 

användandet av visstidsanställningar som följer på varandra, följaktligen konstant förnyande 

av visstidsanställningar istället för att anställa en arbetstagare tillsvidare.46 Anledningen till att 

åtgärder behövs för att förhindra ett missbruk av visstidsanställningar är dels att det är visat 

att tillsvidareanställningar ökar arbetstagares livskvalitet samt arbetsprestation47, det är också 

ett led i att öka jämställdheten mellan kvinnor och män eftersom mer än hälften av de 

visstidsanställda inom EU är kvinnor48.  

 

De åtgärder som visstidsdirektivet tar upp för att förhindra missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar ska implementeras i nationell lag. Om det inte finns likvärdiga åtgärder 

för att förhindra missbruk ska minst en utav tre åtgärder införas i lag eller allmängiltigt 

kollektivavtal: 

 

” 

a. Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning 

                                                
43 Bercusson B, Bruun N, Vigneau C, Fixed-term work in the EU: a European agreement against discrimination 
and abuse, s. 31 
44 Ramavtal om visstidsarbete, Inledning st. 1. 
45 Ibid., Inledning st. 2 samt Allmänna överväganden p. 6. 
46 Ibid., om visstidsarbete, klausul 1 b. 
47 Ibid., Allmänna överväganden p. 6. 
48 Ibid., Allmänna överväganden p. 9. 
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b. Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för fler på varandra följande 

visstidsanställningar 

c. Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas ”49 

 

Dessa åtgärder ska tillsammans eller var för sig vara tillräckliga för att förhindra missbruket 

av på varandra följande visstidsanställningar. Det är angeläget att lägga märke till att 

åtgärderna endast gäller visstidsanställningar som förnyas, vilket framkommer av 

ordalydelsen i texten ovan. De gäller inte en enstaka tidsbegränsad anställning och inte heller 

den första tidsbegränsade anställningen omfattas. Det bekräftas av EU-domstolen som inte tar 

upp Vino-fallet eftersom detta rör sig om ett första visstidskontrakt och inte ett förnyat 

visstidskontrakt50. 

 

De bestämmelser som implementerats i den svenska lagstiftningen är delvis bestämmelser om 

objektiva grunder men dessa kombineras även med bestämmelser om en tidsgräns för hur 

länge en anställd kan vara anställd med ett visstidskontrakt.  

 

Utöver de tre åtgärder som räknas upp är det även upp till medlemsländerna att bedöma och 

reglera kring när tidsbegränsade anställningar anses vara ”på varandra följande” och när en 

tidsbegränsad anställning ska övergå till att bli en tillsvidareanställning.51  

 

Direktivet fastställer inga tydligare eller mer konkreta åtgärder än de ovanstående och 

medlemsländerna lämnas själva till att tolka och implementera åtgärder så som passar 

medlemslandet. Med tanke på att EFS gick in i förhandlingarna med specifika krav om hur 

visstidsanställningar ska begränsas och UNICE:s tanke var att ta bort hinder för att anställa 

under tidsbegränsade anställningar så blev resultatet något vagt. Det som däremot ska finnas i 

åtanke vid implementeringen är att direktivets syfte ska uppnås, vilket i det här fallet är just 

att motverka och förhindra missbruk av visstidskontrakt. 

 

2.2.1 Begreppet ”Objektiva grunder” 

För att få en mer konkret bild av vad som kan tänkas vara i linje med direktivet så används 

EU-domstolens förhandsavgöranden. Begreppet objektiva grunder tolkas i fallet Kücük52. I 

                                                
49 Ramavtal om visstidsarbete, klausul 5 p. 1. 
50 Beslut meddelat av domstolens ordförande på sjätte avdelningen den 11 november 2010. Vino Cosimo 
Damiano mot Poste Italiane SpA. C-161/11. 
51 Ramavtalet om visstidsarbete, klausul 5 p. 2.  
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detta fall har en arbetstagare fått ett förnyat visstidskontrakt 13 gånger, som har förnyats 

konstant under en period av elva år. Alla tidsbegränsade kontrakt som har ingåtts har grundat 

sig i omständigheter då en annan permanent arbetstagare har varit frånvarande på grund av 

sjukdom eller föräldraledighet. Trots att behovet kan tänkas fyllas genom att anställa en 

arbetstagare med ett tillsvidarekontrakt så har arbetsgivaren valt att göra nya bedömningar var 

gång en permanent arbetstagare har varit frånvarande. Vilket har resulterat i ett flertal på 

varandra följande visstidskontrakt. EU-domstolen bedömer i detta fall att objektiva grunder, 

så som det menas i ramavtalet, ska tolkas så att det krävs specificerade och konkreta 

omständigheter relaterade till anställningen, som till exempel ett vikariat för en arbetstagare 

som är tillfälligt frånvarande. Domstolens förhandsavgörande i detta fallet konstaterar att det 

inte har skett något missbruk av visstidskontrakt.53 Däremot, så har EU-domstolen i Adeneler 

m.fl.54 konstaterat att det inte föreligger några objektiva grunder om behovet av anställningen 

anses vara konstant och permanent.55  

 

Europeiska kommissionen har gjort ett uttalande gällande Kücük där de argumenterar för att 

visstidskontrakt som ständigt förnyas och som i detta fallet har pågått under en så lång tid 

borde vara en indikation på ett missbruk av tidsbegränsade anställningar och att Kücük inte 

löser ett tillfälligt behov av arbetskraft.56 EU-domstolen svarar på detta genom att förklara att 

även om en arbetsgivare ofta, eller konstant, är i behov av en tillfällig arbetstagare och detta 

möjligtvis kan lösas genom en permanent arbetstagare med en tillsvidareanställning så kan det 

trots allt även föreligga objektiva grunde. Vilket gör att dessa förnyade visstidsanställningar 

följer åtgärderna i visstidsdirektivet.57 Genom att ta ställning från gång till gång då företagen 

är i behov av en vikarie när en anställd är frånvarande är i linje med visstidsdirektivet 

eftersom objektiva grunder då är ett godtagbart skäl. När det finns behov av ytterligare en 

anställd som inte speglar ordinarie personalstyrkan anses behovet vara konstant och 

permanent. 

 

                                                                                                                                                   
52 Domstolens dom (andra avdelningen) den 26 januari 2012. Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen. C-
586/10. 
53 C-586/10. 
54 Domstolens dom (stora avdelningen) den 4 juli 2006. Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos 
Galaktos (ELOG) C-212/04. 
55 C-212/04. 
56 C-586/10 klausul 35. 
57 C 586–10, klausul 43.	
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2.2.2. Begreppet ”övre sammanlagd tidsgräns” 

Gällande den övre sammanlagda tidsgränsen för hur länge en arbetstagare kan vara anställd 

med ett tidsbegränsat anställningsavtal så finns det i visstidsdirektivet inte heller någonting 

konkret som påvisar vilken tidsgräns som är rimlig. Det finns inte heller så många 

förhandsavgöranden från EU-domstolen i frågan. I förhandsavgörandet från fallet Impact58 

anser domstolen att avtal inte ska ingås där visstidsanställningen är ovanligt lång, som i det 

fallet åtta år.59 I fallet Marrosu och Vassallo konstaterar EU-domstolen att en 

visstidsanställning som pågått i tre år och förnyats en gång inom den perioden inte anses vara 

missbruk enligt visstidsdirektivet.60 Inom medlemsstaterna är det Ungern som har den längsta 

utskrivna tidsgränsen på hur länge en arbetstagare kan vara visstidsanställd, maxgränsen 

uppgår där till fem år.61 De fallen som tas upp här visar att visstidsanställningar som pågår i 

upp till åtta år är inte är i linje med visstidsdirektivet medan tre år anses vara rimligt. Ungern 

som land har inte fått någon formell kritik eller behövt förhandsavgöranden från EU-

domstolen så om fem år är en rimlig gräns fås ej fram så tydligt. Det som talar för att fem år 

skulle vara rimligt är att EFS i förhandlingarna till ett ramavtal inte lyckades avtala om en 

konkret tidsgräns om tre år, vilket var en av deras målsättning. Det kan tyda på att 

arbetsmarknadens parter ansåg att tre år var en för låg gräns att fastslå.  

 

2.2.3 Begreppet ”på varandra följande” 

I visstidsdirektivet framkommer det även att det är upp till medlemsländerna att själva 

definiera när visstidsanställningar ska anses vara ”på varandra följande” och när en 

visstidsanställning ska övergå till att bli en tillsvidareanställning.62 Definitionen av på 

varandra följande kan anses vara den viktigaste juridiska definitionen i direktivet, eftersom 

direktivets syfte är att förhindra missbruk av visstidsanställningar som är på varandra 

följande, och inte enskilda visstidskontrakt.63  I fallet med Adeneler m.fl hade Grekland infört 

regleringar som konstaterade att visstidsanställningar ansågs vara på varandra följande om de 

förnyas inom 20 dagar från föregående kontrakts utgångsdatum. Det innebar att det endast 

                                                
58 Domstolens dom (stora avdelningen) den 15 april 2008. Impact mot Minister for Agriculture and Food m.fl. 
C-268/06. 
59 C-268/06 Avgörande nr. 3. 
60 Domstolens dom (andra avdelningen) den 7 september 2006. Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot 
Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate. C-53/04. 
61 SB Gericke, A new look at the old problem of reasonable expectation: The resonableeness of repeated 
renewals of fixed-term contracts as opposed to indefinite employment, s.127.	
62 Ramavtalet om visstidsarbete, klausul 5 st. 2.	
63 C-212/04 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott föredraget den 27 oktober 2005, gällande 
C-212/04. Klausul 64.	
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krävdes 21 dagar för att bryta kedjan av på varandra följande visstidskontrakt, vilket ansågs 

försvåra chansen för en arbetstagare att få en tillsvidareanställning. EU-domstolen ansåg att 

dessa regleringar var utfärdade utan att ha visstidsdirektivets syfte i åtanke, syftet som utgår 

på att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. EU-domstolen påpekade att 

medlemsländerna inte ska göra en sådan vid tolkning av direktivet att det kan uppstå 

situationer där det är möjligt att användandet av visstidsanställningar leder till ett missbruk.64 

I Vassilakis m.fl. uppger däremot EU-domstolen att det är i linje med direktivet att 

visstidskontrakt anses vara på varandra följande om de förnyas inom tre månader från 

föregående kontakt har avslutats.65  

 

  

                                                
64 C-212/04. 
65 Domstolens beslut (tredje avdelningen) den 12 juni 2008. Spyridon Vassilakis m.fl. mot Dimos 
Kerkyraion. Avgörande 3. C364/07. 
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3. Anställningsskyddet inom Sverige 
I Sverige regleras frågan om tidsbegränsade anställningar i LAS och på den svenska 

arbetsmarknaden, liksom inom EU, är huvudregeln att en anställnings ska gälla tillsvidare66. 

Det finns däremot möjligheter att anställa en arbetstagare med ett visstidskontrakt. De former 

av tidsbegränsade anställningar som räknas upp i LAS idag och omfattas av 

omvandlingsregeln är a) allmän visstidsanställning, denna anställning kräver ingen objektiv 

grund för att ingås b) vikariat, för att avtala om ett vikariat krävs att det finns en anknytning 

till en anställd som är frånvarande, en vikariatsanställning ska spegla den ordinarie 

personalstyrkan. c) säsongsarbete, detta kräver att avtalet är tidsbegränsat endast för att 

arbetsuppgifterna kan utföras en del av året på grund av växlingar i naturen.67  

 

Det har visat sig att det inte är så lätt att lagstifta kring visstidsanställningar och förslagen som 

läggs upp diskuteras och debatteras flitigt bland arbetsmarknadens parter. År 2007 ändrades 

regleringarna kring visstidsanställningar och allmän visstidsanställning infördes. Det innebar 

att det blev enklare för arbetsgivare att anställa arbetstagare med en visstidsanställning 

eftersom allmän visstid inte ställer några krav på objektiva grunder för att ingås eller 

förnyas.68 Detta var ett led i att öka flexibiliteten för företagen samt ett argument för att få fler 

arbetslösa sysselsatta enligt den borgligt styrda regeringen.69 I propositionen till lagförslaget 

argumenteras det för att ett mer reglerat anställningsskydd minskar rörligheten på 

arbetsmarknaden och medför en längre period av arbetslöshet för de som är arbetslösa, de 

menar även att ett mer reglerat anställningsskydd minskar möjligheterna till att komma in på 

arbetsmarknaden, som för exempelvis ungdomar och långtidsarbetslösa.70 Detta är liknande 

de argument som kommissionen anförde gällande flexicurity strategin. Problemet med den 

nya lagstiftningen var att den så kallade omvandlingsregeln, inte tog hänsyn till om 

arbetstagaren tidigare hade haft en annan form av tidsbegränsad anställning, som exempelvis 

vikariat och allmän visstid. Det innebar att en arbetstagare då konstant kunde ha varit anställd 

med olika tidsbegränsade anställningar som ständigt förnyades om titeln på den 

tidsbegränsade anställningen ändrades, det enda kravet var att en och samma anställning inte 

skulle överstiga två år under en femårsperiod71 

                                                
66 4 § LAS.  
67 Ds 2011:22 s.71 
68	Prop. 2006/07:111	
69 Ds 2011:22 s.74. 
70 Prop. 2006/07:111, effekter på arbetsmarknaden, s 47. 
71 Se tidigare lydelse av 5 § LAS 
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3.1 Överträdelseärendet 

När 2007 års lag gällande allmän visstid och de nya omvandlingsreglerna trädde i kraft 

anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen då lagregeln inte ansågs vara i enlighet med 

visstidsdirektivet. De påpekade att en omvandlingsregel som inte tar hänsyn till andra typer av 

tidsbegränsade anställningar, vilka kan staplas på varandra i oändlighet om 

anställningsformen ändras mellan anställningarna, inte borde vara i linje med 

visstidsdirektivet.72  

 

I brevväxlingen mellan den dåvarande borgerliga regeringen och EU-kommissionen vill 

regeringen hävda att Sverige inte bryter mot visstidsdirektivet. De påpekar att för två av de 

tidsbegränsade anställningsformerna så finns det krav på objektiva grunder, detta gäller 

vikariat och säsongsarbete. De menar även att allmän visstid kan ingås utan objektiv grund 

men att detta omfattas av en tidsgräns i stället. Det finns bestämmelser om när en 

tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning och möjlighet till att få 

en domstolsförklaring om en visstidsanställning anses vara felaktig.73 Samtidigt visar 

statistisk från OECD att graden av skydd för arbetstagare gällande tidsbegränsade 

anställningar sänktes från ett index om 1,44 till 0,81 mellan 2007 och 2008, ändringen sker 

vid samma tidpunkt som allmän visstid infördes i svensk reglering. Vid samma tidpunkt var 

genomsnittsvärdet ett index om 1,7574  

 

EU-kommissionen kritiserade den svenska lagstiftningen och menade att det är möjligt för 

arbetsgivare att missbruka visstidsanställningar genom att stapla olika anställningar på 

varandra. En sådan lagstiftning möjliggör ett konstant användande av visstidsanställningar 

som aldrig kan komma att övergå till tillsvidareanställningar. EU-kommissionen anser att 

både anställningstiden med allmän visstid samt vikariat borde tillgodoräknas gemensamt vid 

omvandlingsregeln.75   EU-kommissionen beslutade under 2010 att ge Sverige en formell 

underrättelse angående möjligheten att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra. Föst 

då arbetades två lagförslag fram hos Arbetsdepartementet, ett under 2011 och ett under 2012, 

inget av dessa gick igenom efter kritik från de olika remissinstanserna. Det första förslaget var 

                                                
72 TCO:s EU-anmälan om LAS bilaga 2 rättsutredning s.5. 
73 Regeringens svar på kommissionens yttrande (april 2013) 
74 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_T (hämtad 170928) 
75 EU Kommissionens formella underrättelse (mars 2010) s, 4. 
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gällande om anställningar enligt 5 och 6 §§ kombinerades på ett sätt som utgör missbruk av 

visstidsanställningar så skulle det vara möjligt för en domstol att fastslå när anställningen ska 

gälla tillsvidare.76 Kritiken detta lagförslag fick av remissinstanserna var att det trots allt var 

möjligt i lagens mening att stapla visstidsanställningar och att ett missbruk skulle bli svårt att 

identifiera när lagtexten uttryckligen tillät staplandet av flera visstidsanställningar.77 Det 

andra förslaget som arbetades fram gällde en paragraf som konstaterade att om en 

arbetstagare varit anställd som en vikarie i sammanlagt mer än två år, eller med allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år så övergår anställningarna till en 

tillsvidareanställning även om dessa två åren inte ryms inom en fem års period. Det föreslås 

även att visstidsanställningar ska anses vara på varandra följande om anställningen förnyas 

inom tre månader från det att den tidigare avslutats.78 Detta lagförslag ledde inte heller till 

någon ny reglering. Det går att urskilja att det inte heller inom Sverige är så enkelt att enas 

kring regleringarna av visstidsanställningar. Det fanns regleringar inom den svenska 

lagstiftningen som var i enlighet med direktivet innan 2007. Trots det ville den dåvarande 

regeringen göra det enklare att anställa arbetstagare med en tidsbegränsad anställning vilket 

medförde att Sverige kritiserades för att inte följa EU-rätten.    

 

3.2 Lagändring i LAS  

För att undvika en fördragsbrottstalan gällande den svenska lagstiftningen så är det sedan 

2016 5 a § LAS som reglerar förfarandet när en visstidsanställning ska förnyas. Den 

fastställer även hur länge en arbetstagare kan vara anställd med en tidsbegränsad anställning. 

Syftet med den nya laglydelsen, enligt den socialdemokratiska regeringen, är att motverka 

staplandet av tidsbegränsade anställningar. Detta ska leda till att situationen förbättras för 

arbetstagare som annars riskerar att fastna i förnyade visstidsanställningar under en väldigt 

lång tid.79 Detta är möjligtvis den lösning som EU-kommissionen har krävt av den svenska 

regeringen sedan den formella underrättelsen. 5 a § LAS är, liksom tidigare 5 § LAS, 

semidispositiv.80 Det betyder att man kan frångå denna paragraf genom att avtala om annan i 

ett kollektivavtal. Regeringen har valt att ha denna paragraf semidispositiv för att möjliggöra 

                                                
76 ds 2011:22, s 92-93 
77 https://www.jusek.se/press/las-juseks-remissvar,remissvar till ds 2011:22 (hämtad 170911) 
78 DS 2012:25, s 11-12 
79 prop. 2015/16:62 s. 1 	
80 2 § LAS 
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att alternativa anställningar ingås, vilka är speciellt anpassade för de behov och förhållanden 

som råder inom vissa branscher.81  

 

Den nya paragrafen lyder som följande:  

 

”5 a § 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.” 

 

Denna lagregel ställer upp två olika omständigheter om när en allmän visstidsanställning ska 

omvandlas till en tillsvidareanställning. Den första punkten är i sak samma regel som fanns 

innan denna lagändring trädde i kraft; en allmänvisstid övergår till en tillsvidareanställning 

om arbetstagaren har varit anställd i mer än två år i sammanlagd tid under en femårsperiod.82 

Den andra punkten är ny och konstaterar att allmän visstid övergår när arbetstagaren varit 

anställd i två år med de tidsbegränsade anställningar som nämns och som följt på varandra, 

observera att det här inte nämns någon femårsperiod. Det går fortfarande inte att räkna ihop 

anställningstiden för allmän visstid och vikariat, utan det är när allmän visstid har uppgått till 

två år som räknas. Skillnaden är att regeln om tidsram på fem år slopas om allmän visstid följs 

av vikariat, allmän visstid eller säsongsarbete och de är på varandra följande. Denna 

kompletterande omvandlingsregel har tillkommit för att kunna bryta en kedja av staplade 

tidsbegränsade anställningar som följer på varandra.  Första och andra punkten kompletterar 

varandra och den punkt som först uppnås ska leda till att en visstidsanställning omvandlas. 83 

Det konstateras även att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har 

varit anställd med ett vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårs period, vilket 

innebär samma regel som innan lagändringen trädde i kraft.  

 

                                                
81	prop. 2015/16:62 s. 19	
82 Se tidigare lydelse av 5 § LAS 
83 Prop 2015/16:62 s 35–36 
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Bestämmelserna om en övre tidsgräns när anställningarna pågått under två år får anses vara i 

enlighet med visstidsdirektivet. Det framkommer i de förhandsavgöranden som tidigare 

nämnts att tre år anses vara i linje med direktivet men att åtta år anses vara för länge. Det 

framkommer även i de brev som Sverige mottagit från EU-kommissionen att det är 

möjligheten till staplandet av visstidsanställningar som har varit skäl för en eventuell 

fördragsbrottstalan och det har inte funnits någon erinran om själva tidsgränsen i sig.  

 

Den nya lagstiftningen har däremot mottagit en del kritik. Sveriges advokatsamfund menar 

som en remissinstans till det nya lagförslaget att kraven som ställs för att leva upp till 

visstidsdirektivet inte enbart är kopplat till LAS utan borde även gälla för tidsbegränsade 

anställningsavtal tecknade via kollektivavtal och specialförfattningar. Svenskt näringsliv 

anser att en lagändring inte behöver göras varken utifrån ett nationellt perspektiv eller EU-

perspektiv och menar att den tidigare lagformuleringen inte hade inneburit ett fördragsbrott.84 

TCO anser att lagändringen inte kommer att medföra att staplandet av visstidsanställningar 

upphör, men medger att det trots allt sker vissa begränsningar för missbruk.85  Lagförslaget 

har även mottagit kritik för att vara krångligt utformat vilket kommer medföra att det blir 

svårt att tillämpa i praktiken.86 Det framkommer däremot i EU-kommissionens motiverande 

yttrande från 2013 att om klausul b gällande en övre sammanlagd tidsgräns ska 

implementeras som åtgärd så krävs det att man i lagtexten beaktar hela arbetstagarens 

”anställningsbana”87  

 

Det har påtalats i förarbeten till förslag på ny lagtext att diskussioner om en yttersta gräns för 

sammanlagda tidsbegränsade anställningar kan ha varit ett alternativ om det skulle visa sig att 

missbruk förekommer. De påtalar däremot även att ett tak för visstidsanställningar riskerar att 

bli normativt. Om regeln uppfattas att det är tillåtet att det bli tillåtet att kombinera olika 

tidsbegränsade anställningar upp till en maximal nivå så kan det medföra att 

visstidsanställningar i större grad ingås på felaktiga grunder.88  

 

I Svenska Journalistförbundets kollektivavtal gällande public service, tecknat med 

Mediaföretagen ryms inte benämningen allmän visstid. De har istället vikariat samt 

                                                
84 Prop 2015/16:62, s.11 
85 Ibid., s.16 
86 Ibid., s.20 
87 EU-kommissionens motiverande yttrande (2013) s.4  
88 ds 2011:22, s. 81–82 
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programanställningar. Det betyder att omvandlingsreglerna i LAS endast kan appliceras 

gällande vikariatsanställningar, men om anställningarna varvas med programanställningar i 

minst sex månader mellan vikariaten så bryts kedjan av vikariat. I kollektivavtalen stipuleras 

däremot egna omvandlingsregler,89 men de skyddas inte av LAS och det kan inte garanteras 

att visstidsanställningar inte staplas på varandra för att kringgå att omvandlas till en 

tillsvidareanställning. Visstidsdirektivet gör inte någon skillnad på olika tidsbegränsade 

anställningsavtal utan det gemensamma är att avtalen har ett utgångsdatum. Genom att 

Sverige gör regleringen semidispositiv kan de inte garantera att tidsbegränsade 

anställningsavtal, oavsett hur de ingås, missbrukas. Det går att i denna del ifrågasätta hur väl 

den svenska regleringen i detta sammanhang förhåller sig till visstidsdirektivet.  

 

 I svensk lagtext anses en tidsbegränsad anställning ha följt på en annan om den förnyade 

anställningen har tillträtts inom sex månader från föregående anställning.90 Det betyder att om 

anställningen inte förnyas med antingen allmänvisstid, vikariat eller säsongsanställning inom 

sex månader så bryts kedjan. Arbetstagaren kan vara anställd hos samma arbetsgivare under 

dessa sex månader men med en anställning som har stöd av kollektivavtal eller 

specialförfattning, dessa ska ändå inte räknas med i bedömningen om anställningarna har varit 

på varandra följande.91 Enligt EU-domstolen är det i enlighet med visstidsdirektivet att en 

tidsbegränsad anställning anses vara följande på en annan anställning om den tillträds inom 

tre månader. Det får då anses vara i enlighet med direktivet att Sverige har valt sex månader 

som definition av på varandra följande.  

  

                                                
89 https://www.sjf.se/lon-och-villkor/aktuella-kollektivavtal-och-frilansavtal/public-service - Förändrade regler fr 
o m 2017-04.01 (pdf)	(hämtad	171016) 
90 5 a § LAS31 
91 prop. 2015/16:62 s.36  
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4. Språngbräda eller fälla? 
Det framkommer i uppsatsen att det inte är så enkelt att varken inom EU eller Sverige reglera 

användandet av tidsbegränsade kontrakt. För att sätta frågan kring visstidsanställningar i en 

samhällskontext och få en djupare bild av hur diskussionerna förs, vilka faktorer som 

påverkar lagstiftningsprocessen och hur ungdomar påverkas av lagstiftningen kommer detta 

kapitel att behandla synen på visstidsanställningar inom politiken och på arbetsmarknaden. 

 

Sverige har en relativt hög andel visstidsanställda och befann sig under år 2014 på plats sex 

av 33 gällande andel visstidsanställda i Europa. Antalet visstidsanställda i Sverige har sedan 

början av 90-talet långsiktigt ökat. Största ökningen av tidsbegränsat anställda har skett under 

sent 90-tal och sedan ökat fram till år 2007 då den högsta uppmätta nivån av andel 

visstidsanställda uppgick till 17 % av arbetskraften, samma år som allmän visstidsanställning 

infördes.92 Det går att läsa artiklar och reportage om hur antalet visstidsanställda når 

rekordnivåer och hur anställningsformen fortsätter att öka.93 I SCB:s undersökning visas att 

antal visstidsanställda minskade kraftigt efter 2007 då konjunkturen svängde och en 

ekonomisk kris i världen blev ett faktum.94 Men allt efter att ekonomin stabiliseras återgår 

antal visstidsanställda återigen till samma nivåer som innan krisen. SCB:s statistik visar även 

att det har skett en ökning av visstidsanställda och att antalet visstidsanställda är på 

rekordnivåer, men detta förklaras genom en befolkningsökning och andelen visstidsanställda 

har ökat marginellt sedan 2005.95 

 

Flera studier påvisar även sambandet mellan visstidsanställningar och konjunkturläget. I 

början av en finansiell kris minskas antal visstidsanställda då företag behöver reducera sina 

kostnader. Efter ett tag ökar antalet visstidsanställda. I efterdyningarna av en nyligen 

finansiell kris är företag mindre riskbenägna och anställer därav arbetstagare på korta, 

tillfälliga kontrakt. Arbetstagarna som då är vana vid en hård konkurrens på arbetsmarknaden 

med få arbetstillfällen är villigare att ta en anställning under en kort period och sänker sina 

                                                
92 Berglund T, Håkansson K m.fl. Tidsbegränsat anställdas framtida arbetsmarknadssituation ,s. 48. 
93 Exempel: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordniva-for-unga-med-otrygga-jobb , 

https://arbetet.se/2014/11/20/de-otrygga-jobben-fler-an-pa-manga-ar/ . 
94	SCB, Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda, s.10	
95	http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-
for-Press/385694/  (hämtad 170830) 
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krav.96 Studier som gjorts påvisar även att det inte enbart är lagregleringar som påverkar andel 

tidsbegränsade kontrakt utan en maktbalans på arbetsmarknaden. Hög arbetslöshet är till 

fördel för arbetsgivare och arbetstagarnas förhandlingsmöjligheter försämras. Vid låga 

arbetslöshetsnivåer är det istället arbetstagarna som sitter i en maktposition och kan förhandla 

fram bättra anställningsvillkor.97 Det visar på att det inte endast är lagregleringar kring 

visstidsanställningar som påverkar vilken position unga människor har på arbetsmarknaden 

utan även konjunkturen.  

 

Det framkommer tydligt i förarbetet till lagändringen i LAS som skedde 2007 att den 

borgerliga regeringen ser visstidsanställningar som en språngbräda in i arbetslivet för unga 

människor och för de med låg arbetslivserfarenhet. Det förklaras att den dåvarande höga 

arbetslösheten för ungdomar och invandrare kan ha ett samband med att anställningsskyddet i 

Sverige inte är tillräckligt flexibelt för det moderna samhället och att tröskeln in till 

arbetsmarknaden är för hög. En anledning till att öka flexibiliteten är att möjliggöra att 

grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få arbetslivserfarenhet och kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden.98 De förklarar detta med studier som visar på att ett striktare 

anställningsskydd minskar möjligheterna för vissa grupper att komma in på 

arbetsmarknaden.99 Det finns en uppfattning både internationellt och nationellt att den 

svenska arbetsrätten framhåller ett relativt starkt anställningsskydd, och den nationella 

debatten framhåller även att detta anställningsskydd kan vara för starkt.100  Den borgerliga 

regeringen menar även att om det blir enklare för företag att anställa arbetstagare på 

tidsbegränsade kontrakt så öppnar det upp till att fler arbetstillfällen skapas och företagens 

tillväxtmöjligheter ökar. Detta ska resultera i att unga människor får en förbättrad ekonomisk 

trygghet jämfört med vad arbetslöshet och bidrag kan bidra till.101 Det framkommer här att 

framförallt den borgerliga regeringen ser visstidsanställningar som en arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd för att få fler ungdomar in på arbetsmarknaden. Vilket de hoppas göra genom att sänka 

tröskeln och göra det enklare att få ett arbete, om än ett tidsbegränsat sådant.  

 

                                                
96	Berglund T, Håkansson K m.fl. Tidsbegränsat anställdas framtida arbetsmarknadssituation, s. 52–53.		
97 Ibid., s. 54.		
98 prop. 2006/07:111 s. 22. 
99 ibid., s. 47. 
100 Rönnmar, M Numhauser-henning, A. Det flexibla svenska anställningsskyddet, s 383 
101 prop. 2006/07:111 s.47	
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Samtidigt visar undersökningar på att anställda med en tidsbegränsad anställning oftare 

upplever social och ekonomisk otrygghet. Arbetstagare med en visstidsanställning har en 

större oro än arbetstagare med en tillsvidareanställning när det kommer till hushållets 

ekonomi och över risken att bli arbetslös. 45 % av arbetstagarna med en visstidsanställning 

uppger att de är oroliga för att bli arbetslösa.102  

 

Landsorganisationen (LO) menar utifrån ovanstående statistik att visstidsanställningar skapar 

otrygghet i de befintliga anställningarna. De menar också att eftersom visstidskontrakt oftast 

ingås av de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, ”svagare grupper”, så bidrar 

visstidsanställningar till att dessa grupper blir ännu svagare genom att de inte anställs med ett 

tillsvidarekontrakt.103 LO konstaterar att visstidsanställningar skapar problem både för 

individen och för samhället. För den enskilda arbetstagaren resulterar en visstidsanställning i 

att denne i större utsträckning får sämre arbetsvillkor, exempelvis i form av avsaknad av 

medarbetarsamtal och sämre tillgång till friskvårdsförmåner. Det visas även på lönestatistiken 

inom kommunals verksamheter att tillsvidareanställda har högre lön än visstidsanställda.104 

LO:s rapporter, vilka får stöd av statistik från SCB, visar att arbetstagare med en 

tidsbegränsad anställning upplever att de har mindre inflytande på sin arbetsplats.105 För 

samhället i stort kan visstidsanställningar i kombination med korta anställningar och sämre 

lön leda till att det blir svårt för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. En rapport från 

Kommunal visar även bland de som anger att en trygg anställningsform är av betydelse när de 

vill bilda familj, så har två tredjedelar uppgett att de har valt att vänta med barn.106 Det visar 

på att användandet av visstidsanställningar påverkar den anställdes position på 

arbetsmarknaden. Genom lägre löner, arbetsvillkor och mindre inflytande på arbetsplatsen får 

ungdomar med en visstidsanställning i stor utsträckning sämre arbetsvillkor än en 

tillsvidareanställd.  

 

Arbetsgivarsidan anser att en visstidsanställning är en bra anställningsform med lägre risk när 

en arbetsgivare ska anställa en person med få referenser och utan erfarenhet, vilket naturligt 

                                                
102 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Tidsbegransat-anstallda-oroliga-for-ekonomin/ hämtad 171002 
103 Svenskt näringsliv, LO. Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad – en kartläggning av 
förekomsten, behoven och hur de används. s.32 klausul 4.3 
104 ibid., s. 32–33 klausul 4.3.1  
105 Svenskt näringsliv, LO. Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad – en kartläggning av 
förekomsten, behoven och hur de används s. 33. Se även https://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Tidsbegransat-anstallda-oroliga-for-ekonomin/  
106 Svenskt näringsliv, LO. Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad – en kartläggning av 
förekomsten, behoven och hur de används s. 33.	



	 27	

leder till att fler ungdomar är visstidsanställda. Enligt Svenskt Näringsliv är 

visstidsanställningar är en språngbräda in på arbetsmarknaden och det bekräftas genom deras 

tolkning av statistiken i SCB:s arbetskraftsundersökning. Statistiken visar att en person med 

tidsbegränsad anställning har dubbelt så stor chans att ha en tillsvidareanställning under 

kommande kvartal än en person som varit arbetslös.107 De argumenterar även för att 

undersökning från SCB visar att 50 % av de med en visstidsanställning själva har valt att 

anställas med denna anställningsform och de hävdar även att 35 % av de unga arbetstagare i 

ålder 15–24 år studerar samtidigt som de har en tidsbegränsad anställning.108  

 

Arbetstagarsidan medger att visstidsanställningar kan svara för en del arbetstagares behov och 

vilja men hävdar däremot fortsatt att tidsbegränsade anställningar leder till osäkra 

anställningar och att arbetsgivarens behov av flexibilitet inte ska kosta en arbetstagare sin 

trygghet. LO hävdar även, också med stöd från SCB:s statistik, att på frågan om arbetstagaren 

med en tidsbegränsad anställning skulle föredra en tillsvidareanställning så ska 70 % ha svarat 

ja.109 De menar vidare att visstidsanställningar ibland kan vara önskvärt även bland 

arbetstagare men att nivåerna av andel visstidsanställda borde vara högst tio procent.110 

Istället för 17,5 procent av arbetskraften som senaste arbetskraftundersöknigen visar på.111  

 

Enligt statistiken är det tydligt att främst unga människor har tidsbegränsade anställningar, 

bland dessa unga människor är det främst kvinnor och utrikesfödda som är 

överrepresenterade.112 Bland unga arbetstagare i åldern 16–24 har 56 % en visstidsanställning, 

Av den totala andelen visstidsanställda är det 15 % som är inrikes födda och bland 

utrikesfödda är siffran 24 %. Studier visar att visstidsanställningar kan vara en språngbräda, 

men bara för vissa grupper. För män och de arbetstagarna med hög utbildningsnivå finns det 

en stor chans till att en tidsbegränsad anställning leder till en tillsvidareanställning, medan det 

för kvinnor, utrikesfödda och arbetstagare med låg utbildningsnivå riskerar att bli fast i kedjor 

av tidsbegränsade anställningar varvat med arbetslöshet.113 Kvinnor har i större utsträckning 

                                                
107 Svenskt näringsliv, LO. Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad – en kartläggning av 
förekomsten, behoven och hur de används., s 29.  
108 Ibid., s 30–31 
109 Ibid., s. 34.  
110 https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/visstid/parterna-overens-om-att-visstid-behovs_657304.html (hämtad 
171011) 
111.http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-
for-Press/385694/  (hämtad 170830) 
112 SCB, Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda, s.17	
113 Håkansson K, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat anställda, s 3.  
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en tidsbegränsad anställning jämfört med män, samtidigt har knappt hälften av männen med 

en visstidsanställning övergått till en tillsvidareanställning inom två år, motsvarande siffra för 

kvinnor är knappt en tredjedel. Kvinnor ersätter i större utsträckning en tidsbegränsad 

anställning med en ny tidsbegränsad anställning.114 Med den nya lagregleringen förväntas 

effekten bli störst för ungdomar och utrikesfödda, de förväntas att gynnas av den möjlighet 

som finns genom visstidsanställningar att etableras på arbetsmarknaden, och samtidigt som 

risken för att fastna i kedjor av tidsbegränsade anställningar minskas.115 

 

Det är inte de organisationer som representerar arbetstagare och arbetsgivare i sig som lägger 

fram lagförslag i Sverige. Men de är i högsta grad medverkande i den politiska debatten. De 

fungerar också, så som flera andra institutioner och företag, som remissinstanser i 

lagstiftningsprocessen.116 Vad de anser och vilka frågor de driver skapar ofta en politisk 

debatt. Arbetsgivarorganisationer arbetar för att det ska bli enklare att visstidsanställa 

arbetstagare för att lättare kunna öka och minska arbetsstyrkan i takt med produktion eller 

behov, detta genomförde även Sveriges borgerliga regering under 2007 med propositionen 

”bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m.m.” som blev antagen och ledde till 

lagstiftning.117 Arbetstagarorganisationer däremot argumenterar för att alla ska ha rätt till en 

trygg och ”fast” anställning och menar att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden inte hjälper 

arbetstagarna, utan endast arbetsgivarna. Den socialdemokratiska regeringen lyfte denna fråga 

igen under 2016 med propositionen ”skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade 

anställningar m.m.” som i sin tur blev lagstadgad.118  

 

 

  

                                                
114 Håkansson K, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat anställda., s.53–54. 
115 prop. 2015/16:62, s.33. 
116 prop. 2015/16:62, bilaga 3, s 45. 
117 Prop. 2006/07:111 s. 23–34, https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/visstid/ (hämtad 171012). 
118prop. 2015/16:62, s 11  https://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/anstallningsformer/kongressbeslut  
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Slutsats  
Det går inte att säga med säkerhet att den förra lagstiftningen gällande visstidsanställningar 

skulle ha inneburit ett fördragsbrott i EU-domstolens mening. EU-kommissionen och EU-

domstolen har tidigare haft skiljaktiga meningar på vad som kan anses vara ett missbruk av 

tidsbegränsade anställningar. Men EU-domstolen har flera gånger påpekat vikten av syftet 

med visstidsdirektivet och att lagstiftningarna inte ska stiftas så att ett missbruk kan uppstå. 

Staplandet av visstidsanställningar borde därför inte vara i enlighet med direktivets syfte.  

 

Den nya lagregeln gällande visstidsanställningar som infördes under 2016 i Sverige har delvis 

konstruerats utefter EU-kommissionens kritik gällande staplandet, men lösningen har inte 

varit så som EU-kommissionens förslag, att vikariat och allmän visstid ska kunna räknas 

tillsammans vid beaktandet inför omvandlingsregeln. Istället har regeringen valt att se till att 

konstanta kedjor inte kan byggas på varandra. Den kompletterande regeln i 5 a § LAS har fått 

kritik för att vara krånglig, vilket författaren till denna uppsats är beredd att hålla med om. 

Allmän visstid räknas fortfarande inte ihop med vikariat. Om en arbetstagare har varit anställd 

i allmän visstid i mer än två år, och det har funnits konstanta kedjor av på varandra följande 

tidsbegränsade anställningar som räknas upp i LAS så kan den allmänna visstidsanställningen 

omvandlas, men bara den allmänna visstiden. Vikariat i sig har en egen omvandlingsregel, 

sammanlagt två års anställning inom en femårsperiod.  

 

Det som kan vara ett problem med lagregeln, den nuvarande och de tidigare regleringarna är 

att de är semidispositiva. Genom kollektivavtal och specialförordningar så kan en arbetstagare 

var anställd hos samma arbetsgivare i flera år om arbetstagaren har en anställning som inte 

räknas upp i LAS, genom att vara anställd med, till exempel en programanställning i sex 

månader så bryts kedjan av på varandra följande anställningar och en ny kedja kan påbörjas. 

Dessa semidispositiva möjligheter har inte tagits upp av EU-kommissionen och ingen 

offentlig kritik har riktats mot Sverige gällande alternativa tidsbegränsade anställningar. 

Visstidsdirektivet i sig däremot gör inga skillnader på olika typer av tidsbegränsade 

anställningar, utan det är anställningar med ett utsatt slutdatum som inkluderas i direktivet. I 

frågan om 5 a § LAS står sig i förhållandet till visstidsdirektivet så har lagregeln i skrift 

förmodligen inneburit en förbättring. Den har ändrats så att kedjor av på varandra följande 

visstidsanställningar inte omfattas av en femårsperiod. Så konstellationerna av hur en 

arbetsgivare lägger upp de tidsbegränsade kontrakten för att undgå den tidigare femårsregeln 

inte längre är möjliga. Det är däremot inte helt säkerställt att de åtgärderna för att motverka 
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missbruk av tidsbegränsade anställningar är helt i enlighet med direktivet eftersom undantag 

kan göras.  

 

I förarbetena till de lagförslag som lagts fram, både de som blivit lagstiftade och de som inte 

har blivit lagstiftade så kan man uttyda väldigt tydligt att både borgerliga och 

socialdemokratiskt styrda regeringar anser att visstidsanställningar kan utgöra en väg in på 

arbetsmarknaden för unga arbetstagare utan större erfarenhet eller referenser. De menar att det 

underlättar att få en tillsvidareanställning om man kan samla erfarenhet genom 

visstidsanställningar och därmed få referenser, eller för att kunna visa sina färdigheter och få 

en visstidsanställning att övergå till en tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar 

används på så vis som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och vinningen hoppas de blir att fler 

ungdomar blir sysselsatta och flexibiliteten för företag förbättras. 

 

En fråga som kan uppstå är däremot om fler arbetstillfällen verkligen skapas endast för att det 

blir enklare att visstidsanställa arbetskraft, borde det inte föreligga så att företag och 

arbetsgivare endast anställer arbetskraft när behov finns? Det som kan komma att bli ett 

problem är när oseriösa arbetsgivare sätter i system att anställa arbetstagare på tidsbegränsade 

kontrakt och kontinuerligt byta arbetskraften för att undvika att anställa arbetstagare med en 

tillsvidareanställning. Det är visat att visstidsanställda arbetstagare i större utsträckning ställer 

lägre krav än tillsvidareanställda och delvis utgör lägre lönekostnader, vilket kan komma att 

utnyttjas. Flera av de som är anställda med en visstidsanställning uppger att de vill ha en 

tillsvidareanställning.  

 

Tidsbegränsade anställningar fyller däremot en viktig funktion på arbetsmarknaden. En 

arbetsgivare kan anställa en person under en kort period för att utvärdera denne, vilket i sig 

kan vara positivt för den unga människan som ännu inte har den erfarenhet som ofta krävs. 

Unga människor som studerar kan vid sidan av studierna under kortare perioder samla 

erfarenhet och dryga ut månadsinkomsten. Det är positivt för arbetsgivare som kan öka och 

minska sin arbetskraft efter behov vilket ger positiva ekonomiska effekter för företaget. Men 

det är när missbruk uppstår som det blir problem. När den tidsbegränsade anställningen aldrig 

leder till en tillsvidareanställning utan hela tiden förnyas eller varvas med arbetslöshet. När 

arbetsmarknaden segregeras och unga kvinnor och utrikesfödda har svårt att få in en fot och 

en stabil tillvaro med en ekonomisk säkerhet. Att begränsa missbruket av tidsbegränsade 

anställningar kan vara av vinning för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. 
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Visstidsanställningar är i sig ett bra verktyg för att komma in på arbetsmarknaden, det viktiga 

är att säkerställa att det sker under ordnade former med tydliga regleringar och att det sedan 

förhoppningsvis leder till att bli en språngbräda även för unga kvinnor, utrikesfödda och de 

med låg utbildning. 
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